
Η Ελλάδα και η 
οικονομία της σήμερα 

Προβλήματα και Λύσεις

To άρθρο του Κώστα Βενετσάνου θα το εκφωνήσει

ο ίδιος σήμερα Σάββατο 23 Απρι-

λίου 2016, στις 8μ.μ. στον ΑΣΤΕΡΑ

Βουλιαγμένης - κτίριο Westin, αί-

θουσα ΚΟΣΜΟΣ Α’, στα πλαίσια του

Blue Money Show.

Θέμα: Η Ελλάδα και η οικονομία
της σήμερα - Προβλήματα και Λύ-
σεις.
Θεματική εξειδίκευση: «Ούτε
Ευρώ, ούτε δραχμή: Ηλεκτρονική
Μονάδα Βάσης Παραγωγής»

Είσοδος ελεύθερη 

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Χρυσό κύπελλο
στην τοξοβολία!

“Ασημένια” η εθνική μας 
Ομάδα

Oριοθέτηση των 
οικισμών στην 

Κερατέα
Συνάντηση Συλλόγων

Σελίδα 7

Aναπτυξιακά
Πρωταθλήματα

Να πας στον Παράδεισο
για το κλίμα και στην
Κόλαση για την παρέα!
Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός

συγγραφέας

Οι επιθεωρητές καλούν την πολεοδομία Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης να επανεξετάσει την υπόθεση, από
το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων (ΣΥΠΟΘΑ) να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης νομιμοποίησης των
αυθαιρέτων και από το πειθαρχικό του ΤΕΕ να ελέγξει τον μηχανικό που συνέταξε τη σχετική αίτηση.

Σελίδα 23

Σελίδα 22

...Κι όλα τα ίδια μένουν!
H EΠΟ ένα αφεντικό έχει UEFA & FIFA

γράφει ο Νίκος Γεωργόπουλος
Σελίδα 23

Γνωριμία με την Ιστιοπλοΐα

Συνέντευξη με τον Ν. Βαζάκα προπονητή του Ν.Α.Ο.Β.

Σελίδα 24

Λίμνη Βουλιαγμένης: Το χρονικό 
μιας επίμονης παρανομίας Σελίδα 12, 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Αρώματα του Κόσμου & Βυζαντινά Μύρα

στη Βούλα Σελ. 5

Αναβαθμίζονται οι σχολικές μονάδες
στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποι-
ημένων μαγειρικών ελαίων στο
Μαρκόπουλο Σελ. 6

Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

στην Ανατ. Αττική Σελ. 7

Κόλαση: Ψάχνοντας το υπέδαφος ευαγ-

γελικού δόγματος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Οι Έλληνες και η θάλασσα” Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Παγκόσμια Ημέρα Γης Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 10

Εκ Δημολογισμού, Δημεραστίας & Δημοκο-

λακισμού άρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης, με

επιστολή του που απευ-

θύνεται σε όλους τους

φορείς του Δήμου (Συλ-

λόγους αθλητικούς,

εξωραϊστικούς, πολιτι-

στικούς και γονεών) ζη-

τάει να καταθέσουν

τυχόν προβλήματα που

έχουν εντοπίσει όσον

αφορά την κυκλοφορία

στην πόλη.

Στο πλαίσιο του έργου
«Κυκλοφοριακή Μελέτη
του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης» που εκπονείται από
τον Ανάδοχο ΝΑΜΑ –
ΕΡΑΣΜΟΣ, θα θέλαμε να
σας ζητήσουμε να μας
επισημάνετε συγκεκρι-
μένα ζητήματα-προβλή-
ματα που έχετε
καταγράψει και αφορούν

στην κυκλοφοριακή λει-
τουργία (με έμφαση σε
ζητήματα οδικής ασφά-
λειας) σε περιοχές του
Δήμου μας που υπάγον-
ται στις δράσεις σας. 
Στόχος του Δήμου είναι
τα στοιχεία αυτά να λη-
φθούν υπόψη από τους
Μελετητές στη διαδικα-
σία καταγραφής ζητημά-
των και ιεραρχημένης
αντιμετώπισής τους στα
πλαίσια της μελέτης.

Εξαιτίας των περιορι-
σμών στο χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσης
της μελέτης, παρακα-
λούμε να μας στείλετε
απάντησή μέχρι τη Δευ-
τέρα, 9 Μαΐου 2016.

Πληροφορίες, τηλ: 213-

2020141, Fax: 213-

2020159

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει!

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, συνεδριάζει στην

9η συνεδρίαση, τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Απριλίου και ώρα

7μ.μ. με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Ενστάσεις για το Αθλητικό Κέντρο

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι ενστά-

σεις που έχουν καταθέσει οι περίοικοι του  αθλητι-

κού κέντρου Βούλας, διαφωνώντας για τις

παρεμβάσεις που έχει αποφασίσει να κάνει ο Δήμος

(ψηφισμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο), στο γή-

πεδο και σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συνεδριάζει!

O Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας συνεδριάζει τη

Μεγάλη Τετάρτη, 27η Απριλίου και ώρα 7 μ.μ.  στην

Αίθουσα Δημαρχείου, στην 10η συνεδρίαση, με 31

θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Λεπτομέρειες www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

«Κυκλοφοριακή 

Μελέτη του Δήμου 

Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης»

Μετακινήσεις περιπτέρων
Τη μετατόπιση τεσσάρων περιπτέ-

ρων της Βούλας, ζητάει το Αυτο-

τελές τμήμα Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, κάτι που

αποφάσισε το Κοινοτικό Συμβού-

λιο Βούλας και πλέον συζητιέται

το Δευτέρα 25/4 στο Δημοτικό

Συμβούλιο.

Τα περίπτερα είναι:

1. Στην οδό Παπάγου στη διασταύ-

ρωση με την οδό Καραϊσκάκη, που

σήμερα δεν λειτουργεί. Προτείνε-

ται να μετατεθεί στο κάτω μέρος

της πλατείας, γωνία Καραϊσκάκη

και Τζαβέλα.

2. Το περίπτερο που βρίσκεται

μπροστά από την εκκλησία της

Κοίμησης της Θεοτόκου στην απέ-

ναντι από το Νοσοκομείο και προ-

τείνεται να μετατεθεί επί της οδού

Ράλλη κοντά στη γωνία με την οδό

Πρ. Πέτρου.

3. Το περίπτερο που βρίσκεται

μπροστά στην είσοδο του Ασκλη-

πιείου Νοσοκομείου, όπως μπαί-

νουμε στην είσοδο δεξιά και προ-

τείνεται να πάει επί της οδού

Άλυος 16 μέτρα από τη συμβολή

της με την οδό Βασ. Παύλου.

4. Το περίπτερο που βρίσκεται επί

της Λεωφόρου Καραμανλή 15, να

μετατεθεί στην οδό Λακωνίας

(στο μέσον της οδού πάνω στο

παρκάκι).

Η Τροχαία δεν έχει αντίρρηση για

τις νέες θέσεις.

Mένει να αποφασίσει το Δημοτικό

Συμβούλιο και να συμφωνήσουν

και οι δικαιούχοι των περιπτέρων.

Το “Σπίτι του Βόλεϊ” 
σκουπιδότοπος

Παρουσιάζαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, “Το σπίτι του
Βόλεϊ στην Παιανία”, που έχει γίνει χωματερή, σκουπιδό-

τοπος, πάρκινγκ άχρηστων υλικών και χωματερή για φάρ-

μακα και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους μας.

Είχαμε επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Παιανίας Σπύρο

Στάμου και του επισημαίναμε ότι αυτό αποτελεί εστία ιδι-

αίτερης μόλυνσης, διότι όλα τα φαρμακευτικά είδη που

είναι πεταμένα, είναι συσκευασίες γεμάτες με χάπια και

υγρά και άκρως επικίνδυνα για την υγιεινή και για τα παι-

διά που πηγαίνουν και πάζουν στην ...αλάνα.

Μας είχε υποσχεθεί ότι την περασμένη Παρασκευή κιό-

λας, θα έβαζε νταλίκες να τα πάρουν, αλλά δυστυχώς

μέχρι σήμερα Παρασκευή 22/4 που γράφουμε αυτές τις

γραμμές δεν έχει κάνει τίποτα!!!

Για το θέμα θα επανέλθουμε γιατί άπτεται υγειονομικού.

Παρατάθηκαν οι παραχωρήσεις 

χρήσης αιγιαλού και παραλίας

στους Δήμους

Παράταση για ένα χρόνο, παίρνουν οι Δήμοι στην παραχώ-

ρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Η διάταξη παρατείνεται για ένα χρόνο από τη λήξη, της

Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αριθ.

ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015).

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, δήλωσε ικανοποιημέ-

νος γιατί η ΚΕΔΕ έκανε αγώνα για να το πετύχει.

Το αιτιολογικό της παράτασης, η  διασφάλιση των προσδο-

κώμενων εσόδων...
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Το πολυσυνέδριο «Blue Money Show»,

με κεντρικό συνδιοργανωτή τον Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα πραγ-

ματοποιηθεί το τριήμερο από 22 Απρι-

λίου έως 24 Απριλίου στον Αστέρα

Βουλιαγμένης Westin. Το συνέδριο

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Τουρισμού και του Ελληνοκινεζικού

Επιμελητηρίου και με κεντρικό στρατη-

γικό συνεργάτη και υποστηρικτή το

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

και την fedHATTA. Κεντρικός χορηγός

του Money Show είναι ο Όμιλος της

Εθνικής Τράπεζας.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινή-

σουν με επίκαιρο φόρουμ με τίτλο

«Επενδύοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα»
την Παρασκευή 22 Απριλίου από τις

12.45 έως τις 20.00.». Η εκδήλωση θα

ξεκινήσει με τοποθέτηση του Δημάρ-

χου ΒBB, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο

οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του

Money Show και παράλληλα θα τοποθε-

τηθεί στο επίκαιρο θέμα των επενδύ-

σεων στο παράκτιο μέτωπο της

Αττικής. Το φόρουμ, που υλοποιείται με

τη συνεργασία των Υπουργείων Οικο-

νομίας, Περιβάλλοντος και των 11

δήμων του Παράκτιου Μετώπου (από

Νέο Φάληρο ως Σούνιο), θα μιλήσει η

Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού

΄Ελενα Κουντουρά, θα χαιρετίσει ο

Υπουργός Οικονομίας   Γιώργος Σταθά-

κης και θα γίνουν τοποθετήσεις από

πλευράς των Υπουργείων Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας, Επικρατείας, της

ΚΕΔΕ, κομμάτων, από πλευράς των δη-

μάρχων της Παράκτιας περιοχής, του

ΤΑΙΠΕΔ , κορυφαίων εκπροσώπων από

τους χώρους του real-estate, του τουρι-

σμού, των κατασκευών, επενδυτικών –

επιχειρηματικών- τουριστικών φορέων

και στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Σάββατο 23/4

“Η Ελλάδα και η οικονομία της 
σήμερα. Προβλήματα και λύσεις”

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφά-

δας συμμετέχει, το Σάββατο 23 Απρι-

λίου 20.00΄ – 22.00΄ το βράδυ, στο Blue

Money Show, στο κτίριο Westin στην

αίθουσα KOSMOS A, όπου θα γίνουν ει-

σηγήσεις με θέμα: “Η Ελλάδα και η οι-
κονομία της σήμερα. Προβλήματα και
λύσεις”. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις.

Ομιλητές:

Κώστας Βενετσάνος (Πολιτικός Επι-

στήμων – Δημοσιογράφος)  

Δημοσθένης Δόγκας (Οικονομολόγος

– Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Αρχηγός της Παράτα-

ξης Δημοτική Βούληση)

Νίκος Φυλακτός (Συνθέτης Σύγχρονης

Μουσικής - Ιδρυτής και Μαέστρος της

Μικτής Χορωδίας Ηρακλείου Αττικής -

Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Ωδείων)

Συντονίζει: O Αθανάσιος Αναγνωστό-

πουλος (Οικονομολόγος – Κτηματομε-

σίτης, Γραμματέας Αττικού

Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας)

Κυριακή 24/4

«Ανεργία: Ο Ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην 
καταπολέμηση της» 

Παρέμβαση του Δήμου ΒBB

Παρέμβαση σε θέματα αντιμετώπισης

της ανεργίας κάνει την Κυριακή 24

Απριλίου στις 11 π.μ. στο Ξενοδοχείο

Westin του συγκροτήματος του Αστέρα

Βουλιαγμένης, στην αίθουσα Kosmos

BC, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, με τη διοργάνωση εκδήλωσης

με θέμα «Ανεργία: Ο Ρόλος της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέ-
μηση της». 

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις δρά-

σεις του Δήμου στην κατεύθυνση της

καταπολέμησης της ανεργίας. 

Πρόγραμμα ομιλητών:

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Δήμαρχος

ΒΒΒ – «Η υποχρέωση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης να αναλάβει πρωτοβου-

λίες για την απασχόληση και για τη δη-
μιουργία υποδομών για την καταπολέ-
μηση της ανεργίας».
Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος – Οικονομολό-

γος, Διδάκτωρ London School of Economics & Po-

litical Science, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών

Ανθρώπινων Πόρων, Πανεπιστημίου Πατρών,

Μέλος ΔΣ Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) - «Νεοφυής και και-
νοτόμος επιχειρηματικότητα: Ο ρόλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των

Επιμελητηρίων».
Χάρης Κυριακίδης – Γενικός Γραμμα-

τέας Δήμου ΒΒΒ – «Δημιουργία δημο-
τικής εκπαιδευτικής δομής με
προσανατολισμό στη ναυτιλία και στον
τουρισμό. Προϋποθέσεις και προοπτι-
κές».
Γιάννης Παλαμιδάς – Σύμβουλος σε θέματα

Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνολογίας και Πληροφορι-

κής – «Παρουσίαση της Διαδικτυακής
Πύλης Εύρεσης Εργασίας του Δήμου».
Γεωργία Κωνσταντίνου – Διευθύντρια Προ-

γραμμάτων Επιχειρηματικότητας Skywalker.gr - «Πα-
ρουσίαση της κοινωνικής δράσης του
Skywalker.gr στο πλαίσιο του συμφώ-
νου συνεργασίας με το Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης».
Νίκος Λεβετσοβίτης - Αντιπρόεδρος Επαγγελ-

ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – «Τοπική Αυτο-
διοίκηση και Ανεργία – η προσέγγιση
των θεσμικών φορέων της αγοράς».
Μαρία Τσουκαλά – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,

Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Κέντρου

Παιδιών και Ενηλίκων (Σ.Κε.Π.Ε.) – «Ανεργία:
Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία και
Τρόποι Αντιμετώπισης».
Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ολο το πρόγραμμα του πολυσυνεδρίου

http://www.imoneyshow.eu/index.php/el/

Blue Money Show στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Τριήμερο Πολυσυνέδριο για την οικονομία και την «Αθηναϊκή Ριβιέρα»

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ιστορικών Αυτοκι-

νήτων διοργανώνει, υπό της αιγίδα του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το

Σάββατο 23 Απριλίου, τον 23ο Γύρο Αττι-

κής, ένα απαιτητικό regularity rally (αγώνας

όχι ταχύτητας, αλλά επιδεξιότητας, οδικής

ναυτιλίας και ακρίβειας παλαιών αυτοκινή-

των) για καλά προετοιμασμένα ιστορικά αυ-

τοκίνητα, που θα κινηθεί σε διαδρομές της

Νότιας Αττικής.

Η εκκίνηση θα δοθεί αργά το μεσημέρι του

Σαββάτου, από το Λαιμό της Βουλιαγμένης

και ο αγώνας θα αποτελείται από μία απλή

διαδρομή συνολικού μήκους 100 χλμ και

από 4 ειδικές διαδρομές ακρίβειας δευτερο-

λέπτου. Ο τερματισμός και η απονομή θα

γίνουν στην ταβέρνα «ΜΥΘΟΣ» στην Ανά-

βυσσο. Θα συμμετέχουν ιστορικά αυτοκί-

νητα με πιστοποιητικά FIVA ή FIA

κατασκευής έως το 1986, χωρισμένα σε κα-

τηγορίες Ε, F1-3, F4-5, G1, G2, G3, G4 &

G5, καθώς και αυτοκίνητα ιστορικού ενδια-

φέροντος με πιστοποιητικό FIVA κατα-

σκευής έως το 1996, για τα οποία έχει

θεσπιστεί ειδική κατηγορία Youngtimer.

Την εκκίνηση του αγώνα θα κάνει ο Δήμαρ-

χος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος στη

συνέχεια θα επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του

Δημοτικού Συμβούλου, Νίκου Ζυγούρη και θα

συμμετέχει στον αγώνα ως συνοδηγός. 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

14:30-15:25 Συγκέντρωση και Διοικητικός

έλεγχος στο Λαιμό Βουλιαγμένης

15:30 Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου

15:30-18:00 Λαιμός – Βουλιαγμένη – Λιμα-

νάκια – Βάρκιζα – Βάρη – Κορωπί – Καλύβια

– Κερατέα – Πλάκα – Σούνιο - Αγ. Κωνσταν-

τίνος - Ανάβυσσος

18:00 Τερματισμός στην Ταβέρνα ΜΥΘΟΣ

στην Ανάβυσσο

018:30-20:30 Δείπνο, ανακοίνωση αποτε-

λεσμάτων & απονομή κυπέλλων

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 97.04.457

και Ηλίας Μανιάτης 6944 351533 ή στην

ιστοσελίδα www.sisa.gr.

23ος Γύρος Αττικής Παλαιών Αυτοκινήτων
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«Πλάτωνα, 

Απολογία Σωκράτη» 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μόνο για 8 παραστάσεις 

6 έως 15 Μαΐου 

H παράσταση, «Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη»,

στην αρχαία ελληνική γλώσσα (με υπέρτιτλους στα

νέα ελληνικά και στα αγγλικά) που καθήλωσε χιλιά-

δες θεατές, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την

Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και το Βιετνάμ

όπου αποθεώθηκε στην ιστορική Όπερα του Ανόι,

έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για 8 παρα-

στάσεις, από τις 6 έως τις 15/5/2016.

Η αυθεντική αυτή Αναπαράσταση της πιο συγκλονι-

στικής δίκης στην ιστορία του πολιτισμού, στην ίδια

ακριβώς γλώσσα που μιλούσε ο Σωκράτης και κατα-

γράφηκε με ακρίβεια από τον παρόντα νεαρό μα-

θητή του, Πλάτωνα, κάνουν την παρακολούθηση

της για τους θεατές- δικαστές, μια μοναδική βιωμα-

τική εμπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι ζουν μέσα

στην πραγματική ατμόσφαιρα εκείνης της μέρας

της δίκης, όπου ο Σωκράτης και ο Μέλητος ενσαρ-

κώνονται μπροστά τους ζωντανά. 

Είναι η πρώτη φορά, που επιχειρείται και υλοποιεί-

ται, να εκφέρεται η αρχαία ελληνική γλώσσα έτσι,

ώστε ν’ ακούγεται με έναν φυσικό, άμεσο και οικείο

τρόπο χωρίς χαρακτήρα πειραματισμού, αναδει-

κνύοντας την αδιάλειπτη ενότητα όλων των μορ-

φών της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα.

Κάθε μεταφραστική απόπειρα όσο πιστή κι’ αν θέλει

να είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πρωτό-

τυπο λόγο ενός κειμένου, αφού εκ των πραγμάτων

παράγει μιαν εντελώς νέα δομή, που ενέχει έναν

διαφορετικό ήχο, παράγοντας μιαν άλλη μουσική

και ένα άλλο νόημα.

Τιμές Εισιτηρίων Γενική είσοδος: 10€

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 6 έως 15 Μαΐου

Hμέρες & ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή 19.00

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο 21.00

Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 4143 310- 210 4143 320

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11πμ 

Μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Αθήνας θα

έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν την Κυριακή  24 Απρι-

λίου όσοι συμμετάσχουν στην περιήγηση με την “Εναλ-

λακτική Δράση”, στα νεοκλασικά του κέντρου της

Αθήνας. Η περιήγηση  θα ξεκινήσει από τα  Παλαιά Ανά-

κτορα, τη σημερινή Βουλή ένα νεοκλασικό κτίριο, σχε-

διασμένο από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα της Βασιλικής

Αυλής της Βαυαρίας Φρειδερίκο φον Γκέρτνερ. Από το

Σύνταγμα θα κατέβουν  στο εξαίρετο  νεοκλασικό,  το

Ιλίου Μέλαθρον,  δημιουργία του Ερνέστου Τσίλλερ,

(1878) σαν κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν. Συνεχίζοντας

στην Πανεπιστημίου θα φθάσουν στη γνωστή  “Αθηναϊκή

Τριλογία” του νεοκλασικισμού, Ακαδημία Αθηνών, κεν-

τρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Εθνική Βι-

βλιοθήκη.  Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ξεναγός θα

είναι ο ιστορικός Μάκης Σταύρου.   Συνάντηση Κυριακή

24/4, 11πμ στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα, 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Γιώργος Σούλ-

τος  6906468807  -  email ena.drasi@gmail.com 

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου

Μαραθώνα διοργανώνουν την Κυ-

ριακή 24 Απριλίου 2016, δωρεάν ξε-

νάγηση στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά, με

ξεναγό τον  Γεώργιο Σφήκα, Επίτιμο

Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Προ-

στασίας της Φύσης, Ζωγράφο, Συγ-

γραφέα.

Θα συγκεντρωθούν στο φυλάκιο στην

είσοδο του Κωπηλατοδρομίου στις

09:00, θα γίνει μια μικρή περιήγηση

εντός του Κωπηλατοδρόμιου, στη συ-

νέχεια θα μετακινηθούν με τα αυτοκί-

νητα τους ως το χωμάτινο πάρκινγκ

που βρίσκεται στην αρχή του πευκοδά-

σους και από εκεί θα περπατήσουν ως

την θάλασσα και κάποιο μέρος του

πευκοδάσους. Όλη η ξενάγηση θα

διαρκέσει περίπου 4 ώρες.

Για συμμετοχή και πληροφορίες μπο-

ρείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο

6945079690 ή να στείλετε mail

marathonpv@yahoo.co.uk.

Λίγα λόγια για το Εθνικό Πάρο Σχινιά:

«Ο υγρότοπος, το παράκτιο πευκοδά-

σος, η αμμώδης παραλία και η θά-

λασσα στον όρμο του Μαραθώνα

συνθέτουν ένα μοναδικό για την Ατ-

τική φυσικό τοπίο, που παρέμεινε για

τους κατοίκους της Αττικής αγαπητός

προορισμός αναψυχής, ιδιαίτερα κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αναγνωρίζοντας την οικολογική αξία

και την ανάγκη προστασίας της περιο-

χής, η επιστημονική κοινότητα περιέ-

λαβε τον Σχινιά Μαραθώνα στους κα-

ταλόγους ευρωπαϊκών δικτύων για

την προστασία της φύσης, όπως το

CORINE-Biotopes και το NATURA

2000. Η χωροθέτηση Ολυμπιακού Κέν-

τρου Κωπηλασίας στο χώρο του αερο-

δρομίου Μαραθώνα έφερε στο

προσκήνιο τα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα της περιοχής, και προσέλκυσε το

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την

αποκατάστασή της.

Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα

ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την προ-

στασία, διατήρηση, διαχείριση και ανα-

βάθμιση της φύσης και του τοπίου. Το

2003 συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρι-

σης του Εθνικού Πάρκου.

Το ανάγλυφο του τοπίου και η γεωλο-

γία της περιοχής έχουν δημιουργήσει

στο Σχινιά μεγάλη ποικιλία ξεχωρι-

στών βιοτόπων. Στις χερσαίες εκτά-

σεις του Εθνικού Πάρκου ζουν

θηλαστικά, όπως αλεπούδες, ασβοί,

σκαντζόχοιροι και λαγοί, και ερπετά

όπως χελώνες (γραικοχελώνες και

κρασπεδοχελώνες), φίδια (οχιές, δεν-

δρογαλιές, λιακόνια κ.ά.) και σαύρες

(γουστέρες, πράσινες σαύρες κ.α.).

Στις πιο υγρές περιοχές ζουν άλλα ερ-

πετά, όπως ποταμοχελώνες, βαλτοχε-

λώνες, νερόφιδα, αλλά και αμφίβια,

όπως βάτραχοι και δενδροβάτραχοι.

Κυρίαρχος είναι ο ρόλος του νερού, 

«Ροβινσώνας Κρούσος»
και  «Criminal» 

στον Κινηματογράφο “Αρτεμις”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ροβινσώ-
νας Κρούσος» και το καθηλωτικό «Criminal» από την

Πέμπτη 21, έως και την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016.

«Ροβινσώνας Κρούσος» (μεταγλωττισμένη) Προβολή: 7 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Vincent Kesteloot, Ben Stassen

Το πολυαγαπημένο μυθιστόρημα, ένα από τα κλασικό-
τερα όλων των εποχών, μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη
σε μια χορταστική, ξεκαρδιστική ταινία κινουμένων σχε-
δίων, για όλη την οικογένεια. 
«Criminal» Προβολή: 9.15 μ.μ. 

Αντί μιας παρατεταμένης ποινής φυλάκισης, ένας αδίστα-
κτος δολοφόνος υποβάλλεται σε ένα πρωτοποριακό επι-
στημονικό πείραμα... 
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην

τιμή του ενός, με 7€!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ\ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Τηλ.: 22990 23924

Ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά

Πεζοπορία  σε  Μονοπάτι   του Υμηττού
Από Ντούκα μέχρι την Τρύπια Σπηλιά

To Eλληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού οργανώνει πεζοπορία στο Μονοπάτι

του Υμηττού, την Κυριακή 24 Απριλίου. Η διαδρομή  είναι συνολικά  2 ώρες με

την επιστροφή.

Το μονοπάτι βρίσκεται στην περιοχή του ρέματος της Ντούκας 5 χιλιόμετρα δυ-

τικά της πόλης του Κορωπίου μετά το λόφο Κάστρου όπου η ακρόπολης του

αρχαίου δήμου Σφηττού.Το συνολικό μήκος του τμήματος αυτού το μονοπατιού

είναι 560 μέτρα. Στα μέσα της διαδρομής συναντά το“πηγάδι της Ντούκας”. Στο

Σταυρό, το μονοπάτι συνδεέται με το μονοπάτι προς τα Σούρμενα.  

Σημείο Συνάντησης 9.30 π.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας (επί της Λεωφ. Βασ.

Κων/νου απέναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας). Ώρα αναχώρησης 9.45 π.μ. 

Χρειάζεται να έχουμε μαζί μας Αντιανεμικό μπουφάν, Μπότες, Καπέλο για τον

ήλιο, Μπατόν, Νερό, Ελαφριά τροφή.
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Πασχαλινό Παζάρι του ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

Tα μέλη του ΚΑΠΗ  Μαρκοπούλου, διοργανώνουν Πασχαλινό Φιλανθρωπικό Παζάρι, στο

χώρο του ΚΑΠΗ (Κ. Γκλιάτη και Γ. Παπαβασιλείου, Μαρκόπουλο), από την Πέμπτη 21,

έως και τη Μ. Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.

Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα που πλησιάζουν, τα μέλη του ΚΑΠΗ Μαρκοπού-

λου, έχουν ετοιμάσει με γούστο και ιδιαίτερο μεράκι, μοναδικές χειροποίητες πασχαλι-

νές δημιουργίες, λαμπάδες, κεραλοιφές και σαπούνια εξαιρετικής ποιότητας.

Το Πασχαλινό Παζάρι θα είναι ανοιχτό στο κοινό, κάθε ημέρα 9 π.μ. με 2 μ.μ. και ειδικά

το Σαββατοκύριακο 23 – 24 Απριλίου, θα λειτουργήσει από τις 10 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.

Τα έσοδα θα διατεθούν, για την υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Σειρά εκδηλώσεων, για μικρούς και μεγάλους

έχει ετοιμάσει για τις ημέρες του Πάσχα ο Ορ-

γανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης (Ο.Α.Π.Π.Α.). 

Μαίρη Πόπινς

Συγκεκριμένα το Σάββατο 23 Απριλίου, στη Πλατεία

Δήμα της Δ.Ε. Βάρης, επί της Οδού Βας. Κωνσταντί-

νου, στις 12:00 το μεσημέρι η Μαίρη Πόπινς θα

«προσγειωθεί», για να αναστατώσει μικρούς και με-

γάλους και μέσα από ένα διαδραστικό θεατρικό παι-

χνίδι με τις γνωστές ηθοποιούς Μαρία Καρακίτσου

και Θεοδώρα Σιάρκου, θα ταξιδέψουν σ’ ένα μαγικό

κόσμο μαγείας και αγάπης. Στη συνέχεια οι επιμορ-

φωτές θα καλέσουν τα παιδιά να φτιάξουν τη δική

τους λαμπάδα στα εργαστήρια κατασκευής. 

«Το αγόρι με τα μπλε μαλλιά»

Στη συνέχεια, στις 13:00 «Το αγόρι με τα μπλε μαλ-
λιά», μια απ τις πλέον επιτυχημένες παραστάσεις της

φετινής χρονιάς από το Θέατρο Φούρνος θα μας μι-

λήσει για τη διαφορετικότητα, την τόλμη και τη φιλία

και θα μας παρασύρει σε μία περιπέτεια αγάπης και

φαντασίας. Πρόκειται για μία παράσταση της Ελεάν-

νας Σαντοριναίου με την Ευγενία Μαραγκού, Ματίνα

Δημητροπούλου και Δημήτρη Ψύλλο.

«Αρώματα του Κόσμου 

& Βυζαντινά Μύρα»

Το βράδυ στις 20:00, πάλι στην Πλατεία Δήμα, θα σας

ταξιδέψουμε στον κόσμο και στην Ελληνική παρά-

δοση μέσα από τη συναυλία της Ζωής Τηγανούρια με

τίτλο «Αρώματα του Κόσμου & Βυζαντινά Μύρα», με

βυζαντινό άρωμα και παραδοσιακό χρώμα.

Θα ερμηνεύσει γνωστές επιτυχίες και παραδοσιακά

κομμάτια απ΄ όλη την Ελλάδα με την βοήθεια των ερ-

μηνευτών: Αχχιλεύς Α. Χαλδαιάκης (χοράρχη), Βασι-

λική Στεφάνου, Πελαγία Μυλωνά, Βυζαντινή χορωδία

«Μελίρρυτον», υπό την καθοδήγηση του Π. Δασκα-

λοθανάση. Τις χορογραφίες στα δυτικότροπα κομμά-

τια επιμελήθηκαν οι Αλίκη Μαυροειδή και Έλενα

Λιναρδάκη.

Συμμετέχουν ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης και

ο Χορευτικός όμιλος «Αρίων»

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η παιδική εκδήλωση θα

μεταφερθεί στο Θέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Βάρης και η συναυλία στο Κλειστό Δημοτικό Γυμνα-

στήριο Βάρης (Άττιδος 7, Βάρη).

"Ο Κουρέας της Σεβίλλης "
το νέο βιβλίο της Κάρμεν Ρουγγέρη στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Η Λίμνη Βουλιαγμένης και οι Εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν σε μια συνάντηση με

την Κάρμεν Ρουγγέρη, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, το Σάββατο 23 Απριλίου.

Η συγγραφέας  με αφορμή το νέο της βιβλίο και "Ο Κουρέας της Σεβίλλης " επιλέγει το

σκηνικό της Λίμνης Βουλιαγμένη για να διηγηθεί μια από τις πιο όμορφες ιστορίες αγάπης,

βασισμένη στο αριστούργημα των Ροσινί και Μπομαρσέ. 

Μαζί με τους αγαπημένους της ηθοποιούς και μουσικούς, η Κάρμεν Ρουγγέρη θα ταξιδέψει

στη χώρα της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Θα παίξουν και θα τραγουδήσουν με

συνοδεία κιθάρας η Παναγιώτα Τσίτσου, ο Αντώνης Παπαδάκης, ο Αντώνης Βαρθαλίτης,

η Κατερίνα Γεωργακάκη και ο Γιώργος Βλάχος.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα στις 17.00 με μουσικοκινητικό παιχνίδι

και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά και θα ακολουθήσει στις 18.00 η παρουσίαση

του βιβλίου "Ο Κουρέας της Σεβίλλης " με αποσπάσματα από τη θεατρική παράσταση, με

φόντο τη Λίμνη Βουλιαγμένης.

Διήμερη εκδρομή Μεσολόγγι -

Αρχαία Ήλιδα

Διήμερη εκδρομή οργανώνει ο Εξωραϊστικός - Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, το Σάββατο

28 και την Κυριακή 29 Μαΐου στο Αιτωλικό - Μεσ-

λόγγι - Ναύπακτος - Αρχαία Ηλιδα - Φράγμα Καρα-

μανλή - Κουρούτα Αμαλιάδας. Διαμονή στη

Ναύπακτο.

Τιμή κατά άτομο 55 ευρώ (δίκλινο). Περιλαμβάνει με-

ταφορά, μία διανυκτέρευση, πρωινό μπουφέ, ξεναγό

στην Αρχαία Ηλιδα.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Eικαστική Εκθεση της Αγγελικής Τσεβά

Ο αέρας σκορπίζει γύρω μας ενός πολεμου ήχους.

Ο ήλιος τους χρωματίζει για να καλύψει τον πόνο.

Τα γεγονότα που ζούμε επηρέασαν τον ψυχισμό μου, που

ζωγραφισα με χρώματα της φωτιάς,  της θλίψης αλλα και

της ελπίδας.

Οι καινούργιες μου πρωτοποριακές  ιδέες  είναι γεμάτες

ένταση σιγουριά και Ανάσταση για το αυριο. Στο χέρι

όλων μας είναι να δημιουργήσουμε τις προύποθέσεις  για

μια καλύτερη ζωή. 

Σας καλώ στο εργαστήρι μου Βασ.Κων/νου 37 Κορωπι, να

σας παρουσιάσω τις δημιουργίες μου. 

Εγκαινια Σαββατο 23-4-2016 από 12:00 το μεσημέρι ως

8:00 το βράδυ.Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτη από την

Κυριακή των Βαίων εως και την Μ.Πέμπτη από τις 3.00μμ-

7:30μμ.

«Αρώματα του Κόσμου & Βυζαντινά Μύρα»
Συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια το Σάββατο στη Βάρη 
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«Διενέργεια έρευνας 

και άμεση δενδροφύτευση

για την κοπή δέντρων 

στη Σαρωνίδα»

Έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δασαρχείου έχει

ξεκινήσει ήδη στον Δήμο Σαρωνικού, μετά την καταγγε-

λία που κατάθεσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Νικόλαος Γαλάνης για την παράνομη και απαράδεκτη

κοπή δέντρων σε τμήμα της  παραλιακής οδού στην Δη-

μοτική Ενότητα Σαρωνίδας. 

Για την εξέλιξη αυτή της υπόθεσης, ενημέρωσε ο Δήμαρ-

χος Γεώργιος Σωφρόνης τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-

λίου, στη συνεδρίαση της Τετάρτης  20 Απριλίου 2016. Ο

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας  Γαλά-

νης, ο οποίος αντίκρισε τα κομμένα δέντρα, αλλά και

ύστερα από τις καταγγελίες των κατοίκων ειδοποιήθηκε

άμεσα το Δασαρχείο να πράξει τα δέοντα. 

Την εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθεί στενά ο Δήμαρ-

χος Γ. Σωφρόνης, ο οποίος τονίζει: «Δεν είναι δυνατόν
να υπάρχουν κάποιοι, ελάχιστοι φρονώ, οι οποίοι θεω-
ρούν ότι είναι υπεράνω νόμου. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Σα-
ρωνικού υπερηφανεύεται ότι είναι ένας από τους πιο
πράσινους Δήμους της Αττικής και αυτό είναι μάλιστα και
ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ταυτότητας μας, το οποίο θέ-
λουμε να προβάλλουμε. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να
προβαίνει σε τέτοιες αυθαίρετες και παράνομες ενέρ-
γειες, οι οποίες ζημιώνουν τον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον. Η απερισκεψία και η έλλειψη σοβαρότητας, στο
παρελθόν μας έχουν οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστα απο-
τελέσματα. Σκοπεύω να πράξω ότι χρειαστεί προκειμέ-
νου να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και ενημερώνω όλους ότι
στο σημείο που αφαιρέθηκαν τα δέντρα ξεκινά άμεσα
δενδροφύτευση. Δε θα αναλωθώ περισσότερο με όσους
έπραξαν τη συγκεκριμένη επαίσχυντη πράξη, παρά θα
παρακολουθώ στενά τη διαδικασία της έρευνας που έχει
ήδη ξεκινήσει, ώστε να βρεθούν και να τιμωρηθούν πα-
ραδειγματικά. Θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια των συμ-
πολιτών μας, ώστε να καταγγέλλουν άμεσα και χωρίς
δισταγμό ανάλογα περιστατικά, για να καταφέρουμε να
τα απομονώσουμε».

21η Διανομη Προϊοντων

«Χωρις Μεσαζοντες» 
Σαββατο 23 Απριλιου 2016

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στο

καταναλωτικό κίνημα, για 21η φορά, διοργανώνει τη Δια-

νομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», εμμένοντας στην

έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης. 

Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», θα γίνει το

Σάββατο 23 Απριλίου 2016, επί της οδού Ιθάκης (στο Γέ-

ρακα) μπροστά από το Δημαρχείο Παλλήνης 

Ωρες διανομής:

09:00 – 13:00 για όσους έχουν κάνει παραγγελία και

Από τις 13:00 – 15:00 μπορεί να προμηθευτεί προϊόντα ο

κάθε πολίτης σε πολύ ενδιαφέρουσες τιμές.

«Αναβαθμίζονται οι σχολικές μονάδες και οι

αθλητικές υποδομές  στον Δήμο Σαρωνικού»
Στη συνεδρίαση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου Αττικής συμμε-

τείχε ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γεώργιος Σωφρόνης, (5/4/2016),

όπου μετά από συζήτηση   εγκρί-

θηκαν από το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο 3 Προγραμματικές

Συμβάσεις εκτέλεσης τριών έργων

βελτίωσης και αναβάθμισης αθλη-

τικών εγκαταστάσεων και σχολι-

κών υποδομών, συνολικού

προϋπολογισμού 1.400.000€. 

Οι Προγραμματικές Συμβάσεις

ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής

και τον Δήμο Σαρωνικού αφορούν

σημαντικά έργα στον τομέα της

παιδείας, τα οποία οι κάτοικοι, οι

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επιζη-

τούν έντονα αρκετά χρόνια. 

Παρέμβαση έκανε  ο Δήμαρχος

Σαρωνικού ευχαριστώντας ιδιαιτέ-

ρως την Περιφερειάρχη Ρένα Δού-

ρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο

Φιλίππου,  και όλο το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο καθώς και τις τεχνι-

κές υπηρεσίες για τη θετική έγ-

κριση και την υπογραφή των συμ-

βάσεων, αλλά και την

προτεραιότητα που έδωσαν στα

συγκεκριμένα έργα. «Είμαι ιδιαί-

τερα χαρούμενος που θα συμβάλ-

λουμε στη διαπαιδαγώγηση των

παιδιών μας ως Δημοτική Αρχή,

προσφέροντας τους αξιοπρεπείς

αθλητικούς χώρους, οι οποίοι θα

πληρούν τις διεθνείς προδιαγρα-

φές αλλά και σχολικά κτίρια σύγ-

χρονα και αναβαθμισμένα. Τόσο οι

εκπαιδευτικοί, όσοι και οι μαθητές

και οι γονείς τους πρέπει να νοι-

ώθουν ασφαλείς και να αφοσιώ-

νονται στις σπουδές τους. Σήμερα,

νοιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι

γιατί βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι

στο θεμελίωμα της γνώσης και της

μάθησης. Με τα έργα αυτά γίνεται

η αρχή προς τη νέα εποχή και σας

ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί συνει-

σφέρετε κι εσείς σ’ αυτή την προ-

σπάθεια», σημείωσε ο Δήμαρχος

Γεώργιος Σωφρόνης.

Τα έργα για τα οποία εγκρίθηκαν

οι προγραμματικές συμβάσεις

είναι: «Αντικατάσταση συνθετικού

χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Κα-

λυβίων του Δήμου Σαρωνικού»,

συνολικού προϋπολογισμού 506.

354, 28 €, ¨Αντικατάσταση συνθε-

τικού χλοοτάπητα του γηπέδου

Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνι-

κού» συνολικού προϋπολογισμού

369.907, «Επισκευή και ενεργει-

ακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων

και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού»,

συνολικού προϋπολογισμού

542.212,63€. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου στο

πλαίσιο των ενεργειών του, με

στόχο την προστασία του Περιβάλ-

λοντος και την αναβάθμιση της Ποι-

ότητας Ζωής των πολιτών, προωθεί

Πρόγραμμα για την εναλλακτική

διαχείριση, χρησιμοποιημένων Μα-

γειρικών Ελαίων!

Στις 24 Μαρτίου 2016, υπεγράφη

σχετική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου

Μαρκοπούλου και της εταιρίας RE-

VIVE A.E., με την οποία συμφωνή-

θηκε η διαδικασία και τα βήματα για

την εναλλακτική διαχείριση, οικια-

κών χρησιμοποιημένων Μαγειρικών

Ελαίων.

Ο Δήμος ανέλαβε την υποχρέωση

φιλοξενίας, σε δημοτικούς ή άλ-

λους χώρους, των δεξαμενών συλ-

λογής που θα του προμηθεύσει η

εταιρία REVIVE. Στις δεξαμενές

αυτές, θα εναποτίθενται αποκλει-

στικά και μόνο, τα χρησιμοποι-

ημένα Μαγειρικά Έλαια, τα οποία

θα συλλέγει η εταιρία REVIVE και

θα τα προωθεί προς αξιοποίηση και

ανακύκλωση, σε αδειοδοτημένη

εταιρία παραγωγής βιοντίζελ.

Ήδη, στον εξωτερικό χώρο του Δη-

μαρχείου, τοποθετήθηκε η πρώτη

Δεξαμενή, για την συλλογή των τη-

γανελαίων. Εκεί μπορούν οι πολίτες

να αδειάζουν,  τα δικά τους δοχεία

(π.χ. πλαστικά, γυάλινα), όπου θα

έχουν συλλέξει τα χρησιμοποι-

ημένα μαγειρικά λάδια από τις κα-

τοικίες τους.

Ποια λάδια ανακυκλώνω;

Οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιούμε

στο σπίτι μας για το μαγείρεμα και

το τηγάνισμα. Δηλαδή ελαιόλαδο,

σπορέλαια (ηλιέλαιο, αραβοσιτέ-

λαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο),

πυρηνέλαιο κτλ.

Περιβαλλοντικά Οφέλη από

την Ανακύκλωση

• Επιλύονται τα μεγάλα προβλήματα

που ως υγρά απόβλητα, τα λάδια

αυτά δημιουργούν, όπως η σταδιακή

συσσώρευση στις σωληνώσεις απο-

χετεύσεων, με αποτέλεσμα το φρά-

ξιμό τους και η ρύπανση του

υδροφόρου ορίζοντα.

• Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια

είναι μια εναλλακτική πρώτη ύλη για

την παραγωγή βιοντίζελ, το οποίο βι-

οαποδομείται, δεν είναι τοξικό, έχει

σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε

θείο, αυξημένη λιπαντικότητα, μει-

ωμένη εκπομπή αιθάλης και εκπομ-

πής διοξειδίου του άνθρακα, με

συνέπεια την άμβλυνση του φαινομέ-

νου του θερμοκηπίου.

• Ανακυκλώνουμε, χρησιμοποιώντας

την καταλληλότερη μέθοδο, που

είναι η διαλογή στην πηγή.

• Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους.

• Συμβάλουμε στην πράσινη ανά-

πτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις

εργασίας. 

Πρόγραμμα  εναλλακτικής διαχείρισης,

χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων
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Ενημερωτική συνάντηση για το

νέο δασικό νομοσχέδιο πραγματο-

ποιήθηκε το Σάββατο 16 Απριλίου

στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας,

μετά από πρωτοβουλία των Ομο-

σπονδιών Οικιστικών – Εξωραϊστι-

κών Συλλόγων Κερατέας. 

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν

τα προβλήματα που υπάρχουν

όσον αφορά στην οριοθέτηση των

οικισμών, αλλά και την ανάρτηση

των δασικών χαρτών, προβλήματα

που ταλανίζουν για πολλά χρόνια

την Κερατέα και τον Δήμο Λαυρε-

ωτικής γενικότερα. 

Στις τοποθετήσεις τους τόσο ο Δή-

μαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, όσο και οι επικεφαλής

των δημοτικών παρατάξεων Κώ-

στας Λεβαντής και Σταύρος Ια-

τρού, αλλά και ο δημοτικός

σύμβουλος Σταύρος Ρόζης ανα-

φέρθηκαν στην πολυπλοκότητα

του όλου θέματος εστιάζοντας

στα προβλήματα που επιφέρει το

υπό ψήφιση νομοσχέδιο. 

Στη σύντομη ομιλία του ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου επισήμανε ότι το

πρόβλημα της οριοθέτησης των οι-

κισμών δεν αφορά μόνο τη Λαυρε-

ωτική, αλλά και όλη την Ανατολική

Αττική και θα πρέπει να εξεταστεί

ποιος είναι ο λόγος που ενώ έχουν

ολοκληρωθεί σε πολλές περιπτώ-

σεις οι δασικοί χάρτες, εντούτοις

ποτέ δεν αναρτήθηκαν ώστε να

μπορέσει να προχωρήσει η διαδι-

κασία της οριοθέτησης των οικι-

σμών. «Ένα επιπλέον πρόβλημα
για τη Λαυρεωτική είναι η επιλε-
κτική ισχύς και εφαρμογή της
1151/1872 απόφασης του Εφε-
τείου Αθηνών που καθορίζει ως
δημόσιες εκτάσεις όλες τις εκτά-
σεις που σήμερα αποτελούν τους
Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτι-
κής, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται τεράστια προβλήματα
στην αναγνώριση των ιδιοκτη-
σιών» επεσήμανε ο Π. Φιλίππου. 

Για το θέμα θα ασχοληθεί άμεσα

το Δημ. Συμβούλιο Λαυρεωτικής

και θα επιδιωχθούν συναντήσεις

με τους αρμόδιους υπουργούς και

τους βουλευτές της Περιφέρειας

Αττικής προκειμένου να βρεθεί

οριστική λύση στο πρόβλημα που

ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια

τους κατοίκους της περιοχής. 

Παρουσίαση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2014-2020 για την Ανατολική Αττική, εξελίχθηκε την περα-

σμένη Δευτέρα 18/4 στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σα-

ρωνικού στα Καλύβια.

Η εκδήλωση είχε ως θέμα: «Επενδύσεις και Επιχειρηματικά
Σχέδια – Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του Αγρο-
τικού Τομέα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020» και την έναρξη έκανε ο  Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος στη σύν-

τομη τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε όλους εκείνους που

συνεχίζουν παρά τις αντιξοότητες και τα προβλήματα να

ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής χαρα-

κτηρίζοντάς τους «ήρωες» ειδικά για τον αγώνα που δίνουν

τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Στη συνέχεια, μίλησε για

την άρση των περιορισμών και των αποκλεισμών που

ίσχυαν για πολλά χρόνια για την περιοχή της Αττικής, η

οποία επετεύχθη μετά από επίμονες και συνεχείς προσπά-

θειες. Ωστόσο, η Αττική υστερεί ακόμα σημαντικά - λόγω

του παραπάνω αποκλεισμού – σε υποδομές και κίνητρα,

όμως η μεγάλη πρόκληση για όλους είναι παρά την έλλειψη

σχετικής εμπειρίας να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με

επιτυχία στα νέα δεδομένα. 

Το Π.Α.Α. περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι οι

Νέοι Γεωργοί, τα Σχέδια Βελτίωσης, το Μέτρο των Μικρών

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, η πρόληψη και αποκατάσταση

των ζημιών του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού λόγω

φυσικών καταστροφών, τα υποστηρικτά μέτρα (συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες, εκπαίδευση – κατάρτιση των αγροτών

κ.α.). καθώς και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια τα κριτήρια

επιλεξιμότητας και ποια η διαδικασία χρειάζεται να ακολου-

θήσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Ακολούθησε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πο-

λιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπου Κασίμη,

ο οποίος επεσήμανε ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέ-

λου (προσανατολισμός προς τα προϊόντα ποιότητας με ξε-

χωριστή ταυτότητα και τοπικότητα) αποτελεί στρατηγικό

στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων και αυτό στοχεύει να υπηρετήσει και μέσω

του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.)

2014-2020 που εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015. 

Το νέο Π.Α.Α ύψους 4,7 δις ευρώ κοινοτικής συμμετοχής που

μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ, αποτελεί ένα

πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση σημαντικών διαρ-

θρωτικών προβλημάτων, όπως είναι η χαμηλή ανταγωνιστι-

κότητα, το υψηλό κόστος παραγωγής, η γήρανση του

αγροτικού πληθυσμού, το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύ-

σεων, ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών, η ανα-

πτυξιακή υστέρηση της κτηνοτροφίας, η περιβαλλοντική

υποβάθμιση των φυσικών πόρων, η απουσία ουσιαστικών

υποδομών εκπαίδευσης – κατάρτισης αλλά και συμβουλευ-

τικής υποστήριξης των παραγωγών, η απουσία μηχανισμών

υποστήριξης υιοθέτησης της καινοτομίας και των νέων τε-

χνολογιών, η απουσία αποτελεσματικών χρηματοδοτικών

μέσων και η συνολικότερη υποβάθμιση των αγροτικών πε-

ριοχών, τόνισε ο Χαρ. Κασίμης. 

Οριοθέτηση των οικισμών στην Κερατέα
Ενημερωτική συνάντηση όλων των Συλλόγων 

Νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Κραυγή αγωνίας για τη 

δημόσια υγεία προσφύγων

και πολιτών 

Εκπέμπουν πέντε Δήμαρχοι

για το Ελληνικό

Με ανοιχτή επιστολή τους πέντε δήμαρχοι των όμο-

ρων του πρώην αεροδρομίου Δήμων, απευθύνονται

στον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουρ-

γούς, εκθέτοντας την ανησυχία τους για την κατά-

σταση που επικρατεί με τους πρόσφυγες.

Εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τη δημόσια υγεία:

α) Πώς θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και ασφά-

λεια, όταν ξαφνικά χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται

και συγχρωτίζονται σε έναν χώρο που δεν πληροί

καμία προδιαγραφή;

β) Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεται η άτακτη και πρό-

χειρη παραμονή τόσων πολλών ανθρώπων σε έναν

παντελώς ακατάλληλο χώρο; 

γ) Πώς εξυπηρετούνται σε 40 χημικές τουαλέτες πε-

ρίπου 5.000 άτομα;

δ) Πώς είναι δυνατόν 5.000 άνθρωποι να ζουν χωρίς

προδιαγραφές ατομικής υγιεινής;

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να κα-

ταφεύγουν στις παρακείμενες ακτές για να πλύνουν

τους εαυτούς τους και τα ρούχα τους με θαλασσινό

νερό.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ: 

ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το τί  υπάρχει στο επέκεινα  ουδείς γνωρίζει « παρά μόνο  δι΄
εσόπτρου εν αινίγματι» Α΄  Κορινθ. ιγ. 12  

Κατά το λήμμα του λεξικού: «Κόλαση  είναι η τελευταία κα-

τοικία των ψυχών που καταδικάζονται σε μεταθανάτια τιμω-

ρία,  συνάμα δε και η κατάσταση ύπαρξης  των πνευμάτων

του κακού».

Αυτό το τίμημα της Κόλασης χρησιμοποιήθηκε  από πολλές

θρησκείες  με σκοπό την αλλοίωση της εσχατολογικής κα-

τάληξης σε απόλυτη συνταύτιση με την προβολή του   εκ-

φοβισμού κατά την  μεταθανάτιο διδασκαλία. 

Αυτόν  μάλιστα τον τύπο του εκφοβισμού καλώς ή κακώς

ασπάστηκε  και ενθυλάκωσε στη φαρέτρα της και η χριστια-

νική διδασκαλία. 

Λέγω δε ‘’και ‘’η χριστιανική διδασκαλία, γιατί  πολλές άλλες

θρησκείες ακόμη έχουν μετέλθει αυτού του μέσου ως φο-

βήτρου,  με απώτερο αλλά και  ιδιοτελή σκοπό  την συγκρά-

τηση και υποταγή των  οπαδών τους. 

Το φαινόμενο αυτό έχει   τις ρίζες του πολύ πιο πίσω  και συγ-

κεκριμένα  στους πρωτόγονους λαούς, όπου  σαν κατοικία των

νεκρών θεωρείται ένα  ζοφερό βασίλειο.   Μερικές φορές   τον

σκοτεινό αυτό χώρο, παίρνει ένα απομακρυσμένο νησί ή όπως

αργότερα στους αρχαίους Έλληνες, τα Τάρταρα του εξιλα-

σμού και ο Άδης του Κάτω Κόσμου. 

Οι θρησκευτικές λατρείες  του Ζωρόαστρη,  του Ιουδαϊσμού

και του Χριστιανισμού  συντάσσονται με παρόμοιες θέσεις

και απόψεις.

Στον Ζωροαστρισμό οι ψυχές, για τρεις μέρες και νύχτες

μετά το θάνατο  βρίσκονται σε αναμονή  για να κριθούν  την

τετάρτη.

Και τότε μετά την Κρίση, οι μεν  καλές ψυχές  θα οδεύσουν

προς τον Ουρανό, οι δε κακές   θα περάσουν   εξουθενωμέ-

νες «δια στενωπής γεφύρας»,   προς το χώρο του εξιλα-

σμού μέχρι  της  όποιας Ανάστασης. 

Στο βιβλίο με τους ύμνους των Νεκρών της Αιγύπτου,  η

καρδιά τού νεκρού φτάνει μπροστά στο θεό, όπου  μια ζυ-

γαριά τον αναμένει για να εκτιμήσει την καλή ή κακή πορεία

του βίου του.

Η καρδιά  καθίζεται  στον ένα  δίσκο της ζυγαριάς. Στον

άλλο η Ματ, η αιγυπτιακή θεά της Αλήθειας και της Δικαιο-

σύνης,  αυτή η θεά που εγγυάται την τάξη του κόσμου, βάζει

το φτερό της.   

Ο νεκρικός θεός Άνουβις με την κεφαλή του τσακαλιού, που

ιεραρχικά στο Αιγυπτιακό Πάνθεον επέχει θέση  Δία, κρατεί

με το χέρι του στιβαρά τη ζυγαριά  της ζωής και  καταγράφει

τα της μέτρησης.  Όταν η ζυγαριά,  με αντίβαρο  το φτερό

της Ματ ισορροπήσει με τη βελόνη της στο κέντρο,  πιστο-

ποιείται ο βίος ως ενάρετος,  άλλως η ανάλογη τιμωρία πέ-

φτει αμείλικτη.   

Στον Ιουδαϊσμό που αναπτύχθηκε στα ελληνιστικά χρόνια,

σαν Κόλαση θεωρείται η Γέεννα η οποία και έλκει δέσμιο

τον τιμωρούμενο στα βάραθρα του τόπου του μαρτυρίου. 

Στον Χριστιανισμό η Κόλαση κατά καιρούς προβλήθηκε με

πολλά  και εν αποσιωπή ερωτηματικά.

Γενικά η χριστιανική θρησκεία, αόριστα μιλά,   όταν στα

πρωτογενή Ιερά Γραπτά της δεν γίνεται λόγος  για  ‘’Κό-

λαση’’. 

Η ‘’Κόλαση’’  ήρθε και επεκράτησε στον Χριστιανισμό αργό-

τερα σε μεταγενέστερα χρόνια, και μάλιστα πάλι  σαν  μια

περιοχή η οποία έχει επιλεγεί ως ζοφερός τόπος αιώνιου

βασανισμού των  αρνητών της δογματικής πίστης  και  της

εν Χριστώ  ζωής.

Στον χριστιανισμό  ή  και σε κάθε θρησκευτική αδελφότητα

, άπαξ και ενταχθείς εκούσια ή και  ακούσια  όπως  με το

βρεφικό βάπτισμα, καλείσαι εν υποταγή να πιστεύεις ασυ-

ζητητί  και χωρίς καμία αντίρρηση τον τυπικό κανόνα. 

«Πίστευε και μη  ερεύνα» κραυγάζουν τα Ιερά Γράμματα,

αλλά και   «Ερευνάτε τας Γραφάς».

Ευφυώς όντως το τελευταίο, όταν με αυτό δηλώνεται ότι

οι αμφιβολίες για  την πίστη πρέπει να  διαλύονται μέσα  και

μοναχά από  την μελέτη και έρευνα  των Ιερών Γραφών και

πιο συγκεκριμένα μέσα από  το  Ευαγγέλιο.

Υπακούοντας  λοιπόν σε αυτή την αρχή συνεχίζω με  το

σημερινό άρθρο μου. 

Εισαγωγικά ο βασικός προσανατολισμός  της εσχατολογι-

κής θέσης τού Χριστιανισμού  είναι η Βασιλεία του Θεού,

που  με αυτή ως  κατάληξη  έρχεται και ‘’το τέλος  της ιστο-

ρίας του κόσμου’’. 

Σε αυτή την αρχική και βασική εσχατολογία, όποιος  αντι-

φάσκει και αντιστέκεται ιδεολογικά, καταγράφεται ως έκ-

πτωτος από το εισιτήριο της Ουράνιας  Βασιλείας  όχι δε

μόνο αυτό, αλλά και οδεύει προς την οδόν της Κολάσεως. 

Αλλά στην έρευνα των Ιερών Γραφών πρέπει να μπαίνει μια

σειρά και μια τάξη για την καλύτερη κατανόηση.  

Σαν  πρώτη  αναφορά έρχεται η ανάγνωση από τις επιστο-

λές τού   Αποστόλου Παύλου. Ο  Παύλος, κατά δική δε απαί-

τηση,  ως ο Ισαπόστολος Παύλος, προβάλλει μεν  στον

πιστό την  προσμονή  για μια  Δεύτερη Παρουσία τού Χρι-

στού, αλλά ουδαμού κάνει λόγο για τα περί  ‘’’Κόλασης’’,

και τα τοιαύτα.  

Αμοιβή ποινική  για τον ισαπόστολο Παύλο, είναι ο θάνατος

του αμαρτωλού και αυτόν τον θάνατο τον  αποκαλεί  παν-

τελή’’ όλεθρο’’ στην προς Ρωμαίους  επιστολή του  (5:6).

Και  κατ’ αυτόν, ενώ οι καλοί και αγαθοί  σε αμοιβή  θα επι-

ζήσουν κοντά στον Θεό εν χαρά και ευδαιμονία, αντίθετα

οι κακοί  και αμαρτωλοί   θα εξαφανισθούν και θα πεθάνουν.

Μια ποινική τιμωρία δαρβινικής επιλογής θα προσέθετα κα-

κέντρεχα εγώ.  

Ο ισαπόστολος Παύλος δεν καταδικάζει κανέναν ΄΄κακό’’

και αμαρτωλό  στην αιώνια καταδίκη του μαρτυρίου.  Αλλά

ευθύς εξ αρχής τον πεθαίνει σωματικά  και ψυχικά.  Κατά

τον Παύλο, η οπτική μιας μεταθανάτιας συνεχιζόμενης τι-

μωρίας ‘’εν βασάνω’’’  δεν προβλέπεται σε μια μετα-ϊστορική

κατάσταση με σκοπό το ενδεχόμενο ενός καθαρμού κα μιας

ανάνηψης.  

Από την άλλη μεριά, οι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης  ανα-

φέρονται  μεν στο ενδεχόμενο  μιας μελλοντικής μεταθα-

νάτιας τιμωρίας,  πλην όμως  μιλούν πάντοτε εν αοριστία,

χωρίς να αναλίσκονται σε λεπτομέρειες, και χωρίς να έχουν

προσδιορίσει θέμα..  

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος πάλι,  μάς λέγει  για  την ‘’αιώνια

καταδίκη του αμαρτωλού αλλά και  του μη πιστεύοντος’’,

ενώ το όνομα της ‘’Κόλασης’’ ως χώρου εκτίσεως ποινών,

μοναχά μια φορά το αναφέρει.  

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς,  θέλει τον  Ιησού να  προτρέπει

απλά  τον αμαρτήσαντα πιστό σε μετάνοια, αν όντως αυτός

επιθυμεί να κερδίσει την βασιλεία του Ουρανού.  

Ο  Λουκάς  πάλι  δεν  μας μιλά για  κάποια τιμωρία  των μη

μετανοούντων, ούτε για κάποια ανταποδοτική ποινή  των

αμαρτησάντων. 

Ο Λουκάς αναφέρεται και  στη γνωστή  εκείνη,  συγκλονι-

στική και απόλυτα διδακτική  παραβολή του φτωχού Λαζά-

ρου ο οποίος   περιμένει και ποτέ δεν καταφέρνει, ούτε  να

γευτεί τα ψίχουλα που πέφτουν  από το τραπέζι του  υπε-

ρόπτη πλουσίου γείτονα για να μπορέσει να κοροϊδέψει την

πείνα του. Και στην επίταση αυτής της τραγικής στιγμής, ο

σοφός ευαγγελιστής Λουκάς συμπληρώνει πως   μόλις πλη-

σίαζε ο πτωχός να μαζέψει τα ψίχουλα τα πεσμένα κατα-

γής, τον άρπαζαν τα σκυλιά τού πλουσίου. Αλλά τότε και

αυτά βλέποντας το χάλι του, έκαναν πίσω, και φιλικά τού

έγλειφαν τις πληγές του. «Και οι κύνες ερχόμενοι απέλει-

χον τα έλκη αυτού» γράφει μάλιστα κατά λέξη το ιερό κεί-

μενο. Αλλά και συνεχίζει «Εγένετο δε αποθανείν τον

πτωχόν και απενεχθείναι αυτόν υπό των αγγέλων εις τον

κόλπον του Αβραάμ, πέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη

και εν τώ άδη επάρας τους οφθαλμούς αυτού υπάρχων εν

βασάνοις όρα τον Αβραάμ από μακρόθεν και Λάζαρον εν

τοις κόλποις αυτού.  

Και όταν διαμαρτυρήθηκε στον Αβραάμ,  πήρε  την απάν-

τηση  

«Τέκνον μου, μνήσθητι, ότι απέλαβες συ τα αγαθά σου εν

τη ζωή και Λάζαρος ομοίως τα κακά, νυν δε ώδε παρακα-

λείται, σύ δε οδύνασαι». 

Οί παραβολές δεν είναι οι ιστοριούλες για παιδιά που μας

βάζανε να μάθομε στα σχολικά μας χρόνια.  Είναι  φιλοσο-

φικές  αλληγορίες, καυστικού κοινωνικού περιεχομένου και

έτσι πρέπει να βλέπονται. 

Αντιρρήσεις στο θέμα αυτής  της ξύλινης Κόλασης, που  το

χριστιανικό ιερατείο  ως φόβητρο προέβαλλε  στο παρελθόν

υπήρξαν πολλές   από τον κόσμο της θεολογικής διανόησης.

Κορυφαίος αρνητής, όχι της τιμωρίας του παρεκτραπέν-

τος, αλλά της σε αιώνιο χρόνο επιβολής της,  μα και  της

ύπαρξης αυτής ταύτης  της χριστιανικής  Κόλασης, υπήρξε

ο πολύς  Ωριγένης  που έζησε ανάμεσα στα 185 -254, αρ-

γότερα  δε και ο Γρηγόριος της Νύσσης (325 + ;) . 

Για τις θέσεις του αυτές ο Ωριγένης, μαζί και τις λοιπές δογ-

ματικές αντιρρήσεις του επί της χριστιανικής θρησκείας  και

παρά τους ρωμαϊκούς διωγμούς φυλακίσεις και βασανιστή-

ρια, που όσο εν ζωή  σαν αγωνιστής του Χριστού υπέστη,

μεταθανάτια  και  χρόνια πολλά αργότερα  γνώρισε “τον

αφορισμό του” από την  Ε’ εν Κωνσταντινουπόλει  Οικουμε-

νική Σύνοδο. Πρωτοστάτησε δε  στο ‘’ανάθεμα’’  ο ιερός  Αυ-

γουστίνος, ο οποίος και προώθησε τον εισηγητικό λόγο

τού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, ώστε να δοθεί  μεταθανάτια

ο αφορισμός  κατά του  Ωριγένη  και των δοξασιών του.

Αλλά και  με την Συνοδική απόφαση να πιστοποιηθεί η

όντως ύπαρξη και αποδοχή της Κόλασης  και όχι πλέον στη

ρητορική της εκδοχή,  αλλά  ως πραγματικού τόπου του  αι-

ώνιου βασανιστηρίου ‘’’με  καζάνια και πίσσες ‘’ .

Όμως από την άλλη μεριά η μελέτη  των Γραφών όπως προ-

ανέφερα και   από ό,τι μπόρεσα να βρω  ή τουλάχιστον να

καταλάβω, αφήνει πολλά κενά σε κάτι τέτοιο. 

Η αιρετική σκέψη η δική μου, θα κατανοούσε την πλην του

αλληγορικού της προβολής  του ζοφερού αυτού τόπου και

την όντως ύπαρξή του, αν αυτό συνέβαλε  στην εξάλειψη

τού εν παρεκτροπή βίου.  

Κοντά στη σκέψη μου  αυτή έρχεται και αντικρούει πάντοτε,

ο πίνακας εκείνος του Λιθουανού ζωγραφου  Ciurlonis,

(1907) που αναπαριστά ένα κωδωνοστάσιο με φόντο ένα

γαλανό ουρανό, όπου τα σύννεφα φαίνονται να πυκνώνον-

ται και  να προμηνύουν την μπόρα που οσονούπω έρχεται.

Οι καμπάνες ηχούν με  δύναμη δαιμονικά σε προειδοποίηση,

αλλά και παράταιρα, αφού  κανείς δεν φαίνεται πλέον να

τις ακούει. 

Η θέληση του Θεού, που αυθαίρετα προσδιορίζει τα σύνορα

τα οποία  χωρίζουν το  καλό από το κακό, σκοντάφτει  σε

ό,τι υπηρετεί πρωτίστως τις κοινωνικές συνθήκες και κατά

συνέπεια την κοινωνική θεμελίωση των εντολών του.   

Κατά δε τον Καντ, ο ηθικός νόμος βρίσκει το θεμέλιό του

μοναχά στον ‘’Καθαρό πρακτικό Λόγο’’ εξ ού  και η αναπο-

τελεσματικότητα αυτού του  τρομερού φοβήτρου, όταν αν-

τικρούεται με το ιδιοτελές συμφέρον. 

. γιάννης κορναράκης του μάνθου. 
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Κόλαση:

Ψάχνοντας στο υπέδαφος

Ευαγγελικού  δόγματος 
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Διαφθορέας η Ε.Ε.   

Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει αύξηση των ετήσιων εξόδων

για υπηρεσία σοφέρ στους ευρωβουλευτές από € 7,0 εκα-

τομμύρια σε € 10,7 εκατομμύρια! (πάνω από 30% αυ-

ξηση!!)

Τι λένε οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων γι’

αυτή την άκρως παραγωγική χρήση των χρημάτων των φο-

ρολογουμένων; Τι λένε τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής;

Κι επειδή αυτά δεν λένε, διαβάστε τι λέει ένας Βρετανός

ευρωβουλευτής, ο Ντάνιελ Χάνναν σε άρθρο στην εφημε-

ρίδα Ντέιλι Μείλ. 

...Ακόμη θυμάμαι το σοκ της πρώτης ημέρας μου στις Βρυ-

ξέλλες. Μόλις βρήκα το γραφείο μου, μια εξυπηρετική

κυρία μου ζήτησε το αεροπορικό μου εισιτήριο για να μου

επιστραφούν τα χρήματα. Μου μέτρησαν ποσό τόσο με-

γάλο ώστε πίστεψα ότι έγινε λάθος. «Μα από το Λονδίνο
ήρθα,» εξήγησα. «Δεν είναι λάθος, Μεσιέ», απάντησε πε-

ταχτά. «Αυτή είναι η χιλιομετρική ταρίφα από το Λονδίνο». 
«Μα κανείς δεν πληρώνει τόσα για την πτήση Χήθροου-
Βρυξέλλες», διαμαρτυρήθηκα. 

«Τόσα καθορίζει το κοστολόγιο», με διέκοψε η κυρία.

Οι ευρωβουλευτές ταξιδεύουν από τις περιφέρειές τους

στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο (η Ευρωβουλή συνε-

δριάζει εναλλάξ στις δύο πόλεις, με τεράστιο κόστος), ει-

σπράττουν το αντίτιμο του ακριβότερου εισιτηρίου και

επιπλέον «επίδομα χρόνου και αποστάσεως». Και ταξι-

δεύοντας στην ακριβώτερη θέση, κερδίζεις ένα στρογγυλό

ποσό. Αν διαλέξεις φτηνή πτήση, μπορείς να τσεπώνεις

1.000 ευρώ την εβδομάδα, αφορολόγητα.

Η επόμενη επίσκεψή μου ήταν στον αρμόδιο «γενικών εξό-
δων». Μου είπε πως δικαιούμαι ένα γενικό επίδομα 3,500

λιρών (κάπου 4.000 ευρώ) τον μήνα. «Είναι για ενοίκιο γρα-
φείου;» ρώτησα.

« Όχι, όχι. Σας δίνουμε γραφείο στις Βρυξέλλες και στο
Στρασβούργο», απάντησε. 

«Θα είναι τότε για κομπιούτερ και υλικά», παρατήρησα.

«Όχι, τα έχετε και αυτά. Είναι για τα περιστασιακά έξοδα,
όπως ταχυδρομικά και βενζίνη.»
«Σοβαρά μιλάτε; Τρεισήμισι χιλιάδες λίρες τον μήνα;»
«Ακριβώς έτσι, κύριε. Είναι ένα επίδομα χωρίς δικαιολογη-
τικά. Δεν χρειάζεται να κομίζετε αποδείξεις. Απλώς σημει-
ώσατε τον λογαριασμό όπου θα κατατίθενται.»

Γιατί σας εξιστορώ την πρώτη μέρα μου στην Ευρωβουλή;

Επειδή εξηγεί γιατί ζητώ να με απολύσετε. Τα «έξοδα»

είναι μια συμβολική απεικόνιση του χάσματος ανάμεσα στα

θεωρητικά ιδεώδη και στις πρακτικές. Η ΕΕ ιδρύθηκε για

υψηλούς στόχους –ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των

εθνών- και υποβόσκει ο πειρασμός να αμφιβάλεις για την

αλήθεια.

...Θεωρείται σχεδόν κακό γούστο να εξετάζεις από κοντά

αυτήν την Ε.Ε. που διαμορφώθηκε μπροστά στα μάτια μας,

με τους απατηλούς λογαριασμούς της και με τα ιδιωτικά

τζετ αεροπλάνα της.

Ο τρόπος αμοιβής των βουλευτών είναι ελάχιστο παρά-

δειγμα του πως, αντί να είναι ενάρετη, η Ευρωπαϊκή

Ένωση είναι στην κυριολεξία διαφθορέας -δηλαδή μετα-

βάλει και χρηστούς ανθρώπους σε άτομα ελαστικής ηθι-

κής.

...Και ότι ισχύει για τους ευρωβουλευτές, ισχύει για γιγάν-

τιες πολυεθνικές, για τεράστιες φιλανθρωπικές ΜΚΟ, για

«Δεξαμενές Σκέψης» (λέσχες προβληματισμού), επαγγελ-

ματικά σωματεία, και λομπίστες, που βγάζουν χρήματα

από το σύστημα των Βρυξελλών. Αυτοί οι άνθρωποι απο-

τελούν, όπως αντιλαμβάνεστε τους πραιτωριανούς της

φρουράς «να μείνουμε στην Ε.Ε».

Γι’ αυτούς το «να μείνουμε» δεν έχει σχέση με την εθνική

κυριαρχία και τη Δημοκρατία, αλλά για ακίνητα και ακριβά

σχολεία. Για τη χώρα όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι θα

είμαστε καλύτερα έξω. 

Η Ε.Ε. εγκατάλειψε αυτά τα ιδεώδη. Αντί του Κράτους Δι-

καίου έχουμε την προστακτική της πολιτικής ένωσης. Αντί

της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κυβερνώμεθα από μη

εκλεγμένους αξιωματούχους, που παίρνουν τις αποφά-

σεις τους μυστικά, συχνά κατόπιν συμβουλών από λομπί-

στες επενδυμένων συμφερόντων. Αντί προσωπικής

ελευθερίας, έχουμε πλήθος στενοκέφαλων κανονισμών

που μας κάνουν φτωχότερους και λιγώτερο ελεύθερους.

Δεν νομίζω να θέλουμε κι άλλο για να καταλάβουμε τι συμ-

βαίνει με την Ε.Ε., τους θεσμούς, τις τρόικες και όλα τα

συναφή κοράκια που αποφάσισαν να αποτελούν την “αρία

φυλή” που πρέπει να την τρέφουν όλοι οι υπόλοιποι πεθαί-

νοντας οι ίδιοι από τις κακουχίες και την πείνα! Αλλά από

τους δικούς μας ευρωβουλευτές δεν ακούμε τίποτα...

ithesis.gr

Καμμία έκπτωση ή υποχώρηση
στα εθνικά μας ζητήματα 

Υπογράφουμε

Η Παμμακεδονική Ένωση των Η.Π.Α., από την Τετάρτη 13

Απριλίου 2016, ξεκίνησε παγκόσμια εκστρατεία μέσω

του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης

για συλλογή υπογραφών (petition) με σκοπό την ανά-

κληση της λανθασμένης αποφάσεως της Αμερικανικής

κυβερνήσεως το 2004 για προσωρινή αναγνώριση των

Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία.

Κορυφαία στελέχη της Αμερικανικής πολιτικής παραδέ-

χονται σήμερα το λάθος που έγινε το 2004 δικαιολογών-

τας ότι είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα διευκολύνονταν μία

συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών και θα διεσφαλίζετο η

σταθερότητα στην περιοχή.

Οχτώ χρόνια μετά, το αποτέλεσμα είναι η αποσταθε-

ροποίηση στα βόρεια σύνορα μας και η διαρκής κλιμά-

κωση του αλυτρωτισμού από την γείτονα, ενώ

αναγνωρίζεται η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας από

την Αμερικανική πλευρά.

«Απευθύνουμε έκκληση στον Ελληνισμό της γενέτειρας

και στον απανταχού, καθώς και στους πολίτες όλου του κό-

σμου να υπογράψουν προστατεύοντας όχι μόνον την ελλη-

νική αλλά την παγκόσμια ιστορική κληρονομιά και αλήθεια.

...Καμμία έκπτωση ή υποχώρηση στα εθνικά μας ζητήματα

και στην πολιτιστική μας κληρονομιά» σημειώνει ο Πρόεδρος

της Παμμακεδονικής Δημήτρης Χατζής.

Η έκκληση έχει δημοσιευθεί στο gopetition. Οι ενδια-

φερόμενοι να υπογράψουν μπορούν να επισκέπτονται το

Link https://www.gopetition.com/petitions/restoration-of-his-

torical-truth-about-macedonia/signatures.html ή την ιστο-

σελίδα panmacedonian.info στην κατηγορία Support Our

Petition.

Email macedoniapetition@gmail.com.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Το θάρρος, η αποφασιστικότητα, η ανδρεία και ο ριψοκίν-

δυνος χαρακτήρας των Ελλήνων, ζυμώθηκαν με την αλ-

μύρα της θάλασσας και τους ανέδειξαν γνήσια παιδιά των

Πελασγών και Μινυών προγόνων τους, που όργωναν με

τα ξύλινα, αλλά αβύθιστα πλοία τους, όχι μόνο την Μεσό-

γειο, αλλά και όλα τα πελάγη πριν 60.000 χρόνια, σύμ-

φωνα με νεότερα ευρήματα, που μελετήθηκαν με

σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους της γεωλογίας και

της γενετικής!

Η θάλασσα, τους έπνιξε τρεις φορές, με τους τρεις μεγά-

λους “κατακλυσμούς της”, του Ωγύγου, του Δευκαλίωνα

και του Δάρδανου, γιατί ήθελε να διαφυλάξει για πάντα

τον ουράνιο πολιτισμό των Ελλήνων, κρύβοντάς τον στα

υγρά σπλάχνα της, για να τον φανερώνει λίγο - λίγο και

να διασκεδάζει με τη συμπεριφορά των παραχαρακτών

της ιστορίας του ελληνικού γένους!

Οι Έλληνες πάντα, μέσα από τα μουσκεμένα συντρίμια

του μόχθου τους, ξαναζωντάνευαν τα ρημαγμένα πολιτι-

στικά τους στοιχεία και συνέχιζαν τη ζωή με τα καλά και

τα κακά της!

Τα στεφάνια που τους χάρισε η Νίκη, για τα ηρωικά επι-

τεύγματά τους στο θαλάσσιο χώρο είναι αμέτρητα! Οι

αγώνες ήταν πολυμέτωποι, και στις ναυμαχίες και στις

φουρτούνες και στα παλλοιροϊκά κύματα (τσουνάμι) και

στις εμπορικές διακινήσεις και στις θαλάσσιες συγκοινω-

νίες και στην αλιεία!

Την εποχή των Περσικών πολέμων η Νίκη δαφνοστεφά-

νωσε τους Έλληνες το 480 π.Χ. στη Σαλαμίνα, με την

ευφυή βοήθεια του Θεμιστοκλή και την ηγετική αξία του

Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη. Τα ελληνικά «Ξύλινα τείχη», δεν

προφύλαξαν μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλη την Ευρώπη,

από τους Ασιατικούς λαούς, αφού οι «Έλληνες ήταν οι

αναμεταδότες της, δηλαδή οι νονοί της και της παρείχαν

προστασία!

Ο ναύαρχος Νέαρχος, επιστήθιος φίλος του Μ. Αλεξάν-

δρου διέπλευσε την Αραβική θάλασσα και εξερεύνησε τις

Ινδικές ακτές εκεί, που πριν πολλές χιλιετίες, είχαν πάει

ο Διόνυσος και ο Ηρακλής για να μετατρέψουν τα ανθρω-

ποειδή της Ασίας σε νοήμονες ανθρώπους, ιδρύοντας ελ-

ληνικές αποικίες, γι’ αυτό οι Σουμέριοι ήταν ελληνικής

καταγωγής και ο πολιτισμός τους ελληνικής προέλευσης,

ενώ η Ινδική σανσκριτική γραφή είχε προέλευση ......

Το μεγάλο θαύμα έγινε στη Βυζαντινή εποχή, όταν οι Ελ-

ληνες έδειξαν ότι μπορούν να γίνουον από “εξουσιαζόμε-

νοι”, “εξουσιαστές”! Οι Έλληνες μεγαλουργούν παντού,

αν το θέλουν, αρκεί να μη βγάζουν με τα χέρια τους τα

μάτια τους, όπως έκανε ο προπροπάππος τους ο Οιδίπο-

δας!

Ο αγώνας της Εθνεγερσίας στηρίχθηκε και ολοκληρώθηκε

με τις νικηφόρες ναυμαχίες των ξυπόλητων Ελλήνων!

Η ναυμαχία των Πατρών στις 20.2.1822, η ναυμαχία της

Ζακύνθου με το Μιαούλη στις 10.9.1822, η ναυμαχία του

Αργολικού κόλπου στις 30.7.1824 με τον Σαχτούρη εναν-

τίον του αιγυπτιακού στόλου, αλλά και η κορωνίδα των

ναυμαχιών με τον Μιαούλη στο Γέροντα των Μικρασιατι-

κών παραλιών στις 29.8.1824, όπου κατέστρεψε ολοσχε-

ρώς τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, δείχνουν τις ιδιαίτερες

σχέσεις που έχουν οι Έλληνες με την θάλασσα, που τους

δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουν τα προσόντα τους και

να θυμίσουν ότι είναι γνήσια “τέκνα” του Ποσειδώνα!

Στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο ο ναύαρχος Κουντουριώτης με

το θρυλικό θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, μεγαλούργησε στα Δαρδα-

νέλια καθώς και στις ναυμαχίες της Έλλης στις 2.12.1912

και της Λήμνου! 

Σήμερα τα εμπορικά πλοία “Ελληνικών συμφερόντων” τα

περισσότερα με ξένες σημαίες, ακριβώς γιατί είναι “συμ-

φερόντων” οργώνουν τους ωκεανούς, αλλά η Νίκη δεν

στεφανώνει “συμφέροντα” αλλά μόνον ηρωισμό!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι Έλληνες και η θάλασσα!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Θερμότερη η γη, 

εκτός ελέγχου οι εκπομπές CO2

Η παγκόσμια θερμοκρασία έχει την τάση να διαμορφωθεί

σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα, οι εκπομπές διοξειδίου

του άνθρακα έχουν εκτροχιαστεί, ενώ η ικανότητα των

ωκεανών να απορροφούν τον αέριο ρύπο μειώνεται.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα ερευνών και εκθέσεων που

έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες μόλις ώρες

πριν την έναρξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών

για το Κλίμα που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την

καύση ορυκτών καυσίμων αλλά και την παραγωγή τσιμέν-

του αυξήθηκαν κατά 2,3% το 2013 φτάνοντας σε επί-

πεδα-ρεκόρ, στο ετήσιο υψηλό των 36 δισεκατομμυρίων

τόνων, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση των τάσεων από

το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Άνθρακα.

Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος βαδίζει ολοταχώς για να

εξαντλήσει την ποσόστωση του 1,2 δισ. τόνων για τις εκ-

πομπές «σε περίπου 30 χρόνια» ή σε μια γενιά, σύμφωνα

με το κέντρο Ερευνών για το Περιβάλλον και το Κλίμα.

Σε περίπτωση υπέρβασης της ποσόστωσης εκπομπών,

είναι πιθανό η θερμοκρασία της Γης να αυξηθεί περισσό-

τερο από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρα-

σίες της προ-βιομηχανικής εποχής. Σε αυτή την

περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες για

το παγκόσμιο κλίμα, η Γη αντιμετωπίζει δραματικούς κιν-

δύνους από την αύξηση του επίπεδου των θαλασσών

αλλά και από θανατηφόρες ξηρασίες.

Σε αυτή την ολέθρια πορεία πρωταγωνιστεί η Κίνα με

27,7% των συνολικών εκπομπών CO2 το 2013, ακολου-

θούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 14,4%.

Ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο των 28 κρα-

τών μελών της με 9,6% και έπεται η βιομηχανικά αναδυό-

μενη Ινδία με 6,6%.

Την υπερθέρμανση του πλανήτη πιστοποιούν οι μετρή-

σεις των NOAA και NASA σε ξηρά και ωκεανούς με το

2014 να εξελίσσεται σε τρίτο θερμότερο έτος από το

1880 που τηρούνται μετεωρολογικά δεδομένα.

Επιπτώσεις στους ωκεανούς

Η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των  ωκεα-

νών λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μειώνει

την ικανότητά τους να απορροφούν διοξείδιο του άν-

θρακα, ενώ επίσης επηρεάζει την οξύτητά του, δημιουρ-

γώντας έναν κλιματικό φαύλο κύκλο επισημαίνουν

ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας

στην Αυστραλία.

Τα θερμότερα επιφανειακά ύδατα είναι ελαφρύτερα, με

συνέπεια να υπάρχει μικρότερος βαθμός ανταλλαγής

υδάτων με το βαθύτερο ωκεανό, γεγονός που επίσης μει-

ώνει την ικανότητα απορρόφησης.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ωκεανοί απορροφούν πε-

ρίπου το ήμισυ του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα και συνεισφέρουν στην επιβράδυνση της υπερ-

θέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η

απορρόφηση αυτή δε συμβαδίζει με την αύξηση των συγ-

κεντρώσεων διοξειδίου στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με

τον Μάικλ Ράουπαχ του Εθνικού Πανεπιστημίου Αυστρα-

λίας.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναφέρει

επίσης στοιχεία για την αύξηση της οξύτητας των ωκεα-

νών, σημειώνοντας πως το επίπεδο είναι «άνευ προηγου-

μένου» για τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια.

Εκτιμάται πως οι ωκεανοί απορροφούν περίπου 4 κιλά διο-

ξειδίου του άνθρακα ανά ημέρα και ανά άτομο.
στοιχεία από econews

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αν έχει κανένας τον Πάνο Καμμένο αστροναύτη, τον αν-

ταλλάσσω με τον Καμμένο Βτραχάνθρωπο ή τον Καμμένο

νοσοκόμα.

4 Την φλερτάρετε μέχρι να γίνει γκόμενά σας και μετά δεν

την φλερτάρετε, μέχρι να γίνει γκόμενα άλλου...

4 Όχι άλλα εμπόδια για καλό... Έμαθα!

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερ-

νήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για έναν καθαρό πλανήτη. 

Την ημέρα της Γης διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλ-

λοντικά θέματα. Συντονίζεται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης (Earth Day Network) και εορτάζεται σε περισ-

σότερες από 175 χώρες. To 2009, τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν τις 22 Απριλίου ως «Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης». Η

έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον ΜακΚόννελλ το 1969 σε ένα Συνέδριο της UNESCO στο Σαν

Φρανσίσκο. Εκδηλώσεις έλαβαν χώρα για πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες πόλεις στις 21 Μαρτίου 1970,

ημέρα της εαρινής ισημερίας στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Η διακήρυξη της 22ης Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γης είναι η αναγνώριση ότι η Γη και τα οικοσυστήματά

της, μας παρέχουν τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής μας. Σημαίνει επίσης, ότι ανα-

γνωρίζει την ευθύνη που μας αναλογεί, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Ρίου το 1992, για την προώθηση της αρ-

μονίας στη φύση και τη Γη ώστε να επιτευχθεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και

περιβαλλοντικών αναγκών των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Για την διάσωση του πλανήτη μας έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης και όλοι θα πρέπει να ενεργούμε με γνώμονα την

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων.

Παγκόσμια ημέρα της μητέρας Γης
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . “Μην τους υπακούτε, 
εσείς είστε ο λαός 

που έχει τη δύναμη…”

«Η γη είναι πλούσια και μπορεί να θρέψει όλο τον κόσμο. Η

ζωή μπορεί να είναι ελεύθερη και ωραία αλλά χάσαμε το

δρόμο…

Σε αυτούς που με ακούνε, λέω: Μην απελπίζεστε. Η τωρινή

μας δυστυχία δεν είναι παρά το πέρασμα της πλεονεξίας και

της σκληρότητας εκείνων που φοβούνται την πρόοδο του

ανθρώπου…. 

Και η δύναμη που αφαίρεσαν από το λαό θα επιστρέψει σε

αυτόν ξανά… 

Εσείς είστε ο λαός που έχει τη δύναμη να εφεύρει μηχανές,

να εφεύρει την ευτυχία. Εσείς έχετε τη δύναμη να εμπνεύ-

σετε μια όμορφη κι ελεύθερη ζωή, ώστε να είναι μια υπέροχη

περιπέτεια…».
Απόσπασμα από τον μονόλογο του Τσάπλιν στην ταινία του “Ο Μεγάλος Δικτάτορας”

Το περασμένο Σάββατο (16.4.16)

ήταν η επέτειος της γέννησης

μιας ανεπανάληπτης μορφής στο

χώρο της 7ης Τέχνης. Ήταν

16/4/1889 όταν σε μια φτωχή γει-

τονιά του Λονδίνου, στο Wal-

worth, γεννιόταν ο Τσάρλι

Τσάπλιν.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν υπήρξε ανεπα-

νάληπτος γιατί έθεσε το αξεπέρα-

στο ταλέντο του στην υπηρεσία

του δίκιου. Γιατί «όλες οι ταινίες
του γίνανε για τον καταπιεσμένο
άνθρωπο».

Ο Σαρλό με το «Χαμίνι» του γελοιοποίησε την εξουσία αντι-

τάσσοντας απέναντι στον χωροφύλακα, στην καταπίεση και

την φτώχεια «μια κωμωδία με ένα χαμόγελο, κι ίσως και μ’

ένα δάκρυ».

Με τον «Μετανάστη» του έδωσε υπόσταση στα όνειρα των

ξεριζωμένων ανθρώπων κάνοντας συντρίμμια το Άγαλμα της

Ελευθερίας που στέκει να παρακολουθεί παγερά και αδιά-

φορα την περιφρόνηση, το κυνηγητό, την αναίτια δίωξη, το

δέσιμο των μεταναστών μόλις πατούν το πόδι τους στην «γη

της επαγγελίας».   

Με τους «Μοντέρνους Καιρούς» παρέδωσε μαθήματα πολι-

τικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης ενός συστήματος πλε-

ονεξίας και αρπαγής . 

Στο «Ένας βασιλιάς στη Νέα Υόρκη» κάνει σκόνη την δήθεν

ανεκτικότητα και δημοκρατικότητα της αμερικανικής ελίτ η

οποία όχι μόνο έναν πρώην άνακτα αλλά ακόμα και τον ίδιο τον

Θεό είναι έτοιμη να τον εξορίσει αν διαπιστώσει ότι παρεκκλίνει

προς «αριστερίζουσες» και δη κομμουνιστικές αντιλήψεις…

Όταν στις 22/7/1942, στη συγκέντρωση που έγινε στη Μάν-

τισον Σκουέρ Γκάρντιν, ο Τσάπλιν εξυμνούσε τον αντιφασι-

στικό αγώνα της ΕΣΣΔ ήταν βέβαιο ότι δεν θα περνούσε

απαρατήρητος από τον Μακάρθι...     Ο Τσάπλιν δεν ήταν

μόνο καταγεγραμμένος ως «κόκκινος» στα κιτάπια της CIA,

ως «θαυμαστής της ΕΣΣΔ», «αντιναζιστής» και «ενεργητι-

κός οπαδός της ειρήνης».

Είχε και ένα ακόμα ελάττωμα: Είχε περιφρονήσει ευθέως τις

ΗΠΑ. Παρότι ήταν ο πιο δημοφιλής αστέρας του Χόλυγουντ

δεν είχε ζητήσει ποτέ την αμερικάνικη υπηκοότητα...     Όταν

η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε το 1952 την απόφασή

της για την απέλασή του από τη χώρα εκείνος και μαζί όλη

η Υφήλιος γελούσε με το πάθημα των Αμερικανών. Ο Τσά-

πλιν είχε ήδη σαλπάρει μαζί με την οικογένειά του από το

λιμάνι της Νέας Υόρκης για την Ευρώπη... 

Δεν θα επέστρεφε σε αμερικανικό έδαφος παρά μόνο 20

χρόνια αργότερα. Μόνο για μια φορά. Για να παραλάβει το

ειδικό Τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η Τέχνη!

Νίκος Γεωργόπουλος

Κύριε Διευθυντά,

Με σεβασμό σε ΟΛΕΣ τις απόψεις των εμπλεκομένων

σ’ αυτή την υπόθεση που διαβάζω τελευταία, αλλά συν-

τάσσομαι με τις διατυπώσεις της εφημερίδος, θέλω να

προσθέσω την εντελώς ανιδιοτελή και απολύτως προ-

σωπική άποψή μου. Μένω μακρυά. Δεν επηρεάζομαι

από “θορύβους, συμφέροντα κτλ.”. Ένας άσημος τυ-

χαίος καταναλωτής - αναγνώστης Σας.

1) Φαίνεται ότι η παρουσία του νέου αυτού Σ.Μ. τάραξε

τα νερά πολυετούς ακυμάτιστης περιοχικής μονοπωλια-

κής δεξαμενής χονδροεισπράξεων. Σύνηθες φαινόμενο.

2) Πέρα από τη νόμιμη ή παράνομη εμφάνισή του (ας

τα βρούν οι αντίδικοι)

3) Συμφέρει ή βλάπτει η παρουσία του τον καταναλωτή,

τον ανταγωνισμό που από ό,τι φαίνεται ετέθη ήδη σε

εφαρμογή. Το 34% που γράφετε είναι σωστό.

4) Και αυτό μόνον ενδεικτικά (στις φρυγανιές, τα άλλα;)

50) Υπάρχουν εμπόδια στην ελεύεθρη αγορά;

6) Every think for the benefit of the consumer. Αυτή είναι

η εποχή μας.

Με την αγάπη και την εμπιστοσύνη μου στην

“ΕΒΔΟΜΗ”

Αριστείδης Καπετανής

Υπάλληλος Εταιρείας Επίγειας Εξυπηρέτησης

Διεθνoύς Αερολιμένα Αθηνών

«Φώτα κλειστά! Οχι φορτηγά. Με ποδήλατα τα αγαθά!
Οχι επωνυμία στα μαγαζιά. Γεροντοκόρη!»

Με αυτό τον τίτλο απαντά ο παραπάνω αναγνώστης σε

προηγούμενη επιστολή αναγνώστριας που καταγράφει

ότι “χάσαμε τον ύπνο μας” από το Σ.Μ. που άνοιξε στη

γειτονιά τους.

Και αφού μας παραθέτει το απόκομμα από την

ΕΒΔΟΜΗ της συγκεκριμένης επιστολής, σημειώνει ότι

όπου υπάρχουν Σούπερ Μάρκετ έχει σπίτια. «Παντού
Σπίτια, Βασιλόπουλος (Βασ. Παύλου), Μαρινόπουλος
(Βασ. Παύλου)».

σ.σ. Εκείνο όμως που δεν προσέχει ο επιστολογράφος

είναι ότι και τα δύο Σ.Μ. που αναφέρει βρίσκονται στον

ίδιο δρόμο· στη Βασ. Παύλου που έχει χαρακτηριστεί

από υπάρξεως του οικισμού “Εμπορικός δρόμος”. Επο-

μένως ο κάτοικος που επέλεγε να μείνει επί της Βασ.

Παύλου γνώριζε ότι θα κατοικήσει με εμπορικά κατα-

στήματα, σε αντίθεση με την περιοχή της πλατείας

Μπακογιάννη που είναι χαρακτηρισμένη ζώνη κατοικίας

με ένα πολύ μεγάλο άλσος μπροστά του που φθάνει

μέχρι τη θάλασσα, που δυστυχώς εξαφανίζεται σιγά -

σιγά, με σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και ποιος

ξέρει τί άλλο αύριο.

Nεκτάριος Καλαντζής

Σήμερα δώσαμε μια καθαρή μάχη. Απέναντι σε

παλιά κατεστημένα και συγκεκριμένα πολιτικά γρα-

φεία, που σκληρά πολέμησαν την αλλαγή και την

ανανέωση. Ήταν μια μάχη για τη γενιά μας, απέ-

ναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη ΝΟΔΕ Ανα-

τολικής Αττικής για ιδία οφέλη και για να παίρνουν

μόνο κρατικές θέσεις, ως αργόμισθοι που είναι. Πα-

ρακολουθούσαμε τη λάσπη όλο αυτό τον καιρό,

χωρίς να τους ακολουθήσουμε στον πολιτικό τους

κατήφορο. Με σύμμαχο τους καλούς φίλους και

όσες/όσους ήθελαν ν αλλάξει το παλαιοκομματικό

σύστημα που υπάρχει στην Ανατολική Αττική, φτά-

σαμε μια ανάσα από την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ

τις καλές φίλες και τους καλούς φίλους που με βοή-

θησαν όλο αυτό το διάστημα. Αλλά και τους ''φί-

λους'', που με πούλησαν για την εξυπηρέτηση παρά

μόνο των δικών τους συμφερόντων. Είμαστε εδώ,

παρόντες, σταθερά, απέναντι στο παλιό και σε κα-

θετί σάπιο. Για τον τόπο που μένουμε και αγαπάμε.

Ευχαριστώ και πάλι.

«Είναι πραγματικά αντίθετη η Δημοτική
Αρχή, στη λειτουργία Σκραπατζίδικων;»

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

Ιδιαίτερη ανησυχία για την περιβαλλοντική υποβάθμιση

της περιοχής μας δημιουργεί η λειτουργία μονάδων δια-

λογής και διακίνησης παλαιών μετάλλων (σκραπατζί-
δικα) γύρω από την πόλη μας. Η πιο πρόσφατη

περίπτωση ήταν η εγκατάσταση στις αρχές του 2016

παρόμοιας μονάδας στην οδό Αδριανού σε περιοχή γε-

ωργικής γης.

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εξέφρασαν την αγωνία

τους και σε σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

επαναβεβαιώθηκε η διαχρονική αντίθεση του Δήμου

μας στη λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων. Επι-

πλέον αποφασίστηκαν ενέργειες για την αποτροπή της

λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Οι ενέρ-

γειες αυτές όμως αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές

καθώς η εγκατάσταση με υπεύθυνη δήλωση έναρξης

λειτουργίας (ΑΔΑ: ΩΑΒΛ7Λ7-ΙΧΘ ) ξεκίνησε τη δραστη-

ριότητά της.

Εύλογα ερωτηματικά και απορίες δημιουργεί το γεγο-

νός ότι στην προετοιμασία του φακέλου αδειοδότησης

της εγκατάστασης συμμετείχε το τεχνικό γραφείο

ΑΠΕΡΓΟΝ Ε.Ε. στο οποίο ήταν εταίρος ο Δήμαρχος Δη-

μήτρης Κιούσης.

Ο κος Δήμαρχος και η παράταξή του «Νέο Ξεκίνημα»

οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και απαντήσεις στα εύ-

λογα ερωτηματικά που δημιουργούνται σε όλους μας.

Είναι πραγματικά αντίθετοι στη λειτουργία σκραπατζί-

δικων ή παρασκηνιακά συνεργάζονται μαζί τους;

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

protovouliapolitonkoropiou@gmail.com

Σούπερ μάρκετ στην πλατεία Μπακογιάννη
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Η υπόθεση αφορά την επιχείρηση που μέχρι και το

1980 λειτουργούσε στην όχθη της Λίμνης, αποκλει-

στικά ως αναψυκτήριο, σε ένα μικρό παράπηγμα πρό-

χειρης κατασκευής (από ξύλο, ελενίτ κλπ.), 16 τ.μ.

περίπου, και στη συνέχεια μετέβαλε διαστάσεις και

χρήση αυθαίρετα. Παρόλο που, κατόπιν εντολής του

τότε Υπουργού Πολιτισμού (Α.Π. 239/4.2.80), απορ-

ρίφθηκαν οι σχετικές αιτήσεις του ΟΔΕΠ (Α.Π.

9086/17.11.79 και 251/11.1.80)  για ανέγερση κτισμά-

των, καθώς και για οποιαδήποτε επέμβαση στο κτίσμα

που υπήρχε τότε (επισκευές, συντήρηση, προσθήκη

κλπ.), με το επιχείρημα ότι «πρόκειται για εξαιρετικά
ευαίσθητη περιοχή, μοναδικού φυσικού κάλλους, για
ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να
μείνει αλώβητο από σύγχρονες παρεμβάσεις», εντού-

τοις η περιοχή της Λίμνης γέμισε από αυθαίρετα,

ενώ το μικρό παράπηγμα των 16 τ.μ. απέκτησε δια-

στάσεις 229 τ.μ. και από αναψυκτήριο μεταβλήθηκε

σε εστιατόριο.

― Το 1989, το Γραφείο Πολεοδομίας Αργυρούπολης,

μετά από καταγγελία του Δήμου Βουλιαγμένης,

έκρινε αυθαίρετα και κατεδαφιστέα τα ως άνω παρά-

νομα κτίσματα, συνολικά 10 (Εστιατόριο- αποδυτήρια,

WC, φυλάκιο, αποθήκες, πέργολες κλπ.) πλην του

Υδροθεραπευτηρίου και απέρριψε τη σχετική έν-

σταση της Εκκλησίας της Ελλάδος για νομιμοποίηση

ορισμένων κτισμάτων (Α.Π. 781395/4979/10.10.89).

― Το 1990, την ίδια απόφαση έλαβε και το συσταθέν

την 12.6.90 Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου Βου-

λιαγμένης, απορρίπτοντας νέα ένσταση της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος για νομιμοποίηση κτισμάτων (Α.Π.

3242/9.7.90) και τονίζοντας ότι «οι αποφάσεις του

Γραφείου Πολεοδομίας Αργυρούπολης σχετικά με τις

αυθαίρετες κατασκευές και την επιβολή προστίμων

θεωρούνται άμεσα εκτελεστές» (Α.Π. 5697/322/

16.11.1990).

― Στις 29.5.91, το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου

Βουλιαγμένης εξέδωσε Έκθεση Αυτοψίας των Αυθαι-

ρέτων και κατεδαφιστέων κτισμάτων της Λίμνης (Α.Π.

32/29.5.91).

― Στις 11.9.91, ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης ζήτησε με

έγγραφό του από το Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμέ-

νης να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας «του Bar-

Εστιατορίου της Λίμνης», με την παρατήρηση ότι

«όλα τα κτίσματα τα ευρισκόμενα εντός του χώρου
της Λίμνης είναι αυθαίρετα» (Α.Π. 5433/11.9.91).

Την 1.11.91, το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου

Βουλιαγμένης απορρίπτει την από 7/6/91 νέα έν-

σταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και επιβάλλει πρό-

στιμο αυθαιρέτων στην ιδιοκτήτρια-εκμισθώτρια του

χώρου Εκκλησία της Ελλάδος και στον τότε μισθωτή

Ηλ. Αγιάννη, ύψους 41.040.086 δρχ. για ανέγερση

αυθαιρέτων και 2.095.856 δρχ. για κάθε χρόνο διατή-

ρησης αυθαιρέτων (Α.Π. 6494/910/1.11.91). 

Στις 6.2.92, το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου Βου-

λιαγμένης καθορίζει ως ημερομηνία κατεδάφισης των

αυθαιρέτων κτισμάτων την 20.5.92 (Α.Π.

667/71/6.2.92). Όμως τον Απρίλιο του 1992, δηλαδή

ένα μήνα πριν εκτελεσθεί η κατεδάφιση των αυθαι-

ρέτων, η επιχείρηση εκμετάλλευσης των Λουτρών

της Λίμνης περιέρχεται σε ένα νέο μισθωτή, τον

Μίλτο Οικονόμου και στην Εταιρία του. Από τότε όλα

αντιμετωπίζονται με τρόπο σκανδαλωδώς αντίθετο

του προσδοκωμένου. Στις 19.6.92, ο Οικονόμου εξα-

σφαλίζει αυθημερόν, μετά από αίτησή του, βεβαίωση

του Δημάρχου ότι «το κτίριο που στεγάζεται το εστια-

τόριο στη Λίμνη προϋπήρχε του 1950» και με βάση

την ψευδούς περιεχομένου αυτή βεβαίωση (Α.Π.

3457/19.6.92) του χορηγείται από το Α.Τ. Βουλιαγμέ-

νης η υπ αρ. 1020/4638/ 30.7.1992 άδεια ίδρυσης και

λειτουργίας καταστήματος (εστιατορίου-ζαχαροπλα-

στείου). Η σκανδαλώδης εύνοια του Δημάρχου προς

τον Οικονόμου εκδηλώθηκε απερίφραστα με  εγκώμια

προς αυτόν ακόμη και στα ΜΜΕ, όταν εμείς κατηγο-

ρήσαμε και μηνύσαμε τον επιχειρηματία για τους εκ-

βραχισμούς που έκανε στη Λίμνη, τον Οκτώβριο του

1993 και για τις βλάβες που προξένησε στις αρχαι-

ότητες του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα, εγκλήματα

για τα οποία του επιβλήθηκε τελικά ποινή φυλάκισης.

Ότι υπήρχε σκοτεινό σχέδιο για στυγνή εμπορευμα-

τοποίηση της Λίμνης φάνηκε και από το περιεχόμενο

της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχε-

δίου του Δήμου Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 857/Δ΄/22.11.91)

το οποίο προέβλεπε «ένταξη της Λίμνης και της πε-

ριοχής βόρεια αυτής (δηλ. Ο.Τ. 79) στο σχέδιο πό-

λεως με χρήση τουρισμού-αναψυχής», δηλ. με

δυνατότητα να δομηθούν εκεί ξενοδοχεία, κατοικίες,

κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κλπ.

Και παρόλο που ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ακύρωσε

την παραπάνω οικολογικά καταστροφική τροποποί-

ηση και έθεσε εκτός σχεδίου πόλεως τη Λίμνη και

τη Φασκομηλιά με νέα απόφαση του Υπουργείου του,

όπως ακριβώς είχαμε ζητήσει, παρόλο που η γνωμο-

δότηση της 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, που

είχαμε εξασφαλίσει, ρητά ανέφερε ότι «διαπιστώ-
θηκε ότι για την ουσιαστική προστασία της Λίμνης
(σημειωτέον ότι είναι σπηλαιοβάραθρο, σπηλαιολίμνη

και κατά συνέπεια μνημείο της φύσης) απαιτείται η
άμεση κατεδάφιση όλων των κτισμάτων που ευρί-
σκονται στην περιοχή της λίμνης αυθαιρέτων ή μη,
πλην του υδροθεραπευτηρίου» (Α.Π. 728/24.5.1994),

παρόλο που το Π.Ε. 369/1995 του Ε΄ τμ. του ΣτΕ,

απορρίπτοντας το Σχέδιο Π.Δ/τος με την εισήγηση

του Δημάρχου Κασιδόκωστα για ένταξη της Λίμνης

σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, υιοθέτησε την πρότασή

μας και ζήτησε να ενταχθεί η Λίμνη και ο ευρύτερος

περιβάλλων αυτήν χώρος (Φασκομηλιά) σε Ζώνη

Απόλυτης Προστασίας ως Μνημείο της Φύσης, πα-

ρόλο που το Π.Δ/γμα της 15.1.2003 (ΦΕΚ

51/Δ΄/2003), που συντάχθηκε σύμφωνα με τις υπο-

δείξεις της παραπάνω γνωμοδοτικής απόφασης του

Ε΄ τμ. του ΣτΕ, έθεσε αυστηρούς όρους προστασίας

και επέβαλε την απομάκρυνση των υφισταμένων δρα-

στηριοτήτων και κτισμάτων (που η χρήση τους αντί-

κειται στις διατάξεις του Ν. 1650/1986) εντός δύο

ετών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή έως την

4.2.2005, εντούτοις η αυθαιρεσία, η παρανομία και η

ασύστολη ασυδοσία στη Λίμνη δεν έπαψε ποτέ να κυ-

ριαρχεί με τη στήριξη, τη συνέργεια ή την εθελοτυ-

φλία των επίορκων τοπικών αρχόντων και υπαλλήλων

της τοπικής πολεοδομίας. 

Λίμνη Βουλιαγμένης: Το χρονικό μιας 
Για την σημερινή κατάσταση στη Λίμνη Βουλιαγμένης έχουμε γράψει πολλές φορές.

Οι διαχειριστές της Λίμνης την αναγάγουν βήμα - βήμα σε μία πολυτελή γκλαμουριάτικη διασκέ-

δαση. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η Λίμνη άλλαξε παντελώς χαρακτήρα.

Σήμερα επιτρέπεται να μπαίνει ο καθένας στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων προς εξυπηρέτηση

των λουομένων, να παραγγέλνει τους μεζέδες του ή τον καφέ του και να απολαμβάνει τη θέα και

τους ...λουόμενους, κάτι που απαγορευόταν αν δεν πλήρωνε εισιτήριο.

Η εμπορευματοποίηση είναι ο στόχος των διαχειριστών, με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Οι μουσι-

κές βραδιές το περασμένο καλοκαίρι ήταν συχνότατες, βλάπτοντας το οικοσύστημα της Λίμνης

που διαθέτει μοναδικά στο είδος τους πουλιά και όχι μόνο.

Οι λίγοι λουόμενοι, προς θεραπευτικούς σκοπούς, τους είναι μεγάλη ενόχληση...

Κι ενώ έχει χαρακτηριστεί κατ’ επανάληψιν μοναδικού φυσικού κάλλους και απαιτείται η άμεση

κατεδάφιση όλων των κτισμάτων που βρίσκονται στην περιοχή της, την  1.10.15 έσπευσαν και

νομιμοποίησαν όλα τα αυθαίρετα αφού έλαβε αυθημερόν το πράσινο φως από τη Δ/νση Υπηρεσίας

Δόμησης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

Σήμερα επανερχόμαστε για τη Λίμνη, με το παρακάτω κείμενο του αγωνιστή για τη διατήρηση

της Λίμνης, Βουλιαγμενιώτη ιστορικού - αρχαιολόγου Χρήστου Διονυσόπουλου, που με τις διαρ-

κείς παρεμβάσεις του και μέσω της “Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης” παίζει “κρυφτό” με το κρά-

τος που συνεχώς αποφασίζει και ξεαποφασίζει...
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Έτσι λοιπόν, ενώ η παραπάνω άδεια λειτουργίας

εστιατορίου-ζαχαροπλαστείου αναστέλλεται με την

υπ’ αρ. 776/1993 απόφαση αναστολών του ΣτΕ, στις

7.3.94 χορηγείται από την Πολεοδομία της Βουλιαγ-

μένης παράνομη άδεια νομιμοποίησης 400 τ.μ. κτι-

σμάτων και 312 τ.μ. στεγάστρων (Αρ. 3/1994) και

παρέχεται αμέσως την επομένη νέα άδεια ίδρυσης

και λειτουργίας καταστήματος (ζαχαροπλαστείου) με

ανάπτυξη 35 κινητών καθισμάτων στον εσωτερικό

χώρο και 350 στον εξωτερικό χώρο (Α.Π.

1020/4658/28-στ/8.3.94).

― Στις 6.4.94, μετά από έντονες διαμαρτυρίες μας,

κατεδαφίζεται το παράνομο εστιατόριο, με εντολή

του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όχι όμως και τα άλλα κτί-

σματα τα οποία είχαν παράνομα νομιμοποιηθεί με την

υπ’ αρ. 3/1994 άδεια οικοδομής. Αυτά όχι μόνο δεν

κατεδαφίστηκαν, αλλά κατέχουν σήμερα μια επιφά-

νεια 865 τ.μ. περίπου.

― Στις 6.5.94, προσφύγαμε στο ΣτΕ για ακύρωση της

3/1994 αδείας οικοδομής και κατά της υπ’ αρ. Α.Π.

1020/4658/28-στ/8.3.84 αδείας λειτουργίας καταστή-

ματος. Ενόψει όμως εκδικάσεως των δύο αυτών πα-

ράνομων πράξεων ενώπιον του ΣτΕ, η πρώτη

ανακαλείται με την υπ’ αρ. 799/104/6.2.98 απόφαση

του Προϊσταμένου της Πολεοδομίας της Βουλιαγμέ-

νης και η δεύτερη με την υπ’ αρ. 7/16.1.95 απόφαση

της Δημαρχιακής επιτροπής (βλ. ΣτΕ, τμ. Δ΄ απόφ.

1478/7.4.1998).

Όμως, στις 29.3.95, ο Δήμαρχος Κασιδόκωστας χο-

ρηγεί άλλη άδεια ίδρυσης καταστήματος για αναψυ-

κτήριο-ζαχαροπλαστείο με δυνατότητα ανάπτυξης

400 κινητών καθισμάτων στον ακάλυπτο χώρο της Λί-

μνης.

Και έπεται συνέχεια των παράνομων νομιμοποιήσεων

και της εξασφάλισης της παράνομης λειτουργίας του

καταστήματος με διάφορες μορφές, δηλαδή μπαρ –

εστιατόριο – ζαχαροπλαστείο – ακόμη και νυχτερινό

κέντρο διασκέδασης, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και

θεατρικών παραστάσεων (βλ. π.χ. άδειες με Α.Π.

5520/9.6.2009, Α.Π. 46777/28.2.2013 κ.α.). 

― Η 5/98 νομιμοποίηση εκδόθηκε με βάση το Δ/γμα

της 5.12.79 –ΦΕΚ 707/Δ΄/ 13.12.79 και με βάση το

Δ/γμα της 27.5.78 –ΦΕΚ 263/Δ΄/30.5.78 και την τρο-

ποποίηση του με το Δ/γμα της 8.3.85 –ΦΕΚ

90/Δ΄/8.3.85.

― Η 16/2000 αφορά στην επισκευή-ανακαίνιση οικί-

σκου στη Λίμνη.

― Η 44/2006 εκδόθηκε με πρόσχημα την συμμόρ-

φωση προς το Π.Δ/γμα της 15-1/4.2.2003-ΦΕΚ/Δ΄/51,

αλλά δεν εκτελέστηκε.

― Μετά τις από 21.7.15 και 20.8.15 καταγγελίες μας

για όλες τις παραπάνω παρανομίες, η σημερινή Εται-

ρία εκμετάλλευσης των Λουτρών της Λίμνης της

Βουλιαγμένης, που διαδέχθηκε ή κληρονόμησε την

προηγούμενη, αντί να ενεργήσει σύμφωνα με όσα

επιβάλλει το Π.Δ/γμα του 2003 και να καταβάλει ό,τι

πρόστιμα οφείλει στο ελλην. δημόσιο, σπεύδει την

1.10.15 στην τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων της

Λίμνης με την υπ’ αρ. 30636998/1.10.15 δήλωση υπα-

γωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α΄),

αφού έλαβε αυθημερόν το πράσινο φως από τη Δ/νση

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης, καθώς σε απαντητικό της έγγραφο (Α.Π.

4027/1.10.2015) πρόσφερε στον μηχανισμό της Εται-

ρίας την πολύτιμη γι’ αυτόν, αλλά απαράδεκτη ηθικά

και νομικά πληροφορία ότι τάχα «μέχρι τη δημοσί-
ευση του ΦΕΚ 51 Δ/4.2.2003 ίσχυε το ΦΕΚ 90

Δ/1985», το οποίο δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα τα-

κτοποίησης των αυθαιρέτων, ενώ η Γνωμοδοτική από-

φαση Π.Ε. 369/1995 του Ε΄ τμ. του ΣτΕ ρητά

υπογραμμίζει ότι «λόγω του προέχοντος χαρακτήρος
της ως προστατευόμενου μέρους της ελληνικής φυ-
σικής κληρονομιάς η τοποθεσία της Λίμνης Βουλιαγ-
μένης δεν υπάγεται εις τας πολεοδομικάς διατάξεις
που ισχύουν εις την περιοχήν και δη τις διατάξεις του
από 5.12.1979 Π.Δ/τος (Δ΄707) και του από 8.3.1985
Π.Δ/τος (Δ΄90)». Δηλαδή αντί να αξιώσει η παρα-

πάνω Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης από την Εται-

ρία Εκμετάλλευσης των Λουτρών της Λίμνης να

συμμορφωθεί με τον Νόμο, της πρόσφερε παράθυρο

για να ξεφύγει, αψηφώντας τις διοικητικές, πειθαρ-

χικές και ποινικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια

τέτοια πράξη.

Και οι συνέπειες θα φανούν πολύ σύντομα, καθώς θα

λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι και συνυπεύθυ-

νοι για τη σημερινή παρανομία, αυθαιρεσία και ασυ-

δοσία που επικρατεί στη Λίμνη, όπως σαφώς

διαφαίνεται από το περιεχόμενο του υπ’ αρ. π.

342/18.2.2016 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος που ανταποκρίθηκε θετικά στις κα-

ταγγελίες μας και που ζητεί, μεταξύ άλλων, από την

αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης να ενεργήσει σύμφωνα με το

Νόμο και να ανακαλέσει αμέσως την παραπάνω τα-

κτοποίηση των αυθαιρέτων της Λίμνης. 

επίμονης παρανομίας!
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Φιλόλογος – Ιστορικός 

Αρχαιολόγος

Πρόεδρος της Κίνησης

Πολιτών Βοπυλιαγμένης
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«Τό γάρ εὖ πράττειν παρά τήν ἀξίαν ἀφορµή τοῦ
κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίγνεται· διόπερ
πολλάκις δοκεῖ τό φυλάξαι τἀγαθά τοῦ κτήσασθαι
χαλεπώτερον εἶναι».

(Δημοσθένης, 384-322, ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ Α’, 23, 6)

(= διότι στους ανόητους η ευτυχία που δεν την αξίζουν,

γίνεται αφορμή να χάνουν το μυαλό τους· γι’ αυτό συχνά

συμβαίνει να είναι δυσκολότερο να διατηρήσεις τα αγαθά,

παρά να τα αποκτήσεις)

«Οὑτωσί περί τούτου ἀκήκοα, ὦ φίλε Σώκρατες, οὐκ
εἶναι ἀνάγκην τῷ µέλλοντι ῥήτορι ἔσεσθαι τά τῷ ὄντι
δίκαια µανθάνειν, ἀλλά τά δόξαντα ἄν πλήθει, οἵπερ
δικάσουσιν, οὐδέ τα ὄντως ἀγαθά ἤ καλά, ἀλλ᾽ὅσα
δόξει· ἐκ γάρ τούτων εἶναι τό πείθειν, ἀλλ᾽οὐκ ἐκ τῆς
ἀληθείας».

(Πλάτων, 427-347, “ΦΑΙΔΡΟΣ” 260α)

(= γι’ αυτό το ζήτημα, αγαπητέ Σωκράτη, έχω ακούσει αυτά,

δηλαδή ότι δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει τα πραγματικώς

δίκαια όποιος πρόκειται να γίνει ρήτορας, αλλά εκείνα που

φαίνονται δίκαια στο πλήθος, το οποίο ακριβώς θα είναι ο

δικαστής, ούτε τα πραγματικώς αγαθά ή ωραία, αλλά όσα

θα φανούν τέτοια· γιατί απ’ αυτά δημιουργείται η πειθώ και

όχι από την αλήθεια).

«Ὅταν οὖν ὁ ῥητορικός ἀγνοῶν ἀγαθόν καί κακόν,
λαβών πόλιν ὡσαύτως ἔχουσαν πείθῃ, µή περί ὄνου
σκιᾶς ὡς ἵππου τόν ἔπαινον ποιούµενος, ἀλλά περί
κακοῦ ὡς ἀγαθοῦ, δόξας δέ πλήθους µεµελετηκώς
πείσῃ κακά πράττειν ἀντ᾽ἀγαθῶν, ποῖόν τινα οἴει
µετά ταῦτα τήν ῥητορικήν καρπόν ὧν ἔσπειρε θε-
ρίζειν;

(Πλάτων, 427-347, “ΦΑΙΔΡΟΣ” 260c)

(= αν λοιπόν ο ρήτορας ενώ δεν γνωρίζει το αγαθόν και το

κακόν αφού βρει πολίτες οι οποίοι αγνοούν στον ίδιο βαθμό

αυτά, τους συμβουλεύει όχι βέβαια επαινώντας περί όνου

σκιάς ότι είναι ίππος, αλλά για το κακό ότι είναι αγαθό και

εάν αφού μελετήσει τις δοξασίες του όχλου, τους πείσει

να πράττουν κακά αντί για αγαθά, τί είδους καρπό νομίζεις

ότι θα θερίσει κατόπιν η ρητορική απ’ όσα είπαμε;

«Τότ᾽, ἔφη, τάς πόλεις ἀπόλλυσθαι ὅταν µή δύνων-
ται τούς φαύλους ἀπό τῶν σπουδαίων διακρίνειν»

(Αντισθένης, 445-360, Fragment, 103,2)

(= οι χώρες και τα κράτη αφανίζονται, όταν δεν μπορούν

να ξεχωρίσουν τους ανίκανους/μηδαμινούς/τιποτένιους

από τους ικανούς/σπουδαίους).

«τοιαῦτ᾽ἔφη δεῖν ἐφόδια ποιεῖσθαι ἅ καί ναυαγή-
σαντι συγκολυµβήσει».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., Βίοι Φιλοσόφων, βιβλίο 6ο, 3)

(= τα καλύτερα εφόδια για ένα ταξείδι είναι εκείνα που και

σε περίπτωση ναυαγίου θα μπορούν να επιπλέουν μαζί

σου).

«ἄτοπον, ἔφη, τοῦ µέν σίτου τάς αἴρας ἐκλέγειν καί
ἐν τῷ πολέµῳ τούς ἀχρείους ἐν δέ πολιτείᾳ τούς
πονηρούς µή παραιτεῖσθαι».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., Βίοι Φιλοσόφων, βιβλίο 6ο, 6)

(= είναι παράξενο, είπε, από το στάρι να βγάζουμε την ήρα,

και στον πόλεμο να παραμερίζουμε τους ακατάλληλους

αλλά να μην απομακρύνουμε από τη διοίκηση του κράτους

τους κακούς πολίτες).

«Συνεβούλευεν (Ἀντισθένης) Ἀθηναίοις τούς ὄνους
ἵππους ψηφίσασθαι· ἄλογον δέ ἡγουµένων, “ἀλλά
µήν καί στρατηγοί”, φησί, “γίνονται πάρ᾽ὑµῖν µηδέν
µαθόντες, µόνον δέ χειροτονηθέντες”».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., Βίοι Φιλοσόφων, βιβλίο 6ο, 8)

(= συνήθιζε να συνιστά στους Αθηναίους να κάνουν ψήφι-

σμα ότι τα γαϊδούρια είναι άλογα, καί επειδή αυτοί το θεώ-

ρησαν παράλογο, “μήπως και τους στρατηγούς, τους είπε,

δεν τους διορίζετε χωρίς καμμία ειδική εκπαίδευση, αλλά

μόνο και μόνο επειδή αυτοί εκλέγηκαν δια ανατάσεως της

χειρός).

Οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι είναι οι Μεγάλοι Δάσκαλοι

της ανθρωπότητας και γι’ αυτό είναι πάντα επίκαιροι και

διαχρονικοί. Εμείς αντίθετα οι Νεο-Έλληνες από σύνδρομο

κατωτερότητας πάσχοντες δεν τους διδασκόμαστε, ενώ θα

μπορούσαμε να είχαμε διδαχτεί πολλά απ’ αυτούς και να

είχαμε αποφύγει λάθη του παρελθόντος που συνεχώς επα-

ναλαμβάνουμε. Πέρα από τα παραπάνω πολύτιμα σε πείρα

αποφθέγματα του κυνικού φιλοσόφου, Αντισθένους, σας

αναφέρω μια πολύ μικρή ιστορία με τεράστιο διδακτικό μή-

νυμα/περιεχόμενο.

Ο Αντισθένης απέφευγε να συζητεί με οποιονδήποτε πή-

γαινε να του πιάσει κουβέντα για “σοβαρά” θέματα (σαν

αυτά που συζητιούνται στη Βουλή επί ημερησίας διατά-

ξεως). Ένας άσχετος ανίδεος (βλέπετε και τότε κυκλοφο-

ρούσαν πολλοί στην Αθήνα, δοκησίσοφοι και “ξερόλες”,

που παραβρέθηκε σε μια τέτοια σοβαρή συζήτηση, θέλησε

να πάρει κι αυτός μέρος. Τότε του απάντησε ο Αντισθένης

“φίλε μου η συζήτηση είναι ένα είδος εμπορίου. Αν, λοι-
πόν, θελήσεις να συμμετάσχεις χωρίς να διαθέτεις κεφά-
λαια, εμπόριο δεν γίνεται. Βαίνομεν προς χρεωκοπίαν».

Εμείς εμπιστευθήκαμε τις τύχες της πατρίδας μας σε αν-

θρώπους ακατάλληλους, ανίκανους ή άπειρους γι’ αυτό και

χρεωκοπήσαμε και έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο σύγχυ-

σης, παράκρουσης και παραλογισμού ώστε να θεωρούμε τα

μνημόνια (= μνημόσυνα του επικηδείου μας) 1, 2, 3, 4... βιώ-

σιμα, παραγωγικά, επενδυτικά και αναπτυξιακά.

Στον Όμηρο οι συνετοί και σωστοί πολιτικοί άνδρες ονομά-

ζονται “βουληφόροι ἠδ’ ἀγορηταί”, τα δημόσια πρόσωπα

της πολιτικής και στρατιωτικής ζωής ήτοι αυτοί που εκφέ-

ρουν ορθήν γνώμην, που δίνουν σωστές συμβουλές και

παίρνουν σωστές αποφάσεις και είναι και ικανοί ρήτορες.

Αγορητές από το ρήμα αγοράομαι που σημαίνει αγορεύω

δημοσίως, δημηγορώ και βουλεύομαι.

Ο Νέστορας, ο βασιλιάς της Πύλου θεωρείται “ἡδυεπής
ἀγορητής” και “λιγύς” που σημαίνει γλυκόλογος, αλλά και

εύγλωττος ρήτορας. Σήμερα έμεινε η φράση “ο Νέστορας

της πολιτικής”, αλλά δεν ξέρω για ποιον· για τον συνετό

πολιτικό άντρα, σπάνιο φαινόμενο στην εποχή μας.

Στον ανθ-ομηρικό και ανθ-ηρωικό κόσμο που ζούμε, όπου

οι αξίες και τα ιδανικά αποτελούν είδος πολυτελείας και

πρέπει βαριά να φορολογούνται, το ομηρικό ιδεώδες του

πολιτικού ανδρός έχασε την καλή του σημασία και αίγλη

και μετέπεσε στη σημασία του “Διαβουκόλοι και αγορα-

στοί”. Από το ρήμα διαβουκολώ που σημαίνει παραπλανώ,

εξαπατώ κάποιον με ψεύτικες ελπίδες δημιουργώντας του

ψευδείς εντυπώσεις (παροχές - υποσχέσεις - δεσμεύσεις,

προεκλογικές ήτοι ανύπαρκτες). Αγορασμένοι, Αργυρώνη-

τοι και Ξεπουλημένοι, αφού σε όλα λένε ΝΑΙ αγνοώντας

πως η Ιστορία πορεύεται με τα ΟΧΙ και μνημονεύει “ες

αιεί” αυτούς που έχουν το σθένος και την παρρησία να

πουν ΟΧΙ. Τί περίεργο πράγμα δύο “διαφορετικοί” λαοί

(Αχαιοί και Τρώες) να έχουν την ίδια νοοτροπία, κοινούς

προγόνους, κοινή γλώσσα και θρησκεία!!!

Δημηγορίες είναι δημόσιοι λόγοι συμπυκνωμένοι, πολιτικών ή

στρατιωτικών, που εκφωνούνται πάντοτε σε περίοδο διαχείρι-

σης έντονων κρίσιμων καταστάσεων και αναφέρονται στην

ορθή και λογική αντιμετώπισή τους στο μέλλον. Έχουν δραμα-

τικότητα και ως εκ τούτου αποτελούν “μικρές τραγωδίες”.

Για τους λόγους που εκφωνήθηκαν από πολιτικούς και

στρατιωτικούς κατά την προετοιμασία του πολέμου ή κατά

τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων η δήλωσή του

είναι σαφής· η δυσκολία να παρατεθούν αυτολεξεί ήταν με-

γάλη ακόμη και για τις περιπτώσεις που ο ίδιος ήταν ανά-

μεσα στο ακροατήριο (1.22.1). Οι δημηγορίες στο έργο του

Θουκυδίδη αποδίδουν τα κίνητρα, τους σχεδιασμούς, τους

στόχους των ομιλητών και επίσης την προσωπικότητά

τους, τις ιδέες τους, το ήθος τους. Οι δημηγορίες αποτε-

λούν σημαντικό στοιχείο στην επιστημονική ανάλυση των

ιστορικών γεγονότων και μάλιστα καθώς βρίσκονται σε αν-

τιστοιχία με τα μεγάλα γεγονότα του πολέμου αλλά και με-

ταξύ τους με το σχήμα «θέση»-«αντίθεση», με το οποίο

κάθε ζήτημα εξετάζεται και από την αντίθετη άποψη. Ο

Θουκυδίδης δηλώνει ότι δεν απομακρύνθηκε από την κεν-

τρική ιδέα των λόγων («ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπά-

σης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων», 1.22.1) και, εφόσον

ήταν αδύνατο να τους παραθέσει αυτολεξεί, έγραψε σύμ-

φωνα με τη δική του κρίση ό,τι ήταν προσφορότερο να λεχ-

θεί στην κάθε περίπτωση. Στις δημηγορίες, στην

παρουσίαση των απόψεων, στη δομή, στην επιχειρηματο-

λογία φαίνεται και η ικανότητα του ιστορικού να αναλύει

τα γεγονότα και το βάθος της σκέψης του. Από τον τρόπο

που δηλώνει ότι προχώρησε στη σύνθεση των δημηγοριών,

δεν πρέπει να περιμένει κανείς «φυσικότητα» ως προς δια-

λεκτικές διαφοροποιήσεις των ομιλητών ανάλογα με τον

τόπο καταγωγής τους.

Οι Δημηγορίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ιστο-

ριών του Θουκυδίδη. Καταλαμβάνουν περίπου το 1/5 του

συνολικού όγκου του έργου του. Κάθε βιβλίο από τα οκτώ

(εκτός από το όγδοο), περιέχει ένα μικρό ή μεγάλο αριθμό

δημηγοριών, ανάλογα με τη σημασία των γεγονότων που

περιγράφονται. Στο 1ο βιβλίο υπάρχουν οκτώ Δημηγορίες,

στο 2ο βιβλίο εννέα, στο 3ο έξι, στο 4ο επτά, στο 5ο δύο,

στο 6ο δέκα, στο 7ο τέσσερις και στο 8ο καμμία, γεγονός

που συνιστά μια ακόμη ένδειξη για το ότι δεν πρόλαβε να

ολοκληρώσει την επεξεργασία του έργου. Συνολικά οι δη-

μηγορίες καταλαμβάνουν 194 παραγράφους από το σύνολο

των 917 του έργου.

Ο Θουκυδίδης είναι ένας μεγαλοφυής Ιστορικός Αθηναίος Ιω-

νικής καταγωγής. Κατέστη ο ίδιος πρότυπο επιστημονικής

ιστορικής ερεύνης, πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ειση-

γητής της κριτικής πολιτικοστρατιωτικής ιστοριογραφίας. Πα-

ραμένει μέχρι σήμερα ο Μοναδικός και ο Αμίμητος. Η μίμηση

απαιτεί την ομοειδή εσωτερικότητα. Και οι θεοί φιλοδωρούν

με άγρια φειδώ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ έκτοτε ουδείς.

――――――
* Δημολόγος = Δημηγόρος, ρητορικός

* Δημ-εραστία = η αγάπη προς τον λαό

* Δωσι-πυγισμός = κιναιδισμός

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Δηµολογισµοῦ*,

Δηµ-εραστίας* ἄρχεσθαι  &
Δηµο-κολακισµοῦ*, 

Δηµ-εχθρίας, Δωσι-πυγισµοῦ*
παύεσθαι

Αριστερά: Αντισθένης Αντισθένους Αθηναίος (445-360)
Δεξιά: Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (460-399)
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

72 χρόνια Μνήµης του πρωταθλητή Γιάννη Σκιαδά

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Ξαναζωντάνεψε ο ελληνικός μεσοπόλεμος στο Ευρωπαϊκό

Κέντρο Τέχνης, όπου  ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος

(Γ.Α.Σ.)  Παιανίας διοργάνωσε τιμητική φιλολογική εσπε-

ρίδα αφιερωμένη στο «χρυσό» βαλκανιονίκη, ολυμπιακό

αθλητή, κοινωνικό αγωνιστή και δημοσιογράφο Γιάννη

Σκιαδά.
Ο κεντρικός ομιλητής Ευάγγελος Ανδρέου παρουσίασε τη
μορφή του μεγάλου πρωταθλητή μέσα στο περίγραμμα της
λαμπρής πνευματικής και πολιτικής δεκαετίας του ’30 όπου
και ιδρύθηκε ο θεσμός των Βαλκανικών Αγώνων Στίβου με
τα αθλητικά ινδάλματα που μεσουράνησαν όχι μόνο στο ελ-
ληνικό αλλά και στο διεθνές αθλητικό στερέωμα.
Στην έναρξη της εσπερίδας, ο Πρόεδρος του Γ.Α.Σ. Κυριά-
κος Αξαρλής αναφέρθηκε επιγραμματικά στο νόημα του τι-
μητικού μέρους της βραδιάς για μιάν ελάχιστη συμβολή
στην ανάπτυξη ευγενούς πνεύματος αναγνώρισης και ευ-
γνωμοσύνης προς τους ανθρώπους, που με φιλοπονία και
θερμό ζήλο υπηρέτησαν τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος
και αξιοπρέπεια.
Ακολούθησε η επίδοση Διπλωμάτων τιμής στους κορυφαί-

ους πρωταθλητές της ποδηλασίας Γιώργο Πρίφτη και του
ακοντισμού Θανάση Περιστέρη.  
Την εσπερίδα χαιρέτησαν ο πρώην Εθνικός Εκπρόσωπος
στην Επιτροπή Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κα-
θηγητής Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθηνών Χριστόφορος
Χαραλαμπάκης και ο βυζαντινομουσικός μελουργός και χο-

ράρχης Γιώργος Χατζηχρόνογλου, παλαιός πρωταθλητής
του Δεκάθλου. 

Τη βραδιά έκλεισε η Ράνια Βισβάρδη με αποσπάσματα από

το βιβλίο του Ευάγγελου Ανδρέου «Το αστέρι του πρωτα-
θλητή άναψε…- Ο βαλκανιονίκης του μεσοπολέμου Γιάννης
Σκιαδάς».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου -
Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 18/4/2016
Αρ. Πρωτ.:11943

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ-
ΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ, Ηλεκτρονικό
Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για
την «Προμήθεια υλικών ύδρευ-
σης».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμη-
λότερη τιμή ανά είδος, δηλαδή κατα-
κύρωση δύναται να γίνει σε
περισσότερους από έναν προμηθευ-
τές, ανάλογα με τις προσφερόμενες
τιμές ανά είδος.
Αριθμός Διακήρυξης: 128/11922/18-
4-2016
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σπά-

των-Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Δημοτικό κατάστημα,
Δημ. Χρήστου Μπέκα και Βασιλ.
Παύλου, 19004 Σπάτα
Τηλέφωνο: 2132007395-6
2. CPV: 44115210-4, 42131100-7,
38411000-9
4. Προϋπολογισμός: 127.653,95 €
χωρίς Φ.Π.Α Συνολική δαπάνη:
157.014,36 € με ΦΠΑ (23%)
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγ-
γύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 2.553,08 ευρώ. Ο
προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η
κατακύρωση υποχρεούται να κατα-
θέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης που να
καλύπτει το 5% της συμβατικής
αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
6. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του
διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών
του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρό-
σβαση, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

7. Χρόνος, τόπος διενέργειας δια-
γωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχ-
θεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης
υποβολής προσφορών 28/4/2016 και
ώρα 11:00πμ και καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών:
12/5/2016 και ώρα 11:00πμ . Η ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών
ήτοι 18/5/2016 και ώρα 11:00πμ.
8. Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή
αποκλεισμού, για εκατόν είκοσι
(120) ημερολογιακές ημέρες, προ-
σμετρούμενες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών του διαγωνισμού,
με δυνατότητα παράτασης για
τριάντα (30) επιπλέον ημέρες.
9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά,
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμη-
θευτών, συνεταιρισμοί, κοινοπρα-
ξίες προμηθευτών.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ.ΜΑΡΚΟΥ

ΑΔΑ: Ω77ΧΩΞΚ-8ΚΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 20/04/2016
Αρ. πρωτ.: 13203

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχει-

ρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσ-
σει ότι την 12η Μαίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π.
Δ.Ε. Γέρακα (2016)» προϋπολογιζό-

μενης δαπάνης 29.924,67 € συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Aφορά
την προμήθεια που περιλαμβάνει
ασφαλτικό σκυρόδεμα και σκυροδέ-
ματος C20/25 συνολικού βάρους 361
Tn και ασφαλτική συγκολλητική επά-
λειψη συνολικού βάρους 300 kgr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12,
Γέρακας Τ.Κ: 153 44 ) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους
486,58 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου

στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον
εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στον Δήμο καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604647 FΑΧ: 210-6612965,
αρμόδιος υπάλληλος κα. Μπίθα Δ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση Αραφηνίδων Αλών 12
Τ.Κ. 19009 ΡΑΦΗΝΑ
Ραφήνα 11 / 04 /2016
Αρ. Πρωτ : 2869
Πληροφ. Στέργιος Φάτσης
Τηλέφ. 2294321042
FAX: 2294023481
Emai: sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου  δια-
κηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το
σύστημα της προσφοράς με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
N. 3669/08, για την ανάδειξη ανα-

δόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«αποκατασταση οδικου δικτυου
Δ.Ε.ΡΑΦΗΝΑΣ»
Προϋπολογισμού Δαπάνης    
73.798,84 €  (με ΦΠΑ 23 %) 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 270 ημέρες
Το έργο χρηματοδοτείται από:
ΣΑΤΑ+ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
• Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει την  10
/05/2016  ημέρα  Τρίτη και ώρα
10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφο-
ρών) στα γραφεία του    ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  της Περι-
φέρειας Αττικής  Αραφηνίδων

Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με
ανοικτή συνοπτική διαδικασία
[πρόχειρος διαγωνισμός]
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία 1.200,00€ και θα απευθύνε-
ται προς    ΔΗΜΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  της Περι-
φέρειας Αττικής  Αραφηνίδων
Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα. Περισ-
σότερες πληροφορίες δίδονται στα
γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ του Νομού  Αττικής  κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα
2294321042 και στο
fax:2294023481.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλης Πιστικίδης

ΑΔΑ: 7 Κ7ΦΩΛ6-9ΟΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmal.com
Kορωπί : 19/04/2016
Αρ. Πρωτ. : 6058

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει  ότι: πρόκειται να
πραγματοποιηθεί ανοικτός ηλε-
κτρονικός δημόσιος διαγωνισμός
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
με συμπλήρωση τιμολογίου και
προϋπολογισμού προσφοράς, και
με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά
την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης), για τις «Εργα-
σίες επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων και μηχανημάτων του
Δήμου» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/17/2016
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση
ανάθεσης εργασίας και καλύπτεται
από τη συμφωνία περί δημοσίων
συμβάσεων.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι οι ειδικές εργασίες που
είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν
προκειμένου να συντηρούνται και
να επισκευάζονται τα μηχανικά, μη-
χανολογικά, ηλεκτρολογικά συστή-
ματα, τα αμαξώματα, τα συστήματα
πέδησης των οχημάτων και μηχα-
νημάτων του Δήμου καθώς και τα
ηλεκτρονικά και υδροπνευματικά
συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
των υπερκατασκευών.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους παρακάτω
κωδικούς (CPV): 50112000-3,
50114000-7,   50110000-9, 
50113000-0,   50112110-7,
50116000-1,   50116200-3,
50116100-2,   50116500-6,
50411400-3, 34330000-9
Η παραλαβή και παράδοση του οχή-

ματος θα γίνεται σε χώρο εντός
των Διοικητικών ορίων του Δήμου
Κρωπίας που θα καθορίζεται από
τον Αρμόδιο Υπάλληλο του Δήμου,
όπου αυτό απαιτείται, για τις εργα-
σίες που αφορούν όλα τα τμήματα
εκτός των εργασιών του τμήματος
6 που αφορά τις υπερκατασκευές
των απορριμματοφόρων, και του
τμήματος 11 που αφορά το πυρο-
σβεστικό όχημα.
Οι προσφορές θα αφορούν υποχρε-
ωτικά είτε το σύνολο (και τα έντεκα
τμήματα), είτε κάθε ένα από αυτά
τα έντεκα τμήματα ενώ εναλλακτι-
κές προσφορές δεν θα γίνονται δε-
κτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας ερ-
γασίας θα είναι σταδιακή και θα
είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, έχει δε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες από την
επομένη της υπογραφής της σύμ-
βασης ή την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγ-
γραφα του διαγωνισμού μπορούν
να υποβληθούν από τους οικονομι-
κούς φορείς - ενδιαφερόμενους
μέχρι την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016
και ώρα 17:00 και αυτές (πληροφο-
ρίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται
από μέρους της αναθέτουσας
αρχής μέχρι την Τρίτη, 10 Μαΐου
2016 και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγω-
νισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016
και ώρες 07:55 έως 20:55, μόνο στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφο-
ρική) ορίζεται η ελληνική. Περισσό-
τερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυ-
ξης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

και ώρα 11:00 πμ ηλεκτρονικά.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 254.000,00 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ του
δικαιώματος προαίρεσης και του
ΦΠΑ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ανέρχεται σε ποσοστό 2%, επί
του συνολικού προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ, και πρέπει να δίνεται
ΞΕΧ/ΡΙΣΤΗ εγγύηση, για κάθε
τμήμα σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 12
της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας
του τίτλου θα γίνει από ίδιους πό-
ρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώ-
σεις προσώπων, ημεδαπής ή αλλο-
δαπής προέλευσης και εφόσον
πληρούν τους όρους των αντίστοι-
χων άρθρων των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οι-
κονομικών φορέων (εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μη-
τρώο), την οικονομική και χρηματο-
οικονομική καθώς και την τεχνική
τους ικανότητα, αναφέρονται ανα-
λυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των
όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την αναφερόμενη ημε-
ρομηνία παραλαβής των προσφο-
ρών, με παράταση άλλες 120
ημερολογιακές ημέρες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή (με-
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση
των ενστάσεων είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου. Πληροφορίες
για τις Ενστάσεις-διοικητικές προ-
σφυγές δίνονται στο Άρθρο 16 των
Όρων Διακήρυξης
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερό-
μενους ότι η παρούσα σύμβαση δεν
δύναται να ανανεωθεί.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕ-                                                
ΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚEYΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  (ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010                            
Πληροφ.: Mακροδημήτρη Αικατερίνη
Τηλέφωνα : 22910 41220   εσ. 119                         
Fax : 22910 41219
Εmail : makrodimitri@outlook.com
Καλύβια    21/04/2016.
Αριθ. Πρωτ.  180

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ – ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ –
ΚΑΦΕΔΩΝ κλπ»

Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
–ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΚΑ-
ΦΕΔΩΝ κλπ», με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) στις τιμές του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της μελέτης) υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τε-
χνικές προδιαγραφές της μελέτης
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΗΣ για τις ανάγκες των δύο
Δημοτικών Καντινών (ΚΙΟΣΚΙ και
ΠΕΤΡΙΝΟ)  για την λειτουργία τους
κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο  έως
Σεπτέμβριο) του τρέχοντος έτους
2016, με συνολικό ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό 74.380,80€ χωρίς ΦΠΑ
(89.999,50€ με ΦΠΑ). Η εκτέλεση
της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα
με την σχετική διακήρυξη και με τις
διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ
περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του
Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του
Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του
Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του

Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ
των Υπουργών  Εσωτερικών ,Δημ,
Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικο-
νομίας & Οικονομικών-Απασχόλη-
σης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ
1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
και την τροποποίησή της (ΦΕΚ
1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07
τον Ν.3852/10 του Ν.4111/2013
(ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4 και την εγκύ-
κλιο 3/11543/26/03/2013 του
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’
αρ. 25/2016 Απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ,
με την οποία αποφασίστηκε η διε-
νέργεια της προμήθειας για τη σχε-
τική προμήθεια.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-

ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α
20.01.00.0013, ΚΑ 20.01.00.0023,
Κ.Α. 20.01.01.0013 και  ΚΑ
20.01.01.00.0023.
του προϋπολογισμού της ΑΔΜΚΕΣ
ΑΕ Σαρωνικού του οικονομικού
έτους 2016.
Όλες οι παραδόσεις και η τροφοδο-
σία θα είναι τμηματικές (ανάλογα
με τις ανάγκες των καντινών) και θα
γίνονται αποκλειστικά στους χώ-
ρους των καντινών “ΚΙΟΣΚΙ” και
“ΠΕΤΡΙΝΟ” με ευθύνη του προμη-
θευτή και κατόπιν συνεννόησης με
τον υπεύθυνο κάθε καντίνας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-

θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχε-
ται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ.
14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες  “Προμήθειες Δη-
μόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’” & Ν. 3463/2006
ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετά-
σχουν στον διαγωνισμό οφείλουν
να προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής που θα αναλογεί
σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις εκατό (%)
επί του προϋπολογισμού της μελέ-
της, χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
η  16/05/2016,  ημέρα  Δευτέρα  και
ώρα 10:00 πμ.  Ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών
στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
20/05/2016, ημέρα Παρασκευή    και
ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέ-
λευση της καταληκτικής ημερομη-
νίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής
της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα
από το σύστημα με υπηρεσίες χρο-
νοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Αρ. Μελ. 02/2016
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13142/20-04-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
179.500,82 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσ-
σει ανοιχτό  διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2016», με προϋπολογισμό
179.500,82  Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη  κατηγορία εργασιών :

•κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 145.935,62 € (εργα-
σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση),
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Παλλήνης (Δευ-
τέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00-14:00), μέχρι και την Πέμπτη
19 Μαΐου 2016. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 210.66.04.652, FAX επι-
κοινωνίας: 210.66.04.643, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Δήμητρα
Μπίθα & Βασιλική Αλτανοπούλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
24η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προ-
σφορών τις 10.00 π.μ. και το σύ-
στημα υποβολής προσφοράς που
περιλαμβάνει «το σύστημα με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες» του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγ-
γεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που κα-

λύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου 
•τάξεις Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κατά τα
λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21
της διακήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 2.918,71
ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγό-
τερο για διάστημα εννιά (9) μηνών
και 30 ημερών από την ημερομηνία
δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννιά (9) μήνες από την ημε-
ρομηνία λήξεως υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 24 του
Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Δήμου Παλλήνης για τα
έτη 2016-2017. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΔΑ: 6ΤΤ7ΩΞΚ-ΑΚΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 20/04/2016
Αρ. πρωτ.: 13222

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει
ότι την 19η Μαίου 2016, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξαχθεί
συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός
για την ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ,
ονοματοθεσίας οδών, κ.λπ. Δ.Ε. Γέ-
ρακα (2016)» προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 69.904,59 € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 23%. Aφορά την προ-
μήθεια που περιλαμβάνει πινακίδες
ρυθμιστικές, κινδύνου, πληροφορια-
κές κ.λ.π. συνολικού αριθμού 3.404
τεμαχίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12,
Γέρακας Τ.Κ: 153 44) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους
1.136,66 € (αν υποβληθεί προ-
σφορά στο σύνολο), η οποία πρέπει
να έχει ισχύ επί ένα μήνα μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς. (δηλ. τετράμηνη ισχύ το
ελάχιστο από την διενέργεια του
διαγωνισμού). Αντίστοιχα αν υπο-

βληθεί για μία ή περισσότερες ομά-
δες ισχύει ο παρακάτω πίνακας:
――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Ε          ΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α1 107,28 €
Α2 25,84 €
Α3 38,00 €
Α4 56,72 €
Α5 46,00 €
Α6 383,52 €
Α7 230,00 €
Α8 19,80 €
Α9 229,50 €

――――――――――――――――――
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604647 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα.
Μπίθα Δ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΔΑ: Ω7Λ5ΩΞΚ-ΕΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 20/04/2016
Αρ. πρωτ.: 13213

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Διακηρύσσει ότι την 16η Μαίου 2016,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. θα
διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος)
διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πι-
νακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών,
κ.λπ. Δ.Ε. Ανθούσας και Δ.Ε. Παλλή-
νης (2016)» προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 69.904,59 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Aφορά την προμήθεια που περιλαμ-
βάνει πινακίδες ρυθμιστικές, κινδύ-
νου, πληροφοριακές κ.λ.π. συνολικού
αριθμού 3.404 τεμαχίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρα-
κας Τ.Κ: 153 44 ) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ύψους 1.136,66 € (αν
υποβληθεί προσφορά στο σύνολο), η
οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα
μήνα μετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. (δηλ. τετρά-
μηνη ισχύ το ελάχιστο από την διε-
νέργεια του διαγωνισμού).
Αντίστοιχα αν υποβληθεί για μία ή πε-

ρισσότερες ομάδες ισχύει ο παρα-
κάτω πίνακας:
――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Ε          ΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α1 107,28 €
Α2 25,84 €
Α3 38,00 €
Α4 56,72 €
Α5 46,00 €
Α6 383,52 €
Α7 230,00 €
Α8 19,80 €
Α9 229,50 €

――――――――――――――――――
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604647 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα.
Μπίθα Δ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ.
190.10
Πληροφορίες:  Ράπτης Χαράλαμπος
Τηλέφωνα : 2299 3 20317                                                                                     
Fax : 22990  48289
Email :babis.raptis@kalivia.gr
Καλύβια     21 /4/ 2016
Αριθ. Πρωτ     6302     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ 
Προκηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή μονάδος
ανά είδος (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδει-
κτικού προϋπολογισμού της μελέ-
της), υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγρα-
φές της μελέτης, για την ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, (είδη παντοπωλείου,
είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπω-
λείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρ-
τοποιείου είδη γαλακτοπωλείου)
για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων
των Παιδικών Σταθμών του Νομι-
κού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού
και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ που ανή-
κουν στο Νομικό Πρόσωπο ‘’Αρι-
στόδικος Δήμου Σαρωνικού’’,  για
τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των
Παιδικών Σταθμών της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου Σα-
ρωνικού που ανήκουν σε αυτή,
καθώς και τη προμήθεια σε είδος
(φρέσκο γάλα ή ίση ποσότητα γά-
λακτος μακράς διαρκείας ή τύπου
εβαπορέ) για το μόνιμο και με σύμ-
βαση ορισμένου και αορίστου χρό-
νου προσωπικό των συνεργείων
του Δήμου, το έτος   2016, με συ-
νολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό
194.427,65 με ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνει σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ
και τις διατάξεις του Ν.3463/06, του
Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του
Ν.2503/97, του Ν.2506/97, του
Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της
53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουρ-
γών  Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης
& Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οι-
κονομικών-Απασχόλησης & Κοιν.
Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006
Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει μέχρι σήμερα και την τροπο-
ποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007
Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10
του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013)
άρθ.4 και την εγκύκλιο
3/11543/26/03/2013 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ.
269/5-11-14 Απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Σαρω-
νικού, με την οποία αποφασίστηκε
η διενέργεια της προμήθειας, την
105/2016 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνι-
κού και την ανάγκη του Νομικού

Προσώπου Δήμου Σαρωνικού, της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου και του Δήμου Σαρωνικού
για τη σχετική προμήθεια.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α:
15-6481.002, Κ.Α: 60-6481.002,
Κ.Α: 60-6481.003, Κ.Α: 60-
6481.004, Κ.Α: 60-6481.005, Κ.Α:
60-6481.006 του προϋπολογισμού
του Νομικού Προσώπου ‘’Αριστόδι-
κος Δήμου Σαρωνικού’’ οικονομικού
έτους 2016, τις πιστώσεις των Κ.Α:
64.08.00.1000, Κ.Α: 64.08.00.1001,
Κ.Α: 64.08.00.1002, Κ.Α:
64.08.00.1003, Κ.Α: 64.08.00.1004
του προϋπολογισμού της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης του Δήμου Σα-
ρωνικού οικονομικού έτους 2016
και τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-
6063.001, Κ.Α. 25-6063.001, Κ.Α.
35-6063.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου Σαρωνικού του οικονο-
μικού έτους 2016.
Οι προμήθειες αφορούν τμηματικές
αγορές.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχε-
ται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ.
14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες “Προμήθειες Δη-
μόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων” & Ν. 3463/2006
ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμε-
τάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις
εκατό (%) επί του προϋπολογισμού
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα ορίζεται η
18/5/2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα
10:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών στη
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 23/5/2016,
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποι-
αδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρε-
σίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΑΔΑ: Ω35ΙΞΚ-2Ε0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 20/04/2016
Αρ. πρωτ.: 13232

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσ-
σει ότι την 12η Μαίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος)
διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λπ.
Δ.Ε. Παλλήνης (2016)» προϋπολο-
γιζόμενης δαπάνης 29.924,67 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Aφορά την προμήθεια που περι-
λαμβάνει ασφαλτικό σκυρόδεμα
και σκυροδέματος C20/25 συνολι-
κού βάρους 361 Tn και ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη συνολικού
βάρους 300 kgr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, 
Γέρακας Τ.Κ: 153 44) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ύψους 486,58 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πί-
νακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περί-
ληψης της διακήρυξης και τυχόν
επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύ-
νει τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604647 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα.
Μπίθα Δ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   18-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  104/2016  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας, που αφορά στον ‘Καθορι-
σμός κοινοχρήστων χώρων, των
οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση
χρήσης’.
Στο Κορωπί στις 18  Απριλίου  του
έτους 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τους χώρους που δύναται
να παραχωρηθούν προς χρήση σε κα-
ταστήματα καθώς και τις   οι προϋπο-
θέσεις της παραχώρησης αυτών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ισχύουσες  διατάξεις.  Συγκεκριμένα:
1. Σε όλες τις πλατείες του Δήμου
στις οποίες λειτουργούν ή πρόκει-
ται να λειτουργήσουν καφενεία, ζα-
χαροπλαστεία, εστιατόρια και
συναφείς επιχειρήσεις και καταστή-
ματα, δύναται να παραχωρείται
χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της
πρόσοψης ή της προβολής τους. Το

30% μπορεί να διατίθεται στα ίδια
καταστήματα, εάν κατά την κρίση
του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται
με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η
ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου
χώρου. Σε περίπτωση που ένας από
τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί
τον κοινόχρηστο χώρο που του
αναλογεί, η χρήση του χώρου
αυτού μπορεί να παραχωρηθεί από
τον Δήμο σε παρακείμενα καταστή-
ματα, ανάλογα με την πρόσοψή
τους.(άρθρο 13 παρ.5 ΒΔ/9-
20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του ν.1080/80). Οι
προς παραχώρηση συνεχόμενοι
χώροι της πλατείας, που δεν εμπί-
πτουν σε προβολές καταστημάτων,
διατίθενται από το Δήμαρχο στα κα-
ταστήματα που έχουν πρόσοψη ή
προβάλλονται στην πλατεία ανά-
λογα με την πρόσοψη των καταστη-
μάτων ή άλλα κριτήρια τοπικά,
τουριστικά κ.λ.π.(άρθρο 13 παρ. 4
ΒΔ 24/9-20/10/58, ΣτΕ 2875/88) 
2. Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός δι-
οικητικών ορίων του Δήμου, που
βρίσκονται μπροστά από καταστή-
ματα ή στην προβολή τους εφόσον
δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη

χρήση του κοινοχρήστου χώρου και
δεν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας
της κυκλοφορίας πεζών και οχημά-
των σύμφωνα με γνωμάτευση της
τοπικής αστυνομικής αρχής. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται
να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος
χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού
καταστήματος ή οικίας, χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση  αυτού που
χρησιμοποιεί ή κατέχει το ακίνητο (
άρθρο 13 παρ.4 ΒΔ24/9-20/10/58,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρου 3 του ν. 1080/80). 
3.  Οι κοινόχρηστοι χώροι που βρί-
σκονται εφαπτόμενοι και στην προ-
βολή των περιπτέρων εφόσον δεν
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των
πεζών ή των οχημάτων σύμφωνα
με την γνωμάτευση της τοπικής
αστυνομικής αρχής και δεν αναιρεί-
ται η ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση
του κοινόχρηστου χώρου.  
•Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση του
κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

EΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (Ε.ΣΥ)

ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, που νιώθει το καθήκον για

την πατρίδα, μπορεί τώρα, να συνεργαστεί, ως επιδοτού-

μενος σύμβουλος ενημέρωσης, για το συνολικό ξεχρέ-

ωμα των συνελλήνων του και της πατρίδας του».

Πληροφ.: τηλ. 215 5351011. e-mail: info@esyglyfadas.com
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»    
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ :  123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λεωφ. Τατοΐου, Αεροπορική Βάση
Δεκέλειας, Τ.Κ. 13671
Τηλ. 210-8195075 
ΚΟΙΝ : 123ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.
Φαξ: 210 8074601
Φ. 917/ΑΔ. 1938
Σ. 646   
Δεκέλεια,  19  Απρ. 16

ΘΕΜΑ:Δημοσίευση Διακήρυξης
Δημοπρασίας Δ.01/16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/16
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η 123ΣΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «Συντήρηση- Ανακαίνιση Αι-
θουσών Διδασκαλίας και Εστιατο-
ρίων ΣΤΥΑ» (Τ-103Ε) με
προϋπολογισμό 248.000,00 ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες εργασιών: α) Οικο-
δομικές εργασίες 123.360,44 € και
β) Ηλεκτρομηχανολογικές εργα-
σίες 76.634,09 €  (με ΓΕ & ΟΕ ,
απρόβλεπτα) και τέλος Αναθεώ-
ρηση 1.631,50€ και Φόρο Προστιθέ-
μενης Αξίας (23%) 46.373,98 € . 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού αντί δέκα Ευρώ (€
10,00) ή να αναλάβουν την αναπα-
ραγωγή των τευχών με δικά τους
έξοδα, τα οποία θα διατίθενται (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ) από την έδρα της Υπηρεσίας,
Αεροπορική Βάση Δεκέλειας,
Λεωφ. Τατοΐου, Τ. Κ. 13671, μέχρι
τις 19/05/16 ημέρα Πέμπτη κάθε ερ-
γάσιμη και ώρες 08:00 έως 13:00
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία

με το Τμήμα Εγκαταστάσεων του-
λάχιστον μία ημέρα πριν. Η διακή-
ρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα διατί-
θενται τηλ. 210-819 5075 από το
Τμήμα Εγκαταστάσεων . FAX 210
8074601.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
24-05-16, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 με «ανοικτή δημοπρασία»
σύμφωνα με το με άρθρο 3 παρά-
γραφο α του ΚΔΕ, με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης, που εκφράζεται σε ακέ-
ραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο της
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα
6 του Ν.3669/08. 
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετέχουν μεμονωμένες εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-

λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις καλούμε-
νες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
παράγραφο β΄ κράτη, στα οποία
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη. 
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.
7 του Ν.3669/08 και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 4.032,52
ΕΥΡΩ που απευθύνονται είτε στην
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνι-
σμό, είτε στο φορέα κατασκευής
είτε στον κύριο του έργου και
έχουν ισχύ τουλάχιστον έξι (6)
μηνών και τριάντα (30) ημερών
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (ήτοι τουλάχιστον
μέχρι 26-12-2016). Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πι-
στώσεις Τακτικού Προϋπολογι-
σμού. Προκαταβολή δεν  θα
χορηγηθεί και δεν προβλέπεται η
πληρωμή πριμ στην παρούσα Σύμ-
βαση.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από τον κ. Δκτη ΔΑΕ. 

Ακριβές αντίγραφο
Υπσγός (ΜΕ) Λιακόπουλος Αθ.

Σμχος (Ι) Αλεξανδρος Μαρίνος
Διοικητής 123 ΣΤΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.:15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,  12/04/2016   /  Αρ. Πρωτ.: 10701                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει, Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
290.000,00€ (Α.Μ. 81/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σα-
ράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ-
δόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 7/06/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα : 10/06/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 16/06/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο μίας ή περισσό-
τερες ομάδες (1, 2, 9, 11 & 16) των υπό προμήθεια οχημάτων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί
με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ποσοστό 1% της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑ (σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 (Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με 
καύσιμο πετρέλαιο -τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου) 81.300,81 813,01
ΟΜΑΔΑ 2 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου με 
καύσιμο πετρέλαιο -τύπου πρέσσας) 48.780,49 487,81
ΟΜΑΔΑ 9 (Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο)36.585,37 365,86
ΟΜΑΔΑ 11 (Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου 
με καύσιμο πετρέλαιο) 24.390,24 243,91
ΟΜΑΔΑ 16 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου σαρώθρου) 44.715,45 447,16
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΕΒΔΟΜΗ», «ΑΥΓΗ» & «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023893-842).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  14-4-2016  /  Aρ. Πρωτ.:   15046

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» τρία (3) σύγχρονα συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης,
με ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες, με σκοπό την συνέχεια  εφαρμογής από τον Δήμο, ενός συστήματος αποκο-
μιδής απορριμμάτων περισσότερο φιλικού προς το περιβάλλον, λειτουργικά αποτελεσματικότερου και με σημαντική
οικονομία στο λειτουργικό κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου, πόρων
και προσωπικού και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΜ ΠΟΣ/ΤΑ ΕΝΔ/ΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

(ΤΕΜ) ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμέ-  

νης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης 44613700-7 ΤΕΜ 3 58.000,00 174.000,00
―――――――――――――――――――――――――――

Φ.Π.Α. (23%) : 40.020,00
―――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ : 214.020,00 €
―――――――――――――――――――――――――――

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 214.020,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 30-
7135.052

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  29/2016 και την με αρ. Πρωτ. 13768/6-4-
2016 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 17-5-2016 και ώρα
λήξης αποστολής των προσφορών 10:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη 20-4-2016 Παρασκευή 22-4-2016 Τρίτη 17-5-2016 
www.promitheus.gov.gr ώρα 10:30 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Τετάρτη 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό
3.480,00 € 
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου   www.vvv.gov.gr , στο portal του ΕΣΗΔΗΣ  http://www.eprocurement.gov.gr
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 22894
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Περιλήψεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί, τηλ. 2106030655, 6937153052, press@ebdomi.com

ΑΔΑ: 7Ψ75ΩΛ6-Υ75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 6057/19-4-2016
ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 2014".
(ΤΥ/12/2016)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ.:  1.382.113,82+ΦΠΑ 23%
ΠΗΓΗ : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλο-
γής αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ 2014»
Ο συνολικός προϋπολογισμός Με-
λέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρ-
χεται σε 1.700.000,00 ευρώ και
αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών 962.969,40 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 173.334,49 ευρώ.
Απρόβλεπτα 170.445,58 ευρώ.
Αναθεώρηση 364,35 ευρώ

Απολογιστικά 63.559,32 ευρώ.
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 11.440,68
ευρώ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
317.886.18 ΕΥΡ-.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η
του μηνός Μαΐου έτους 2016 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 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 ή email
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι-
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναλη-
φθεί και δεύτερη φορά με τους ίδι-
ους 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 5 Μαΐου

2016. Στη δημοπρασία γίνονται δε-
κτές για υποβολή προσφοράς εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή
εταιρικές, εγγεγραμμένες στα
ΜΕΕΠ 2η τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 27.642,28 ευρώ, πρέπει ν’
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 9
μηνών και 30
ημερών.

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

ENOIKIAZETAI

ΣΤΗ ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ, ενοικιά-

ζεται τριαρι 65 τμ. δυο

κρεβατοκάμαρες, καθι-

στικό και κουζίνα μαζί, με

κήπο, σε δυόροφη οικία

ανεξάρτητη με δική του

είσοδο· ήσυχο μέρος,

A/C θέρμανση, αυλή. 380

€ τηλ. 6974096857 κ.

ΘΑΝΑΣΗΣ.    

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Κο-

ρωπί Αττικής και η ΜΑΡΙΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ το γένος ΜΑΝΑΡΑ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής

και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής  θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στο

Δημαρχείο Κρωπίας.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑ του ΣΤΕΦΑΝ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ το γένος ΤΣΑ-

ΚΟΥΛΗ, που γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα Αλβανίας και κατοικεί

στο Κορωπί Αττικής και η ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΟ του ΔΗΜΗΤΡΗ και της ΕΛΕ-

ΝΗΣ το γένος ΜΗΤΣΗ, που γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα Αλβανίας

και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής  θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στον

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στο  Κορωπί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17                                                        
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου: «Συντήρηση του οδικού
δικτύου του Δήμου Διονύσου», με
προϋπολογισμό 400.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
10 / 05 / 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: α.) Εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες σε επίσημους κατα-
λόγους αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου

Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές εργολη-
πτικές επιχειρήσεις, στις οποίες
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με
ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 6.505,00€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 239.062,50€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 43.031,25€,
απρόβλεπτα 15% 42.314,06€, ανα-
θεώρηση 795,44 € και Φ.Π.Α.
74.796,75€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε εννέα (9)
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρ-
θρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για
διάστημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί -
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων)
και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-
κής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005333,
FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρ-
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 05-
05-2016.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  15-4-2016  /   Aρ. Πρωτ.:  15339

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει συνοπτικό / πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού , σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 16/2016 μελέτης
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την υπηρεσία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 45.000,00€ και πιο συγκεκριμένα έχει ως
αντικείμενο τη διερεύνηση, το σχεδιασμό  ολοκληρωμένου καινοτόμου έργου αναφορικά με την εναλλακτική δια-
χείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων . που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, με γνώμονα την επίτευξη ΔΗΜΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ZERO WASTE) αξιοποιώντας την πλέον
διαδεδομένη* στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνολογία Βιομετατροπής- Κομποστοποίησης   

+ (Association of Cities and Regions for sustainable Resource management-ACR+)

Η παραγωγή των εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων είναι αποτέλεσμα καινοτομικής βιοκαταλυτικής διαδικασίας και
ακολουθεί ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ βασισμένες στην οδηγία ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ FRAMEWORK
DIRECTIVE (2008/98/ΕU)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPV1: 90710000-7
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Περιγραφή υπηρεσίας Κόστος (Ευρώ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
- Φάσεις Κατ’ αποκοπή ανά φάση
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α ΦΑΣΗ 9.146,34 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α.1. Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στον δήμο αναφορικά με την διαχείριση των δημοτικών αστικών στε-
ρεών αποβλήτων (με έτος αναφοράς το 2013) 
Α.2. Περιγραφή των εφαρμοζόμενων  τεχνολογιών  αξιοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με την
εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β ΦΑΣΗ 9.146,34 €
Β.1 Καταγραφή των ιδιαίτερων για την περιοχή περιβαλλοντικών παραμέτρων που αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα
της μελέτης.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β.2 Αξιολόγηση των τεχνολογιών στηριζόμενη σε σειρά ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων με βασικό κοινό
στοιχείο την περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β.3 Διεξαγωγή δύο (2) πιλοτικών  εφαρμογών συνολικής ποσότητας αρχικών υλικών 500 τόνων  για την παραγωγή 2 κα-
τηγοριών εδαφοβελτιωτικών πρώτης κλάσεως  σε  χώρο που θα υποδείξει ο ανάδοχος και θα αποδεχθεί ο Δήμος.

−1η κατηγορία από καθαρά φυτικά υπολείμματα 20 02 01 (κλαδέματα, πράσινα υπολείμματα κ.α.)
−2η κατηγορία (5% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας) από το προδιαλεγμένο κλάσμα των αστικών και
περιαστικών απορριμμάτων (20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χωρών διαίτησης  και 20 03
02 απόβλητα από αγορές)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β.4 Ολοκλήρωση και παράδοση της 1ης έκθεσης του έργου (στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ ΦΑΣΗ 9.146,34 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ.1 Διεξαγωγή δύο (2) πιλοτικών  εφαρμογών συνολικής ποσότητας επιπλέον αρχικών υλικών 500 τόνων  για την
παραγωγή 2 κατηγοριών εδαφοβελτιωτικών πρώτης κλάσεως  σε  χώρο που θα υποδείξει ο ανάδοχος και θα απο-
δεχθεί ο Δήμος.

−1η κατηγορία από καθαρά φυτικά υπολείμματα 20 02 01 (κλαδέματα, πράσινα υπολείμματα κ.α.)
−2η κατηγορία (5% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας) από το προδιαλεγμένο κλάσμα των αστικών και
περιαστικών απορριμμάτων (20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χωρών διαίτησης  και 20 03
02 απόβλητα από αγορές)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ.2  Ολοκλήρωση και παράδοση της 2ης έκθεσης του έργου (στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― Δ
ΦΑΣΗ 9.146,34 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ.1 Ολοκλήρωση και παράδοση της 3ης έκθεσης του έργου (στοιχεία μελέτης σκοπιμότητας). Θα επιλεγούν βάσει
οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών  κριτηρίων οι προτεινόμενες τεχνολογίες για τις οποίες θα δοθεί προ-
καταρκτική οικονομοτεχνική μελέτη εντοπισμένων εφαρμογών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ.2 Προδιαγραφές-Πιστοποίηση
Θα δοθούν για τα παραγόμενα εδαφοβελτιωτικά αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές βάσει ευρωπαϊκών προτύ-
πων. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ.3 Τυποποιημένα προϊόντα.
Θα παραδοθεί ποσότητα προς διάθεση στο Δήμο 100 κυβικών μέτρων (2.000 σάκοι των 50 λίτρων)  ενδεικτικής
ελάχιστης εμπορικής αξίας 10.000€. Στον σάκο θα αναγράφεται η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη αυτή από
ανεγνωρισμένο επιστημονικό ίδρυμα.  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ΣΥΝΟΛΟ 35.585,36 €
ΦΠΑ 23% 8.414,64 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110
Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
την Τεχνική Μελέτη με α/α  16/2016 και την με αρ. Πρωτ.  13761/6-4-2016 (ΑΔΑ : ΩΝΥΘΩΨΖ-ΣΒΕ) σχετική Διακή-
ρυξη. 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα  των εργασιών
της μελέτης
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την  Τετάρτη 11-05-2016 με ώρα
έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη

απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περί-
πτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι
ποσό 711,71€. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά  από Δευτέρα 25-4-2016 και ώρες  8.30- Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

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 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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
Specialist 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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο καρκίνος του δέρματος προλαμβάνεται. Μην ξεχνιόμαστε...

Από το κρύο του χειμώνα, περνάμε ξαφνικά στις ζέστες που

θυμίζουν πιο πολύ καλοκαίρι παρά άνοιξη. Αυτή η απότομη

αλλαγή από τη μια μας δίνει την ευχαρίστηση να βγούμε να

χαρούμε τον ήλιο αλλά από την άλλη, η απότομη μεταβολή,

μας κάνει να ξεχνάμε ότι ο ήλιος πάντα, όλες τις εποχές,

μπορεί να βλάψει το δέρμα μας και χρειάζεται ιδιαίτερη προ-

σοχή. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ καλή προστασία για να μην

πάθουμε ηλιακό έγκαυμα.

Όλοι μας γνωρίζουμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να

έχει η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Βραχυπρόθεσμα ξηραίνει το δέρμα, προκαλούνται δυσχρω-

μίες, εφηλίδες, ηλιακές φακές ή και «σπυράκια» από τον

ήλιο που είναι ένα είδος φωτοαλλεργίας. Επίσης «πέφτει»

η άμυνα του οργανισμού μας και αναζωπυρώνονται φλεγμο-

νές όπως ο επιχείλιος έρπητας, καθώς και γινόμαστε επιρ-

ρεπείς σε νέες.

Μακροπρόθεσμα λόγω της καρκινογενετικής δράσης της

υπεριώδους ακτινοβολίας που δρα αυξητικά, κινδυνεύουμε

από προκαρκινικές βλάβες (ακτινικές υπερκερατώσεις) αλλά

και καρκίνο του δέρματος με επικινδυνότερο το μελάνωμα.

Τέλος ο ήλιος γερνάει το δέρμα γιατί καταστρέφει αργά

αλλά σίγουρα το κολλαγόνο του δέρματος με αποτέλεσμα

το φωτοεκτεθειμένο δέρμα να έχει εκτός από ρυτίδες και

έντονη (και πρώιμη) χαλάρωση.

Γι’ αυτό  πολύ σημαντική είναι η χρήση αντηλιακού. Το αν-

τηλιακό προστατεύει το δέρμα μας από τα εγκαύματα που

προκαλεί ο ήλιος, την φωτογήρανση (κατάσταση η οποία

προκαλείται από τις UVA ακτίνες με αποτέλεσμα την πρό-

ωρη γήρανση της επιδερμίδας), τον καρκίνο του δέρματος

και την αφυδάτωση.

Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες της άνοιξης, μπορεί να ξεχα-

στούμε στον ήλιο. Όμως δεν μας ξεχνά ο ήλιος, ούτε βέβαια

έχουμε κανένα συμβόλαιο που λέει ότι μόνο στις παραλίες

κάνει ζημιά στο δέρμα μας. Μην ξεγελιέστε από την εποχή.

Και μην ξεχνάτε:

• Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12 το μεσημέρι

και 4 το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που οι ακτίνες του ήλιου

είναι κάθετες και ισχυρές.

• Χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακό με δείκτη προστασίας κα-

τάλληλο για τον τύπο του δέρματος σας.

• Απλώνετε το αντηλιακό σε στεγνό δέρμα, για να απορρο-

φάται καλύτερα.

Και αν μαζί με την βόλτα σας κάνετε και μπάνιο

• Φοράτε αντηλιακό και όταν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα,

καθώς οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούν το νερό.

• Ανανεώνετε το αντηλιακό σας ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα, και κυρίως κάθε φορά που ιδρώνετε ή βουτάτε στη θά-

λασσα.

• Αντηλιακό χρειάζεστε και όταν βρίσκεστε κάτω από την ομ-

πρέλα θαλάσσης, αφού οι ακτίνες του ήλιου αντανακλώνται

στην άμμο.

• Αν έχετε ήδη μαυρίσει,μπορείτε να επιλέξετε αντηλιακό με

χαμηλότερο δείκτη, αλλά όχι να πάψετε εντελώς να το χρη-

σιμοποιείτε.

Και φυσικά δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε αλλοίωση του

δέρματος σας.

Αν μια ελιά έχει αλλάξει σχήμα, μέγεθος, χρώμα, προκαλεί

φαγούρα, πόνο, είναι πρησμένη ή έχει ματώσει ή εκκρίνει

υγρό, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί από τον γιατρό.

Τέλος καλό είναι να θυμηθείτε να κάνετε χαρτογράφηση των

σπίλων του σώματός σας. Η Χαρτογράφηση Σπίλων, με τη

μέθοδο της Ψηφιακής Δερματοσκόπησης, αυτή την στιγμή

αποτελεί το ΠAΠ-TEΣT του δέρματος. Είναι μία εξαιρετικά

σημαντική εξέταση για οποιονδήποτε έχει σπίλους ώστε να

υπάρχουν καταγεγραμμένες εικόνες των ελιών (αποθη-

κεύονται στο μηχάνημα αλλά δίδονται και στον ασθενή) και

να μπορούν να εντοπιστούν οποιεσδήποτε μεταβολές. Το

Ψηφιακό Δερματοσκόπιο είναι η πιο εξειδικευμένη και αξιό-

πιστη συσκευή για τη διάγνωση του Καρκίνου του Δέρματος.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

h t tp : / /med labgr.b logspo t . com/2016 /04 /sc incancer -

sunburn.html#ixzz46As7AhHw

Μαστολογικές εξετάσεις

ΔΩΡΕΑΝ στο Κέντρο

Υγείας Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι την Παρα-

σκευή, 13 Μαΐου 2016, θα διεξαχθούν ΔΩΡΕΑΝ κλινικές

μαστολογικές εξετάσεις, από κλιμάκιο της Επιστημονι-

κής Μαστολογικής Εταιρείας – Ίασης – Στήριξης

(Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), με επικεφαλής τον χειρουργό μαστού και

Πρόεδρο της «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη, στο

Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.

Οι δωρεάν κλινικές μαστολογικές εξετάσεις, απευθύνονται

στις οικονομικά αδύναμες και ανασφάλιστες γυναίκες του

Δήμου μας. Προϋπόθεση για τις ενδιαφερόμενες, είναι να

έχουν μαζί τους όλες τις τελευταίες εξετάσεις τους, γι’

αυτό και θα δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες που υπεβλή-

θησαν ήδη σε μαστογραφική εξέταση, στις 7 και 8 Δεκεμ-

βρίου 2015, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας ιατρών της

«Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες να δηλώ-

σουν συμμετοχή, καλώντας στο τηλ: 22990- 71706, μέχρι

και την M. Τετάρτη, 27/4/2016.

To αλάτι στη ζωή μας!

Μπορεί οι γιατροί να προειδοποιούν για την υπερβολική

κατανάλωση αλατιού στην καθημερινή μας διατροφή,

αλλά ο αποκλεισμός ενός τέτοιου θρεπτικού στοιχείου

δεν αποτελεί λύση..

Το αλάτι πέρα από την εξαιρετική και ξεχωριστή γεύση που

προσφέρει στα φαγητά, είναι και ένα απαραίτητα συστα-

τικό της ζωής μας με ευεργετικά οφέλη για την υγεία μας.

Τι προσφέρει το αλάτι στον οργανισμό μας που δεν ξέ-

ραμε μέχρι σήμερα:

Ρυθμίζει την κυκλοφορία των υγρών 

Το νάτριο έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τις ποσότητες

του νερού στον οργανισμό, προκαλώντας τη δίψα ή την

ούρηση, ανάλογα με την περίπτωση. Διατηρώντας το νά-

τριο σε ισορροπημένα επίπεδα στον οργανισμό, διατη-

ρείτε και τις σωστές ποσοστώσεις νερού σε αυτόν.

Βοηθάει στη λειτουργία των μυών  

Όταν τα επίπεδα του νατρίου πέφτουν, είτε λόγω ανε-

παρκούς πρόσληψής του, είτε λόγω αυξημένης εφίδρω-

σης, ένα από τα σημεία του σώματος που πρώτα

αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις είναι οι μύες σας. Η έλ-

λειψη του νατρίου οδηγεί σε μυικές κράμπες.

Ρυθμίζει τη γλυκόζη 

Το σώμα, χρησιμοποιεί τη γλυκόζη σαν ενέργεια, ενώ το

νάτριο είναι το στοιχείο που βοηθάει τη γλυκόζη να πε-

ράσει στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτή η διαδικασία

ουσιαστικά αφορά τη δέσμευση της γλυκόζης και τη με-

ταφορά της μέσω του λεπτού εντέρου στην κυκλοφορία

του αίματος, απ’ όπου φτάνει σε όλα τα κύτταρα του ορ-

γανισμού δίνοντας τους την απαιτούμενη ενέργεια. 

Σχετίζεται και με την πνευματική λειτουργία 

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις που προωθούνται από τα ισορ-

ροπημένα επίπεδα νατρίου είναι υπεύθυνες για την επι-

κοινωνία των νευρικών κυττάρων στον εγκεφαλο και την

καλή πνευματική λειτουργία. Γι΄αυτό το λόγο, η έλλειψη

νατρίου συνοδεύεται συχνά από συμπτώματα σύγχυσης.

σ.σ. Και βέβαια προσπαθείτε να καταναλώνετε φυσικό

αλάτι, που κυκλοφορεί ευρέως στο εμπόριο και είναι ελ-

ληνικό προϊόν. Οχι των ...Ιμαλαΐων... Δεν συζητάμε βέ-

βαια για τα χημικώς παρασκευαζόμενα!

ΑΔΑ: 6Ξ3ΡΩΞΚ-ΒΘ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 20/04/2016
Αρ. πρωτ.: 13199

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσ-
σει ότι την 26η Μαΐου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέ-
ρακα, Παλλήνης και Ανθούσας
(2016)» προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης 44.956,50 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 23%. Aφορά την
προμήθεια που περιλαμβάνει δια-
φόρων αδρανών υλικών, όπως
άμμο λατομείου, 3Α και χονδροχά-
λικο συνολικού αριθμού 3.250 m3.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-

ρακας Τ.Κ: 153 44) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι
θα προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ύψους 731,00 €.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604647 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα.
Μπίθα Δ.).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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Αναβίωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο με-

γάλος  αθλητικός θεσμός της Παιανίας

«Σκιάδεια», που πραγματοποιήθηκε την Κυ-

ριακή 17 Απριλίου

Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό αθλητι-

σμού και πολιτισμού που διοργανώνεται

προς τιμήν του σπουδαίου αθλητή – δρομέα

και Χρυσού Βαλκανιονίκη Γιάννη Σκιαδά,

μιας ξεχωριστής προσωπικότητας που τί-

μησε με τις επιδόσεις του όχι μόνο την Παι-

ανία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. 

Τα «Σκιάδεια 2016» ήταν μια μεγάλη αθλη-

τική διοργάνωση που περιελάμβανε αγώνες

δρόμου για όλες τις ηλικίες (αγώνα 10 χλμ,

Fun Run  1500 μέτρων για ενήλικες και παι-

διά Γυμνασίου και Λυκείου και παιδικούς

αγώνες για παιδιά δημοτικού, αλλά και αγώ-

νας 800 μέτρων για ΑμΕΑ) καθώς και αφιε-

ρωματικές εκδηλώσεις για τον τιμώμενο

αθλητή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου που παραβρέθηκε, στον

σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη το Δή-

μαρχο Παιανίας, Σπύρο Στάμου, για την

αναβίωση των Σκιαδείων,  που ξεκίνησαν το

1950 και αποτέλεσαν για χρόνια κορυφαίο

δημοφιλές γεγονός προσελκύοντας πλήθος

φιλάθλων από ολόκληρο το λεκανοπέδιο

των Αθηνών, τον Πειραιά και τα Μεσόγεια

αλλά και μεγάλα ονόματα πρωταθλητών και

παραγόντων της δημόσιας ζωής. 

Το 2002, ύστερα από 50 και πλέον χρόνια

καθιέρωσης του θεσμού, οι αγώνες καταρ-

γήθηκαν και αναβίωσαν πέρσι από την πα-

ρούσα Δημοτική Αρχή Παιανίας. 

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους

τους συμμετέχοντες στους αγώνες και μαζί

με τον Δήμαρχο της πόλης Σπύρο Στάμου

απένειμαν βραβεία στους νικητές των αγώ-

νων. 

Ο Χρήστος Αερικός κατέκτησε το

χρυσό μετάλλιο, στην Βουλγαρία,

κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό Κύ-

πελλο τοξοβολίας που έγινε στην

Σόφια. Ο Έλληνας πρωταθλητής

συνέχισε τις εντυπωσιακές τελευ-

ταίες του εμφανίσεις επικρατών-

τας στον τελικό, στο σύνθετο τόξο,

του Gilles Seywert (Λουξεμβούργο)

με 147-142. 

Σπουδαία εμφάνιση είχε και η

Εθνική ομάδα, στο ομαδικό, όπου

οι Χρήστος Αερικός, Σταύρος

Κουμερτάς και Θανάσης Κωστό-

πουλος κατέκτησαν το ασημένιο

μετάλλιο χάνοντας στον τελικό

του σύνθετου τόξου, από την Ιτα-

λία με 233-229.

Στη γενική βαθμολογία την 8η

θέση κατέκτησε ο Θανάσης Κω-

στόπουλος και στην 17η οι Σταύ-

ρος Κουμερτάς και Κυριάκος

Κροαζιέ, ενώ στην κατηγορία γυ-

ναικών στο σύνθετο τόξο, όπου

το χρυσό πήρε η Sarah Holst Son-

nichsen (Δανία), από ελληνικής

πλευράς στην 9αδα βρέθηκαν

Κατερίνα Χρονοπούλου και Να-

τάσα Τσακίρη, ενώ στις «17»

πλασαρίστηκε η Πολυμνία Τζανό-

γλου.

Η διοίκηση του ΑΣΠ Προμηθέα με

ανακοίνωσή της εκφράζει τα

θερμά της συγχαρητήρια στον

19χρονο αθλητή του συλλόγου

Χρήστο Αερικό για την κατά-

κτηση του χρυσού στο Ευρω-

παϊκό Κύπελλο στη Σόφια, καθώς

και στην ελληνική ομάδα (Αερι-

κός, Κουμερτάς, Κωστόπουλος)

για την κατάκτηση του ασημένιου

στο ομαδικό και 

Η Διοίκηση του Α.Σ. Προμηθέα,

δηλώνει πως αποτελεί ιδιαίτερη

τιμή για τον Σύλλογο που ο Χρή-

στος Αερικός αποτελεί μέλος της

μεγάλης οικογένειας του Προμη-

θέα.

Αθλητικοί αγώνες Σκιάδεια 2016 στην Παιανία

Χρυσό Ευρωπαϊκό Κύπελλο τοξοβολίας
ο Χρήστος Αερικός, «ασημένια» η Εθνική

Eβδομάδα γνωριμίας 

με την κολύμβηση στο

Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης

Η αθλητική ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης ξεκινά

με όχημα την κολύμβηση, αφού τα πρώτα δειλά βήματα για την

ίδρυση του τμήματος έγιναν το 1939. Χιλιάδες σπουδαίοι κο-

λυμβητές και κολυμβήτριες έχουν αγωνιστεί από τότε με τα

χρώματα του ΝΟΒ και εκατοντάδες είναι τα μετάλλια και οι πα-

νελλήνιες νίκες που έχουν κερδίσει στα πρωταθλήματα, δια-

συλλογικούς αγώνες και διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Ν.Ο.Β. αυτόν τον Μάιο και για μία εβδομάδα γίνει τη δυ-

νατότητα στους Δημότες να φέρουν τα παιδιά τους ηλικίας

3 έως 10 ετών στο κολυμβητήριο  της Βουλιαγμένης για να

γνωρίσουν το συναρπαστικό αυτό άθλημα!

Τα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης θα πραγμα-

τοποιηθούν 9 – 13 Μαΐου, απογευματινές ώρες.

Πληροφορίες στη Γραμματεία Σχολών του ΝΟΒ στα τηλέ-

φωνα 210 8962416 και 210 8962142 εσωτερικό 110, καθη-

μερινά 16:00 – 19:00 και τα Σάββατα 10:00 – 13:00.

Για τη συμμετοχή θα χρειαστεί να προσκομίσετε χαρτί για-

τρού πως το παιδί μπορεί να αθληθεί και αποδεικτικό ότι

είστε Δημότης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
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Όλοι θυμόμαστε την αποφασιστικό-

τητα του υφυπουργού Αθλητισμού,

Σταύρου Κοντονή, όταν στις 4 Μαρ-

τίου, μετά τα επεισόδια στο αγώνα

κυπέλλου ΠΑΟΚ- Ολυμπιακός, ανα-

κοίνωνε: «…αποφασίστηκε η ορι-
στική διακοπή κάθε διαδικασίας και

αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος στο

ποδόσφαιρο, όπως προβλέπεται στον

νόμο και αφού τηρήθηκαν οι νόμιμες

διαδικασίες».

Μάλιστα, επειδή ο κ. Κοντονής γνώ-

ριζε ότι κανείς δεν το έπαιρνε στα

σοβαρά, θεώρησε σκόπιμο να προει-

δοποιήσει: «Όσοι, δε, δεν λαμβάνουν

σοβαρά υπόψη όσα με συνέπεια και

μεθοδικότητα πράττει (σ.σ η κυβέρ-

νηση), να γνωρίζουν, ότι δεν θα δι-

στάσει να προχωρήσει άμεσα σε

περαιτέρω αποφάσεις»… και διερω-

τάται κανείς, γιατί αυτή η δυσαρμονία

μεταξύ λόγων και έργων αφού γνώ-

ριζε η Κυβέρνηση, ότι δεν την

έπαιρνε για τέτοιους λεονταρισμούς;

Είχαμε προειδοποιήσει τον κ. Υφυ-

πουργό Αθλητισμού, ότι δεν πρόκει-

ται να γίνει τίποτα, για έναν πάρα

πολύ απλό λόγο·  άλλοι αποφασίζουν

για όλα, και ενώ τα ήξερε όλα αυτά

επέμενε, μόνο και μόνο επιδιώκοντας

τον αποπροσανατολισμό μας για πο-

λιτικά κέρδη, αν είναι δυνατόν.  Η

ΕΠΟ ένα αφεντικό έχει, τις Παγκό-

σμιες Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες,

UEFA και FIFA  οι οποίες ενδιαφέρον-

ται να τηρούνται οι δικοί τους κανο-

νισμοί, δεν ενδιαφέρονται αν το ΔΣ

της ΕΠΟ έχει συμβούλους που έχουν

“νταραβέρια” με τη δικαιοσύνη. Και

καλά θα κάνουμε να μην ξεχνάμε, ότι

προχθές ο Πρωθυπουργός της Χώρας

ο “αριστερός” κ. Τσίπρας δέχτηκε στο

Μαξίμου από, ότι μαθεύτηκε από τον

Τύπο, τους Μαρινάκη, Μελισσανίδη οι

οποίοι δεν είναι και τα “καλύτερα”

παιδιά και κουβέντιασε μαζί τους…..

Μετά λοιπόν από όλα αυτά, ανακοι-

νώθηκε ότι οι αγώνες κυπέλλου θα

συνεχιστούν και το ερώτημα που τί-

θεται είναι: Τι άλλαξε μέσα στις 10

μέρες, που μεσολάβησαν;

Εδώ, αξίζει να θυμίσουμε το σκεπτικό

της απόφασης για τη διακοπή, που

έλεγε: «Υπό τις συνθήκες που έχουν

διαμορφωθεί, και κυρίως της έντονης
καχυποψίας και αμφισβήτησης που

οδηγούν στην αναξιοπιστία, σε βαρ-
βαρότητες στους αγωνιστικούς χώ-
ρους και τη διασάλευση της
κοινωνικής ειρήνης και της έννομης
τάξης,…».

Τι άλλαξε λοιπόν από τα παραπάνω;

H απάντηση είναι μονολεκτική: ΤΙ-

ΠΟΤΑ!

Όλοι και όλα βρίσκονται στη θέση

τους, εκεί που βρίσκονταν και στις 3

Μαρτίου.

Η κυβέρνηση μετά τους λεονταρι-

σμούς των πρώτων ημερών υποχρε-

ώθηκε σε άτακτη υποχώρηση.

Τα μεγάλα αφεντικά των Ποδοσφαι-

ρικών Ανώνυμων Εταιρειών, οι κατ’

εξοχήν υπεύθυνοι για τα σημερινά

χάλια, ανέλαβαν το έργο της… ανα-

μόρφωσης του ποδοσφαίρου!

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπον-

δία, το άνδρον της ακολασίας, κρύ-

φτηκε για άλλη μια φορά στην

αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-

δίας (UEFA), διαμαρτυρόμενη για την

παραβίαση της «αυτονομίας» των πο-

δοσφαιρικών αρχών!

Και έτσι, ζήσανε καλά και μεις…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

...Κι όλα τα ίδια μένουν!AΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Β’

ΕΘΝΙΚH

το Βόλλεϊ 

του Α.Ο. Αναγυρούς

Η ομάδα Βόλλεϊ ανδρών του Α.Ο. Αναγυρούς με

προπονητή τον Κώστα Αγγελίδη, ανέβηκε κατηγο-

ρία, Β’ Εθνική.

Οι συντελεστές της επιτυχίας είναι οι παίκτες που

συμμετείχαν σε όλο το πρωτάθλημα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ, ΚΏΣΤΑΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΣΟΦΟ-

ΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ,

ΜΙΛΟΣ ΡΑΙΝΤΚΟΒΙΤΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ.

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΟΥΛΗΣ, ΚΩ-

ΣΤΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,  ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ. 

Ο Έφορος του τμήματος βόλλευ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΣΗΣ

και το Δ. Σ του ΑΟ ΒΑΡΗΣ  «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»  ευχα-

ρίστησε όσους συμπαραστάθηκαν στην προσπάθεια

αυτή.

Αναπτυξιακά πρωταθλήματα πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα στο πινγκ

- πονγκ, για Παμπαίδες, Παγκορασίδες, Παίδες, Κορασίδες και Εφήβους, Νεανί-

δες, προκειμένου να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες που θα απο-

τελέσουν την προεθνική μας ομάδα κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

Οι δεκαέξι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες που κυριάρχησαν στα δεκατρία αυτά

αναπτυξιακά πρωταθλήματα, συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο 16-17 Απριλί

στην Κοζάνη προκειμένου να “λύσουν τις διαφορές τους” και να ξεχωρίσουν οι

πρώτοι των πρώτων!

Η επιτραπέζια αντισφαίριση της Βούλας βρισκόταν εκεί και για μία ακόμη χρονιά

η παρουσία της έγινε αισθητή.

Στην κατηγορία των Κορασίδων κατέλαβε την πρώτη θέση με την Έλλη Φίσερ,

την τρίτη θέση με τη Γερασιμάτου Ιωάννα, την 13η με τη Φοίβη Πεχλιβανίδη και

την 15η με την Καμπουρίδη.

Στις Νεανίδες η Ιφιγένεια Ισαμπάλογου κατέλαβε την 7η θέση και ο Στράτος Δα-

μιανής στους Νέους την 11η θέση.

Οι προσπάθειες των αθλητών και αθλητριών του Άρη Βούλας θα συνεχιστούν
αυτό το τριήμερο 23, 24 και 25 Απριλίου με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων

- Νεανίδων στσα ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα.

Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
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Φέτος γίνεται, μετά από πολλά χρόνια, στον όρμο

της Βούλας, πανελλήνιο κύπελλο Ιστιοπλοΐας σκα-

φών τύπου Lightning, το οποίο οργανώνει ο Ναυτικός

Ομιλος Βούλας. Είναι το σκάφος με το οποίο έμαθαν

οι παλαιότερες γενιές ιστιοπλόων. Είναι από τα

πρώτα σκάφη μικρού τύπου που ξεκίνησαν στην Ελ-

λάδα. 

Με αυτή την αφορμή μιλήσαμε με τον προπονητή της

σχολής Lightning στο ΝΑΟΒ Νίκο Βαζάκα, για να

γνωρίσουμε καλύτερα το άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Την συνέντευξη πήραν οι Κώστας Βενετσάνος και ο

Κωστής Βενετσάνος, ο οποίος συμμετέχει και στους

αγώνες.

Κ.Bενετσάνος: Τι προσφέρει, αλήθεια, η ιστιοπλοΐα για να
την αγαπήσει κανείς.
Ν. Βαζάκας: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πούμε πως  η ιστιο-

πλοΐα είναι η τέχνη της πλοήγησης ενός σκάφους μόνο με

την δύναμη του ανέμου. Έχεις να κάνεις με δύο στοιχεία:

το νερό και τον αέρα, χωρίς μηχανή. Ακόμα είναι εφαρμο-

σμένη φυσική, εφαρμοσμένη μετεωρολογία, εφαρμοσμένη

γεωμετρία, ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί το πλήρωμα ενός

σκάφους πρέπει να μπορεί να

λειτουργεί σαν ομάδα και να

συνεργάζεται.

Είναι αρκετά περίπλοκο και

ρευστό και γι’ αυτό μαθαίνεις

συνεχώς. Μπορείς να μαθαί-

νεις μια ζωή στην ιστιοπλοΐα.

Ποτέ δεν τα μαθαίνεις όλα.

Και αυτό είναι το ενδιαφέρον

για τους ενήλικες. 

Τώρα για να αγαπήσεις την

ιστιοπλοΐα πρέπει να αγαπάς

τη θάλασσα αφενός και να

βρεθείς κοντά σ’ αυτόν που

θα δείξει το σωστό τρόπο

αφετέρου. Είναι όπως στο

σχολείο, μπορεί να αγαπή-

σουμε ένα μάθημα με τον

τρόπο που το έδωσε ο δάσκα-

λος ή το αντίθετο. 

Eίναι δύσκολο να περιγρά-

ψεις σε κάποιον τι μπορεί να

του προσφέρει η ιστιοπλοΐα

γιατί δεν έχει κάποια εικόνα

της. Δεν έχουμε  στο νου μας

την ιστιοπλοΐα ως δραστηριό-

τητα όπως είναι τα άλλα

αθλήματα. Οι μόνες εικόνες

που έχει κάποιος είναι αυτές

από το ράλλυ Αιγαίου, που γί-

νεται κάθε καλοκαίρι και ίσως

κάποιες αναφορές σε δελτία

ειδήσεων για τις διακρίσεις

κάποιον αθλητών σε αγώνες. Γι’ αυτό το λόγο συνιστούμε

στον κόσμο να έρθει κοντά, να τη γνωρίσει άμεσα. Να έρθει

δηλαδή στον όμιλο να τον πάμε μια βόλτα να καταλάβει

από μόνος του. 

Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πως  η ιστιοπλοΐα μπορεί

να προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση και πληρότητα· δεν νιώ-

θεις πια την ανάγκη  βγεις να «ξεσκάσεις». Έχεις απολαύ-

σει τη θάλασσα, έχεις εισπνεύσει ιώδιο και είσαι

«γεμάτος». Βγαίνεις με το σκάφος δύο ώρες και νιώθεις

σαν να πήγες διακοπές! Άλλοι λένε ότι είναι η ψυχοθερα-

πεία τους! 

Επίσης είναι ενδεικτικό, πόσο οι Έλληνες δεν απολαμβά-

νουν αυτά που έχει να προσφέρει η ιστιοπλοΐα, από το γε-

γονός ότι οι εταιρείες ενοικιάσεως σκαφών έχουν 95%

πελάτες από το εξωτερικό. Έρχεται ο ξένος που ξέρει την

αξία της ιστιοπλοΐας και περνάει ωραία στις ελληνικές θά-

λασσες, ενώ θα μπορούσε και ο Έλληνας να την χαρεί που

την έχει στα πόδια του όλο το χρόνο.

Σε τί κατηγορίες χωρίζονται τα ιστιοπλοϊκά σκάφη; Πώς
Διαφέρουν μεταξύ τους;
H Ιστιοπλοΐα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ανοι-

χτής και κλειστής θαλάσσης.

Τα λεγόμενα σκάφη ανοιχτής θάλασσας είναι τα μεγάλα

σκάφη, που έχουν χώρους για να διαβιώσεις μέσα σε αυτά,

έχουν μηχανή και είναι φτιαγμένα για μεγάλες αποστάσεις. 

Η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι η ιστιοπλοΐα κλειστής θά-

λασσας, γνωστή και σαν ιστιοπλοΐα τριγώνου, γιατί παλιά

οι αγώνες γίνονταν σε μια τριγωνική διαδρομή γύρο από

σημαδούρες. Παγκοσμίως ονομάζεται Dinghy Sailing. Τα

σκάφη έχουν αποσπώμενη καρίνα, δεν έχουν εσωτερικούς

χώρους, ούτε μηχανή. Είναι ένα μικρό ελαφρύ σκαφάκι που

μπορεί να πάει για παράδειγμα μέχρι και τις Φλέβες. Χωρί-

ζονται σε υποκατηγορίες: Οπτιμιστ, Λέιζερ, Λάιτνινγκ, το

4,20 και το 4,70 είναι μερικά μόνο από τα πιο συνηθισμένα

στην χώρα μας.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ

ιστιοπλοΐας τριγώνου και

ανοικτής θάλασσας είναι ότι

στην πρώτη, βρίσκεσαι σε συ-

νεχή κίνηση καθώς το σκάφος

είναι πολύ πιο ευαίσθητο από

τα ανοικτής θαλάσσης. Συνή-

θως η παρομοίωση που κάνω

ως αναφορά στην αίσθηση

που σου δίνει το μικρό σκά-

φος, σε σχέση με ένα βαρύ

σκάφος ανοικτής θάλασσας,

είναι ότι οδηγείς μια νταλίκα

και ξαφνικά σε βάζουν να

οδηγήσεις γκοου καρτ, δη-

λαδή ένα μικρό αυτοκίνητο,

πιο νευρικό. Το σκάφος είναι

πιο ελαφρύ, πιο άμεσο στις

αντιδράσεις του και επειδή

όλα τα σκαφάκια σε μία κλάση

είναι ίδια, βλέπεις ότι ο άλλος

σε περνάει, άρα κάνεις κάτι

λάθος και πας πιο αργά.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες,

ουσιαστικά τρέχουν τα μικρά

σκάφη, της κλειστής θάλασ-

σας. Τα ανοιχτής δεν υπήρχε

και δεν υπάρχει ως ολυμπιακό

άθλημα. 

Εμείς έχουμε μαθητές που

ασχολούνται και με την ανοι-

χτή θάλασσα και με τα μικρά

σκάφη. Ήρθαν στη σχολή για να μάθουν αυτά που δεν μπο-

ρούσαν να μάθουν στην ανοιχτή θάλασσα.

Τι ξεχωριστό φέρνει η κλάση των Lightning;
Προσπαθούμε στη σχολή να περάσουμε μια διαφορετική

νοοτροπία, μια διαφορετική προσέγγιση. Στα Lightning δεν

υπάρχει ένας καπετάνιος που έχει το πλήρωμα και του λέει

τι να κάνει, αλλά ο καθένας αναλαμβάνει τον ρόλο του και

έχει ενεργό συμμετοχή στην πλοήγηση.

Επίσης σαν σκάφος, το lightning, είναι εύκολο για να ξεκι-

νήσεις και να μάθεις τα βασικά, αλλά αν θέλεις  να το πας

παραπέρα, χρειάζεται προπόνηση για να κερδίσεις έναν

αγώνα. Με την πρώτη φορά που θα δοκιμάσεις να πιάσεις

το τιμόνι, θα μπορείς να το ταξιδέψεις. Φυσικά στην αρχή

με την καθοδήγηση κάποιου πιο έμπειρου. 

Αν θέλω να γίνω ιστιοπλόος, γιατί μου αρέσει η θάλασσα,
αν δεν θέλω να κάνω πρωταθλητισμό, ούτε καν αθλητισμό,
αλλά ψυχαγωγία, γίνεται;
Φυσικά! Εμείς μαθαίνουμε τον κόσμο πώς να ταξιδεύει

σωστά. Η σχολή των Lightning δεν σε ωθεί σε αγώνες, αν

δεν θέλεις. Δεν το βλέπει ως αυτοσκοπό. Μπορεί να αθλεί-

σαι, να συμμετέχεις και να απολαμβάνεις. Η ή απλά να κά-

νεις την βόλτα σου.

Από τι ηλικίες ξεκινάτε συνήθως στα Lightning;
Από όποια ηλικία θέλεις. Δεν υπάρχουν όρια. Ούτε στην

ηλικία, Ούτε στο φύλο (αγόρι, κορίτσι) ούτε στο σωματό-

τυπο (στα κιλά...). Στο πανευρωπαϊκό των Lightning στην

Ιταλία πριν από 3 χρόνια ο μικρότερος αθλητής ήταν 14

χρονών και ο μεγαλύτερος 88!

Υπάρχει μία αντίληψη ότι τα μικρά σκάφη είναι για τα μικρά

παιδιά και τα μεγάλα σκάφη είναι για μεγάλα «παιδιά», ενώ

δεν είναι έτσι. Μπορεί κι ένας ενήλικος να πάει σε ένα

μικρό σκάφος.

Πολύς κόσμος θεωρεί ότι η ιστιοπλοΐα είναι αριστοκρατικό
άθλημα και ακριβό, και ότι δεν μπορεί να το ασκήσει ο κα-
θένας. Ισχύει κάτι τέτοιο;
Υπάρχει μία προβολή της ιστιοπλοΐας, λόγω της οποίας, πι-

στεύω, ότι δικαίως ο κόσμος αντιμετωπίζει την ιστιοπλοΐα,

ως κάτι που δεν είναι γι’ αυτόν, ότι είναι πολύ ακριβή. Έτσι

έχει παρουσιαστεί. Αυτή είναι η κοινή αντίληψη. Tα πράγ-

ματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι.

Όποιος θέλει, μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να έχει καμμία

προηγούμενη εμπειρία. Επίσης όσον αφορά το οικονομικό

κομμάτι σίγουρα είναι πιο οικονομική από το σκι βουνού για

πράδειγμα, και είναι εφάμιλλη ή συγκρίσιμη με το 5Χ5 ή

άλλα σπορ. Το να αποκτήσεις δικό σου σκάφος, ναι, έχει

μεγαλύτερες οικονομικές απαιτήσεις, αλλά γιατί να το

κάνει κάποιος αυτό όταν μπορεί να χρησιμοποιεί τα σκάφη

της ομάδας; 

Έχει κάποιο βαθμό επικινδυνότητας η  ιστιοπλοΐα;
Δεν έχει παραπάνω επικινδυνότητα απ’ ότι έχει το μπάσκετ

ή το Βόλευ. Στην Ιστιοπλοΐα κλειστής θάλασσας, επειδή

ακριβώς είναι κοντά στην ακτή έχεις ελάχιστους έως καθό-

λου τραυματισμούς. Στα Lighting έχουμε πάντα δίπλα μας

το φουσκωτό σκάφος, οπότε, ό,τι και να γίνει υπάρχει

άμεση επέμβαση.

Φοράει σωσίβιο ο ιστιοπλόος;
Βέβαια, πάντα φοράει. Τουλάχιστον στην ιστιοπλοΐα τριγώ-

νου.

Νίκο, ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε να έχουμε κα-
λούς ανέμους,  το Σαββατοκύριακο. 
Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Γνωριμία με την Ιστιοπλοΐα
Συνέντευξη με τον Νίκο Βαζάκα, Προπονητή στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας


