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Δημοσθένης: ο πρώτος 

αγωνιστής της Δημοκρατίας

Περιορισμένη Είσοδο(!)

σε Αστέρα και πλαζ

Βουλιαγμένης Σελίδα 2

Εκτακτο Συνέδριο πραγματοποιείται την ώρα που

γράφουμε το παρόν πόνημα, από την Ένωση Νομαρ-

χιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) με θέμα τη

Διοικητική διάρθρωση της χώρας (Καποδίστριας 2).

Σύμφωνα με την εισήγηση της πλειοψηφούσας πα-

ράταξης της ΕΝΑΕ, που προσκειται στη Ν.Δ., «Η επι-
λογή του πιο αποδοτικού συστήματος Περιφερεια-
κής Αυτοδιοίκησης πρέπει να στηριχθεί στη δημι-
ουργία αιρετών πολιτικών οργάνων [...] με αντιπρο-
σώπευση των σημερινών Νομών και εξασφαλισμέ-
νες διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας με-
ταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των
δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης». Φεουδαρχικής δομής

διοικητική ανασύνταξη

Η εισήγηση τονίζει μεταξύ άλλων ότι: «- Η Διοικητι-
κή Μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα προϋποθέτει
σοβαρή μελέτη και κυρίως απαιτεί προηγούμενη Συ-
νταγματική Αναθεώρηση που θα επαναπροσδιορίζει
τα όρια όλων των εξουσιών (Δικαστικής – Νομοθετι-

κής – Εκτελεστικής) θα καθιερώνει την Αυτοδιοίκη-
ση ως τέταρτη εξουσία(!) και συγχρόνως πρέπει να
μεταρρυθμιστεί και η δομή της κρατικής διοίκησης
και η έκταση των αρμοδιοτήτων της. 

- Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί τόσο η διοικητική
όσο και η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης
με τη μεταφορά πόρων από την Κεντρική Διοίκηση
με κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων και με την προ-
ϋπόθεση να συνοδεύεται κάθε παραχωρούμενη αρ-
μοδιότητα με τους αντίστοιχους πόρους και με από-
λυτο πάντα σεβασμό στις αρχές της αυτονομίας, της
εγγύτητας και της επικουρικότητας. 

Συνέχεια στη σελ. 7

Κυβερνήτες!!
Στην ισχυρή, πρωτίστως, Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση βρίσκεται ο κοινός τόπος

σύγκλισης των φαινομενικά διαφορε-

τικών θέσεων των κεντρικών Δημοτι-

κών και Νομαρχιακών παρατάξεων,

της ΕΝΑΕ1 και της ΚΕΔΚΕ2.
Επιμέλεια Κώστα Βενετσάνου

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

επέκταση κτισμάτων Σελίδα 9

στις Περιφερειακές
Αυτοδιοικήσεις

Πρωτιές με αμαζόνες

και ιππείς     Σελίδες 23, 24

Ο πρωταθλητής Σπύρος Κούβελος τη στιγμή του αγώνα

Η Ώρα της Αφρικής

Η ώρα της Αφρικής έφτασε 

και η Αφρική είναι το αύριο. 

Η Ελλάδα μπορεί να είναι σύνδεσμος

και καταλύτης σήμερα. Σελίδα 9

Αυτό το Σαββατοκύριακο σας περιμένου-
με για οινογευσίες, στο Οινοποιείο μας.

Σελίδες 2 & 12



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Νέος βουλευτής Αττικής
του ΚΚΕ Σελ. 10

Από το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Σελ. 11

“Ανοιχτές πόρτες” 

στα Οινοποιεία Σελ. 12

Οι Σύλλογοι της 

Βούλας ζητούν Σελ. 14

Διεθενής Ημέρα 

Μουσείων Σελ. 5

Απ’ το καρφί.. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η Βουλιαγμένη συνεδρίασε απόντος

κατά το μεγαλύτερο μέρος του Δημάρ-

χου, ήσυχα κι απλά. Τα θέματα έρρεαν

ως νεράκι, όλα ομόφωνα.

Λιγάκι σκόνταψαν στη μίσθωση της

καντίνας στο Λιμανάκι Μαλτσινιώτη,

όσον αφορά την τιμή εκκίνησης, που ο

Δ. Γεωργουλόπουλος θεώρησε υπερ-

βολική (50.000 ευρώ). Η σύμβαση ορί-

ζεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

Μετά από συζήτηση τους μεν να ζη-

τούν μείωση (Κυριακόπουλος, Καρα-

γιώργος) και της Ειρ. Παναγοπούλου

να προτείνει να παραμείνει στα ίδια,

γιατί το μέρος μαζεύει ιδιαίτερο κόσμο
και πρέπει να την πάρει κάποιος καλός
επιχειρηματίας.

Τη λύση έδωσε ο πρόεδρος Δ. Κοντο-

νής που πρότεινε εκκίνηση στα 30.000

μέχρι 31/12/08 και ψηφίστηκε ομόφω-

να.

Μετρημένοι θα 

εισέρχονται στις πλαζ
Face control;

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε στο 13ο θέμα τον

καθορισμό ανώτατου αριθμού εισερχομέ-

νων στις οργανωμένες πλαζ του Αστέρα

και του ΕΟΤ. Ορισε δε 1000 άτομα για τον

Αστέρα και 2000 για την πλαζ. Οι λόγοι

όπως είπε είναι ότι η χωρητικότητα αυτή
είναι το μάξιμουμ. Όταν ξεπερνιέται ο
αριθμός αυτός και η θάλασσα δεν είναι κα-
θαρή και τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζο-
νται και τα πολλά άτομα μπορούν να επι-
φέρουν ζημιές στην πόλη.
Στις ερωτήσεις των συμβούλων της μειο-

ψηφίας πώς θα καθορίζεται αυτό, απάντη-

σε ότι είναι νούμερο ώρας και όχι ημέρας.

Δηλαδή στην ώρα 1000 ή 2000 άτομα!!

Ο Ιάσωνας Κυριακόπουλος ζήτησε να μά-

θει αν η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα
κάποιας στατιστικής έρευνας ή είναι μία
απλή εκτίμηση για να πάρει την δεύτερη

απάντηση.
Απόφαση στο πόδι τη χαρακτήρισε ο Δ. Γε-

ωργουλόπουλος, ο οποίος - κατά τα άλλα -

δεν τη βλέπει αρνητικά.

Παρά τις ασάφειες και την προχειρότητα

της πρότασης ψηφίστηκε ομόφωνα.

Σ.Σ. Η πρόταση παρ’ ότι ψηφίστηκε δεν εί-

ναι δυνατόν να υλοποιηθεί. 

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως «πόρ-

τα» για ανεπιθύμητους στις εισόδους των

πλαζ. Να μου το θυμηθείτε θα έχουμε πα-

ρατράγουδα… 

Πάει και το αγνάντεμα στο

ηλιοβασίλεμα

Απαγορεύσεις και στους λόφους και τις

ραχούλες επιβάλλουν οι δημοτικοί άρχο-

ντες εν όψει της θερινής περιόδου για να

προφυλάξουν τα δάση από τις φωτιές. Τέρ-

μα η ρέμβη στο ηλιοβασίλεμα από τα υψώ-

ματα. Με τη δύση του ήλιου πλέον στη Φα-

σκομηλιά και στο λόφο του ΛΟΚ δεν θα

μπορεί να ανεβαίνει κανείς. Κάποιοι πρό-

τειναν και το λόφο έναντι του νεκροταφεί-

ου αλλά υπήρξαν αντιδράσεις γιατί τον

περπατάει πολύς κόσμος. Πάλι καλά.

Στιγμιότυπα συνεδρίασης του Δ.Σ. Βουλιαγμένης

Ο Γιώργος Καμπάνης δημοτικός σύμβου-

λος της μειοψηφίας και υποψήφιος (πα-

λιότερα) δήμαρχος, τ. πρόεδρος του Ναυ-

τικού Ομίλου, με πλούσια δραστηριότητα

στα κοινά της πό-

λης,  βρίσκεται στο

Νοσοκομείο με

πνευμονικό οίδημα.

Ολο το Δημοτικό

Συμβούλιο αλλά και

η εφημερίδα μας,

στέλνει τις καλύτε-

ρες ευχές για γρή-

γορη ανάρρωση.

Ο Γιώργος Καμπά-

νης είναι ένας άν-

δρας που πάντα

έχει ορθό και δίκαιο

λόγο μέσα στα δη-

μοτικά συμβούλια, χωρίς εντάσεις και

υπερβολές.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά,

πραγματοποιήθηκε ανοικτή

εκδήλωση, για τον Τοπικό

Τύπο, στο Δημαρχείο Γλυ-

κών Νερών, την περασμένη

Πέμπτη, ώστε βάσιμα να θε-

ωρείται πλέον ότι τείνει να

καταστεί θεσμός. 

Την πρωτοβουλία είχαν, η

Ενωση Συλλόγων Γονέων

των Σχολείων της Παλλή-

νης, ο Αναπτυξιακός Σύνδε-

σμος Παλλήνης και ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος “ο Δευκα-

λίων”.

Η εκδήλωση πραγματοποιή-

θηκε με ευκαιρία την παγκό-

σμια ημέρα για την ελευθε-

ρία του τύπου.

Για να υπάρχει Παγκόσμια

ημέρα για την ελευθερία

του Τύπου, υπάρχει πρόβλη-

μα στην “ελευθερία” του.

Η αίθουσα συνεδριάσεως

του Δημαρχείου ήταν κατά-

μεστη από πραγματικά προ-

βληματισμένους και υπεύθυ-

νους πολίτες και πολιτικούς,

όπως και από “εργάτες” λει-

τουργούς, υπηρέτες, υπουρ-

γούς αυτού που έχουμε συ-

νηθίσει να αποκαλούμε Τύ-

πο.

Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι

του τοπικού τύπου, μεταξύ

των οποίων και η Εβδόμη,

blogers, δημιουργοί των νέ-

ων διαύλων επικοινωνίας,

νομαρχιακοί, δημοτικοί, πο-

λίτες που “μαστίγωσαν”

τους δημοσιογράφους και

δημοσιογράφοι που “αυτο-

μαστιγώθηκαν”.

Είναι βέβαιο ότι οι διοργα-

νωτές στους οποίους αξίζει

κάθε έπαινος θα οδηγηθούν

στην καθιέρωση σχετικής

ημερίδας, όπως εξ’ άλλου

προτάθηκε.

Στις 20/4, ώρα 2.25 στη Λ.

Ποσειδώνος, στην έξοδο του

πρώην Δυτικού Αερολιμένα

Αθηνών (περιοχής Δήμου Ελ-

ληνικού), στο ρεύμα κυκλο-

φορίας προς Αθήνα δίκυκλη

μοτοσικλέτα εξετράπη της

πορείας της και ανετράπη

στο οδόστρωμα με αποτέλε-

σμα τον θάνατο του οδηγού

της. Παρακαλείται όποιος

γνωρίζει οτιδήποτε που μπο-

ρεί να βοηθήσει στη διερεύ-

θνηση των συνθηκών του

τροχαίου ατυχήματος, να

επικοινωνήσει με το τμήμα

Τροχαίας Καλλιθέας στα τη-

λέφωνα: 210-9538154-5,

9538170-2.

Προσωρινή τμηματική διακο-

πή της κυκλοφορίας των οχη-

μάτων στη δεξιά λωρίδα της

Λ. Λαυρίου (από Λ. Μεσογεί-

ων έως την οδό Ηρακλέους,

ρεύμα κυκλοφορίας προς Παι-

ανιά, περιοχής Δήμου Γλυκών

Νερών από 11/5 έως  8/6 τις

ώρες 9.0-15.00 & 17.30-20.00.

Απ’ το Αστυνομικό
Δελτίο

Αυτό το Σαββατοκύριακο, και ώρες 11 έως 7 μ.μ. στα

πλαίσια της παγκόσμιας εορτής των οινοποιείων 

“ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 2008”, 

σας περιμένουμε στο οινοποιείο μας, για μερικές ευχά-

ριστες ώρες με ξενάγηση, γευσιγνωσία, καλή παρέα και

εκλεκτούς μεζέδες.

Είναι γιορτή γνωριμίας με την προσπάθεια που κάνουμε

για την ποιοτική αναβάθμιση οινοποίησης & προσφοράς

στην αγορά εκλεκτών προϊόντων οίνου.

Αδριανού 69 Κορωπί - τηλ. 210-6623266 - 6624242

e-mail: info@anagnostou.com.gr

Εκδήλωση για την ελευθερία έκφρασης στον Τύπο

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(ECORALLY)

auteco
24-25 Μαΐου, διαγωνι-

σμός οικονομίας στην

οδήγηση. Δηλώστε συμ-

μετοχή στο 210 3407700.
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Μ
ετά και την ομιλία του Υφυπ. Εξ. Πέ-

τρου Δούκα, το συμπόσιο χαιρέτησαν

ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

της Αγκόλα, ο υπουργός Βιομηχανίας

της Λ.Δ. του Κονγκό, ο Υπουργός Εμπορίου

και Βιομηχανίας της Νιγηρίας (ο οποίος επι-

σκέφθηκε την Ελλάδα, για την υπογραφή διμε-

ρούς Συμφωνίας για Οικονομική, Επιστημονική

και Τεχνολογική Συνεργασία με τη χώρα του)

και άλλες κυβερνητικές προσωπικότητες Αφρι-

κανικών χωρών – Λιβερίας, Κένυας, Ναμίμπια,

Μποτσουάνα, - και ο Γεν. Γραμματέας του ΣΕΒ

Αθ. Λαβίδας.

Την επιθυμία και την πρόθεση της Ελλάδας να

είναι στην πρωτοπορία των σχέσεων Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και Αφρικής τόνισε ο Υφυπουργός

Εξωτερικών Πέτρος Δούκας, στην ομιλία του,

ως αρμόδιος επί των οικονομικών κυρίως θε-

μάτων της εξωτερικής μας πολιτικής. 

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων είπε:

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όχι απλά για να συζη-

τήσουμε μπίζνες. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε

ένα μεγάλο ταξίδι,  Για να δημιουργήσουμε μαζί,

Αλλά και για να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους

φιλίας και συνεργασίας.

Αυτό είναι το πρώτο Συνέδριο για την Αφρική. Εί-

ναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας

για να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Και εντάσσε-

ται στο πλαίσιο της «Κοινής Στρατηγικής Ευρω-

παϊκής Ένωσης – Αφρικής (Joint EU-Africa

Strategy)».

Η επόμενη συνάντησή μας, τον Μάιο του 2009,

πάλι στην Αθήνα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Οι ευκαιρίες στην Αφρική είναι μεγάλες

Μεγάλα και τα προβλήματα

Άλλά κάθε πρόβλημα είναι και μία πρόκληση για

την επίλυσή του. Υπάρχουν πολλές ανηφόρες:

- Ο Δρόμος για τη Δημοκρατία και την Πολιτική

σταθερότητα, για το λεγόμενο κράτος δικαίου και

το RULE OF LAW, για την οικονομική ανάπτυξη

- Η ανάγκη για υποδομές

•  Λιγότερη γραφειοκρατία

•  Λιγότερα εμπόδια στους επιχειρηματίες

•  Καταπολέμηση της μάστιγας του AIDS

• Η Πρόσβαση εκπαίδευσης σε όλα τα Αφρικανό-

πουλα είναι επιτακτική.

Όλα απαιτούν τεράστιες επενδύσεις εκσυγχρονι-

σμού. Οι ευκαιρίες είναι μεγάλες, αλλά σε ένα δύ-

σκολο διεθνές περιβάλλον:

1)  Διεθνής οικονομική κρίση.

2)  Φαινόμενο θερμοκηπίου

3)  Κόστος τροφίμων και ο ρόλος που παίζουν τα

βιοκαύσιμα

4)  Λειψυδρία και η ανάγκη για καλύτερη διαχείρι-

ση υδάτινων πόρων

Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να συμβάλλει στην ανά-

πτυξη της Αφρικής. Ήδη προχωρήσαμε σε ένα πο-

λύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης της εξωστρέ-

φειας των ελληνικών επιχειρήσεων με πολύ σημα-

ντικές και πετυχημένες αποστολές (Ινδία, Ουγγα-

ρία, Τουρκία, Συρία, Λιβύη, Αίγυπτος κλπ.), όπου

κλείσαμε πολύ σημαντικές δουλειές.

Αναπτυξιακή Βοήθεια

Η Ελλάς έχει τη θέληση να συμβάλλει στη βελτίω-

ση των προοπτικών της Αφρικής, μέσω της παρο-

χής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για

την επίτευξη των αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιε-

τίας μέχρι το έτος 2015.

Ανθρώπινο Δίκτυο Ασφάλειας (Human Security

Network)

18 Μαΐου 2007: Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία

του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας.

Ο στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι να επιση-

μάνει τις σχέσεις μεταξύ της ανθρώπινης ασφάλει-

ας και της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην

ανάγκη προσαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής

στην κλιματική αλλαγή και στην ανάγκη υιοθέτησης

ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης φυσικών

καταστροφών.

Η ετήσια Υπουργική Συνάντηση και Διεθνής Διά-

σκεψη που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, 29-30

Μαΐου 2008,  επιδιώκει να φέρει κοντά κυβερνητι-

κούς και μη κυβερνητικούς παράγοντες για τον κα-

θορισμό ενδεχόμενων τομέων δράσης και προό-

δου. Κοινός μας στόχος είναι η καλύτερη προετοι-

μασία της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπι-

ση των προκλήσεων της ανθρώπινης ασφάλειας και

της κλιματικής αλλαγής στον 21ο αιώνα.

Διάφορα οικονομικά
Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται

ότι θα μειωθεί σε 4,1% το 2008 (από 4,9% το 2007)

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην υποσαχάρεια Αφρική

εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6,5%, με την αύξηση σε

χώρες εξαγωγής πετρελαίου σε 10% και σε χώρες

εισαγωγής πετρελαίου σε 5%. Ο πληθωρισμός ανα-

μένεται να παραμείνει κάτω από 8%.

Χρέος

Το εξωτερικό χρέος των χαμηλού εισοδήματος χω-

ρών της Αφρικής έχει μειωθεί σημαντικά, ως απο-

τέλεσμα της ελάφρυνσης του χρέους. 

Η ελάφρυνση του χρέους μέσω των τριών Πρωτο-

βουλιών εκτιμάται ότι θα μειώσει το απόθεμα χρέ-

ους 26 αφρικανικών χωρών έως και 90%.

33 αφρικανικές χώρες είναι επιλέξιμες για ελά-

φρυνση του χρέους κατά $ 80 δις στο πλαίσιο των

δύο Πρωτοβουλιών. Μέχρι στιγμής, $ 42 δις έχουν

ήδη διοχετευτεί σε 19 χώρες, που βρίσκονται στα

τελευταία στάδια της διαδικασίας ελάφρυνσης του

χρέους.

Είναι πολύ θετικό πως τα Αφρικανικά κράτη εντάσ-

σονται με καλούς ρυθμούς στην παγκόσμια οικονο-

μία».

Αναφέρθηκε ακόμη στην Κοινή Νομισματική Ένω-

ση της Νότιας Αφρικής, στην διαχείριση υδάτινων

πόρων της Αφρικής και κατέληξε:: «Σύμφωνα με

στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το 2004, 63% του

πληθυσμού της περιοχής δεν είχε πρόσβαση σε

βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής, ελάχιστα χαμη-

λότερα από το 68% του έτους 1990 (έτους βάσης

για τους Στόχους Χιλιετίας) και ως εκ τούτου ο τι-

θέμενος Στόχος της Χιλιετίας στον τομέα αυτό

μάλλον δεν θα υλοποιηθεί».

Δυο λόγια της σύνταξης

Ήταν καιρός. Έχουμε καθυστερήσει. Η Ελλάδα

έχει υγιές και στέρεο υπόβαθρο στη Αφρική. Έχει

ιστορία, προϊστορία και προϋποθέσεις για ανάπτυ-

ξη πολύ ισχυρών, εποικοδομητικών και επωφελών

αμοιβαίως σχέσεων, με το σύνολο σχεδόν των

Αφρικανικών χωρών*.

Μας γνωρίζουν, μας αναγνωρίζουν, μας αγαπάνε

και μας χρειάζονται. Δεν πήγαμε εκεί σαν αποικιο-

κράτες, όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πήγαμε

σαν μετανάστες.

Είμαστε και οφείλουμε να παίξουμε το ρόλο του

πολύ ισχυρού κρίκου Ευρώπης-Αφρικής. Όχι για να

τους εκμεταλλευτεί άλλο η Ευρώπη. Αρκετά το

έπραξε μέχρι πρόσφατα και εν πολλοίς το πράττει

συμπράττουσα με τον «μεγάλο αδελφό». Όχι για

να εκμεταλλευτεί λοιπόν, αλλά για να συνεργαστεί

και να τη βοηθήσει να ξανακερδίσει το χαμένο έδα-

φος, για κοινό καλό. Να πάψει η Ευρώπη – για την

ακρίβεια, κάποιες χώρες και κάποια συμφέροντα –

να υποθάλπει αντιθέσεις και φιλαρχίες για δικό της

πρόσκαιρο όφελος, μικρής αλλά δυνατής μερίδας

«συμφερόντων». 

Η Αφρο/Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής στη Λισσα-

βόνα, (Δεκέμβρης 2007) δίνει θεσμικές βάσεις και

όχι μόνο προγραμματικές προκηρύξεις για έναν

συνεταιρισμό εποικοδομητικό και καρποφόρο για

όλους τους εταίρους και αποφασιστικό για την διε-

θνή ειρήνη και ασφάλεια. Τόσο η Ευρώπη όσο και η

Αφρική έχουν ανάγκη από ανάπτυξη και ασφάλεια

και το ένα δίχως το άλλο δεν εδραιώνεται. Πάνε

αναγκαστικά μαζί, αφότου, μετά τον δεύτερο πα-

γκόσμιο πόλεμο, στην Ευρώπη, και με τα κινήματα

ανεξαρτησίας στην Αφρική, ενεργοποιήθηκε ο πο-

λιτισμός ενάντια στην βαρβαρότητα με τον χάρτη

των Ηνωμένων Εθνών και την Διακήρυξη των Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Και μια «επένδυση» για την Ελλάδα

Πριν σαράντα χρόνια, όταν άρχισε να διογκώνεται

το κύμα Ελλήνων μεταναστών-σπουδαστών σε

χώρες του εξωτερικού, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία,

Ανατολική Ευρώπη, είχα υπολογίσει την απώλεια

«σπουδαστικού» συναλλάγματος, διπλασιαζόμε-

νο σχεδόν από το παράγωγο «τουριστικό» συνάλ-

λαγμα του οικογενειακού περιβάλλοντος κι έλε-

γα, «γιατί δεν διοχετεύεται αυτό το κεφάλαιο

στην ίδρυση «εκπαιδευτικής βιομηχανίας» ικανο-

ποίησης αφ’ ενός των εγχώριων αναγκών και συ-

γκράτησης του επιστημονικού μας δυναμικού και

αφ’ ετέρου της προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτη-

τών, ιδίως των Αφρικανικών χωρών.

Το εισρέον φοιτητικό συνάλλαγμα είναι πιο στα-

θερό από το τουριστικό. Ας μην  είμαστε κοντό-

φθαλμοι. Δεν είμαστε πλέον Ψωροκώσταινα σε

κανέναν τομέα. Σήμερα που η Ελλάδα βρίσκεται

ισότιμα ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες, μπο-

ρούμε να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες πάνω στην

δική μας ανάπτυξη, που διευρύνεται πιο πολύ όσο

πιο πολύ αναπτύσσονται και οι άλλοι. Γι’ αυτό η

Ελλάδα πρέπει να φτάσει βαθμιαία μεν αλλά πλή-

ρως να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για

επίσημη διεθνή βοήθεια ODA για την ανάπτυξη**.

Υποτροφίες για σπουδές είναι ποιοτικό κομμάτι

της ελληνικής ODA και είναι επένδυση κερδοφό-

ρα. Η παρουσία των Αφρικανών σπουδαστών μάς

πλουτίζει άμεσα πολιτισμικά, βάζει την ελληνική

διανόηση μπροστά σε νέες προκλήσεις και νέες

λύσεις εφαρμοσμένης έρευνας και γνώσης. Επι-

πλέον, οι Αφρικανοί που θα σπούδαζαν στην Ελ-

λάδα θα ήταν πρεσβευτές και φορείς όχι μόνο

του πολιτισμού μας προς τις χώρες τους,

αλλά και της επιχειρηματικής μας δραστη-

ριότητας. Θα ήταν και μπορούν να γίνουν, οι

πύλες ανάπτυξης της οικονομικής μας δρα-

στηριότητας και συνεργασίας με τις χώρες

της Αφρικής. 

Η ώρα της Αφρικής έφτασε και η Αφρική εί-

ναι το αύριο.  Η Ελλάδα μπορεί να είναι σύν-

δεσμος και καταλύτης σήμερα. 

––––––––––––––

* Η πρώτη χώρα που απέστειλε ανθρωπιστική, επισιτιστι-

κή βοήθεια στην κατεστραμμένη, μετά το τέλος της γερ-

μανικής κατοχής Ελλάδα, ήταν η επίσης κατεστραμμένη,

καταματωμένη και πάμπτωχη Αιθιοπία.  

** Θεσμική δέσμευση σε διεθνή πλαίσια το 0,7% στο ΓΑΠ

(γενικό ακαθάριστο προϊόν) ενώ σήμερα ανέρχεται στο

0,2%.

Κώστας Βενετσάνος

Η Ώρα της Αφρικής
Η ώρα της Αφρικής έφτασε 

και η Αφρική είναι το αύριο. 

Η Ελλάδα μπορεί να είναι σύνδεσμος 

και καταλύτης σήμερα. 

Αξιοσημείωτη επιτυχία – τουλάχιστον για την αρχή της προσπάθειας – σημείω-

σε το συμπόσιο για την οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη Ελλάδας και Αφρι-

κανικών χωρών, το διήμερο 12 και 13 Μαΐου, στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Το συμπόσιο με την ονομασία «Ημέρα της Αφρικής – Africa Day», όπως είχαμε

προαναγγείλει άρχισε επίσημα τις εργασίες του την περασμένη Δευτέρα 12

τρέχοντος, με συμμετοχή από αρκετές αφρικανικές χώρες.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάν-

νη, ενώ την κύρια ομιλία έκανε ο υφυπουργός Πέτρος Δούκας.

Υπουργός και Υφυπουργός. 
Ευχάριστη διάθεση...
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Του... Πεκίνου  στο Ζάππειο Σάββατο 17/5

Σκηνές από Πεκίνο, θα ζήσουν όσοι Αθηναίοι αποφασίσουν να παρευρεθούν στο Ζάππειο,

στην πλατεία μπροστά από το μέγαρο, το Σάββατο 17 Μαΐου, στις 6 μ.μ., όπου οι Έλληνες

δάσκαλοι του Τάι Τσι Τσουάν θα γιορτάσουν την παγκόσμια ημέρα του Τάι Τσι.  

Φέτος, για πρώτη φορά, η ημέρα θα εορταστεί και στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία πολλών

σημαντικών δασκάλων και Συλλόγων του Τάι Τσι στη χώρα μας και τη στήριξη του περιοδι-

κού «Μονοπάτι για τις Πολεμικές Τέχνες». Η κεντρική εκδήλωση θα περιλαμβάνει επιδεί-

ξεις από τις σχολές, οι οποίες θα εκτελέσουν τα προγράμματά τους ταυτόχρονα, φιλοδο-

ξώντας να γεμίσουν την πλατεία με ανθρώπους που κάνουν Τάι Τσι, ακριβώς όπως γίνεται

καθημερινά στις πλατείες του Πεκίνου. Οσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να παρα-

κολουθήσουν μια πανδαισία από πολλές και διαφορετικές φόρμες του Τάι Τσι και πιστεύου-

με ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείτε και να γνωρίσετε από κοντά τα διαφορετικά στυλ

και τους δασκάλους που τα εκπροσωπούν στη χώρα μας. 

Η ιστορία του Τάι Τσι Τσουάν χάνεται στα βάθη του χρόνου και βάσει του μύθου δημιουρ-

γήθηκε στα όρη Γουτάνγκ, από τον Ταοϊστή μοναχό Τσανγκ Σαν Φενγκ, κάπου ανάμεσα στο

1100 και το 1350. 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΑΪ ΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τιμητική βραδιά

μνήμης “Γρηγόρη 

Λαμπράκη”

Τιμητική βραδιά οργανώνουν

την Κυριακή 25 Μαΐου στις

8.30 μ.μ. στην πλατεία Εργα-

τικών Κατοικιών “Γρηγόρη

Λαμπράκη” 16χλμ. Λεωφ.

Σπάτων και Δερβενακίων,

στην Παλλήνη, προκειμένου

να τιμήσουν - όπως γράφουν

- τη μνήμη του βουλευτή,

επιστήμονα γιατρού πρωτα-

θλητή στίβου, βαλκανιονίκη

και αγωνιστή της Δημοκρα-

τίας και της Ειρήνης Γρηγό-

ρη Λαμπράκη.

Την εκδήλωση συνδιοργα-

νώνουν 5 Σύλλογοι.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
Οικιστικός Σύλλογος
Εργατικών Κατοικιών

«Καρκίνος Μαστού: Μάθε, Πρόλαβε, Ζήσε Θετικά»

Η Διοίκηση του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

και το Δ. Σ. του Συλλόγου Φίλων του Νο-

σοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας, στα

πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων σε

θέματα πρόληψης που διοργανώνει το Νο-

σοκομείο, οργανώνουν Ενημερωτική Εκδή-

λωση με θέμα:   

«Καρκίνος Μαστού: 
Μάθε, Πρόλαβε, Ζήσε Θετικά»

την Κυριακή 18 Μαΐου και ώρα 11.00 π.μ.

στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. «Ασκληπιείο»

Βούλας (Βας. Παύλου 1,  Βούλα)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Καρασάββας Κρίτων- Χειρούργος Αν. Δι-

ευθυντής Γ.Ν.  «Ασκληπιείο» «Η Φυσική &
η Κλινική Εξέταση στην Πρόληψη του
Καρκίνου του Μαστού»

2. Λυκάκη-Καρατζά Ελένη- Ακτινολόγος

Αν. Διευθύντρια, Επιστημονικά υπεύθυνη

στο Τμήμα Απεικόνισης του Μαστού, Ακτι-

νοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν. «Ασκληπι-

είο». «Ο ρόλος της Απεικόνισης του Μα-
στού στην Πρώιμη και Έγκαιρη Διάγνωση
του Καρκίνου του Μαστού»
3. Ντάβου- Ζουρδού Κων/να – Κυτταρολό-

γος , Αν. Διευθύντρια Κυτταρολογικό τμή-

μα Γ.Ν. « Ασκληπιείο». «Έχουμε Ένα Αντί-
στοιχο  Pap-Test για την Πρόληψη του
Καρκίνου του Μαστού;»
4. Νικολάου Θάλεια - Ψυχολόγος Γ.Ν.

«Ασκληπιείο» «Γιατί φοβόμαστε τον  Καρ-
κίνο του Μαστού;»
5. Τζωρακοελευθεράκης Ευάγγελος - Χει-

ρούργος, Καθηγητής Χειρουργικής Κλινι-

κής  Π.Π.Γ.Ν. Πατρών «Αντιμετώπιση του
Καρκίνου του Μαστού»

5ο Πανελλήνιο  Θεατρικό  Θερινό

Σεμινάριο “δρυάδες  2008”

στη Λίμνη Πλαστήρα

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές,  θεατρολόγους,

μουσικούς, ηθοποιούς και όσους επιθυμούν να καλλιερ-

γήσουν την τέχνη του θεάτρου "σκιάχτρο στη λίμνη", θα

εξελιχθεί στη Λίμνη Ν. Πλαστήρα,   5   έως   11   Ιουλίου.

Το διοργανώνει το Θεατρικό Εργαστήριο  Καρδίτσας  και

είναι διάρκειας 50 ωρών, στο Νεοχώρι του Δήμου Νεβρό-

πολης Αγράφων, στη λίμνη Ν. Πλαστήρα
Στο καλοκαιρινό τοπίο αλλά και στις μοναδικές φυσικές τοποθε-

σίες της περιοχής, οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν  βασικές αρ-

χές του θεάτρου: τη δημιουργική γραφή, τη σκηνοθετική άποψη,
τη σωματική και λεκτική έκφραση. 
Πολλές παράλληλες Δράσεις: Ανοιχτές ομιλίες, προβολές ται-

νιών, τοξοβολία, ποδήλατο λίμνης, ποδήλατο βουνού, περίπατοι

στο βουνό, ξενάγηση  στο Βοτανικό Κήπο - Γεύσεις & Μυρωδιές

βοτάνων, ξενάγηση  στο Μουσείο Ν. Πλαστήρα και τσιπουράκι

στην κάτω από τον πλάτανο πλατεία... ξεχωριστές βραδιές με τη

συμμετοχή σχημάτων, DJ και πολλές Εκπλήξεις……

10 Ιουλίου: Θεατρικά δρώμενα  &  Μουσική βραδιά  στο

θέατρο Πεζούλας (πλαζ)  

1 - 11 Διάφορες Εκθέσεις

Προσέλευση: Σάββατο 5/7/2008, ώρες:  14.00 – 16.00

Αναχώρηση: Παρασκευή  11/7/2008, μετά τις 12.00

Περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.theatrokar.gr   

Το  Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού  την Κυ-

ριακή 11 Μαίου πραγματο-

ποίησε ΔΡΑΣΗ   ΕΘΕΛΟΝΤΙ-

ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  για την απο-

μάκρυνση των  ξερών κλα-

διών  από τον χώρο του με-

ταλλουργικού εργαστηρίου,

γνωστού ως «Ασκληπιακόν»

στην Σούριζα.

Η προσπάθεια αυτή έχει την

έγκριση και την υποστήριξη

από την Β΄ Εφορία Προϊστο-

ρικών και Κλασικών Αρχαιο-

τήτων, με την παρουσία του

επόπτη αρχαιολόγου  Αν-

δρέα Καπετάνιου και την

έγκριση της Εφορίας Νεωτέ-

ρων Μνημείων Αττικής.

Ο αντιδήμαρχος Λαυρίου

Αντώνης Μώρογλου (αν και

βρισκόταν στο εξωτερικό) εί-

χε προγραμματίσει τη βοή-

θεια που παρήχθη από το Δή-

μο Λαυρίου.

Στον καθαρισμό συμμετείχαν

γύρω στα 25 άτομα παρόλο

ότι δεν βοήθησε ο καιρός

γιατί ήταν βροχερός και από

την άλλη η έλλειψη βενζίνης

δυσκόλεψε τις μετακινήσεις.

Δίπλα στο ΕΚΤ&Π βρέθηκαν

οι συμβασιούχοι πυροσβέ-

στες με τον πρόεδρο τους  Γ.

Μέγγουλη, τον αντιπρόεδρο

Δ. Ζαμπέλη και τον πυροσβέ-

στη  Σπ. Στουραϊτη, ο πρόε-

δρος του Συλλόγου Σουνίου

και ο γεν. γραμ.,   ο πρόε-

δρος του συλλόγου Πελο-

ποννησίων, ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας συλλόγων

Λαυρεωτικής και ο γεν γραμ.

καθώς και ο δημοτικός σύμ-

βουλος  Ιωαν. Ξεφτέρης.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα

συνεχιστούν.

Εθελοντική δράση με το 
Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμ-

μετέχοντας στον  εορτασμό της Διεθνούς

Ημέρας Μουσείων   (Κυριακή 18 Μαΐου),

οργανώνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές

δράσεις:

• «Από τον Αρχαίο Κόσμο στο Βυζαντινό»
(ώρα 10:00)

Εκθέματα που χρονολογούνται από τους

πρώτους χριστιανικούς αιώνες μέχρι τον

7ο αιώνα, γίνονται οι οδηγοί για να προ-

σεγγίσουμε πλευρές του κόσμου της ύστε-

ρης αρχαιότητας.

• «Στα χρόνια του Βυζαντίου» (ώρα 12:00)

Μέσα από επιλεγμένα αντικείμενα της μό-

νιμης έκθεσης του Μουσείου, αναδεικνύε-

ται ο ρόλος του αυτοκράτορα και συνολικά

η πολιτική ιδεολογία των Βυζαντινών, κα-

θώς και οι περιπέτειές της στο χρόνο.

Το παραπάνω προγράμματα απευθύνονται

σε νέους από 10 έως 15 ετών.

• «Από την Καθημερινή Ζωή στο Βυζά-
ντιο» (ώρα 10:00 και 12:00)

Εκθέματα από πηλό, μέταλλο και γυαλί

αποκαλύπτουν πλευρές της καθημερινής

ζωής των Βυζαντινών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από

5 έως 7 ετών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Δήλωση συμμετοχής στο 2107231985. 

Την Κυριακή 18 Μαΐου η είσοδος στα Μου-
σεία είναι δωρεάν.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 18 ΜΑΪΟΥ
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία όπως κάθε

χρόνο θα διενεργεί τον Πανελλήνιο Αντικαρκινι-

κό Έρανο με τους εθελοντές της από 5 έως 26

Μαΐου και τα χρήματα θα διατεθούν για την συ-

νέχιση του Αντικαρκινικού Αγώνα με την έγκρι-

ση του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με δελτίο τύπου, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής

Μέριμνας -Υγείας Μαρία Γεμελιάρη, ενημερώνει

σχετικά, τους πολίτες της Βάρης και τους καλεί

να συμμετέχουν γιατί   η πρόληψη και η έγκαιρη

διάγνωση του καρκίνου στο αρχικό στάδιο εξα-

σφαλίζει την ίαση.

Ο Έρανος στην περιοχή της Βάρης θα γίνει στις

23/5/08 ημέρα Παρασκευή και θα αρχίσει από

ώρα 9:00 το πρωί με την ευθύνη και τη βοήθεια

του Δήμου. Οι εισφορές για τον Πανελλήνιο

Αντικαρκινικό Έρανο θα διατεθούν σε υποκατα-

στήματα της Εθνικής Τράπεζας σε ειδικό λογα-

ριασμό.

Σας καλούμε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτόν

τον αγώνα και να θυμάστε ότι:

«Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟΠΟ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ

ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ



με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith

ΕΒΔΟΜΗ  17 ΜΑΪΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ξεκίνησε πυρετωδώς η εκτύπωση του προγράμματος του Φεστι-

βάλ Αθηνών, που οι περισσότεροι από εσάς το έχετε ήδη στα χέ-

ρια σας. Ανοιγμα της αυλαίας με τον άξιο Δημήτρη Παπαιωάν-

νου και τη δική του Μήδεια, στην Πειραιώς 260 από τις 1 έως και

τις 5 Ιουνίου. Δεκαπέντε χρόνια από την πρώτη παράσταση της

Μήδειας (1993), ο Δημήτρης Παπαϊωάννου κοιτάζει εκ νέου την

ιστορική και δοκιμασμένη αυτή δουλειά και αποπειράται να μας

μεταγγίσει το από-

σταγμα της «ευτυχι-

σμένης εκείνης στιγ-

μής» ξαναδουλεύο-

ντας την παράσταση

με ένα ολοκαίνουργο

καστ.

Ο χώρος αυτός κοντεύει να κλέψει την αίγλη του Ηρωδείου,

αφού έχει καταφέρει να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός σε intello  και

μη. Πάντοτε οι παραστάσεις του είναι sold out. Θέατρο, μουσική,

χορός, δρώμενα και εκθέσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες  της

πόλης μας. 

Οι τιμές εισιτηρίων κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια. Η ώρα έναρ-

ξης των παραστάσεων παραμένει κλασσική, 21.00.

Για την αγορά των εισιτηρίων σας online  υπάρχει η ακόλουθη δι-

εύθυνση : www.greekfestival.gr. Ας του ευχηθούμε καλή επιτυχία.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Δήμος Παλλήνης 

Συναυλία - Αφιέρωμα 

στο ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Σάββατο 17 Μαΐου, 8μ.μ. – Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο 

(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, περιοχή Μάριζα)

Με όραμα, ο δημότης της πόλης να βιώνει την Τέχνη στην

καθημερινότητά του, ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει και φέ-

τος τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αξιόλογο

περιεχόμενεο. 

Στις 17 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, στις 8 μ.μ., στην Αίθουσα

Εκδηλώσεων του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Λυ-

κείου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί Συναυλία-Αφιέρωμα

στον μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. 

Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώνει το Πολιτι-

στικό Κέντρο του Δήμου σε συνεργασία με τον Εξωραϊ-

στικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 

Στην εκδήλωση έχει κληθεί να παραστεί και ο ίδιος ο Μί-

κης Θεοδωράκης.

Tραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη θα αποδώσει η κορυφαία

ερμηνεύτρια, Μαρία Φαραντούρη.

Ταυτόχρονα η συναυλία-αφιέρωμα θα έχει την ενεργό

συμμετοχή της Χορωδίας και της Ορχήστρας του Μουσι-

κού Γυμνασίου-Λυκείου, που θα ερμηνεύσει τραγούδια

του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, όπως επίσης του Χορευτι-

κού Τμήματος του Πνευματικού Κέντρου, που θα χορέψει

αποσπάσματα από τη μουσική του.

Η εκδήλωση θα έχει ακόμη μια ξεχωριστή εικαστική πινε-

λιά· παράλληλα το κοινό θα μπορεί να θαυμάσει την Έκθε-

ση Ζωγραφικής των σπουδαστών του Εργαστηρίου Εικα-

στικών Τεχνών, εμπνευσμένη από το έργο του Μίκη Θεο-

δωράκη, με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, ο Δημιουργός».
Την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι παρευρεθούν θα μπορούν

να πάρουν ένα πολυσέλιδο έντυπο, αφιερωμένο στο τιμώ-

μενο πρόσωπο και στους συμμετέχοντες.
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι  εταιρίες EUROMEDICA, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΝΑΚΑΣ, ΕΡΜΗΣ SECURITY, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι το ΔΕΥ-

ΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (103,7 FM) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

20 Μαΐου κεντρική πλατεία 
Κωνσταντίνου & Ελένης

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα γιορτάσει τους πολιούχους του

Κωνσταντίνο και Ελένη την παραμονή 20 Μαΐου στην κε-

ντρική πλατεία.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ώρα 19:00       Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 

Ώρα 20:30       Λιτάνευση και περιφορά Ιερής Εικόνας Αγ.

Κωνσταντίνου

και Ελένης

Ζωντανή μουσι-

κή στην κεντρι-

κή πλατεία Μαρ-

κοπούλου:

Ώρα 21:00

Μοντέρνοι ήχοι

και ρυθμοί από

το Χάρη Παπα-

σιδέρη και τους

μουσικούς του.

Ώρα 22:00

Ατέλειωτος χο-

ρός και γλέντι

με την τραγου-

δίστρια Χαρά

Βέρρα.

Την Τετάρτη 21 Μαΐου στις 7

το απόγευμα στο αίθριο του

Μουσείου Μπενάκη (Κουμπά-

ρη 1 Κολωνάκι), θα γίνει η πα-

ρουσίαση του βιβλίου που εξέ-

δωσε πάνω στη ζωή και το έρ-

γο του γλύπτη Κώστα Πολυ-

χρονόπουλου, το «Σκιρώνειο

Μουσείο Πολυχρονόπουλου».

Θα μιλήσουν: ο Ακαδημαϊκός

Χρύσανθος Χρήστου, Ομότι-

μος Καθηγητής της Ιστορίας

της Τέχνης, συγγραφέας του

βιβλίου,  ο Ντένης Ζαχαρόπου-

λος, Ιστορικός Τέχνης, Καλλι-

τεχνικός Διευθυντής του Μα-

κεδονικού Μουσείου Σύγχρο-

νης Τέχνης, ο Alberto Pivi, Δη-

μοσιογράφος και Εκδότης, η

Μάρι Πολυχρονοπούλου, Πρό-

εδρος του Ιδρύματος.

Το βιβλίο είναι μια ολοκληρω-

μένη μελέτη πάνω στο έργο

και τη ζωή του Κώστα Πολυ-

χρονόπουλου, που έφυγε πρό-

ωρα σε ηλικία 44 χρόνων από

αιφνίδιο θάνατο στην Αθήνα,

μέσα στα γεγονότα της Μετα-

πολίτευσης, στις 21 Μαΐου

1975, ημέρα της γιορτής του.

Σ  όλη τη δεκαετία του ‘60, το

καλλιτεχνικό του έργο έχει γί-

νει κυρίως στο εργαστήρι που

σχεδιάζει και χτίζει στο 50ο χι-

λιόμετρο της Παλιάς Εθνικής

Οδού Αθηνών Κορίνθου, περιο-

χή γνωστή από την αρχαιότητα

ως «Σκιρωνίδες Πέτρες», απ’

όπου προέρχεται και η ονομα-

σία του, «Σκιρώνειο». 

του. 

Το Σκιρώνειο, αυτό το «γλυπτι-

κό αρχιτεκτόνημα», μετά το

θάνατό του μετατρέπεται σε

Μουσείο: το Σκιρώνειο Μου-

σείο Πολυχρονόπουλου και

συγκεντρώνει στους εσωτερι-

κούς και εξωτερικούς του χώ-

ρους ολόκληρο σχεδόν το έρ-

γο του.

Η ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρρα

για τρεις μοναδικές εμφανί-

σεις στο γνωστό πολιτιστικό

χώρο Ιανός (Σταδίου  24).

Τρία διαδοχικά Σάββατα, τρεις

ξεχωριστές παραστάσεις, σε

ένα ευρύ πεδίο ήχων και μου-

σικών θα παρουσιάσει κομμά-

τια από το ελληνικό και το Διε-

θνές ρεπερτόριο, μελοποιημέ-

νη ποίηση, κλασσική Jazz,

έθνικ και ροκ μπαλάντες  και

φυσικά δεν θα λείψουν τρα-

γούδια από την προσωπική της

δισκογραφία.

Συνοδοιπόροι – καλεσμένοι

της: ο Χρ. Θηβαίος στις 17/5, η

Μαρία Φαραντούρη στις 24/5, ο

Δημ. Παπαδημητρίου στις 31/5. 

Θα ακουστούν ποιήματα μεγά-

λων ποιητών, μελοποιημένα

από τους μεγάλους μας συνθέ-

τες, Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη

Θεοδωράκη καθώς και του Δη-

μήτρη Παπαδημητρίου. 

Δε θα λείψουν φυσικά οι μου-

σικές στιγμές από το πρόσφα-

το cd single με τίτλο «ΧΙΛΙΑ

ΜΑΤΙΑ» με ήχους από Ισπανία,

Ιταλία, Ελλάδα, Μικρά Ασία και

Αραβία συνθέτοντας ένα διο-

νυσιακό ηχητικό τοπίο… 

Η Φωτεινή Δάρρα στον Ιανό 
«Τραγουδά στο Φως» 17, 24, 31 Μαΐου

"ΓΛΩΣΣΑ και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Εκδήλωση θα πραγματο-

ποιήσει η τοπική οργάνω-

ση Βούλας - Βάρης - Βου-

λιαγμένης - Κορωπίου του

ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον

Μανώλη Γλέζο και θέμα:

"ΓΛΩΣΣΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ",

τη Δευτέρα 26 Μάη και

ώρα 7.30’ μ.μ.   στην Αί-

θουσα «Ιωνία» του Δημαρ-

χείου Βούλας.

«Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου»



Στοιχειώνει το 3ο δημοτικό

Σχολείο Βούλας
Της Αρτας το γιοφύρι (3ο Δημοτικό Βούλας) έρχεται

στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Δευτέρα για πα-

ράταση προθεσμίας λήξης της εργολαβικής σύμβασης.

Τρεις αίθουσες κοντεύουν δεκατρία χρόνια.

Η ατιμωρησία οδηγεί σε έξη
Προ καιρού ιδιοκτήτης έχων δικό του καπετανάτο, ανέβη-

κε στο Πανόραμα Βούλας, έβαλε τη μπουλντόζα και έκοβε

αβέρτα όσα πεύκα τον ενοχλούσαν να πάει στο οικόπεδό

του. Κινητοποιήθηκαν τότε οι κάτοικοι, γράψαμε εμείς με

φωτογραφίες, ήρθε προ ημερησίας στο Δημ. Συμβούλιο

από την Νανά Καραγιάν, “πέσανε” από επίσημα δημοτικά

χείλη βαριές καμπάνες, αλλά δεν τις ακούσαμε να χτυ-

πούν. Ετσι προχθες Πέμπτη, εμφανίστηκε και πάλι ο ιδιο-

κτήτης, από την πάνω μεριά του ακινήτου του και έξω από

τον δικό του χώρο (κατά πληροφορίες) να κόβει δέντρα ως

να έκοβε άνθη στον αγρό. 

Οι υπευθυνο-ανεύθυνοι, για άλλη μια φορά εμφανίστη-

καν, μετά από καταγγελίες κατοίκων. Αλλά για άλλη μια

φορά θα ακολουθήσει η ατιμωρησία, η οποία οδηγεί

στην έξη βεβαίως.

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Με το μήνυμα «κανείς Δημότης δεν είναι μόνος», το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του

Δήμου Παλλήνης έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενίσχυσης με τρόφιμα απόρων

οικογενειών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 2007

και συνεχίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την περίοδο του Πάσχα που πέρασε.

Στο πρόγραμμα είναι εγγε-

γραμμένες περίπου 70  οικο-

γένειες δημοτών, οι οποίες,

παρακολουθούνται και βοη-

θούνται με ευαισθησία,από

το καταρτισμένο προσωπικό

του Γραφείου Κοινωνικής

Πολιτικής, προκειμένου να

αντιμετωπιστούν, έγκαιρα.

Σημαντικό είναι να επισημαν-

θεί ότι το πρόγραμμα ενισχύε-

ται από ομάδα εθελοντών- δη-

μοτών της Παλλήνης, που

έχουν ευαισθητοποιηθεί και

βοηθούν αποφασιστικά την

προσπάθεια του Δήμου.

Είναι η πρώτη φορά, που οργανωμένα και σε συνεργασία με τους δημότες, ο Δήμος

Παλλήνης προχωρά σε δημιουργία σώματος εθελοντών που θα εξυπηρετεί άτομα ηλι-

κιωμένα, οικογένειες απόρων, άτομα με ειδικές ανάγκες και ασθενείς με χρόνια προ-

βλήματα.

Ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστίστησε θερμά εθελοντές και χορηγούς.  

Στη φωτογραφία οι κυρίες του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής με μέρος των δεμάτων
που συγκεντρώθηκαν για τους απόρους της πόλης της Παλλήνης.

Μηνύματα ανθρωπιάς 
στο Δήμο Παλλήνης

Το πρόβλημα της παγκοσμιοποίη-

σης, είναι πανάρχαιο. 

Κάθε φορά προσαρμοσμένο στην

έκταση του γνωστού κόσμου, εν-

σπείρει λογικές  φοβίες στους λα-

ούς που νιώθουν  κάποιον να κρού-

ει τη θύρα του εξανδραποδισμού

τους και της αλλοτρίωσης, της

υφαρπαγής και εξαφάνισης των πα-

τροπαράδοτων εθίμων, γλώσσας,

πατρίδας, θρησκείας πολιτισμού,

και ιδιαίτερα της υποβάθμισης της

αξιοπρέπειας της φυλής. 

Η συνένωση όμως των λαών,   είναι

υποβιβασμός;

Μα φυσικά και όχι, εφόσον υπάρχει

η πραγματικότητα της ισότητας των

συμφερόντων και όχι ενός  εσκεμ-

μένου ιδιοτελούς μονομερούς προ-

γράμματος. Εκεί και είναι το πρό-

βλημα. Ιδιαίτερα όταν ο ισχυρός έρ-

χεται με τη λεοντή του και εξαπα-

τά.

Αυτό φοβήθηκε και ο Δημοσθένης

όταν  βρέθηκε μπροστά σε μια ανα-

γκαστική ενοποίηση όλων των Ελ-

λήνων, όλων των Ελληνικών  Πό-

λεων- Κρατών. Αλλά και με τον ταυ-

τόχρονο υποβιβασμό και την κατά-

λυση της Δημοκρατίας της Αθήνας.

Γιατί, για τα δεδομένα εκείνης της

εποχής, η ενοποίηση των “Ελληνι-

κών Πόλεων”, ήταν η  “παγκοσμιο-

ποίηση” της εποχής μας. Και τότε

αυτή η  πρωτοποριακή ιδέα, ερχό-

ταν από Βορρά. Από τους Έλληνες

Μακεδόνες.

Και έτσι στην  Ελλάδα, δημιουργή-

θηκαν δύο παρατάξεις. Οι Μακεδο-

νίζοντες και οι Αντιμακεδονίζοντες.

Και οι δυό είχαν τα δίκια τους. 

Η κατάσταση στην  Αθήνα δεν ήταν

και ό,τι το καλύτερο. Οι φιλοσοφι-

κές Σχολές ήταν  στην ακμή τους

και ο άκρατος εκδημοκρατισμός

του πολιτεύματος είχε εκφύγει από

την ορθή τάξη, και είχε οδηγήσει

σε μια δημαγωγία εν πολλοίς αχα-

λίνωτη. Έβλεπε κανείς ότι  πια οι

αποφάσεις  της Εκκλησίας του Δή-

μου, δεν είχαν σαν βάση το δημό-

σιο συμφέρον, αλλά εξαρτιόνταν

από την απατηλή γοητεία των διε-

φθαρμένων  ρητόρων, που με υπο-

σχέσεις υπηρετούσαν  την ιδιοτελή

δρομολόγηση. Και ακόμη πιο εμφα-

νής, ήταν η πλήρης αδυναμία συ-

γκρότησης αξιόλογου  στρατού και

στόλου.  Αδιάψευστο δείγμα ενός

ξεπεσμού,  μιας άλλοτε δεσπόζου-

σας δύναμης, στον ελληνικό κό-

σμο. 

Όμως  πολλοί πολιτικοί και πνευμα-

τικοί  άνδρες, ζώντας αυτήν την ει-

κόνα της παρακμής και  εθελοτυ-

φλούντες ηρνούντο  να ατενίσουν

την  πραγματικότητα.  Και ανάμεσα

σε αυτούς, ο  Δημοσθένης,   ο  με-

γάλος ρήτορας, ο  απόλυτα αυτο-

δημιούργητος, που είχε κατορθώ-

σει να αντιμετωπίσει  επιτυχώς όλα

τα φυσικά του ελαττώματα, όσον

αφορά στην ικανότητα  του λόγου.

Λέγεται ότι όταν μιλούσε, έλαμπε

σε μια υποκριτική ικανότητα και ορ-

μή και αυθόρμητη επιθετικότητα,

που φόβιζε. Οι δικανικοί του λόγοι

μάγευαν.

Γεννημένος το 383 π.Χ., είχε σύγ-

χρονό του τον άλλον μεγάλο ρήτο-

ρα δάσκαλο, τον Ισοκράτη  που

έβλεπε την Αθήνα να κυριαρχεί

πνευματικά και πολιτικά μέσα στον

καινούργιο ελληνικό κόσμο, στην

επερχομένη ελληνική συνένωση.

Ο Δημοσθένης όμως  ήθελε τον ελ-

ληνικό κόσμο να κυριαρχεί μέσα

στην Αθήνα, γράφει ο  καθηγητής

Δασκαλάκης. Και έτσι αφιέρωσε τις

δυνάμεις του  στον αγώνα κατά του

Φιλίππου, όταν κατάλαβε την πρό-

θεσή του, να καταλύσει  και μετα-

βάλλει πολιτικά τον παλαιό κόσμο.

Δηλαδή να καταλύσει τη δημοκρα-

τία και να οδηγήσει την Ελλάδα

ενοποιημένη στην μοναρχία και

στον ιμπεριαλισμό. Δυστυχώς δεν

είχε καταλάβει ότι ο κόσμος για τον

οποίο αγωνιζόταν είχε ήδη πεθά-

νει. Και αν δεν ήταν ο Φίλιππος, ο

“καταλύτης” θα ήταν κάποιος άλ-

λος. Οι  διεφθαρμένοι αντίπαλοι

του Δημοσθένη - όχι φυσικά ο ακέ-

ραιος Ισοκράτης -  με δωροδοκίες

κατάφεραν να τον εξορίσουν. Με

τον απρόσμενο θάνατο όμως του

Αλεξάνδρου, ξαναγύρισε και ξα-

νάρχισε τον αντιστασιακό αντι-

ιμπεριαλιστικό του αγώνα. 

Αλλά ο στρατηγός Αντίπατρος, τον

κατανίκησε. Τότε κατέφυγε διωκό-

μενος στο Ναό του Ποσειδώνα,

στην Καλαύρια ή Καλαυρεία και

εκεί αρνηθείς να παραδοθεί αυτο-

κτόνησε πίνοντας κώνειο. Όμως

πιo πικρό, από το δηλητήριο, ήταν

που πρόλαβε να δει την δημοκρατία

να καταλύεται.

Οι συμπολίτες του, 41 χρόνια μετά

το  θάνατό  του, το θάνατο του τέ-

λειου ήρωα και άφθαρτου δημοκρά-

τη, του έστησαν τον ανδριάντα του

με το επίγραμμα: 

«Είπερ  ίσην γνώμη, ρώμην  Δημό-

σθενες είχες, 

Ούποτ΄άν Ελλήνων ήρξεν, Άρης

Μακεδών» 

(Αν η δύναμή σου ήταν ίση με το

λόγο σου, ποτέ δεν θα κυριαρχού-

σε ο Αρης Μακεδών).

Ο Δημοσθένης, ήταν ο υπέροχος

απόστολος μιάς  υπέροχης ιδέας.

Μιάς ιδέας όμως του παρελθόντος,

που όδευε τότε στη φυσιολογική

φθορά του χρόνου και στην κατάρ-

ρευση των μεγάλων αξιών.   Ο Δη-

μοσθένης,  εν πολλοίς τυφλωμένος

αλλά και επιθετικός και  ορμητικός

σαν τους λόγους του, δεν έβλεπε τη

δύση του κόσμου του. Φανατισμένο

γέρικο εύθραυστο κλαδί,  δεν μπό-

ρεσε  να καταλάβει, ότι στην άγρια

λαίλαπα, μόνο το νεαρό εύκαμπτο

βλαστάρι αντιστέκεται.  Γιατί αυτό

ξέρει πόσο πρέπει να λυγίσει και ως

πότε να λυγίζει,  αλλά και σε ποια

κατεύθυνση, έτσι που να μπορέσει,

όταν σημάνει η ώρα, αντρειωμένο

«να ξαναπάρει τα φτερά, τα πρωτινά

του τα μεγάλα»

Εκεί, κατά την προσωπική μου γνώ-

μη, σαν πολιτικός διορατικός έπε-

σε έξω.

Η μνήμη του όμως ας είναι παρά-

δειγμα του δημοκρατικού ιδεώδους

και του αγώνα μέχρις εσχάτων. Και

πιστέψτε με, αυτό το παράδειγμα,

το έχομε ανάγκη στις μέρες μας,

τώρα  που οι δήθεν φίλιες συμπλη-

γάδες, πανταχόθεν μας συνθλί-

βουν.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Αρχαία ονομασίου του νησιού Πόρος.

Το όνομα Καλαύρια προέρχεται εκ του

καλή αύρα, κατ’ ευφημισμόν, γιατί κοντά

εκεί βρισκόταν η Βρωμολίμνη (το σημε-

ρινό επίνειο των Μεθάνων με τις θειώ-

δεις αναθυμιάσεις). Το νησί έγινε γνω-

στό από το θάνατο του Δημοσθένη, που

ετάφη στον περίβολο του ναού του Πο-

σειδώνος.

Δημοσθένης: ο πρώτος 

αγωνιστής της Δημοκρατίας
“Τρέχα  πιο γρήγορα, σύντροφε.
Ο παλιός κόσμος, έρχεται στο κατόπι σου”. παροιμία

ΓΕΡΑΚΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

Ο Δήμος Γέρακα με ιδιαίτε-

ρη ευαισθησία σε θέματα

υγείας των δημοτών πραγ-

ματοποίησε το 3ήμερο Δω-

ρεάν μέτρησης Λιπιδίων

(Χοληστερόλη- HDL- LDL-

τριγλυκερίδια) και Σακχά-

ρου (6-8 Μαΐου) στον ειδικά

διαμορφωμένο χώρο του

ισογείου του Δημαρχείου

Γέρακα.  Στις εξετάσεις που

διοργάνωσαν με απόλυτη

επιτυχία η Αντιδημαρχία

Κοινωνικής Πολιτικής σε

συνεργασία με το Δημοτικό

Ιατρείο συμμετείχαν 225

κάτοικοι.

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθα-

νάσιος Ζούτσος  δήλωσε

ικανοποιημένος από την

μεγάλη προέλευση του κοι-

νού και ανέφερε πως οι

δράσεις του Δήμου σε θέ-

ματα Πρόνοιας θα συνεχι-

στούν με περισσότερες

ενέργειες.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

- Η Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης
δεν πρέπει να γίνει μεμονωμένα, αλλά
να είναι ενταγμένη στο πλαίσιο ενός συ-
νολικού εθνικού προγράμματος μεταρ-
ρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης σε κε-
ντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε-
δο». 

Στόχοι της Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης

Περαιτέρω η εισήγηση κρίνει απαραίτη-

το τον καθορισμό περιοριστικά των «αμι-

γώς κρατικών υποθέσεων» και ποιες απ’

αυτές θα ασκούνται «μέσω των υπηρε-

σιών του αποκεντρωμένου κράτους, με

παράλληλη κατάργηση των μετακλητών

Γενικών Γραμματέων – Περιφερειαρ-

χών» και την μεταφορά των αρμοδιοτή-

των τους, όπως και των υπηρεσιών τους

στις περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. .

«Το ΕΣΠΑ3 μεταφέρεται και υλοποιείται

εφ’ εξής από την Αυτοδιοίκηση». 

(Σ.Σ. Έχω την αίσθηση ότι η Διοικητική

Μεταρρύθμιση, προς την κατεύθυνση

που αποπειράται να κινηθεί, γίνεται για

το ΕΣΠΑ – κάποιοι, συνειδητά ή ασυνεί-

δητα οσφραίνονται «μεγάλο φαγοπότι»

καθώς και για τον πλήρη έλεγχο απ’ τους

κομματικούς μηχανισμούς)

Ο στόχος και το όραμα της εισήγησης

μπορεί ν’ απεικονισθεί ενεργέστερα στο

ακόλουθο απόσπασμα: «Σε καμία περί-
πτωση η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν
πρέπει να ταυτιστεί και να περιοριστεί
στη συνένωση μόνο των Δήμων, Κοινο-
τήτων και Νομών, αλλά να περιλαμβάνει
και τη μεταρρύθμιση όλων των κρατικών
δομών σε τέτοιο βαθμό που να περιορί-
ζει την κεντρική Διοίκηση – εξουσία σε
επιτελικό κυρίως ρόλο με παραχώρηση
όλο και περισσότερων αρμοδιοτήτων
στην Αυτοδιοίκηση. Καιρός είναι τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια και τα ποσά από τις
δημόσιες επενδύσεις να κατευθυνθούν
στην περιφέρεια…»

Δεύτερος Βαθμός 

Αυτοδιοίκησης

Κατά την εισήγηση της πλειοψηφίας, αλ-

λά και του συνόλου σχεδόν των εισηγή-

σεων, θεωρείται απαραίτητη η συνένω-

ση, όχι μόνον μικρών Δήμων και Κοινο-

τήτων, σε «ισχυρούς Ο.Τ.Α.», αλλά και

των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού – των Περι-

φερειών πλέον, όχι των νομών. 

Βέβαια, μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι

«Σε καμία περίπτωση η γεωγραφική και
πληθυσμιακή διεύρυνση των δευτερο-
βάθμιων αυτοδιοικήσεων δεν πρέπει να
μειώνει την προσβασιμότητα του πολίτη
στη λήψη των αποφάσεων και την ταχεία
εξυπηρέτησή του». Δεν μας λέει όμως

και δεν βλέπω, πώς θα γίνει αυτό κατορ-

θωτό. 

Προτείνεται πάντως «η επιλογή του πιο

αποδοτικού συστήματος Περιφερειακής

Αυτοδιοίκησης να στηριχθεί στη δημι-

ουργία αιρετών πολιτικών οργάνων με

ευρεία δημοκρατική νομιμοποίηση και με

ισχυρό επιτελικό και προγραμματικό λό-

γο, [...] με εγγυημένη αντιπροσώπευση

των σημερινών Νομών και εξασφαλισμέ-

νες διαδικασίες διαβούλευσης και συ-

νεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδι-

οίκησης και μεταξύ των δύο βαθμών Αυ-

τοδιοίκησης.

…Κυβερνήτες!

Χαρακτηριστικό του οραματιζόμενου πο-

λιτικού και διοικητικού συστήματος – φε-

ουδαρχικού τύπου – που προωθείται εί-

ναι η …λεπτομέρεια. 

Κατά την εισήγηση λοιπόν: «Τα νέα σχή-
ματα πρέπει να ονομασθούν Περιφερεια-
κές Αυτοδιοικήσεις και οι επικεφαλής
των παρατάξεων που θα κερδίσουν τις
εκλογές και θα ασκήσουν τη διοίκηση
των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών, Περι-
φερειάρχες ή Κυβερνήτες ή Πρόεδροι». 

Οι άλλες θέσεις

Όπως είπαμε εισαγωγικά, οι διαφοροποι-

ήσεις των άλλων παρατάξεων εντοπίζο-

νται σε δευτερεύοντα θέματα. Το «Κίνη-

μα Αυτοδιοίκησης στην ΕΝΑΕ», που

πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, αποδέχεται τους

δύο βαθμούς Τ.Α., «τη αιρετή Περιφέ-

ρεια και τον ισχυρό Δήμο», με περαιτέρω

συνενώσεις Δήμων και υποβάθμιση της

Νομαρχίας «ως διοικητικής μονάδας του

νέου θεσμού». («Επικεφαλής των Νο-

μαρχιών… τίθεται εκλεγμένο πρόσω-

πο»). Δηλαδή «Νομάρχης» θα ορίζεται

κάποιος περιφερειακός σύμβουλος, στην

καλύτερη περίπτωση.

Η παράταξη αυτή ζητάει επίσης επανα-

φορά του παλαιού συστήματος στις

εκλογές (50%+1 ψήφος) ή και γιατί όχι,

απλή αναλογική.

Η Ανεξάρτητη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

θεωρεί ότι «Εάν κυριαρχήσει τελικά το

πνεύμα, του ράβε-ξήλωνε των συνενώ-

σεων, αντί για τη διοικητική μεταρρύθμι-

ση θα επιτύχουμε στο τέλος μια νέα δι-

οικητική απορρύθμιση. Αποδέχεται τους

δυο βαθμούς Τ.Α. πάνω σε υγιέστερη

(δημοκρατικότερη) βάση και προτείνει

την καθιέρωση της απλής αναλογικής ως

εκλογικό σύστημα, και την αναβάθμιση

των συλλογικών οργάνων σε βάρος των

μονοπρόσωπων».

Σ.Σ.: Στο αμέσως προσεχές μέλλον,
αφού μελετήσουμε ενδελεχώς και εις
βάθος, όλες τις εισηγήσεις, θα καταγρα-
φεί και η δική μας άποψη. Τώρα, ένα
έχουμε να πούμε: Δεν μπορεί να σχε-
διάζεται – και εν πολλοίς να αυτοσχε-
διάζεται – η διοικητική μεταρρύθμιση
της χώρας, (που σαφώς απαιτεί, πλην
της αναθεώρησης του Συντάγματος,
την τροποποίηση ή την ανασύνταξη εκ
βάθρων ενός χαοτικού πλήθους  νομι-
κών διατάξεων) για τη διαχείριση ενός
οικονομικού προγράμματος της Ε.Ε.

––––––––––––
1. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

2. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

3. ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 -

2013. Δηλαδή το 4ο Κοινοτικό πρόγραμμα οικονομι-

κής ενίσχυσης. 

Κυβερνήτες στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις!!

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας της ΕΝΑΕ, ενώ μιλάει στο βήμα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Βάρη      06/05/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. -  6060

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672-ΒΑΡΗ                     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ ΤΗΛ.: 2132030405 - ΦΑΞ : 2132030449

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωσης   δεκατριών   [13] θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του Δήμου  που εδρεύει στη Βάρη επί της Βασ. Κων/νου αριθ.

25. 

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποι-

ήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995,

2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003,  3260/2004

και 3320/2005.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν.2218/1994 την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ.

αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 [προ-

κειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ].

3. Την 1/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε από την

Περιφέρεια Αττικής με αριθ. πρωτ  08/ΔΤΑ/459/14-1-2008.

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών  (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή

παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών του Δήμου για τις

εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και

την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
διάρκεια

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΕΡΓΑΤΕΣ 8 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα 8 μήνες

ΚΑΘ/ΤΑΣ με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97

[ΥΕ]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΟΔΗΓΟΙ 5 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 8 μήνες

ΑΠΟΡ/ΡΩΝ Α.: -Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α]τεχνικού 

[ΔΕ] αυτοκινήτου οχημάτων ή β]εκπαιδευτή υποψηφίων 

οδηγών αυτοκινήτων ή 

– Πτυχίου Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού

Εκπαιδευτηρίου [ΤΕΕ] ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων

Αυτοκινήτου ή απολυτήριος  τίτλος:

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών 

Αυτοκινήτων ή

-Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχα-

νών αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχα-

νοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας,δηλαδή:Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυ-

τοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή

-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή 

-άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-

χης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υπο-

ψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρό-

σληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια

οδήγησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι[6] μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υπο-

ψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρό-

σληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απολυ-

τήριο τίτλο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι

και το 1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κα-

τώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απολυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ει-

δικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδή-

γησης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών [3] ετών τουλάχιστον .

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψη-

φίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη

με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [δηλαδή απολυτήριο τίτ-

λο Τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το

1980 [απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου], ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτε-

ρης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/70 ή απολυτήριο  τίτλο     Εργαστηρίων Ειδικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 Ν.2817/2000 ή άλ-

λος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγη-

σης Γ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι [6] μηνών τουλάχιστον.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει  να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.

2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την  

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου προσωπικού

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που

τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρ-

θρο 4 παρ. 6). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες  κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά

του βαθμού εντοπιότητας [α, β, γ κ.ο.κ.].Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ίδια

εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχο-

ντες τα επικουρικά προσόντα. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομέ-

νων από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότη-

τας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα της δεύ-

τερης κ.ο.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικου-

ρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα

κριτήρια [ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π.] 

Προτάσσονται κατά σειρά:

α) OI ΔΗΜΟΤΕΣ: Του Δήμου Βάρης που εδρεύει ο φορέας [α΄ βαθμός εντοπιό-

τητας]. Των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής.[β΄ βαθμός

εντοπιότητας]

β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας.[χωρίς εντοπιότητα].

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται

με τη  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως : 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Χρόνος  Ανεργίας 1000

α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας        

β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους 

δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας 50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σημείωση: ‘Ανεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συ-

νεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα της προθε-

σμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω.. Επίσης, χρόνος ανεργίας θε-

ωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρ-

τισης του ΟΑΕΔ,  καθώς και εκείνων του  Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Προστασίας ή άλλων Υπουργείων που εκτελούνται σε συνεργασία με

το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή τον ΟΑΕΔ  εφόσον

ο υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον  επί τετράμηνο κατά τον χρόνο έντα-

ξής του στο πρόγραμμα. (παρ. 1  άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λο-

γίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος παρακολουθεί ένα

από τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς

του για να λάβει μέρος σε διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού. Η συμ-

μετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας [STAGE] του ΟΑΕΔ

θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.

α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο 50

β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο 50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σημείωση: Τις ανωτέρω μονάδες μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οι-

κογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα (παρ. 1 άρθρο 9

Ν.3051/2002).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αριθμός ανηλίκων τέκνων.

α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα 30

β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο 50

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την ανακοίνωση, μόνο

για  την κατηγορία ΔΕ

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ οι μονάδες του βαθμού του τίτλου

σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10

Ηλικία

α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών     

με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση          

κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος  γέννησης, ανά έτος. 3

β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών

με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την ανακοίνωση

κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος γέννησης, ανά έτος. 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Εμπειρία 
α.  Για έξι (6) μήνες εμπειρίας 30
β.  Άνω των έξι (6)  μηνών εμπειρίας, και μέχρι πέντε (5) έτη

ανά μήνα εμπειρίας 5

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο  (χρόνος ανεργίας) και αν,
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κρι-
τήριο (αριθμός τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
– Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαι-

ούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμε-

νης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

– Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτεκνης

οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογένειας του [δηλαδή για

κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του].

– Τόσο ο πολύτεκνος όσο  και το τέκνο πολύτεκνου δικαιούται περαιτέρω και τις  μονάδες

από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανή-

λικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα

ζώντα μέλη της οικογένειας.

– Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή

τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό

αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το  αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την

απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστι-

κή διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλ-

ματος, μετά τη λήψη της άδειας.

– Όταν από την ανακοίνωση ορίζεται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες ως προ-

σόν η εμπειρία αντί του τίτλου σπουδών, για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων

εμπειρία εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο του τίτλου

σπουδών [παρ. 12 άρθρο 21 Ν.2190/1994 όπως ισχύει].

– Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψήφιου δεν

πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ [8] μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γίνεται με

αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες αναρτώνται το πο-

λύ εντός είκοσι [20] ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτή-

σεων. Από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρό-

σληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση ο υπο-

λογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει απασχόληση

μεγαλύτερη των οκτώ [8] μηνών, παραμένει σταθερός ακόμη και αν η πρόσληψη του προ-

σωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού   χρόνου από της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τε-

λευταίοι αναρτηθούν μετά την  παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, χωρίς βέβαια στις περι-

πτώσεις αυτές να επηρεάζεται η  διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης του προσλαμβα-

νομένου. 

Δυνατότητα άρσης κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης

υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κά-

λυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρό-

τερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες

κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 3260/2004).

Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις,

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δι-

καιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.

3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα

έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυ-

τών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του

Π.Δ. 164/2004.

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός

Βασ. Κων/νου αριθ. 25 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού αρμόδια υπάλληλος κ.Λά-

ζαρη Αννα,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κα-

τάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Βάρης, εφόσον η ανάρτη-

σή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21

Ν.2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δι-

καιολογητικά επικυρωμένα:

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.

2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθ-

μός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός

εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του

τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό

βαθμό.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας

στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκ-

δίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο πα-

ράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής

Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολο-

γίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την

οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων

πιστοποίησης

ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θε-

ωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμέ-

νος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτή-

σης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της

άδειας,  πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρε-

σίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω

καταστροφής  ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

– η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος

αδυναμίας καθώς και

– η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης  κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου

στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελμα-

τικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδα-

πής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του

Υπουργείου Συγκοινωνιών ‘’περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλο-

δαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής”.

4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας, όπου απαιτείται:

Όταν απαιτείται άδεια  άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

1α. ΄Οταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της

ασφάλισής του.

2α. Οταν ζητείται εξιδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

–   Για μεν του μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κα-

τά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρο-

νική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

– Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά

το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια  της εξειδικευμένης

εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία  παροχής  υπηρεσιών, που καλύ-

πτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

3α. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώ-

του ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημοσίου τομέα της [παρ. 1 του άρθρου 14 του

ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ο υποψή-

φιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δημοσίου τομέα είτε η

εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι μπορεί πάντοτε να αποδείξει τέτοια εμπειρία με

βεβαίωση του φορέα που έχει απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βε-

βαίωση του ασφαλιστικού φορέα ενώ  απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπι-

κό προσόν διορισμού.

4α. Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυ-

τοκίνητο αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκι-

νητιστών ,που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δή-

λωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι

οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

.  Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτω-

ση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος

και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική  ή αμι-
γώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρό-
νος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγρά-
φονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού
προσώπου  και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά
τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξω-
τερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλ-
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ληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδι-
καστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστο-
γραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, κα-
ταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,  παρά-
βαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφα-
ντική δυσφήμιση, καθώς και για   οποιοδή-
ποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης  της
γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι
και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλη-
μα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν
έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτι-
κά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν
υπό δικαστική συμπαράσταση.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν
τους τελευταίους δώδεκα [12] μήνες από
την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απα-
σχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1  του
Ν.2190/1994,  με την ιδιότητα του εποχια-
κού εργαζομένου ή για κάλυψη περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών , ή όχι προκειμένου
να κριθεί εάν αυτός [υποψήφιος] έχει κώλυ-
μα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να
δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχο-
λήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια
της απασχόλησής του [έναρξη και λήξη].

7.  Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη
βεβαίωση του ΟΑΕΔ [που είναι αρμόδιος
προς τούτο], η ημερομηνία έκδοσης της
οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέ-
ντε [5] εργάσιμες ημέρες από την ημερο-
μηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας
ανεργίας. 

8.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους
που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγ-
γελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βε-
βαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να αναφέρε-
ται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της
συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμ-
μα  ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το
χρονικό διάστημα παρακολούθησης του
προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ
από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία
εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά
μητρώα.

9.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-
σης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου
για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέ-
κνα.

10.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων
οικογενειών: Πιστοποιητικό της  οικογενει-
ακής τους κατάστασης  του Δήμου ή της
Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ή αντί-
στοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής ,συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέ-
κνων Ελλάδος (άρθρο
6,παρ.2,Ν.3454/2006). Αρκεί η προσκόμιση
του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφό-
σον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η
πολύτεκνη ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας
Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πο-
λυτέκνων προστατεύονται και απολαμβά-
νουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γο-
νέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006).

Εάν  ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδα-
πή:
α] Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη Τε-
χνική ή μη Επαγγελματική Εκπαίδευση, βε-
βαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Δ/νση
του Υπουργείου της Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και για Τεχνική και Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση Αλλοδαπής, Πράξη
ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματική
Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως [ΟΕΕΚ] –
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία Αθήνα
και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθ-
μού από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργεί-
ου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων σε
εικοσάβαθμη κλίμακα.
β] Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαί-
δευση , βεβαίωση ισοτιμίας από τη Δ/νση
Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης [ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε] της Κ.Υ του Υπουρ-
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

12.  Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή
Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο
υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος  στο δη-
μοτολόγιο.  

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών
που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότη-
τας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο  Β΄ του
παρόντος, απαιτείται η υποβολή βεβαίω-
σης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δή-
μο ή Κοινότητα (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της
αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προ-
κήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική
γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτό-
τυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύ-
που ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγρά-
φου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο
(όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυ-
ρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρω-
τότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε
φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή
που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο
από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντί-
γραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή
δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις
διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρα-
σή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρ-
χή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρε-
σβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας

στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-
1913/1-2-1914. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία
του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμέ-
νου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσ-
σας, τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την
προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρω-
μένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γί-
νεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφρα-
στές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν
όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των
τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών,
αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγρά-
φου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια
του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται
με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά
το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986.
β) Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα
που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής
έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδα-
πές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της

Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπου-
δών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις
κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της
αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί
από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).
Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοι-
κητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει
αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητού-
νται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα
όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην
οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα
αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που
έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγρα-
φα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρ-
χή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγρά-
φων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συ-
νοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρ-

θρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υπο-
χρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως
τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγ-
γραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες
αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις πα-
ροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών ερ-
γοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυ-
πα ή σε  αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύ-
θυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν.
1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνά-
πτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας, περιέχουσα υπο-
χρεωτικώς τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-
χεία του άρθρου 21 § 8 του Ν. 2190/1994
(όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο (2)
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές  εφημε-
ρίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να
γίνει στο Δήμο και στον χώρο των ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος, συ-
ντασσομένου κατ’ άρθρο 21 § 9 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτη-
σης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας
υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού
ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερό-
μενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ένσταση
στον ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα
(10) ημερών από την ανάρτησή  τους. 
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η
καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο
σαράντα  ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ                            
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΡΗΣ
Αρεως 4 Πλατεία Βάρκιζας

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ, ώρα 09.00 - 18.00 στα γραφεία μας.

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Λάκης Αργυρίου 6972477135

Νέος Βουλευτής του ΚΚΕ στην

Περιφέρεια Αττικής 
στη θέση του Δήμου Κουμπούρη ο Γιάννης Γκιόκας

Με δελτίο τύπου μας ενημε-

ρώνει η Κεντρική Επιτροπή

του ΚΚΕ, ότι επειδή ο Δήμος

Κουμπούρης βουλευτής Περι-

φέρειας αναλαμβάνει πρόσθε-

τες ευθύνες, τη θέση του πα-

ραχωρεί στον Γιάννη Γκιόκα. 

Συγκεκριμένα γράφει το δελ-

τίο: «Η Κεντρική Επιτροπή

του ΚΚΕ στο πλαίσιο της γενι-

κότερης προσπάθειας που κα-

ταβάλλει για να βελτιώσει τον

καθοδηγητικό της ρόλο, να

ανέβει η παρέμβαση του Κόμ-

ματος, ώστε να ανταποκριθεί

πληρέστερα στις ανάγκες της

πολιτικής πάλης και ειδικότερα

στην ανάγκη ενίσχυσης και

ανασύνταξης του εργατικού

και λαϊκού κινήματος, αποφά-

σισε ορισμένες αλλαγές στον

καταμερισμό των μελών της. 

Στα πλαίσια αυτά, ο σύντροφος

Κουμπούρης Δήμος (μέλος της

Κ.Ε. και βουλευτής Αττικής)

αναλαμβάνει πρόσθετες ευθύ-

νες σε χρεώσεις της Κ.Ε. στο

χώρο του εργατικού συνδικαλι-

στικού κινήματος. Προκειμένου

να αφοσιωθεί αποκλειστικά σε

αυτόν τον τομέα, σε μια περίο-

δο κρίσιμη για το εργατικό κί-

νημα, παραδίδει τη βουλευτική

του θέση στον σύντροφο Γκιό-

κα Γιάννη». 

Βιογραφικό Γιάννη Γκιόκα 
Γεννήθηκε το 1980 και κατοικεί

στο Μαραθώνα Αττικής. Είναι

απόφοιτος της Νομικής Σχολής

Κομοτηνής και έχει τελειώσει με-

ταπτυχιακές σπουδές στο Ποινι-

κό Δίκαιο και στη θεωρία του Δι-

καίου. Είναι Δικηγόρος Αθηνών. 

Είναι μέλος  του Γραφείου του

Κεντρικού Συμβουλίου  της Κομ-

μουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 15/5/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 8075

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί - Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη - Τηλέφωνο: 2106623628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

και κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες, για την «Προμήθεια Ασφαλτικών υλι-

κών 2008».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται

στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αν υποβάλλουν τις προσφορές τους

την 12η Ιουνίου 2008 και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. στα γραφεία

του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔ. Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προχωρούμε στην επανίδρυση και

την ανασυγκρότηση μέσα από την δημοκρατική ανάδειξη του

στελεχιακού μας δυναμικού.

Την Κυριακή 18 Μαΐου, και ώρα 9:00 εως 18:00,  θα διεξαχθούν

οι εκλογές για τα αποκεντρωμένα θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ .

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ να πάρουν ενεργά

μέρος στις εκλογικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα με την εκλογή των Αποκεντρωμένων Οργάνων του

ΠΑΣΟΚ, διενεργείται η εκλογή των Αποκεντρωμένων Οργάνων

της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στα ίδια κέντρα ψηφοφορίας.

Για την συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι η απαραίτητη η προ-

σκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι χώροι διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας παρατίθενται

στον παρακάτω πίνακα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΟΠΗ ΠΑΣΟΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 15/5/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 8073

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί - Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη - Τηλέφωνο: 2106623628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του

Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 2008».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.815,13€

πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την 26η Μαΐου 2008 στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔ. Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 15/5/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 8071

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12 Τ.Κ. 194 00 Κορωπί, Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη, Τηλέφωνο: 2106623628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη

προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του

Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια περιφράξεων».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.815,13€

πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την 27η Μαΐου 2008 στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-6623628.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔ. Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 15/5/2008

Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.77

Πληροφορίες: Κωνσταντινίδου Ευτυχία

Τηλ.: 210-6600856 – Fax: 210-6667870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά τη μίσθωση πούλ-

μαν σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 προϋπολογισμού συνολικής δαπά-

νης 23.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την 27η Μαΐου 2008 στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Φει-

διππίδου 22Β – Παλλήνη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8π.μ. –

2.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Παλ-

λήνης (Φειδιππίδου 22Β – Παλλήνη) στο τηλ.: 210-6600856 υπ’ όψιν

κ. Κωνσταντινίδου Ευτυχίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α) Τα έσοδα σε: 839.131,64

Από τα παραπάνω έσοδα είναι:

1. Τακτικά 327.100,00

2. Εκτακτα 13.500,00

3. Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 

που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2.000,00

4. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 182.270,00

5. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 

και επιστροφές χρημάτων 46.600,00

6. Χρηματικό υπόλοιπο 267.661,64

Σύνολο 839.131,64

Β) Τα έξοδα σε: 539.870,00

Από τα ανωτέρω έξοδα είναι: 

1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 539.870,00

2. Επενδύσεις 228.000,00

3. Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 52.200,00

Γ) Το αποθεματικό σε 19.061,64

Σύνολο (Β+Γ) 839.131,64

Ο Βουλευτής της Ν. Δ. Περιφέ-

ρειας Αττικής Θανάσης Μπού-

ρας κατέθεσε ερώτηση στη Βου-

λή για τον Τύμβο του Σοφοκλή

στην περιοχή του Δήμου Αχαρ-

νών.

Το 2002, ο Θ. Μπούρας, είχε κα-

ταθέσει επίσης ερώτηση για το

ίδιο θέμα. Το αποτέλεσμα ήταν,

με τη συνεργασία ΥΠ.ΠΟ., Δή-

μου Αχαρνών και Δασαρχείου να

περιφραχθεί και να καθαριστεί ο

χώρος, αλλά στη συνέχεια το

ΥΠ.ΠΟ. δεν έκανε τίποτα για την

ανάδειξη του χώρου, ενώ στην

απάντησή του ισχυριζόταν ότι

«θα αναδείκνυε το χώρο ώστε

να είναι επισκέψιμος εν όψει

των Ολυμπιακών Αγώνων του

2004». Ο χώρος εγκαταλείφθη-

κε.

Ο Βουλευτής επανήλθε με νέα

ερώτηση στο ΥΠ.ΠΟ. για την

ανάδειξη του χώρου και την προ-

στασία του. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί, 16/5/08

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 4686

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ.Δ/νση: Κύπρου 62

Πληροφορίες: Α.Μεθενίτη - Τηλέφωνο: 210-6626689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει επα-

ναληπτικό δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό για την ευρύτερη συμμε-

τοχή σ’ αυτόν με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη

τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάδειξη συνεργείου

καθαρισμού των κάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κορωπίου 1.072 τ.μ.

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μαρκοπούλου 1.062,50 τ.μ.

3. Τοπικό Ιατρείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Παιανία 386 τ.μ.

4. Ιατρεία ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Γλ. Νερών 164 τ.μ.
–––––––––––––––

2.684,50 τ.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει για έξι μήνες με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ

για εξάμηνη παράταση και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός που

θα διενεργηθεί σε κεντρικό επίπεδο από την Διοίκηση του ΙΚΑ απο-

δώσει νωρίτερα, αυτή θα διακόπτεται αυτόματα. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 24.804,78 €, συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ, για έξι μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου την

30/5/08 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12μ. στον τρίτο όροφο του κτι-

ρίου (Κύπρου 62, Κορωπί).

Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία

και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ειρ. Παπαθανασίου 

Αρχαία στο Δήμο Αχαρνών
Ερώτηση του  Βουλευτή Θανάση Μπούρα
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Ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρ-

θηκε πληροφoριακά στο έκτακτο

Συνέδριο της ΕΝΑΕ που εξελί-

χθηκε Πέμπτη και Παρασκευή για

την διοικητική αναδιάρθρωση της

χώρας (γράφουμε σε άλλη στήλη)

και στο επόμενο της ΚΕΔΚΕ &

ΕΝΑΕ που θα γίνει τέλος του μή-

να.

Ο σύμβουλος Νίκος Στεφανίδης

ζήτησε το λόγο τονίζοντας ότι

περίμενε πως θα ερχόταν σε τα-

κτική συνεδρίαση το θέμα του Συ-

νεδρίου για να ακουστούν οι θέ-

σεις του Νομαρχιακού Συμβουλί-

ου, όπως έγινε όταν ήταν το τα-

κτικό συνέδριο της Δράμας.

Συνέδριο προκάτ

Ο Νομάρχης απάντησε ότι οι σύ-

νεδροι μετέχουν με μορφή παρα-

τάξεων και έτσι θα διατυπώσουν

τις απόψεις τους στο Συνέδριο.

Καταλαβαίνετε ότι όποια απόφα-
ση και  να παίρναμε, κύριε Στεφα-
νίδη, δεν θα είχε τη συνολική
αποδοχή. Εσείς δεν θα συμμετεί-
χατε στην απόφαση αυτή.
Πιστεύω ότι είναι ένα αναγνωρι-
στικό συνέδριο της ΕΑΕ το οποίο
θα βοηθήσει για να διαμορφωθεί
η κεντρική πρόταση, και θα ακο-
λουθήσει μετά το συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ.
Σ.Σ. Προκατ συνέδρια με προκάτ
θέσεις λοιπόν. Ολα κατευθυνόμε-
να, επομένως τι να συζητήσει το
πλέον ενδιαφερόμενο όργανο η
Νομαρχία(;) για τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις!!

Διαδικτυακές 

Πολεοδομίες!! 

Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος

ενημέρωσε το σώμα ότι από την

πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στις

Πολεοδομίες Παλλήνης και Μαρ-

κοπούλου θα εφαρμοστεί η Ηλε-

κτρονική Πολεοδομία. “Είναι ένα
πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα,
έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι,
που θα αποτρέψει τον πολίτη να
έρχεται στις πολεοδομίες να κά-
νει δουλειά. Θα μπορεί είτε ο μη-
χανικός είτε ο πολίτης, μέσα από
το σπίτι του να παίρνει κάποιες
υπηρεσίες από την Πολεοδομία.
Είναι βέβαιο ότι θα δημιουργη-
θούν προβλήματα, και γι’ αυτό
έκανε, όπως είπε την ανακοίνω-
ση, για να υπάρξει κατανόηση”. 

Ακούγεται καλό και πιστεύουμε

ότι θα λειτουργήσει – εφ’ όσον

οργανωθεί σωστά – γιατί ο πολί-

της μπαίνει πλέον στην χρήση

του ιντερνετ με γοργούς ρυθ-

μούς.

Αρχαίο θέατρο του

Δήμου Αχαρνών

Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος

ενημέρωσε το σώμα και το έθεσε

στην κρίση του αν πρέπει να γίνει

συζήτηση, η ανακάλυψη του αρ-

χαίου θεάτρου των Αχαρνών και η

εγκατάλειψή του.

«Μία σπουδαία ανακάλυψη που
προέκυψε πριν ένα χρόνο, κυρίως
για την Ανατολική Αττική και που
ασχολήθηκαν τα ελληνικά αλλά
και τα διεθνή μέσα», όπως είπε

και συνέχισε. 

Κι ύστερα
έπεσε σιωπή
και απραξία.
Δεν έχει γί-
νει τίποτα.
Εμείς τουλά-
χιστον βλέ-
πουμε ένα
εργοτάξιο
περιφραγμέ-
νο, σαν μια πολυκατοικία που εί-
ναι υπό κατασκευήν με τις ταμπέ-
λες του εργολάβου που θα ανα-
λάμβανε το έργο. 
Και ένα εύρημα για το οποίο θα
έπρεπε να είμαστε περήφανοι
έχει παγώσει σε γραφειοκρατικά
γρανάζια.

Πρότεινε να απαλλοτριωθεί το οι-

κόπεδο και τα διπλανά, να προχω-

ρήσουν οι διαδικασίες, να συζητη-

θεί στο συμβούλιο ακόμη και σή-

μερα ή να εξουσιοδοτηθεί ο Νο-

μάρχης να προχωρήσει, ήταν κά-

ποιες προτάσεις που κατέθεσε ο

Χαρ. Δαμάσκος.

Καταυλισμός αθιγγάνων

Ο Αντιπρόεδρος Χρ. Ντούρος μί-

λησε για ανεξέλεγκτο καταυλι-

σμό αθιγγάνων που έχει στηθεί

στην έξοδο 20 της Αττικής οδού

και δημιουργεί προβλήματα υγεί-

ας και αισθητικής. 

Το ίδιο επικαλέστηκε και η Χρ.

Φράγκου, αφού όπως είπε καίνε

καθημερινά λάστιχα και στο Μαρ-

κόπουλο και στα Σπάτα γεμίζο-

ντας διοξίνες την ατμόσφαιρα.

Ο Νομάρχης, δήλωσε αδυναμία,

αφού δεν έχει αρμοδιότητα. Η αρ-

μοδιότητα ανήκει στη Δημοτική

Αρχή και στα Αστυνομικά τμήμα-

τα της περιοχής. Οσον αφορά τη

Νομαρχία το έχει επισημάνει και

γραπτά και προφορικά.

Ελεγχοι στα Γυμναστήρια

Ο Καλαποθαράκος ζήτησε εφ’

όσον είναι στην αρμοδιότητα της

Νομαρχίας τα Γυμναστήρια να

φροντίσει να γίνουν έλεγχοι γιατί

γίνεται «ένα αλισιβερίσι σκευα-

σμάτων» όπως είπε. 

Ο Ανδρ. Τσάκωνας απάντησε ότι

το τελευταίο δίμηνο γίνεται μία

κινητοποίησε για επανέλεγχο σε

όλα τα Γυμναστήρια της Αττικής.

Βραβείο εις μνήμη 

Μάριου Τόκα

Βραβείο μνήμης αποφάσισε το

Νομαρχιακό Συμβούλιο εις μνήμη

του Μάριου Τόκα, ο οποίος διέμε-

νε στο Πικέρμι και ήταν ενεργός

πολίτης αυτός και η σύζυγός του

η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με

τα κοινά.

Το βραβείο θα είναι ετήσιο και θα

δίδεται σε έναν τελειόφοιτο του

Μουσικό Γυμνασίου Παλλήνης και

θα έχει ύψος 1500 ευρώ.

Μεταφορά υπηρεσιών

ΙΚΑ Μενιδίου

Η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργα-

σία (μειοψηφία) αναφέρθηκε στη

μεταφορά των υπηρεσιών του ΙΚΑ

Μενιδίου κοντά στο Ολυμπιακό χω-

ριό, έξω και μακριά από τον ιστό της

πόλης, χωρίς συγκοινωνιακή κάλυ-

ψη, δημιουργώντας έτσι μεγάλα

προβλήματα πρόσβασης από τους

ασφαλισμένους.

Το επιβεβαίωσε και ο Χρ. Ντούρος,

ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι το είχε

αναφέρει το Νοέμβριο του 2007.

Σ.Σ. Και τότε υπήρχε ακόμα καιρός

να ενεργήσουν. Τώρα μάλλον είναι

πολύ αργά αφού ήδη έχει δρομολο-

γηθεί η μετεγκατάσταση με ενοικιά-

σεις κτιρίων κλπ., πράγμα που επι-

καλέστηκε και ο Χαρ. Δαμάσκος ση-

μειώνοντας ότι «είμαστε σε μια δια-

δικασία δρομολογημένη. Ηδη έχουν

αρχίσει να ξηλώνουν». Τόνισε δε κι

αυτός ότι όλα όσα ανέφεραν οι σύμ-

βουλοι της ΝΑΣ (Πάντζας, Κοκκινό-

πουλος, Στεφανίδης) και ο Ντούρος

είναι μια πραγματικότητα. Οποιος

δεν έχει αυτοκίνητο θα έχει μια πο-

λύ δύσκολη πρόσβαση.

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση

αποφάσισαν να συμπαρασταθούν

στο Δήμο Αχαρνών για όποιες ενέρ-

γειες κάνει για τη μετεγκατάσταση.

Στιγμιότυπα και αποφάσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Νομαρχιακό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 12/5. Ευχές για χρόνια πολλά,

αφού ήταν το πρώτο μετά το Πάσχα, και χαλαρά χωρίς ιδιαίτερα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η πρόεδρος Μαρία Κατσιμίχα, αναφέρθηκε στο θάνατο του αντιδημάρχου Παιανίας Χατζηστα-

μάτη και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή - στη μνήμη του - από το σώμα.

Άλλη μία μείωση απόστασης Νεκροταφείου

Τώρα στο Καπανδρίτι

Εγώ κάθε φορά που ακούω να ζητούν οι δημοτικοί άρχοντες τη μείωση της απόστασης του Κοιμητηρίου από την οικιστι-

κή ζώνη, διαολίζομαι. Και με τη δημόσια διοίκηση, που νομοθετεί αλλά πάντα αφήνει και δέκα παράθυρα να υπεκφύγεις

του νόμου και με τους δημοτικούς άρχοντες, που προκειμένου να γίνουν αρεστοί έρχονται και ζητούν τα 250 μέτρα που

ορίζει ο νόμος ως απόσταση από ένα Κοιμητήριο να την κάνουν 50. Και βέβαια το νομαρχιακό συμβούλιο υπερψηφίζει!

Ετσι και σ’ αυτό το Συμβούλιο η πρόεδρος του Καπανδριτίου ζητούσε τη μείωση της απόστασης του Κοιμητηρίου για κα-

λό σκοπό, αφού θα χτιστεί σχολικό συγκρότημα (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό). Η έκταση δόθηκε από το Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης γιατί το Καπανδρίτι δεν διαθέτει κοινόχρηστους χώρους.

Μα θα μου πείτε, είναι για ιερό σκοπό. Είναι για σχολείο! 

Και τότε τι νόημα είχε ο νόμος όταν ψηφιζόταν; Τι σκεπτικό; Δεν βασίζεται σε λόγους υγείας και ψυχολογίας και αισθη-

τικής;  Και μήπως δεν έχουμε δει να χτίζουν δίπλα απ’ το νεκροταφείο και μετά να ζητούν μαχητικότατα την απομάκρυνση

του Νεκροταφείου που είναι δίπλα στα σπίτια τους;

Σε λίγα χρόνια – θυμηθείτε το – οι γονείς κάτοικοι του Καπανδριτίου θα ζητούν την απομάκρυνση του νεκροταφείο που

είναι δίπλα στα σχολεία!

Μον Παρνες
Επέκταση κτισμάτων για vips και lobbies

Μακρά συζήτηση έγινε για την γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων από την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό λειτουρ-

γίας  του συγκροτήματος Mont Parnes.

Ο Χρ. Ντούρος  αφού έκανε κάποιες ερωτήσεις για τα κτίσματα που προ-

βλέπονται να γίνουν (τριόροφα, λυόμενα, τετραόροφο κτίσμα στην κορυ-

φογραμμή που θα φιλοξενεί vips και lobbies), κατέληξε λέγοντας: «σε λίγο

καιρό θα δούμε ένα έκτρωμα να προβάλει στην κορυφογραμμή της κατε-

στραμμένης Πάρνηθας, που θα τονίζει ότι η καταστροφή της Πάρνηθας συ-

νεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Εγώ πάντως ντρέπομαι από τώρα».

Οι τρεις – από τις τέσσερις - παρατάξεις της μειοψηφίας καταψήφισαν την

επένδυση αυτή.

O επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θαν. Μπαλής αναφέρθηκε στο διά-

ταγμα 336/07 που εγκρίθηκε μετά την πυρκαγιά της Πάρνηθας – για από-

λυτη προστασία του ορεινού όγκου της Πάρνηθας και αναδάσωση – το

οποίο δέσμευσε τις περιουσίες ακτημόνων που τους είχαν παραχωρηθεί

μετά από απαλλοτριώσεις. Μέρος των συγκεκριμένων εκτάσεων ήταν τσι-

φλίκια που απαλλοτριώθηκαν και δόθηκαν ως αποκατάσταση στους ακτή-

μονες και τώρα τους τα πήραν πίσω. Τόνισε δε ότι «καταψηφίζουν την

επένδυση του Μον Παρνές και την καταγγέλουν. Γιατί είναι μία επένδυση

εις βάρος της κοινωνίας. Οι μεγάλοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να εξαι-

ρούνται του Νόμου». 

Καταψήφισε επίσης η παράταξη της ΝΑΣ τονίζοντας ότι την είχαν κατα-

ψηφίσει τη μελέτη αυτή και στην Επιτροπή όταν συζητήθηκε.

Αλλά και η  Μετοχιάκη (ΣΥΡΙΖΑ) καταψήφισε τονίζοντας ότι «αν αγωνιού-

με για το περιβάλλον όλοι, έπρεπε να αγωνιστούμε να αλλάξουμε την από-

φαση του Περιφερειάρχη για τα 62 στρέμματα που είχαν παραχωρηθεί επί

Σημίτη και τα οποία ήρθε η παρούσα κυβέρνηση, το 2007 και τα εξαίρεσε

της αναδάσωσης!

Ο Καλαποθαράκος (ΛΑΟΣ) υπερψήφισε την πρόταση παρ’ ότι επεσήμανε

ότι η χώρα μας έχει γίνει του τζόγου, γεμίσαμε καζίνο.

«Θα ψηφίσω υπέρ για να μην απομακρυνθεί ο κόσμος και πάει στα άλλα κα-

ζίνο και πληγωθεί η οικονομία των γύρω περιοχών», κατέληξε.

Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος ενημερώνοντας για το έργο τόνισε ότι δεν

έχουν δει παρεκκλίσεις, δεν έχουν κοπεί δέντρα, είναι συνεργάσιμη η εται-

ρία, αφού υπέδειξαν άλλο χώρο για βιολογικό και τον αποδέχτηκαν.                   

Αννα Μπουζιάνη 
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Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής στην Κερατέα

2ο Γυμνασίου Βάρης. 5ήμερη Ολλανδία, Βέλγιο. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος, πρωτεργάτης των εκδρομών του εξωτερικού ο Γυμνασιάρχης Ανδρέας
Γρηγορίου μετά την Ισπανία πρόπερσι και τη Γερμανία - Αυστρία πέρσι.  

2ο Γυμνάσιο Βάρης

Η ημέρα της  Ζωοδόχου

Πηγής (Παρασκευή 2

Μαΐου), ήταν ένα κίνητρο

για να δημιουργηθεί κοσμο-

συρροή στο πανηγύρι της

Παναγίας Γκαρικά στην Κε-

ρατέα, αφού είχαν σύμμα-

χο και τον ωραίο, ηλιόλου-

στο καιρό.

Μετά την Θεία Λειτουργία,

το συγκρότημα δημοτικών

τραγουδιών της Θεοδοσίας

Στίγκα και οι όμιλοι χορευ-

τών από το Λύκειο Ελληνί-

δων Κερατέας και τον Λαο-

γραφικό Όμιλο “Απόλλων”

Κερατέας μαζί με το πατρο-

παράδοτο κορμπάνι  (φαγη-

τό προσφορά στιφάδου με

κρασί) από το Δήμο Κερα-

τέας έδωσαν ιδιαίτερο

στίγμα στο πανηγύρι και

θύμισαν παλιές καλές επο-

χές.

Πολύw ο κόσμος που πέρα-

σε. Οι άνθρωποι του Δήμου

δούλεψαν σκληρά για να τα

έχουν όλα έτοιμα.  Ο Δή-

μαρχος Σταύρος Ιατρού ευ-

χαρίστησε το προσωπικό

του Δήμου για την οργάνω-

ση και τους Συλλόγους που

βοήθησαν, ενώ δεν παρέ-

λειψε να δείξει και το

Οβριόκαστρο και να υπεν-

θυμίσει τον αταλάντευτο

αγώνα της πόλης κατά της

χωματερής.

Στη γιορτή παραβρέθηκαν ο

Νομάρχης Λεωνίδας Κου-

ρής, ο υφυπουργός Ανά-

πτυξης Γ. Βλάχος, οι βου-

λευτές Θ. Μπούρας, Ν. Κα-

ντερές, Ντ. Βρεττός, Β. Οι-

κονόμου, Εύη Χριστοφιλο-

πούλου και πολλοί νομαρ-

χιακοί σύμβουλοι.

Κοινή ευχή όλων των κατοί-
κων της Κερατέας, του

χρόνου το πανηγύρι να τε-

λεστεί χωρίς το άγος της

χωματερής που ταλανίζει

δώδεκα χρόνια την πόλη.

Περιμένοντας το πατροπαράδοτο κορμπάνι (στιφάδο-κρασί).

Σ’ ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής ανταλλαγής με

το σχολείο της Γερμανίας συμμετείχαν 22 μαθη-

τές και μαθήτριες του Γυμνασίου Κερατέας,

τρεις εκπαιδευτικοί και αντιπροσωπεία του Δή-

μου (4 -11 Μαΐου).

Τα παιδιά γύρισαν με τις καλύτερες εντυπώσεις

από την πόλη Λόλλαρ της Γερμανίας και το συ-

νεργαζόμενο σχολείο Clemens – Brentano

Europaschule.

Φιλοξενήθηκαν σε επίλεκτες ανάδοχες οικογέ-

νειες της πόλης, συμμετείχαν σε διαπολιτισμικές

εργασίες του σχολείου Λόλλαρ με σκοπό την

ανάδειξη του εθνικού πολιτισμού και της Ευρω-

παϊκής διάστασης της χώρας.

Πήραν μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις, περιηγή-

σεις στην πόλη, συμμετείχαν σε πρόγραμμα διε-

θνούς μαγειρικής, εκπαιδευτική εκδρομή στην

Χαϊδελβέργη, γιορτή με την συμμετοχή μαθητι-

κών συγκροτημάτων και παρουσίαση αποτελε-

σμάτων των ομαδοσυνεργατικών εργασιών.

Τους μαθητές Γυμνασίου συνόδευσαν οι καθηγη-

τές Δ. Ζέππος, Αν. Ροδόλφου, Μ. Χατζηχαραλά-

μπους. Αντιπροσωπεία όμως συνόδευσε και από

τη Δημοτική Αρχή (ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σωτή-

ρης Ιατρού και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παν. Αθα-

νασίου και Αντωνία Χριστοδούλου), τους οποί-

ους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος της πόλης του

Λόλλαρ  Μπερντ Βίτζορεκ, η Αντιδήμαρχος  Κορ-

νηλία Μαίκεμπέρ και ο αρχαιολόγος  Όπερμαν. 

Στο πλαίσιο της ξενάγησης στην πόλη επισκέ-

φτηκαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το βιολογι-

κό καθαρισμό, την εταιρεία ύδρευσης και την τε-

χνική υπηρεσία του Δήμου. Το πρόγραμμα περι-

λάμβανε ξενάγηση στην Πυροσβεστική Υπηρε-

σία και το Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Ηλεκτρι-

κών Συσκευών.

Από τα δύο μέρη εκφράστηκε η επιθυμία για συ-

νέχιση των επαφών μεταξύ των δύο δήμων στη

διαδικασία αδερφοποίησης και προσκλήθηκε η

Δημοτική Αρχή του Λόλλαρ στο Δήμο Κερατέας

στο εγγύς μέλλον.  

Το τελευταίο διήμερο η αντιπροσωπεία ταξίδεψε

στο Βερολίνο, ξεναγήθηκε στην πόλη κι επισκέ-

φθηκε το Μουσείο Περγάμου, όπου υπάρχει και

η “Θεά του Βερολίνου”, μια αρχαία κόρη που

έχει βρεθεί στην περιοχή του Δήμου Κερατέας.

Στο Βερολίνο την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο

Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού που ξενά-

γησε τα παιδιά και συζήτησε με υπεύθυνους του

Μουσείου για την κατασκευή εκμαγείου της θε-

άς με σκοπό να κοσμήσει το Μουσείο Πόλης της

Κερατέας που θα γίνει στο κτίριο Δροσόπουλου.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η γνωριμία με τον

διαπρεπή Γερμανό αρχαιολόγο Χανς Μπούχολτς

που έχει εργαστεί χρόνια σαν αρχαιολόγος στην

Κερατέα κι έχει ανακαλύψει πολλά αρχαιολογικά

ευρήματα στην περιοχή του Δήμου.

Οι γυμνασιόπαιδες της Κερατέας στη Γερμανία μαζί με το Δήμο
Μία ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών και γνώσης

Στο Μουσείο της Περγάμου, στο Βερολίνο.
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KOINOTHTA 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ωραίο τρόπο βρήκε ο

Κοινοτάρχης του Πικερ-

μίου, να ευαισθητοποιή-

σει τους οδηγούς για να

μην ...κολλάνε το πόδι

στο γκάζι, με την εικόνα

του στραπατσαρισμέ-

νου οχήματος, που έβα-

λε πάνω στη Λεωφ. Μα-

ραθώνος, τις ημέρες

που γιόρτασαν τον Αγιο

Χρυσόστομο.

ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ!

Γέμισε ολόκληρο τον
κόλπο μπετόν, πάνω στο
κύμα, στην κυριολεξία. 
Από Ερμιόνη προς Γαλα-
τά. Μη μου πείτε ότι δεν
το έχει δει κανείς! Και μη
μου πείτε ότι είναι νόμιμο
και εντός σχεδίου και και
όλα αυτά τα ξύλινα λό-
για, που  βρίσκουν οι
υπευθυνο-ανεύθυνοι για
να κουκουλώσουν τις πο-
μπές τους.

Κατά τ’ άλλα η αγάπη μας
για το περιβάλλον αν-
θεί...

Με αφορμή τις δημοσιευθεί-

σες τις τελευταίες ημέρες

δηλώσεις και απόψεις σχετι-

κά με τις ενέργειες των υπη-

ρεσιών της Πολεοδομίας για

την αντιμετώπιση της οικο-

δομής Σουφλιά και τις ανα-

φορές στην παλαιότερη υπό-

θεση της οικοδομής Αναστα-

σίου, από τη Νομαρχία ανα-

κοινώνονται τα εξής:

• Η αιτηθείσα το 2005 αναθε-

ώρηση της οικοδομικής αδεί-

ας 1117/2001 δεν εξεδόθη,

αν και είχε τις πολεοδομικές

προϋποθέσεις, διότι ο φάκε-

λος δεν ήταν πλήρης ως

προς τα απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά (συμβολαιογραφική

πράξη δέσμευσης για τον

ισόγειο χώρο στάθμευσης,

πληρωμένα φορολογικά) και

ως εκ τούτου η Πολεοδομική

Υπηρεσία δεν μπορούσε να

ολοκληρώσει την διαδικασία

έκδοσης της οικοδομικής

άδειας.

• Ακόμη και μετά τη λήξη της

οικοδομικής αδείας την

17/7/2005 ο μελετητής μηχα-

νικός της οικοδομής, αν και

ενημερωνόταν στα επί μέ-

ρους στάδια ελέγχου της

υποβληθείσης αναθεωρήσε-

ως, δεν έκανε οποιαδήποτε

έγγραφη διαμαρτυρία ούτε

προσφυγή σε διοικητική ή δι-

καστική αρχή για την μη χο-

ρήγηση της αιτηθείσης ανα-

θεωρήσεως.

• Η υποβληθείσα αίτηση θε-

ραπείας της 14/1/2008 απερ-

ρίφθη από την Πολεοδομική

Υπηρεσία δεδομένου ότι

αναφερόταν σε αίτημα για

κατασκευή οικοδομής, που

όμως έχει ήδη υλοποιηθεί

άνευ αδείας και με πλήρη αλ-

λαγή της μελέτης που προέ-

βλεπε η αρχική άδεια. Σημει-

ώνεται ότι τα σχέδια της υπο-

βληθείσας το 2005 αναθεώ-

ρησης, που είχαν εγκριθεί τό-

τε από την αρμόδια ΕΠΑΕ,

δεν ταυτίζονται με την σημε-

ρινή κατάσταση της οικοδο-

μής.

• Οι υπηρεσίες και τα συλλο-

γικά όργανα του ΥΠΕΧΩΔΕ

διατύπωσαν απόψεις επί της

υποθέσεως, που πρόσφατα

είδαν το φως της δημοσιότη-

τας, χωρίς να έχουν ζητήσει

από την αρμόδια Πολεοδομι-

κή Υπηρεσία ούτε τον σχετι-

κό φάκελο ούτε τις απόψεις

της.

• Ανεξάρτητα από τα ανωτέ-

ρω ο Νομάρχης Ανατολικής

Αττικής Λ. Κουρής με επιστο-

λή του προς τον Γενικό Επι-

θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Ρακιντζή την 14/4/2008

ζήτησε την διενέργεια ελέγ-

χου για τις μέχρι σήμερα

ενέργειες της Πολεοδομίας

Μαρκοπούλου καθώς και την

παρακολούθηση των μελλο-

ντικών ενεργειών της επί του

θέματος και ήδη ανετέθη στο

Σώμα Επιθεωρητών Ελε-

γκτών Δημόσιας Διοίκησης η

διενέργεια ελέγχου, τα απο-

τελέσματα  του οποίου ανα-

μένονται.

• Η παλαιότερη υπόθεση της

οικοδομής Αναστασίου στην

οποία έγιναν αναφορές σε

πρόσφατα δημοσιεύματα δεν

είναι ανάλογη με την υπόθε-

ση της οικοδομής Σουφλιά.

Η Νομαρχία δίνει απαντήσεις για τις ενέργειες της Πολεοδομίας 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΡΗ

Σε απάντηση ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων

Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ ο Νομάρχης Λ. Κουρής έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Η προσπάθεια μετατροπής από συγκεκριμένους κύκλους του

πολεοδομικού θέματος της οικοδομής Σουφλιά σε δήθεν «κό-

ντρα» μεταξύ εμού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ δεν βοηθά

στην νηφάλια και σε βάθος εξέταση του προβλήματος.

Ως εκ τούτου δεν πρόκειται να συνεχίσω να μετέχω σε έναν

ατέρμονα και άσκοπο κύκλο ανακοινώσεων, που δεν ξεκίνησε

πάντως από την Νομαρχία.

Χρήσιμο θα ήταν οι συντάκτες των ανακοινώσεων του Γραφεί-

ου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ να είχαν κά-

νει τον κόπο να διαβάσουν με προσοχή την ανακοίνωση της

Νομαρχίας της 12ης Μαΐου, αφού θα έβρισκαν απαντήσεις σε

όλα εκείνα που επιλεκτικά προβάλουν αλλά και σε όσα απο-

σιωπούν».

στην οικοδομή Σουφλιά
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Γράφουν λοιπόν οι Σύλλογοι

μεταξύ άλλων: «Εμείς που

ασχολούμεθα με τους εξωραϊ-

στικούς συλλόγους έχουμε τη

διάθεση να βοηθήσουμε τη δη-

μοτική μας αρχή στο έργο της,

να εντοπίσουμε προβλήματα,

να μεταφέρουμε απόψεις, να

προτείνουμε λύσεις προς όφε-

λος της πόλης μας και των κα-

τοίκων της. 

Και παραθέτουν τα θέματα τα

οποία παρουσιάζουμε συνοπτι-

κά:

1. Ανάπτυξη των Θέσεων των

Συλλόγων στα Δημοτικά Συμ-

βούλια.

Εμείς που ασχολούμεθα με

τους εξωραϊστικούς Συλλό-

γους έχουμε τη διάθεση να

βοηθήσουμε την Δημοτική μας

Αρχή στο έργο της, να εντοπί-

σουμε προβλήματα, να μεταφέ-

ρουμε απόψεις, να προτείνου-

με λύσεις, προς όφελος της

πόλης μας και των κατοίκων

της.

Παρακαλούμε λοιπόν να δε-

χτείτε την σύντομη ανάπτυξη

των θέσεών μας από τον εκά-

στοτε εκπρόσωπο μας, σε

όποιο Δημοτικό Συμβούλιο αυ-

τό ζητηθεί από πλευράς μας,

προ ημερησίας διάταξης.

2. Οικόπεδα Κόνιαρη.

Μετά την πρόσφατη ακύρωση

της διαδικασίας πλειστηρια-

σμού, θεωρούμε ότι η Δημοτική

μας Αρχή πρέπει να υλοποιήσει

την απόφαση του Δ.Σ. Βούλας

περί απαλλοτρίωσης και να

προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια

προκειμένου να διασφαλιστεί η

περιοχή. 

3. Κατασκευή ισόπεδων διαβά-

σεων για πεζούς στη παραλια-

κή Λεωφόρο από το ΥΠΕΧΩ-

ΔΕ. (αναφέρονται στην επικιν-

δυνότητα της πρόσβασης στην

παραλία από τους πεζούς).

4. Λειτουργία λεωφορειακής

γραμμής. (Λειτουργία Λεωφο-

ρειακής γραμμής «Πλατεία

Βούλας – Σταθμός Ελληνικού»

λόγο του σταθμού Μετρό στο

Ελληνικό. 

5. Αντιμετώπιση Πολεοδομικών

παραβάσεων.

6. Ενημέρωση για την ανακύ-

κλωση.

7. Ανάγκη για έργο «Αποξήραν-

σης» στο Θεατράκι του Πάρκου

Εθνικής Αντίστασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΙΗΣ ΥΠΟΣΤΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 15.000,00€ + 19% ΦΠΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΗΓΗ: Ε.Τ.Π.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ. Πρωτ.: 7502/08.5.2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική δη-

μοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων

του Π. Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο:

“ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»”

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 19% και θα κα-

λυφθεί από Ε.Τ.Π.Α. και πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας ενώπιον

της Δημαρχιακής Επιτροπής στις 27 Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη με ώρα

έναρξης 10:30π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν

αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (750,00€) σε εγ-

γυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και

να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ζητούν παρέμβαση 

στα δημοτικά συμβούλια
Σύλλογοι εξωραϊστικοί και περιβάλλοντος της Βούλας  με έγ-

γραφό τους που μας κοινοποίησαν ζητούν από το Δημοτικό συμ-

βούλιο Βούλας να έχουν λόγο σε θέματα που αφορούν τη θεμα-

τολογία τους, με διάθεση βοήθειας της Δημοτικής Αρχής και του

έργου της.

Σ.Σ. Αλήθεια χρειαζόταν έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο

της πόλης για να μπορεί ένας Σύλλογος να έχει λόγο μέσα στο

Δημοτικό Συμβούλιο; Είναι απορίας άξιον και δείχνει και τη “δη-

μοκρατική” νοοτροπία της δημοτικής Αρχής!!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ. ΕΞΟΔΩΝ 2ου Δημοτικού Βρεφ/κού Σταθμού ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ για το έτος 2008

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δ.Σ. 2ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλλήνης ως απόφ. 28/09

Εγκριση Προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης ως απόφ. 42/2008

Ο πρόεδρος του 2ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλλήνης

Μερτύρης Λάζαρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ 22/4/2008

Ταχ.Δ/νση Αττικής 12 Τ.Κ. 19 400 Κορωπί

Fax: 210-6624963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ. Αριθ.95/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας απο-

φασίστηκε ομόφωνα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων (από

22/4/2008 έως και 20/6/2008) προς υπαγωγή των οφειλών (βεβαιωμένων

ή μη) των φορολογουμένων του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του Ν.3649/08

αρ. 26 και τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των οφειλών

(χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις και με έκπτωση 10% σε περίπτωση κα-

ταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής).

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές είναι:

1. Φορολογικές διαφορές μεταξύ Δήμων και φορολογουμένων για τις

οποίες ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον διοικητικών πρωτοδικείων και

οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του Νόμου.

2. Οφειλές του τέλους 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατο-

ρίων, κέντρων διασκέδασης κλπ.

3. Οφειλές από τέλη ύδρευσης, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διαφήμι-

σης, πρόστιμα, κλπ.

4. Οφειλές από δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές καθώς και πρόστιμα

του Κ.Ο.Κ.

Ειδικά για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καλούνται οι ιδιο-

κτήτες οικιών και καταστημάτων να δηλώσουν τα νέα τετραγωνικά μέτρα

αυτών, προκειμένου να καταγραφούν τυχόν αυξήσεις ή επεκτάσεις στην

επιφάνεια τους για την ανάλογη χρέωση χωρίς προσαύξηση και έκπτωση

10% σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του ποσού οφειλής βάσει του

ανωτέρω Νόμου.

Όσοι δεν καταθέσουν δήλωση μέχρι την 20/6/2008 θα χρεωθούν ανάλο-

γα και χωρίς τα ευεργετήματα του Νόμου.

Στην καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού υπόκει-

νται όλοι οι ηλεκτροδοτούμενοι ή μη χώροι, τα υπόγεια και η μη στεγα-

σμένοι επαγγελματικοί χώροι.

Για την υποβολή της δήλωσης να έχετε μαζί σας ένα πρόσφατο λογαρια-

σμό της ΔΕΗ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα

του Δήμου: 210-6626294 και 210-6628403

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθ. Πρακτικού 7ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Απόφασης 95/2008

ΘΕΜΑ 13ο: «Περί ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 26 Ν.3649/2008»

Στο Κορωπί σήμερα την 21η του Μήνα Απριλίου του έτους 2008, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, συνήλθε

σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κρωπίας, μετά από

την με αριθ. Πρωτ: 6597/17-4-2008 έγγραφο – πρόσκληση του κ. Προέ-

δρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ. Κώδικας) και επιδόθηκε σε κά-

θε ένα Δημοτικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα (προ 5 ημερών) με απόδειξη, κα-

τά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Σύμβουλοι.

1. Αναστάσιος Χρήστου, Πρόεδρος 2. Ντούνης Ανδρέας, Αντιπρόεδρος 3.

Σεραφείμ Κόλλιας 4. Ιωάννης Γκίκας (Τσάκωνας) 5. Χατζή – Γρίβα Σοφία

6. Κων/νος Παπαμιχάλης 7. Ελένη Τσεβά – Γκιόκα 8. Αντώνιος Ντούνης

9. Μαρία Γκίκα 10. Γεωργία Γιανίτσα – Κόγκα 11) Ελένη Ταξίδη – Καλ-

τουρουμίδη 12. Παναγιώτης Τσούκας 13. Δημήτριος Κιούσης 14. Γρινεζά-

κης Εμμανουήλ 15. Γεώργιος Σπέλλας 16. Κων/νος Δήμου 17. Λάμπρου

Σωτήριος 18. Αντώνιος Κορωνιάς.

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι παρακάτω Δημοτικοί

Σύμβουλοι: 1) Μεγαγιάννης Χρήστος, 2) Γκίκας Ιωάννης του Γ. (Μουστά-

κιας) 3) Γεώργιος Γκίκας.

Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον επί συνόλου

αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 21 παρευρίσκονται 18, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 13ου θέματος, το οποίο αναφερόταν και

στη νόμιμα κοινοποιηθείσα πρόσκληση και ημερήσια διάταξη. Επί του θέ-

ματος τούτου ο κ. Πρόεδρος ανέπτυξε στο Συμβούλιο τα εξής: Κύριοι

Σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3649/2008

(τέυχος 39Α /3-3-08) με τίτλο «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες

διατάξεις» (σε συνδυασμό με τους Ν. 3074/2002 και 3345/2205), τα Δη-

μοτικά Συμβούλια από την έναρξη της ισχύος του παρόντα νόμου (ήτοι

από 3/3/2008) και εντός διμήνου, μπορούν να εκδώσουν σχετική απόφα-

ση με την οποία να καθορίζουν:

1. Αποκλειστική προθεσμία υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων προς υπα-

γωγή στη ρύθμιση οφειλών (χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις) προς τους

Δήμους βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

Η προθεσμία υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει τους (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης.

2. Αριθμό μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των οφειλών ο οποίος δεν μπορεί

να είναι μεγαλύτερος των (24) είκοσι τεσσάρων και κάθε μια δόση δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) €.

Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές είναι:

1. Φορολογικές διαφορές μεταξύ Δήμων και φορολογουμένων ανεξάρ-

τητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκή-

θηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές και οι οποίες

εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου (ήτοι μέχρι 3/3/2008)

2. Οφειλές του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέ-

ντρων διασκέδασης κλπ.

3. Οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πρόστιμα κλπ.

4. Οφειλές από Δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές καθώς και πρόστι-

μα του Κ.Ο.Κ.

Προϋπόθεση υπαγωγής των ανωτέρω οφειλών στις ευεργετικές ρυθμί-

σεις του Νόμου αυτού είναι ότι οι οφειλές αυτές βεβαιωμένες ή μη, να

υφίστανται μέχρι τη δημοσίευσή του, ήτοι μέχρι 3/3/2008.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις ορίζουν ότι:

1. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

(και της δήλωσης) υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τε-

λευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

2. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθε-

σμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση 10%.

Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχώς μηνιαίων δόσεων επιφέρει

απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση

του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού, όπως είχε αρχικά βε-

βαιωθεί. 

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ για 4 μήνες

από τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.

Βάσει λοιπόν τα παραπάνω πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει:

1. Την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και αιτήσεων προς υπαγωγή

των οφειλών βεβαιωμένων ή μη (χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις) στις

ρυθμίσεις του Νόμου, η οποία προτείνεται να είναι ένα δίμηνο από τη λή-

ψη της παρούσας απόφασης. 

2. Τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των οφειλών, ο οποίος

προτείνεται κατ’ ανώτατο όριο να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) με πε-

ριορισμό ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πε-

νήντα (150) €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλο-

γική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καθορίζει την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και αιτήσεων προς

υπαγωγή των οφειλών στις ρυθμίσεις του νόμου, σε ένα δίμηνο από τη

λήψη της παρούσης απόφασης.

2. Καθορίζει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης των οφειλών, ο

οποίος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 24 (είκοσι τέσσερις) με περιορισμό ότι

η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€ (εκατόν πενήντα €).

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Χρήστου Ντούνης Ανδρέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Καποδιστρίου 34 Ε61183
10432 ΑΘΗΝΑ 30/4/2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 08.00 - 13.00

ΤΗΛ. 210 5279.000

FAX: 210 5234312, 210 5221004

e-mail: webmaster@et.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απόφασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με

την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛ-

ΛΩΠΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-

ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο “PAPADIAS FITNESS

AND WELLNESS CENΤER”, της 20.4.2008

Περί μειώσεως του κεφαλαίου της άνω εταιρείας.

Η διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-

ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο

“PAPADIAS FITNESS AND WELLNESS CENΤER”, με έδρα τη Βούλα

Αττικής, οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 112 αποφάσισε τη μείωση του

εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 126.000 με συμψηφισμό και δια-

γραφή ισόποσων ζημιών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων και ακύ-

ρωση αντιστοίχως εταιρικών μεριδίων 1050, ονομαστικής αξίας ευρώ

120 το καθένα, και συνολικής αξίας ευρώ 126.000.

Το εν λόγω ποσό μείωσης από ευρώ 126.000 αντιπροσωπεύει το σύ-

νολο σχεδόν των ζημιών των προηγουμένων εταιρικών χρήσεων, που

ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 126.000.

Παραμένοντος έτσι του υπολοίπου ποσού από ευρώ 18.000 ώς κεφά-

λαιο της εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινόχρηστων χώρων

Δ/ΝΣΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ (Λεωφ. Βας. Παύλου)»

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΚ-ΜΦ_ΒΠ/ΔΗΜ

Δ/νση Τ.Π.& Π.

Τμήμα Μελετών & Έργων Α.Μ.23(Λ-17)07

Λεωφ. Κ.Καραμαλνή 18 Βούλα - Τ.Κ.166-73

Πληρ: Κούσιος Α. - ΤΗΛ.:213 2020000-801 11 86852

FAX:2109659208 l E-mail:akousias@dimvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για

ανάδειξη  αναδόχου κατασκευής του έργου: Ηλεκτροφωτισμός Κοινό-

χρηστων Χώρων (Λεωφ. Βασ. Παύλου) με σφραγισμένες  προσφορές

σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π. Δ/γματος 609/85 & κατά το σύστημα

προσφοράς  «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις

των Ν.Δ. 1418/84, 2229/94, 2940/2001, 3263/2004 και των  Π.Δ. 609/85,

Π.Δ.23/93, Π.Δ. 265/91, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 171/87 κλπ όπως αναφέρονται

στην διακήρυξη για το έργο: 

«Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων (Λεωφ.Βασ.Παύλου)»

• Προϋπολογισμού 29.411,77 ευρώ και Φ.Π.Α. 5.588,23 ευρώ 

• Συνολικής δαπάνης 35.000,00 ευρώ

• Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του δήμου  

• Πίστωση έτους 2008,35.000,00 ευρώ                                                                                                                      

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 03/06/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λή-

ξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. στο Δήμο Βούλας (Λε-

ωφ. Κ.Καραμανλή 18-Βούλα).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα-

ξίες, εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο

ΜΕΕΠ τάξης Α1, Α2 και 1ης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογι-

κών σύμφωνα με το Ν.2940/01 όπως ισχύει.  

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρη-

ση  και Φ.Π.Α. δηλαδή 580,00 ευρώ                                                                            

Πληροφορίες δίνονται  από την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 213 20

20000- 801 11 86852. Υπεύθυνος κ.Α. Κούσιος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη αντί του

ποσού των 20 ευρώ από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18-Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30)  μέχρι και την Πέμπτη 29/05/2008.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 7

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Απόφασης: 50

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

Στην Βουλιαγμένη σήμερα 12 Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα

9:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δη-

μάρχου Βουλιαγμένης, που έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του Δημο-

τικού και Κοινοτικού Κώδικα και κοινοποιήθηκε με την δημοτική υπάλλη-

λο κα. Νικολαΐδου Καλλιόπη στις 5/5/08, συνήλθε σε συνεδρίαση η Δη-

μαρχιακή Επιτροπή Βουλιαγμένης, 

Παρόντες: 1) Γρηγόρης Κασιδόκωστας, Πρόεδρος, 2) Παναγιώτης Κα-

ρυώτης, Τακτικό Μέλος 3) Σωτήρης Ελευθ7ερίου, Τακτικό Μέλος και 4)

Παναγιώτης Σκουζής, Τακτικό Μέλος

Απόντες: 1) Άννα Φαρμακίδη, Αντιπρόεδρος

Αφού υπάρχει η πλειοψηφία των μελών της πενταμελούς επιτροπής όπως

το άρθρο 103 του Π.Δ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

απαιτεί, η Δημαρχιακή Επιτροπή προχωρεί στην συζήτηση του παρακά-

τω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 13ον: «Εισήγηση για καθορισμό ανώτατου ορίου ασφαλείας εισερ-

χομένων στις οργανωμένες πλαζ της περιφέρειας του Δήμου μας, στο

Δημοτικό Συμβούλιο».

Ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής, εισηγούμενος

το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το με ημ.

16.4.08 σημείωμά του το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 παρακαλώ να ειση-

γηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για καθορισμό ανω-

τάτου ορίου ασφαλείας εισερχομένων στις οργανωμένες πλαζ της περι-

φέρειας του Δήμου μας.

Η λήψη απόφασης κρίνεται αναγκαία λόγω της πεπερασμένης χωρητικό-

τητας των οργανωμένων πλαζ με αποτέλεσμα ο καθορισμός ανώτατου

ορίου ασφαλείας εισερχομένων να κρίνεται άκρως απαραίτητος για την

προστασία των πολιτών, τη διατήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλι-

ση της ομαλής λειτουργίας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοί-

κων της. 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή

απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ.2, εδαφ. 2 του άρθρ.79.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί αρμοδιο-

τήτων της Δημαρχιακής Επιτροπής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) περί του ελέγ-

χου νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του

Ν.3463/2006 και λαμβάνοντας υπόψη το με ημ.16/4/08 σημείωμα του Δη-

μάρχου, το οποίο αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης, ανώτατο

όριο εισερχομένων στις οργανωμένες πλαζ της περιφέρειας του Δήμου

μας:

Α) 1.000 άτομα για την πλαζ του ΑΣΤΕΡΑ και 

Β) 2.000 άτομα για την πλαζ του ΕΟΤ.

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Καρυώτης Παναγιώτης, 

Ελευθερίου Σωτήρης & Σταμ. Θεολόγος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βουλιαγμένη 14/5/08

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 3727

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, 

τηλ. 8963.636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προ-

κηρύσσει «ανοιχτή δημοπρασία»

σύμφωνα με την παράγραφο 2α

του άρθρου 4 του Ν. 1418/84

όπως ισχύει και με τους όρους

του Ν. 3263/04 και επιλογής συ-

στήματος υποβολής οικονομικών

προσφορών με «επιμέρους ποσο-

στά έκπτωσης κατά ομάδες»,

σύμφωνα με την παραγρ. 4, περι-

πτ. β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84

και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85,

για την εκτέλεση του έργου «Δια-

νοίξεις & ασφαλτοστρώσεις δια-

φόρων οδών του Δήμου ΙΙΙ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

10 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00πμ. (λήξη επίδοσης προσφο-

ρών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμέ-

νης, στη Βουλιαγμένη του Νομού

Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επι-

τροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρό-

γραμμα εκτελεστέων έργων

έτους 2008, θα βαρύνει τον Κ.Α.

30-7323.013 σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 404/08 Εκθεση Ανάληψης

Δαπάνης και έχει προϋπολογισμό

150.000,00 ευρώ (επιχορήγηση

από το πρόγραμμα «Θησέας:

38.000,00 ευρώ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟ-

ΡΟΥΣ: 112.000,00 ευρω», ο οποί-

ος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 87.470,51€

Γενικά έξοδα και Οφελος εργολά-

βου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 4.235,74€

Γενικά έξοδα και Οφελος εργολά-

βου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 28%): 17.902,81€.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί

της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.441,36€.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:

23,949,58€.

Το έργο θα εκτελεσθεί από εργο-

λήπτη, εργοληπτική επιχείρηση ή

κοινοπραξία εργοληπτικής επιχεί-

ρησης, εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Α2

ή 1η τάξη ή 2η τάξη για έργα κα-

τηγορίας οδοποιϊας.

Συνολική προθεσμία περαίωσης

του έργου ορίζεται σε (90) ενενή-

ντα ημέρες, αρχής γενομένης

από την ημέρα υπογραφής της

σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του προϋπολογισμού με

εγγυητική επιστολή του

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π.&Δ’. ή

αναγνωρισμένης Τράπεζας, πο-

σού 2.521,00€ (άρθρο 15 διακή-

ρυξης).

Το έντυπο οικονομικής προσφο-

ράς που θα συμπληρωθεί από

τους διαγωνιζόμενους και τα τεύ-

χη δημοπράτησης, διατίθενται

από το γραφείο Τεχνικών Υπηρε-

σιών οδός Αφροδίτης 2. Πληρο-

φορίες κα Σαββάκη Ελλη ή κ. Συ-

μεωνίδης τηλ. 210 8960.156 κατά

τις ημέρες και ώρες Δευτ. – Πα-

ρασκευή 8.00 – 13.00 και Παρα-

σκευή 8.00 – 12.30.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται

στους ενδιαφερόμενους από την

αρχή που διεξάγει τον διαγωνι-

σμό μέχρι και την 5/6/08. Εφόσον

ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγού-

νται το αργότερο εντός της επό-

μενης εργάσιμης ημέρας από την

υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:12/05/2008
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 5055

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 72 92 601-8

FAX: 210 72 92 621

ΠΛΗΡ: ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΜΑΜΑΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακη-

ρύσσει την με ανοιχτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την

κατασκευή του έργου ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΜΑΗ προϋπολο-

γισμού 295.500,00 ευρώ   (συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.1418/84 όπως αυτός ισχύει,

και του Ν.3236/2004.

Η οικονομική προσφορά των δια-

γωνιζομένων, θα υποβληθεί με

το σύστημα προσφορά με επιμέ-

ρους ποσοστών έκπτωσης. (άρ-

θρο 7 του ΠΔ 609/85) 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 10 Ιουνί-

ου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές

εργοληπτικές επιχειρήσεις

γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα

οικοδομικά και για τάξη πτυ-

χίων Α2 και πάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής 4.970,00

ευρώ θα απευθύνεται στο Δήμο

Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημο-

πράτησης κλπ δίνονται στην Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου από

την Δευτέρα 19/05/2008 τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες από

8:30π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέχρι και

5/6/2008 ημέρα Πέμπτη. 

Τα έντυπα δημοπράτησης (δια-

κήρυξη, αριθμημένο έντυπο

προσφοράς, προϋπολογισμός

μελέτης και τιμολόγιο μελέτης)

παραλαμβάνονται από Δευτέρα

19 Μαΐου 2008 και το αργότερο

μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008

(ώρες 8:30-13:00), μετά την έκ-

δοση σχετικού χρηματικού πα-

ράβολου 10 ευρώ στο ταμείο

του Δήμου  Καισαριανής. Τα

υπόλοιπα τεύχη της μελέτης κα-

θώς και τα σχετικά σχέδια θα

βρίσκονται στην Τεχνική υπηρε-

σία του Δήμου και θα είναι στην

διάθεση των ενδιαφερόμενων

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

επίσης. Αντίγραφα των τελευ-

ταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπο-

ρούν να προμηθευτούν μετά

από συνεννόηση με την υπηρε-

σία με δική τους φροντίδα και

δαπάνη επίσης μέχρι το μεσημέ-

ρι της 5ης Ιουνίου 2008 (ώρες

8:30-13:00).     

Τα έξοδα  δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το πα-

ραπάνω έργο βαρύνουν τον ανά-

δοχο.

Ο Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

της Αριθμ. Απόφασης 94/2008  

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κρωπίας   

«Περί λήψης τοπικής κανονι-

στικής απόφασης για μερική

μείωση  λογ/σμου υδροδότη-

σης σύμφωνα με τον κανονι-

σμό λειτουργίας ύδρευσης»

Στο Κορωπί στις 21 του μήνα

Απριλίου του έτους 2008 ημέ-

ρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Κρωπίας

ενέκρινε ομόφωνα την τοπική

κανονιστική απόφαση με την

οποία καθορίζονται οι όροι για

την μείωση των λογ/σμων

ύδρευσης όταν έχει πιστοποιη-

θεί αφανής διαρροή νερού από

βλάβη εσωτερικών υδραυλι-

κών εγκαταστάσεων, η οποία

ενσωματώνεται και συμπληρώ-

νει τον κανονισμό λειτουργίας

ύδρευσης (απόφαση Δ.Σ.

135/95) και συγκεκριμένα το

άρθρο 9 παράγραφο 7 με τίτλο

Παράρτημα Ι ως ακολούθως:    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ
1. Ως αφανής διαρροή νοείται

η διαρροή σε μη εμφανές τμή-

μα του εσωτερικού υδραυλικού

δικτύου του υδρευόμενου ακι-

νήτου, η οποία δεν ήταν δυνα-

τόν να διαπιστωθεί από τον κα-

ταναλωτή. Αφανής διαρροή

δεν νοείται η οποιαδήποτε

βλάβη στο υπαίθριο ποτιστικό

σύστημα, ούτε η διαρροή από

καζανάκι. 

2. Δεν είναι και δεν δικαιούται

μείωση λόγω αφανούς διαρ-

ροής οι υδρευόμενοι όταν εν

απουσία τους (όπως οι θερινές

κατοικίες), δεν έχει κλεισθεί ο

εσωτερικός διακόπτης αμέσως

μετά το φρεάτιο.

3. Προϋπόθεση για την μείωση

του λογ/σμου είναι η κατανά-

λωση να είναι αυξημένη του-

λάχιστον κατά 50% σε σχέση

με αυτήν του αντίστοιχου δια-

στήματος του προηγούμενου

έτους και να ξεπερνά στο τρί-

μηνο που διαπιστώθηκε διαρ-

ροή την κατανάλωση των 105

κυβικών. 

4. Σε περιπτώσεις αδυναμίας

προσδιορισμού του μεγέθους

της κατανάλωσης, του αντί-

στοιχου διαστήματος του

προηγούμενου έτους, λόγω

ελαττωματικού υδρομέτρου  

ή αλλαγής του ενοίκου, ως πο-

σοστό αύξησης της κατανάλω-

σης λαμβάνεται η αντίστοιχη

των αμέσως προηγούμενων

ετών, η οποία θα πρέπει να

έχει και πάλι αύξηση της κατα-

νάλωσης κατά 50%. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ                    

1.Ο υδρευόμενος  υποβάλει

έγγραφο αίτημα για μείωση

του λογ/σμου.

2.Μετά το έγγραφο αίτημα Τε-

χνικοί του Δήμου, οι οποίοι κα-

θορίζονται με απόφαση Δη-

μάρχου για τον συγκεκριμένο

έλεγχο, εξετάζουν τα αναφε-

ρόμενα από τον υδρευόμενο

και εισηγούνται ανάλογα στο

Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου

το οποίο αποφασίζει αν ο

υδρευόμενος πληροί τις προϋ-

ποθέσεις για μείωση του

λογ/σμου. Η αφανής διαρροή

θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε

να μην είναι δυνατόν να γίνει

αντιληπτή από τον υδρευόμε-

νο. Αμελής συμπεριφορά του

υδρευόμενου (π.χ. μη κλείσιμο

του εσωτερικού διακόπτη εν

απουσία του ή μη) δεν θεωρεί-

ται αφανής διαρροή. 

3.Για το ίδιο ακίνητο δεν μπο-

ρεί να χορηγηθεί για 2η φορά

μείωση λόγω αφανούς διαρ-

ροής πριν την προέλευση τριε-

τίας.

4.Όσον αφορά το ποσοστό της

μείωσης, όταν όλες οι προη-

γούμενες προϋποθέσεις ισχύ-

ουν, οι καταναλωτές θα χρεώ-

νονται το μέγεθος της κατανά-

λωσης του αντίστοιχου τριμή-

νου του προηγούμενου έτους

σύμφωνα με την ισχύουσα τι-

μολόγηση και την επιπλέον κα-

τανάλωση (της διαρροής) με

την εκάστοτε  τιμή αγοράς ανά

κυβικό μέτρο από την ΕΥΔΑΠ

ΑΕ

5.Η παραπάνω μείωση των

λογ/σμων ύδρευσης για αφα-

νείς διαρροές ισχύει μόνον για

τους υδρευόμενους οι οποίοι

χρεώνονται με το γενικό τιμο-

λόγιο(οικιακό).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΔΕΥΤΕΡΑ 19, ΠΕΜΠΤΗ 22 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25/5

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση διώροφο ή τριώροφο κτίριο,

στο Κορωπί, με νόμιμη άδεια, 600τ.μ. περίπου, με αντίστοιχο

προαύλιο για δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Πληροφορίες

210-6020630 κ. Δελλίου και 69766797245 κ. Κερασοβίτη. 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη. Προ-

ϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Τα εστιατόριo

McDonald’s  Βάρης

ΖΗΤΑ νέους/νέες για θέσεις Προσωπικού Εστιατορίων

μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Οι υποψήφιοι θα εκπαι-

δευτούν σε όλες τις θέσεις παραγωγής/λειτουργίας και θα

επανδρώσουν ανάλογες θέσεις στο εστιατόριο.

Η αναρρίχηση σε καλύτερες θέσεις εξαρτάται από την αποτε-

λεσματικότητα των νέων εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση ή

βιογραφικό σημείωμα στο εστιατόριο Π. Παϊζή & Αγ.

Λαύρας 10 (τηλ. 210-8972.246).

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, εδικό-

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Συνεδριάζει Δευτέρα  19/5  8μ.μ.

Το Δ.Σ. Βούλας συνεδριάζει την Δευτέρα  19 Μαΐου στις 8 μ.μ.

με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:

3. Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων και Συλλόγου υπαλλή-

λων Δήμου Βούλας ποσού 78.400 €.

6. Απόφαση επί αιτήσεως Μουσείου Μπενάκη για ρύθμιση ποσού

182.846,33 €, δαπάνες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου

και κρασπεδορείθρων στα οικ.τ. 274, 252, 255, 256, 262, 263.

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας λήξης εργολαβικής σύμ-

βασης για την προσθήκη αιθουσών στο 3ο Δημ. Σχολείο.

14. Παράταση προθεσμίας εργολαβικής σύμβασης για προσθήκη

αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

17. Εγκριση ισολογισμού πεπραγμένων διοίκησης και αποδοχή

έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου της Δημοτικής Επιχείρησης.

22. Σύναψη δανείου από ΤΠ&Δ. Εξουσιοδότηση δημάρχου για

υπογραφή σύμβασης δανείου.



...για την υγειά μας

Νέες τιμές σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης
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Σε 8.340.136,00 € αναφέρεται το

συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος,

για το κοινωνικό σύνολο και τα

ασφαλιστικά ταμεία (βάσει των

ποσοτήτων που πουλήθηκαν το

έτος 2007 και τις μειωμένες λιανι-

κές τιμές) από το νέο Δελτίο Τι-

μών Φαρμάκων (ΔΤΦ), που βρί-

σκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.

ΑΝ. με αριθμό 2/2008. http:

//www.gge.gr/37/index.asp 

Το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

θα έχει ισχύ από την 08/05/08.

Το νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνει κ τις

νέες μειωμένες τιμές έως 20%

«23» πρωτοτύπων φαρμάκων ευ-

ρείας κατανάλωσης, λόγω λήξης

ισχύος του πρώτου Εθνικού Δι-

πλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέ-

ντας)  της δραστικής ουσίας του

φαρμακευτικού προϊόντος για τα

οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις,

όπως αυτές προβλέπονται από

την  εγκύκλιο του ΥΠΑΝ

Α3/3623/06.

Επιπλέον στο νέο δελτίο  περι-

λαμβάνονται:

α) Ευθυγραμμίσεις – μειώσεις

«172» φαρμακευτικών προϊό-

ντων όμοιας δραστικής ουσίας και

φαρμακοτεχνικής μορφής (αντίγρα-

φα) στο 80% της τιμής πώλησης των

αντίστοιχων πρωτοτύπων τους, τα

οποία έχουν μειωθεί λόγω της ανακο-

στολόγησης του 2007 (άρθρο 442 της

6/2005 Α.Δ.).

β) Ευθυγραμμίσεις – αυξήσεις

«23» φαρμακευτικών προϊόντων

(αντιγράφων) στο 80% της τιμής

πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύ-

πων τους οι τιμές των οποίων είχαν

εγκριθεί σε προηγούμενα δελτία και

την ανακοστολόγηση του έτους 2007. 

γ) «338» τιμές νέων φαρμακευτι-

κών προϊόντων που έχει εκδοθεί

η άδεια κυκλοφορίας τους από

τον Ε.Ο.Φ. και για τα οποία είχαν κα-

τατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του

Υπ. Ανάπτυξης σχετι-

κά αιτήματα των εν-

διαφερομένων επιχει-

ρήσεων μέχρι και την

18/04/08, βάσει της

εγκυκλίου Α3-

759/4/2/2008.

Το Υπ. Ανάπτυ-

ξης ενέκρινε τιμές

στα νεοκυκλοφο-

ρούντα φαρμακευ-

τικά σκευάσματα

πρωτότυπα και

όμοιας δραστικής

ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή

των διατάξεων της ισχύουσας υπ’

αριθ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες

που προβλέπονται από την κοινο-

τική νομοθεσία και μετά από γνω-

μοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγη-

ση της Επιτροπής Τιμών Φαρμά-

κων. 

Οι τιμές όλων των νέων φαρμα-

κευτικών ιδιοσκευασμάτων προσ-

διορίστηκαν και είναι απολύτως

εναρμονισμένες με τον μέσο όρο

των τριών (3) χαμηλότερων τιμών

της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο (2)

από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον

της Ελβετίας και μια (1) από τις

10 χώρες που προσχώρησαν την

1/5/2004 στην Ε.Ε., στον οποίον

μέσο όρο προστέθηκαν τα έξοδα

εισαγωγής και οι υποχρεωτικές

εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντι-

γράφων στο 80% της τιμής των

αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.

δ) Διαγραφές «60» φαρμακευτι-

κών προϊόντων σύμφωνα  με

αντίστοιχες αποφάσεις του

Ε.Ο.Φ. 

ε) «57» μεταβολές που αφορούν

μόνο αλλαγή ονομασίας και

υπεύθυνου κυκλοφορίας. (Οι ως

άνω αλλαγές δεν αφορούν τις τιμές

των φαρμάκων)  και 

στ) Διορθώσεις τιμών φαρμάκων

προηγούμενων δελτίων που αντι-

στοιχούν σε «10» μειώσεις τιμών,

«2» αυξήσεις και «1» αναλογική

τιμή  πολλαπλάσιας συσκευασίας.

Στο Δελτίο περιλαμβάνονται με-

ταξύ των άλλων και φάρμακα

ογκολογικά, επιφανειακής αναι-

σθησίας του δέρματος, εμβόλια,

αντιισταμινικά, φάρμακα για την

καταπολέμηση της ηπατίτιδας C,

ανοσοκατασταλτικά, θρομβοεμ-

βολυτικά, αντιρετροϊκά, για νόσο

του POMPE. 

Με αφορμή το νέο δελτίο τιμών

φαρμάκων ο Υφυπουργός Ανά-

πτυξης Γιώργος Βλάχος έκανε

την παρακάτω δήλωση:
«Δημοσιοποιούμε σήμερα το νέο δελ-

τίο τιμών φαρμάκων, το οποίο και θα

ισχύσει από αύριο.

Το δελτίο περιλαμβάνει νέες μειωμέ-

νες τιμές έως 20% σε φάρμακα ευρεί-

ας κατανάλωσης.

Από τις νέες τιμές που καθορίσαμε

προκύπτει συνολικό καθαρό ετήσιο

όφελος, για το κοινωνικό σύνολο και

τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους περίπου

11 εκατομμύριων ευρώ, με βάση τις πο-

σότητες που πουλήθηκαν το έτος 2007. 

Στον τομέα των φαρμάκων, αλλά και

συνολικά στην αγορά, η προσπάθεια

παρέμβασης συνεχίζεται με υπευθυνό-

τητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με απο-

κλειστικό στόχο την προστασία του πο-

λίτη – καταναλωτή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα. Ενεργοποιού-

με όλους τους μηχανισμούς, που έχου-

με.

Προχωρούμε σε θεσμικές παρεμβά-

σεις. Σ΄ ένα δύσκολο διεθνές περιβάλ-

λον κάνουμε το καλύτερο για να θωρα-

κίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών.

Στον αγώνα αυτό επιδιώκουμε τη συ-

νεργασία όλων. Είναι, άλλωστε, υπόθε-

ση όλης της κοινωνίας».

Μ
ε 2 δισεκατομμύρια euro θα

χρηματοδοτηθεί η Ευρωπαϊ-

κή Έρευνα στο χώρο του

Φαρμάκου τα επόμενα χρόνια

απάντησε ο επίτροπος Επιστήμης

και Έρευνας  Janez Potocnik σε

σχετικό ερώτημα του ευρωβου-

λευτή  Μανώλη Αγγελάκα. 

Ο ευρωβουλευτής είχε καταθέσει

ερώτηση στην  Επιτροπή σχετικά

με το φαινόμενο της δραματικής

μείωσης της φαρμακευτικής

έρευνας που πραγματοποιείται

στην Ευρώπη, καθώς και με τους

τρόπους αντιμετώπισης του.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος

Potocnik αναφέρει ότι έχει αναλη-

φθεί μία κοινή  τεχνολογική πρω-

τοβουλία για τα καινοτόμα φάρμα-

κα (ΠΚΦ) "βάσει του ΠΠ7 (έβδομο

πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και

ανάπτυξης (2007-2013), προς αντι-

μετώπιση της μείωσης των επεν-

δύσεων στη φαρμακευτική έρευνα

στην Ευρώπη.... Αυτή η σύμπραξη

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, προϋ-

πολογισμού ύψους 2 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ, μεταξύ της Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητας, εκπροσωπούμε-

νης από την Επιτροπή, και της Ευ-

ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμα-

κευτικών Βιομηχανιών και Ενώσε-

ων έχει ως στόχο την αύξηση των

επενδύσεων στο βιοφαρμακευτικό

κλάδο στην Ευρώπη".

Η Επιτροπή υπογραμμίζει στην

απάντησή της ότι έχει αναλάβει

παράλληλες δράσεις  για την αντι-

μετώπιση ορισμένων ελλείψεων

στο φαρμακευτικό τομέα. Οι δρά-

σεις αυτές επικεντώνονται:

– στην ολοκλήρωση της αναθεώ-

ρησης της φαρμακευτικής νομοθε-

σίας, η οποία  εφαρμόζεται πλή-

ρως από το 2005, και 

– στη λειτουργία του Φόρουμ για

τα Φάρμακα, το οποίο δημιουργή-

θηκε, με σκοπό τη διασφάλιση

υψηλού επιπέδου προστασίας της

δημόσιας υγείας, την προώθηση

της καινοτομίας στον τομέα των

φαρμακευτικών προϊόντων και την

κατοχύρωση της διάθεσης φαρμά-

κων σε προσιτές τιμές.

Σχολιάζοντας την απάντηση της

Επιτροπής, ο Ευρωβουλευτής Αγ-

γελάκας δήλωσε: 

"Η ενίσχυση των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Φαρ-
μακοβιομηχανίας αποτελεί θέμα
υψηλής σημασίας τόσο για την επι-
βίωση της ίδιας όσο και για την
προάσπιση της υγείας των πολι-
τών. Σε συνεργασία με  την Πανε-
πιστημιακή Κοινότητα θα πρέπει να
ενταθούν οι ερευνητικές  προσπά-
θειες,  έτσι ώστε να ενισχυθεί η θε-
ραπευτική  με νέα φάρμακα, ασφα-
λή, αποτελεσματικά  στα οποία να
έχουν  ισότιμη  πρόσβαση όλοι οι
Ευρωπαίοι πολίτες" . 

2 δισεκατομμύρια ευρώ

από την ΕΕ για τη 

φαρμακευτική έρευνα

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας για τα

ζώα που κυκλοφορούν αδέσποτα στους δρόμους,

από ευθύνη ανεύθυνων πολιτών, δημιουργώντας

προβλήματα στους πεζούς κυρίως.

Είχαμε επικεντρωθεί στην παραλία

της Βάρκιζας, όχι γιατί εκεί είναι το

πρόβλημα· το πρόβλημα το έχουν οι

περισσότεροι Δήμοι. Αλλος λιγότε-

ρο άλλος περισσότερο· περισσότερο

βέβαια οι Δήμοι που έχουν μεγάλες

υπαίθριες εκτάσεις ελεύθερες ακό-

μα, γιατί έτσι οι “ζωόφιλοι” τα εγκα-

ταλείπουν πιο εύκολα.

Για το άρθρο μας αυτό, δεχτήκαμε

τηλεφωνήματα και από το Δήμαρχο

Βάρης (για παράπονα) αλλά και από

το φιλοζωικό σύλλογο της πόλης.

Αυτό δείχνει μία ευαισθησία την οποία καταγρά-

φουμε στα θετικά.

Το κείμενό μας είχε προκύψει από τηλεφωνήματα

αναγνωστών και e-mails οι φωτογραφίες, που δημο-

σιεύσαμε και προέρχονται από την περιοχή.

Τα ζώα στις αγέλες των σκύλων δεν

είναι σώνει και καλά επιθετικά, ιδιαί-

τερα αν είναι στειρωμένα, όπως μας

διαβεβαίωσαν, από το σύλλογο, ότι

είναι. Μπορεί να είναι ένα ζώο μέσα

από την αγέλη επιθετικό το οποίο

πρέπει να απομονωθεί βεβαίως.

Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ. Ας κά-

νουν τις ενέργειές τους Σύλλογος

και Δήμος να απομονώσουν κάποια

επιθετικά ζώα, γιατί όπως γράφαμε

και στον τίτλο μας αγαπάμε τα ζώα

αλλά δεν ξεχνάμε τον άνθρωπο.

Αννα Μπουζιάνη

Αγαπάμε τα ζώα αλλά δεν ξεχνάμε τον άνθρωπο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12/5/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5057

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΗΛ: 210 72 92 601-8 

FAX: 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΙΤΩΝΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ 

ΙΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής δια-

κηρύσσει την με ανοιχτή δημο-

πρασία επιλογή αναδόχου για

την κατασκευή του έργου ΑΝΑ-

ΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΦΩ-

ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ προϋπολο-

γισμού 32.000,00 ευρώ (συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του

Ν.1418/84 όπως αυτός ισχύει,

και του Ν.3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί

με το σύστημα προσφορά με

επιμέρους  ποσοστών έκπτω-

σης. (άρθρο 7 του ΠΔ 609/85)  

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 10 Ιου-

νίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.   

Στη Δημοπρασία γίνονται δε-

κτές εργοληπτικές επιχειρήσεις

γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα

οδοποιίας και για τάξη πτυχίων

Α1 και πάνω και έργα οικοδομι-

κά και για τάξη πτυχίων Α1 και

πάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής 540,00

ευρώ θα απευθύνεται στο Δήμο

Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημο-

πράτησης κλπ δίνονται στην Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου από

την Δευτέρα 19/05/2008 τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες από

8:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέχρι και

5/6/2008 ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (δια-

κήρυξη, αριθμημένο έντυπο

προσφοράς, προϋπολογισμός

μελέτης και τιμολόγιο μελέτης)

παραλαμβάνονται από Δευτέρα

19 Μαΐου 2008 και το αργότερο

μέχρι Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008

(ώρες  8:30-13:00),  μετά την έκ-

δοση σχετικού χρηματικού πα-

ράβολου 10 ευρώ στο ταμείο

του Δήμου Καισαριανής. Τα

υπόλοιπα τεύχη της μελέτης

καθώς και τα σχετικά σχέδια θα

βρίσκονται στην Τεχνική υπηρε-

σία του Δήμου και θα είναι στην

διάθεση των ενδιαφερομένων

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

επίσης. Αντίγραφα των τελευ-

ταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπο-

ρούν να προμηθευτούν μετά

από συνεννόηση με την υπηρε-

σία με δική τους φροντίδα και

δαπάνη επίσης μέχρι το μεση-

μέρι της 5ης Ιουνίου 2008 (ώρες

8:30-13:00).         

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το

παραπάνω έργο βαρύνουν τον

ανάδοχο.  

Ο Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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Μεγάλες αθλητικές στιγμές εκτυλί-

χθηκαν το 4ήμερο 8-11 Μαΐου στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο

Μαρκόπουλο, όπου ολοκληρώθηκε το

πρωτάθλημα υπερπήδησης εμπο-

δίων Alpha Private Bank και αναδεί-

χθηκαν στις κατηγορίες Παίδων, Εφή-

βων, Νέων Ιππέων και Ενηλίκων οι

πρωταθλητές Ελλάδας. 

Στην κατηγορία Παίδων την πρώτη

θέση κατέκτησε ο Παναγιώτης Φρα-

τζής συγκεντρώνοντας συνολικά

στους 5 γύρους μόλις 12 βαθμούς

ποινής. 

Δεύτερη ήρθε η Αντωνία Ποντίκη με

20 βαθμούς ποινής και τρίτη η Θεο-

φανώ Κατσανούλα με 26 βαθμούς

ποινής. 

Στους εφήβους τα λιγότερα σφάλμα-

τα συγκέντρωσε η Ευδοξία Σακελλα-

ρίδη κερδίζοντας έτσι δίκαια τον τίτ-

λο της πρωταθλήτριας. 

Στη δεύτερη θέση ήρθε η Εμμανουέ-

λα Ερρέρα με 4 βαθμούς ποινής δια-

φορά από την πρώτη και στη 3η θέση

ο Γρηγόρης Μαρινάκης. 

Το Φαβορί Επιβεβαίωσε 

τον τίτλο του!

Στην κατηγορία των νέων ιππέων, στο

«ψηλότερο βάθρο ανέβηκε» επάξια ο

Πρωταθλητής Σπύρος Κούβελος (γιός

του Προέδρου του Ε.Ο.Ι. Ισίδωρου Κούβε-

λου) συγκεντρώνοντας και στους 5

γύρους μόλις 10,18 βαθμούς ποινής

επιβεβαιώνοντας έτσι το τίτλο του ως

φαβορί των ημερών. 

Δεύτερος και τρίτος ήταν αντίστοιχα

ο Κρίτων Ζαφειρόπουλος με 24 βαθ-

μούς ποινής και ο Κων/νος Ασημάκης

με 25,69. 

Συνέχεια στη σελ. 24

Πρωτιές με Αμαζόνες και Ιππείς 
Ακολουθούν οι Διεθνείς στο Μαρκόπουλο

Τη στιγμή της βράβευσης του Σπύρου Κούβελου. Το κύπελλο του απονείμει ο Πρέσβης της Αργε-
ντινής Jorge Alexandro Mastropietro. Δίπλα του ο πρόεδρος του Ε.Ο.Ι. Ισ. Κούβελος και δεξιά ο Αν.
Δεληβοριάς.

Άνετη νίκη με 15-9 επί του

Ολυμπιακού πήρε η Βου-

λιαγμένη για την πέμπτη

αγωνιστική της τελικής φά-

σης στην Α1 γυναικών και

πλέον χρειάζεται το ροζ

φύλλο αγώνα εναντίον της

Γλυφάδας την περασμένη

Τετάρτη για να κατακτήσει

το Πρωτάθλημα.

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα

του ΝΟΒ στο παιχνίδι, αφού

στα πρώτα 4 λεπτά το σκορ

ήταν 6-0 για την ομάδα της

Καμένου χάρη στα γκολ των

Ρουμπέση, Ασημάκη και Με-

λιδώνη. Από εκεί και πέρα η

Μωραΐτη, μείωσε σε 1-6 αλ-

λά η Λαρά διαμόρφωσε το 1-

7 με το οποίο ολοκληρώθηκε

το οκτάλεπτο.

Πλέον ο αγώνας είχε τυπικό

χαρακτήρα, και το ημίχρονο

έληξε με σκορ 10-2 για τον

ΝΟΒ, με τη Γερόλυμου να

σκοράρει ακόμα 3 φορές και

τη Μανωλιουδάκη να μειώνει.

Την ύστατη προσπάθεια να

διεκδικήσει τη νίκη έκανε

στην τρίτη περίοδο ο Ολυ-

μπιακός, που αξιοποίησε στο

έπακρο τη Γιακάεβα (4 γκολ

στο οκτάλεπτο). Με ένα επι-

μέρους 7-3 μείωσε σε 9-13

σκορ το οποίο διαμόρφωσε

με πέναλτι η Ρουμπέση.

Με δύο εύστοχα πέναλτι των

Ρουμπέση και Γερόλυμου

«έγραψαν» το τελικό 9-15.

Τα οκτάλεπτα: 1-7, 1-3, 7-3, 0-2

Τα γκολ των δύο ομάδων: 

Ολυμπιακός (Παυλίδης): Γιακά-

γιεβα 4, Mωραΐτη 2, Μανωλιου-

δάκη, Τετζαλίδου, Κοτσάυτη, 

Βουλιαγμένη (Καμένου): Ρου-

μπέση 5, Γερόλυμου 4, Ασημάκη

2, Μελιδώνη, Λιόση, Λαρά, Κου-

τέλη

Ανετη νίκη πήρε η Βουλιαγμένη 

επί του Ολυμπιακού

Ο Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου Γλυφάδας ορ-

γανώνει ημερίδα με θέμα

“Γλυφάδα Καθαρός Αθλη-

τισμός”, για την πρόληψη

και ενημέρωση μαθητών,

γονιών αλλά και όλων των

πολιτών όσον αφορά την

χρήση απαγορευμένων

ουσιών στον αθλητισμό,

την Δευτέρα 19 Μαΐου

στις 6:30μ.μ. στην αίθου-

σα συνεδριάσεων του Δη-

μαρχίου (Άλσους 15 Γλυ-

φάδα).

Εκλεισε  η  αυλαία  του Πανελληνίου Πρωταθλήματος

Γυναικών  - Νεανίδων  Ρυθμικής  Γυμναστικής το περα-

σμένο  Σαββατοκύριακο  στο  Λαύριο. Πήραν μέρος 52 νε-

άνιδες από 24 Σωματεία και 11 γυναίκες από 10 Σωματεία.

Για τις νεάνιδες η διοργάνωση θα αποτελέσει βασικό κρι-

τήριο για την επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει

την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Τορίνου. 

Πρωταθλήτρια στο σύνθετο ατομικό νεανίδων αναδείχθη-

κε η Βαρβάρα Φίλιου (ΑΠΣ Ολυμπιακός) και στις γυναίκες

η Βάια Βαζαλίδου (ΑΓΕΜΣ Σπάρτακος). Στο ομαδικό πρώ-

τευσε η Γ. Σ. Ηλιούπολης στις νεάνιδες. Την Ευρυάλη της

Γλυφάδας δεν ακούσαμε, η οποία σε προηγούμενα χρόνια

έχει αναδείξει μεγάλες αθλήτριες στη Ρυθμική. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ρυθμικής Γυμναστικής

Βιαιοπραγία εις βάρος διαιτητή 

σε αγώνα υδατοσφαιρισης
Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα

υδατοσφαίρισης Β’ κατηγορίας

ανδρών, μεταξύ των ομάδων

Α.Σ. ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ, ο οποίος διεξήχθη

στο ανοικτό κολυμβητήριο του

Αγίου Κοσμά, αθλητής της μιας

ομάδας βιαιοπράγησε κατά του

ενός εκ των δύο διαιτητών, χτυ-

πώντας τον στο πρόσωπο και

στο σώμα, με αποτέλεσμα να

πέσει στην πισίνα. 

Ο διαιτητής διακομίστηκε στο

Νοσοκομείο, όπου μετά την πα-

ροχή πρώτων βοηθειών αποχώ-

ρησε. 

Ο αθλητής συνελήφθη και οδη-

γήθηκε στον Εισαγγελέα. 

Σ.Σ. Δυστυχώς οι βιαιοπραγίες

ξεφεύγουν πλέον από τα γήπε-

δα ποδοσφαίρου και μεταφέρο-

νται σιγά σιγά και στα άλλα

αθλήματα...

4 Την Κυριακή 18/5 θα διε-

ξαχθούν οι τελικοί Παίδων

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΝΕΟΙ Α

ΡΟΤΣΑ, στις 18:30 και Πα-

μπαίδων  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.

ΑΧΑΡΝΩΝ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΒΑ-

ΡΗΣ, στις 5μ.μ. στο γήπεδο

Παλλήνης.

4 Η επιτροπή εφέσεων

της Ε.Π.Ο. δεν έχει έως και

σήμερα αποφασίσει για την

ένσταση του σωματείου

ΑΓΣ ΘΗΣΕΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ.

Γι’ αυτό ο αγώνας Β’ φάσης

νέων του Σαββάτου 17/5

και ο επαναληπτικός την

Τετάρτη 21/5 δεν θα διεξα-

χθούν. Σε άλλη περίπτωση

θα γίνει ενημέρωση. 

ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ

Π
Ο

Λ
Ο

“Γλυφάδα 

Καθαρός 

Αθλητισμός”
ΗΜΕΡΙΔΑ,19 Μαΐου

Κατά την επίσκεψη του προγράμματος στο Δήμο

Λαυρίου, η ειδική κινητή μονάδα φιλοξενήθηκε

στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο.  Χάρη στην

άψογη  συνεργασία του Προέδρου του Αθλητικού

Οργανισμού  Θανάση Μανούση, του Διευθυντή

του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου  Κώστα

Πανταζή και της υπεύθυνης του προγράμματος

της COSMOTE Μυρτώς Παπαδημητρίου το πρό-

γραμμα σημείωσε απόλυτη επιτυχία. Τα παιδιά

που συμμετείχαν, υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθου-

σιασμό το πρόγραμμα, αλλά και τον Ολυμπιονίκη

της άρσης βαρών και πρεσβευτή Εταιρικής Κοινω-

νικής Ευθύνης της COSMOTE, Πύρρο Δήμα, ο

οποίος στέκεται στο πλευρό της COSMOTE στην

επιτυχημένη αυτή πρωτοβουλία.  

«Στόχος του πρωτοποριακού αυτού προγράμ-
ματος είναι να γίνει ο αθλητισμός τρόπος ζωής.
Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω
στα παιδιά και τους γονείς τους μέσα από τη
συμμετοχή μου στο πρόγραμμα», τόνισε ο με-

γάλος Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο οποίος

βραβεύθηκε από το Δήμαρχο  Δημήτρη Λουκά,

για την προσφορά του.

Εργομετρικό Πρόγραμμα «Έλα στον Αθλητισμό»



ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5, ώρα 8μ.μ.
Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο 

(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, περιοχή Μάριζα)

Λεπτομέρειες σελ. 5

Συνέχεια από τη σελ.23 Τέλος στην κατηγορία Ενηλίκων 1ος αναδείχθηκε

ο Γεώργιος Δημαράς με εντυπωσιακή εμφάνιση,

2ος ο Αλέξανδρος Φουρλής και 3η η Χριστίνα

Μαυροφρύδη.

Το τίτλο της «Αμαζόνας 2008» κέρδισε η Hannah

Μυτιληναίου που έκανε τη γρηγορότερη άπταιστη

διαδρομή με χρόνο 41,6. Δεύτερη ήρθε η Γεωργ.

Κουτσοφλίνη και τρίτη η Ελίνα Δενδρινού με επί-

σης άπταιστες διαδρομές αλλά περισσότερο χρό-

νο. 

Αργεντίνικο αέρα

Έκπληξη των αγώνων ήταν η ειδική τιμητική βρά-

βευση που έκανε ο Ελληνικός Όμιλος Ιππασίας

(Ε.Ο.Ι.) στον Αργεντίνο γκάουτσο Eduardo Discoli

για την εκπληκτική του προσπάθεια να κάνει το

γύρω του κόσμου με τα 3 άλογά του και που αυτή

την εποχή βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Η ιππική δράση και το ενδιαφέρον μεταφέρεται

αυτό το τριήμερο 16-18/5 στον Ελληνικό Ιππικό

Όμιλο όπου θα φιλοξενηθεί το Alpha Private Bank

Πρωτάθλημα Δεξιοτεχνίας. Το Σαββατοκύριακο το

πρόγραμμα ξεκινάει στις 10.00π.μ.

Διεθνείς αγώνες στο Μαρκόπουλο
Για πρώτη φορά διοργανώνονται διεθνείς αγώνες αυτή

τη περίοδο με στόχο την καθιέρωσή τους. Οι αγώνες αυ-

τοί θα δώσουν στους Έλληνες Αθλητές, μετά τις δυνα-

τές επιδόσεις που είχαν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, μια

πολύ καλή εμπειρία.

Το τριήμερο 23-25/5 θα διεξαχθούν οι αγώνες 2 αστέρων

Athens CSI2* ενώ το τριήμερο 30/5-1/6 ο αγώνας 3

αστέρων Athens CSI3*.

Το θέαμα θα είναι πολύ ενδιαφέρον και οι αθλητές

χρειάζονται το χειροκρότημά σας. Τιμήστε τους

με την παρουσία σας.
Ο πρωταθλητής ενηλίκων Γεώργιος Δημαράς ευχαρι-
στημένος για τη νίκη του.

Η αμαζόνα Hannah Μυτιληναίου την ώρα της προσπάθειάς της

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ νότα έδωσαν οι παράλληλες εκδηλώσεις,

όπως οι δύο διεθνείς εκθέσεις καθαρόαιμων σκύλων που

διοργάνωσε ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας το περασμέ-

νο Σαββατοκύριακο, δίπλα απ’ τις εγκαταστάσεις του

Ολυμπιακού κέντρου Ιππασίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ειδική κατηγορία Νεαρών χειρι-

στών 6-12 χρονών που κλήθηκαν να δείξουν πόσο καλή συ-

νεργασία έχουν με το σκύλο τους.Βλέπετε χαριτωμένες

στιγμές που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον. 

Πάνω νεαρός διαχειριστής ακολουθεί τις οδηγίες του
κριτή.

Στη μέση, το Ροτβάιλερ είναι ο πρωταθλητής κουταβιών
και είναι μόλις 5 μηνών.

Δεξιά, Οι μικροί χειριστές δίνουν τη σωστή στάση στο
σκύλο, πιάνοντάς τον συγχρόνως από την ουρά και του
λουρί.
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