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Η Βουλή έκλεισε απρόσμενα, αιφνιδιαστικά και

κατά τρόπο αήθη. Κατά τρόπο που δικαιώνει

όσους χαρακτήρισαν την πράξη του Πρωθυπουρ-

γού ως «πραξικοπηματική», ως

«θεσμική εκτροπή», ως «φίμωση

της Βουλής»

Μ’ όλα ταύτα έγινε σύμφωνα με το

γράμμα του νόμου κι ασ’ τους να

χτυπιούνται! Έγινε όμως αντίθετα

προς το πνεύμα της Δημοκρατίας

και της δημοκρατικής λειτουργίας

του πολιτεύματος.

Επί του προκειμένου έχουν γίνει

τόσες αναλύσεις, ώστε είναι περιττό να το κάνω

κι εγώ. 

Θα σταθώ, όμως, και θ’ αναφερθώ στο κοινό αί-

σθημα. Και το κοινό αίσθημα είναι ότι η βουλή

έκλεισε άρον – άρον για ν’ ανακοπεί η φθορά της

Κυβέρνησης, να κουκουλωθούν τα σκάνδαλα και

τ’ ανομήματα στα οποία πιθανότατα εμπλέκονται

και πολιτικά πρόσωπα και το πιθανότερο, έμμεσα

ή άμεσα, και Υπουργοί. Αυτή είναι η κοινή πεποί-

θηση. 

Εξαιρούνται οι εθελοτυφλούντες, οι παροπιδοφό-

ροι και όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική ως πο-

δοσφαιρική αντιπαράθεση, όπου η «ομάδα μας» -

το κόμμα μας -  έχει πάντα δίκιο και τους αντιπά-

λους τους βαράμε!

Εξαιρούνται ακόμη δικαιολογημένα (;) όσοι έχουν

έμμεσα ή άμεσα, μικρά ή μεγάλα συμφέροντα κι

όσοι είναι βολεμένοι ή δουλεμένοι.

Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
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προβλήματα του τόπου»!

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ 

την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com

Πλούσια και ενδιαφέρουσα

Και νέο Συμβούλιο για τις

εντάξεις στο σχέδιο, στην

Κερατέα

ΦΙΕΣΤΑ  ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ 

Την Κυριακή 17/5  θα γίνει η φιέστα που διοργανώνει ο

Παλλαυρεωτικός με τον Ολυμπιακό Λαυρίου για να γιορ-

τάσουν δυο σημαντικές επιτυχίες της φετινής σεζόν για

το λαυριώτικο ποδόσφαιρο. Την άνοδο του Παλλαυρεωτι-

κού στην Β' ΕΠΣΑΝΑ και την άνετη παραμονή του Ολυ-

μπιακού στην Δ' Εθνική και μάλιστα κατακτώντας την τέ-

ταρτη θέση.                                    Συνέχεια στη σελ. 26

Επέστρεψαν με επιτυχίες οι 
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Πίλος ή σαρίκι; Ιδού το πρόβλη-

μα! γιάννης κορναράκης Σελ. 10

Παγκόσμιοι τύραννοι, τοπικοί

πραίτορες. Λαοί υπνοβάτες 
Γρ. Ρώντας Σελ. 11

Το 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου στη Νότια

Γαλλία Σελ. 13

Ο Δήμαρχος Κερατέας “αποχαι-

ρετά” τον Ευγ. Σπαθάρη Σελ. 15

Ειδήσεις για όλους! 
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.9

Τροχαία από ελλείψεις στους

δρόμους Σελ.24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΣΚΑΝΔΑΛΟ-ΛΟΓΙΑ!
Και τα «πραγματικά προβλήματα του τόπου»!

Συνέχεια από τη σελ.1

Η δικαιολογία της Κυβέρνησης είναι

ότι έκλεισε τη βουλή «για να πά-

ψουμε ν’ ασχολούμαστε με τη

σκανδαλολογία και ν’ ασχοληθούμε

με τα πραγματικά προβλήματα του

τόπου». Αφήνω την άλλη αιτιολό-

γηση περί ευρωεκλογών, γιατί είναι

παντελώς έωλη. Ευρωεκλογές εί-

χαμε και το 2004 και η Βουλή διέ-

κοψε τις εργασίες της και τις συ-

νέχισε μετά τις εκλογές, μέχρι λή-

ξεως της συνόδου, στο τέλος Ιουνί-

ου.

Τώρα δεν διέκοψε, έληξε τη σύ-

νοδο. Τελεία και… παραγραφή τυ-

χόν ευθυνών Υπουργών για Βατο-

πέδι, Siemens, Γερμανός κλπ. Τέτοι-

ου είδους παραγραφή ευθυνών,

ακόμη κι αν δεν υπήρχαν, θεμελιώ-

νει εγγραφή στη συνείδηση των

πολιτών, ότι υπάρχουν ευθύνες τις

οποίες η Κυβέρνηση κουκούλωσε

εξασφαλίζοντας το ακαταδίωκτο

των Υπουργών. 

Κι εδώ την ευθύνη την έχει απο-

κλειστικά ο Πρωθυπουργός, το μέ-

χρι τώρα μεγάλο και καθαρό χαρτί

της Ν.Δ.

– Πού είναι η “μηδενική ανοχή”,

– Πού είναι το “σεμνά και ταπεινά”;

– Πού πήγε ο Μπαϊρακτάρης και το

κυνήγι των νταβατζίδων;

– Πού είναι οι ελπίδες που είχε γεν-

νήσει πριν 5 χρόνια όχι μόνο στους

αγνούς οπαδούς του, αλλά και

στους ιδεολογικά αντίθετους.

Αδιάψευστο ντοκουμέντο είναι η

πρόσφατη (14/5/09) δημοσίευση δι-

κογράφου, όπου το ελληνικό Δημό-

σιο, δια του Υπουργού Οικονομίας

και οικονομικών, ομολογεί – «με δή-

λωση παράστασης πολιτικής Αγω-

γής» - ότι στην ποινική δίωξη που

άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Αθηνών, για μεταξύ άλλων, παθητική

και ενεργητική δωροδοκία κλπ. το

ελληνικό δημόσιο εζημίωσε γιατί

[…] siemens Α.Ε. κλπ διέθεσε σε
υπαλλήλους και εν γένει αξιωματού-
χους διαφόρων Υπουργείων «καθώς
και σε πολιτικούς των δύο μεγαλυ-
τέρων ελληνικών κομμάτων»

[…]διάφορα χρηματικά ποσά, προ-

κειμένου να εξασφαλίσουν προνο-

μιακή μεταχείρισή τους»!

Χρειάζεται κι άλλη απόδειξη για

τους πραγματικούς λόγους της αιφ-

νιδιαστικής λήξης της συνόδου της

Βουλής;

Και για να έρθουμε στο θέμα μας.

Ποια είναι η σκανδαλολογία, τα

σκάνδαλα, και «τα πραγματικά προ-

βλήματα του τόπου»;

Σκάνδαλα είναι οι πράξεις ή παραλή-

ψεις που γεννούν αναστάτωση, που

σκανδαλίζουν το κοινό αίσθημα. 

(ενδοτισμός, δωροληψίες (μίζες),

φαβοριτισμός, ευνοιοκρατία, προ-

σωποληψίες, εκβιασμοί, αβελτη-

ρίες, σπατάλες, κακοδιοίκηση, κα-

ταπίεση κλπ).

Σκανδαλολογία. Είναι η συζήτηση

και η ενασχόληση των πολιτών και

των πολιτικών περί τα σκάνδαλα. 

Αν δεν υπάρχουν σκάνδαλα δεν

υπάρχει σκανδαλολογία. 

Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.

Δεν υπάρχει δυσοσμία χωρίς σήψη!

Κι εδώ ζέχνει ο τόπος.

Ποιά είναι λοιπόν «τα πραγματικά

προβλήματα», αν δεν είναι η ίδια η

σήψη. 

Βεβαίως τα προβλήματα είναι η οι-

κονομία, η ανεργία, η υγεία, η παι-

δεία και μη ξεχνάμε και τα εθνικά

θέματα.

Ποιός είναι η πραγματική αιτία της

γεννέσεως της διογκώσεως, της

εκρήξεως αυτών των προβλημάτων; 

Πρωτίστως η διαφθορά. Τα εμφανή,

τα αφανή, τα μεγάλα αλλά και τα μι-

κρά σκάνδαλα.

Η αναξιοκρατία, 

Η ευνοιοκρατία,

Η ανικανότητα.

Η κακοδιοίκηση, η αβελτηρία, ο αυ-

ταρχισμός, η αναλγησία και… μια

σελίδα ακόμη αρνητικές ιδιότητες

του σύγχρονου Ελληνικού κράτους

και της κοινωνίας.

Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα.

Η σήψη του πολιτικού κόσμου, της

δημόσιας διοίκησης και της ελληνι-

κής κοινωνίας είναι το μέγιστο

σκάνδαλο! Η “μητέρα” των σκανδά-

λων και των δεινών.

Είναι ευθύνη όλων μας, ακόμη και

των ενόχων, ν’ αντιληφθούμε ότι η

σήψη έχει προχωρήσει βαθειά. 

Πρέπει ν’ αντιδράσουμε – όχι να

σκεπάσουμε – προτού η σήψη γενι-

κευθεί, αν δεν είναι αργά.

Αν γενικευθεί θα είμαστε για πέτα-

μα. Κρίμα...!

Στο προσεχές φύλλο θα δημοσιεύσου-

με απόσπασμα των δηλώσεων του πρώ-

ην Προέδρου της Βουλής Αποστ. Κα-

κλαμάνη για την πραξικοπηματική λήξη

της συνόδου, φίμωσης της Βουλής και

κουκουλώματος των σκανδάλων, από

τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν το Τεχνικό Επιμελητή-

ριο Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και οι δή-

μαρχοι Ελληνικού, Αλίμου και Καισαριανής για τις επεκτάσεις της Αττικής Oδού, στα νό-

τια της Αττικής και τα Μεσόγεια. 

Oπως υποστήριξαν, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, οι εκπρόσωποι των

φορέων: «με τα νέα σχέδια δεν προστατεύεται ο Υμηττός,

αλλά αντίθετα απειλείται από τη μαζική επέλαση, που θα

ακολουθήσει την επέκταση των οδικών αξόνων». 

Κατήγγειλαν δε, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε υποσχεθεί να δώσει

άμεσα προς διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για

τη διαχείριση του ορεινού όγκου, αλλά δεν έχει ακόμη πα-

ραδοθεί. 

Οι δήμαρχοι, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι «με τα

νέα σχέδια διχοτομούνται ολόκληρα αστικά σύνολα και για

τον λόγο αυτό υποσχέθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις στο

άμεσο μέλλον». 

Ο νομάρχης Αν. Αττικής, Λεωνίδας Κουρής, ανέφερε, μεταξύ

άλλων, ότι ζήτησε επίμονα από το ΥΠΕΧΩΔΕ τη μελέτη κυ-

κλοφοριακών φόρτων των νέων οδικών αξόνων, αλλά ουδέ-

ποτε την έλαβε.

Στο ΣτΕ για τις επεκτάσεις

της Αττικής Οδού
προσφεύγουν Νομαρχία και Δήμαρχοι

Συνεχίζονται οι

αντιδράσεις για

τους οδικούς άξονες

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ οργα-

νώνει συγκέντρωση – πορεία

στις 16 Μάη, στις 12 το μεσημέ-

ρι στην είσοδο του Κουταλά-Σα-

κέτα.
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Εξαιρετικά μεγάλη η συμμετοχή των

δημοτών την  Κυριακή 10 Μαΐου στην

ενημερωτική συγκέντρωση,  που ορ-

γάνωσε η Δημοτική Αρχή Κορωπίου

για το έργο Νέοι Οδικοί Άξονες Αττι-

κής και το σχέδιο Π.Δ για τις ζώνες

προστασίας του Υμηττού.

Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει και ανοι-

χτή δημόσια συνεδρίαση, με μεγάλη

επίσης, συμμετοχή κόσμου για το ίδιο

θέμα. Τότε όμως ήταν δημοτική συνε-

δρίαση και δεν μπόρεσε να συμμετέ-

χει ιδιαίτερα ο κόσμος. 

Επειδή η Δημοτική Αρχή διαπίστωσε

ότι ο κόσμος είναι απληροφόρητος

γενικότερα, οργάνωσε νέα συγκέ-

ντρωση πλέον, όπου δόθηκε και ο λό-

γος στο ακροατήριο.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλί-

ου Αντώνης Ντούνης και ο Αντιδή-

μαρχος Τ.Υ. Σεραφείμ Κόλλιας ειση-

γήθηκαν, τις βασικές θέσεις του Δή-

μου.  Παρουσίασαν ενδελεχώς με τη

χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων,

τους σχεδιασμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ και

τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προ-

τάσεις του Δήμου. 

Επιβεβαιώθηκε, για άλλη μια φορά,

ότι το Κορωπί στα δύσκολα είναι

ενωμένο. Ομόφωνη ήταν η προηγού-

μενη απόφαση για τους άξονες και

τις ΖΟΕ. Ομοφωνία υπήρξε και μέσα

στη συγκέντρωση, την οποία τόνισε

ιδιαίτερα ο επικεφαλής της μειοψη-

φίας Δημ. Κιούσης.

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις, που

εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο ευχαρίστησαν τους δημότες,

τους βουλευτές  και τους κοινωνι-

κούς  φορείς για τη στήριξή τους και

την ενεργή συμμετοχή του έως σή-

μερα. 

Επανέλαβαν δε τις θέσεις τους για κι-

νητοποιήσεις και σκλήρυνση της

στάσης του Δήμου σε περίπτωση αρ-

νητικών εξελίξεων.

Ο Δήμος προτείνει τη ματαίωση μέ-

ρους της νότιας χάραξης του οδικού

άξονα προς την Λουμπάρδα, και  την

αναγκαιότητα υπογειοποιήσεων στη

περιοχή Καρελλά. Δηλαδή ζητάει μια

άλλη χάραξη (σύμφωνα με τις επε-

ξεργασμένες και τεχνικά-επιστημονι-

κά άρτιες προτάσεις του Δήμου)  που

να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότε-

ρα το κυκλοφοριακό της Αττικής.

Εγινε αναφορά στις ιδιαίτερες  προ-

τάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για

τις ζώνες προστασίας του Υμηττού,

που διασφαλίζουν και τον Υμηττό, και

τις περιοχές του Δήμου Κρωπίας, που

είναι μακριά από το κυρίως βουνό και

υπάρχουν γεωργικές-αγροτικές χρή-

σεις ή έχουν αναπτυχθεί οικισμοί,

που αντικειμενικά χρήζουν μιας συ-

γκεκριμένης πολιτικής αντιμετώπισης

τους όπως η  Σκάρπιζα, μέρος του Κι-

τσίου- Βουρβάτσι. Σύμφωνα με τις θέ-

σεις, που αναπτύχθηκαν και τις απο-

φάσεις του Δ.Σ η γενική τάση είναι να

αντιμετωπιστούν με άλλο καθεστώς

προστασίας και δόμησης. Αυτό σε κα-

μία περίπτωση δεν σημαίνει νομιμο-

ποίηση παράνομων οικισμών, αυθαί-

ρετης δόμησης ή άλλων ενεργειών,

που έχουν ήδη ή θα επιφέρουν βλά-

βες στο δασικό πλούτο του Υμηττού

και στη γεωγραφική αρτιότητα του

βουνού.  

Ο Σεραφείμ Κόλλιας αναφέρθηκε

στις  προτεραιότητες,  που έπρεπε να

είχε θέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ και η κρατική

διοίκηση σε σχέση με τα έργα, που

σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στην

Ανατολική Αττική. Μετέφερε την αγα-

νάκτηση των δημοτών του Κορωπίου

για τη χρόνια υποτίμηση και αγνόηση

των προτάσεων του Δήμου από τη

κρατική διοίκηση και παρουσίασε τις

χαράξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, έθεσε τα

αδιαπραγμάτευτα αιτήματα του Δή-

μου και  κάλεσε την  πολιτική ηγεσία

να ανταποκριθεί.

Διαδημοτικές συνεργασίες

για  την επίλυση των 

προβλημάτων

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος

Αθανασόπουλος στη αρχή της τοπο-

θέτησής του παρουσίασε σκληρές

πλευρές της σύγχρονης πραγματικό-

τητας στα Μεσόγεια. Η ανάπτυξη,

που τόσο θέλει η περιοχή, ξεκίνησε

βίαια μετά την εγκατάσταση του Αε-

ροδρομίου και αντί για πρόοδο έφερε

μεγάλα προβλήματα. Κάλεσε τους

πολίτες, την Κυβέρνηση, τα κόμματα,

κάθε δημότη αλλά και τα μέλη των

Αυτοδιοικήσεων να σκεφτούν με πο-

λύ  μεγάλη σοβαρότητα το άμεσο

μέλλον του Κορωπίου και της Ανατο-

λικής Αττικής «διότι σ’ αυτό το μέρος

μεγαλώνουν νέες γενιές και θα πρέ-

πει να αποφασίσουμε αν αυτή η ανά-

πτυξη, αν αυτές οι χρήσεις διασφαλί-

ζουν ποιότητα ζωής γι’ αυτές  τις γε-

νιές», τόνισε. 

Επισήμανε με έμφαση ότι επιχειρεί-

ται να  φτιαχτεί μια νέα Αθήνα με

όρους Λεκανοπεδίου. «Θα το επιτρέ-

ψουμε; Υπάρχει στρατηγική για την

επόμενη μέρα;» 

Το 1972 ένας Γερμανός είχε κάνει έναν

σχεδιασμό, που έλεγε ότι στην παραλία

θα γίνει μία πόλη. Ο δρόμος της παρα-

λίας είναι ο εσωτερικός δρόμος αυτής

της πόλης. Πρέπει να γίνει ένας εξωτε-

ρικός δρόμος για να καλύψει τη γρήγο-

ρη μετακίνηση  των πολιτών που θα

εγκατασταθούν εκεί. Και είναι αυτό το

κομμάτι της Αγ. Μαρίνας.

Ενημέρωσε ότι: 12 εκατομμύρια κυβι-

κά θα προκύψουν σε υλικά από τις εκ-

σκαφές.  

Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ρίξουν

4.500 εκατομμύρια κυβικά μπάζα στο

Λατομείο Ζωίτσα. Σε ένα χώρο που

ήδη έχει διαμορφωθεί με 185 στρέμ-

ματα που θα έπρεπε απολαμβάνουν

οι πολίτες του Κορωπίου θα γίνει ένα

πάρκο επισκεψιμότητας, να έρχονται

οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, να

περνάνε καλά. Τι αντίφαση!

Αλλα 4.500 εκατομμύρια θα πέσουν

στο Λατομείο Κυριακού! Σύνολο δη-

λαδή 9 εκατομμύρια κυβικά.

Ο Δήμος θα χάσει από αυτή τη δρα-

στηριότητα, γιατί τα μπάζα πέφτουν

δωρεάν δεν πληρώνονται. Κάποια

εκατομμύρια έσοδα.

Και έχουμε ζητήσει επειδή το Κορωπί

ενώνεται με την Παιανία, το κομμάτι

που είναι από την οδό Πεισιστράτους

μέχρι τη Λαυρίου να υπογειοποιηθεί

για να μη σπάσει η συνέχεια της πό-

λης.

Στη συνέχεια  πήρε αποστάσεις, από

προτάσεις για δημιουργία επιτροπών

αγώνα προκρίνοντας άμεσες μορφές

ενημέρωσης – δημοκρατίας, όπου

εκεί  θα αποφασίζονται οι περαιτέρω

ενέργειες του Δήμου και μετά θα κα-

ταλήγουν σε δημοτική απόφαση. 

Ο Θ. Αθανασόπουλος επέμεινε στη

εξάντληση των θεσμικών παρεμβάσε-

ων του Δήμου και ενημέρωσε ότι

υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλα

πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας

έχουν κατανοήσει τις θέσεις μας και

πλέον το λόγο έχει ο Υπουργός για

να αποφασίσει τις ενέργειές του.

Κατέστησε σαφές σε όλους ότι για

να υποστηριχθούν καλύτερα τα συμ-

φέροντα του Κορωπίου πρέπει να γί-

νουν τα ακόλουθα :

Να συνεχιστεί με μεγαλύτερη αποτε-

λεσματικότητα η  στρατηγική των

διαδημοτικών συνεργασιών και της

διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της

κρατικής διοίκησης, της νομαρχιακής

αυτοδιοίκησης, με τους βουλευτές,

τα κόμματα και τους κοινωνικούς φο-

ρείς και συλλόγους.

Κάλεσε τα νέα παιδιά του Κορωπίου,

ανεξαρτήτως παραταξιακών ή άλλων

επιλογών,  να ασχοληθούν με τα δη-

μοτικά πράγματα. Ζήτησε  να προε-

τοιμαστούν νέα στελέχη,  που θα

έχουν κατάρτιση και γνώσεις για να

προβάλλουν τα αιτήματα του Δήμου

και των Μεσογείων με αποτελεσματι-

κότερο τρόπο.

Ο Δημήτρης Κιούσης μίλησε για ξε-

περασμένες μελέτες και χάρτες του

1967 για οικιστικές περιοχές.

Για  ανάγκη κοινωνικής συναίνεσης.

«Δεν μπορεί το ΥΠΕΧΩΔΕ να έρχεται

να επιβάλλει τις θέσεις του».

«Συνολικά συμφωνούμε με το έργο.

Εχουμε επιμέρους διαφορετικές από-

ψεις σε συγκεκριμένες χαράξεις. Αυ-

τές οι χαράξεις αφορούν το νότιο

κλάδο και την παραλία.

Δεν μπορεί να φορτωθεί μία παραλια-

κή ζώνη και να καταστραφεί από τους

κόμβους. 

Θέλουμε να μας ακούσει το Υπουρ-

γείο. Εμείς ζητήσαμε δυναμικές κινη-

τοποιήσεις, αν το Υπουργείο δεν κά-

νει δεκτά τα αιτήματά μας.

Αυτή η σήραγγα θα μεταφέρει το Λε-

κανοπέδιο στην Ανατ. Αττική», επε-

σήμανε.

Ο εκπρόσωπος της Ενωσης Εταιριών

Ανατ. Αττικής κ. Παπαγεωργίου δή-

λωσε ότι  η Ενωση συμφωνεί με τις

θέσεις του Δήμου Κορωπίου, όσον

αφορά τους οδικούς άξονες. 

Διαφωνεί όμως ριζικά με τις θέσεις

που πήρε ο Δήμαρχος, όσον αφορά

τις προτάσεις για τις βιομηχανικές

περιοχές της Κορωπίου - Βάρης και

του Καρελά.

«Αυτές οι θέσεις είναι σύμφωνες με

το Γενικό Χωροταξικό του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος. Επομένως είστε

υποχρεωμένοι να προτείνετε εσείς

κάτι καλύτερο», δήλωσε. 

Αναφέρθηκε στην ελλιπή καθαριότη-

τα των βιομηχανικών περιοχών, και

παράλληλα επεσήμανε τον  κοινωνι-

κό ρόλο που επιτελούν οι επιχειρή-

σεις στον τόπο που λειτουργούν.

Ο Δήμαρχος έδωσε εξηγήσεις πάνω

στο θέμα και τις αποδέχθηκε ο εκ-

πρόσωπος της Ενωσης.

Ο κ. Γιαννόπουλος από το Σύλλογο

Χατζέικων, δήλωσε ότι συμπαρίστα-

ται στο Δήμο για ότι χρειαστεί. 

Εξέφρασε δε μία εύλογη απορία: Για

τη δασική περιοχή εμείς θέλουμε να

μείνει ως έχει. Για την αγροτική πε-

ριοχή όμως να μην είναι μόνο για

πλουσίους. Ενας που έχει 1 στρέμμα

χωράφι και έχει παιδιά και δεν έχει

σπίτι πρέπει η πολιτεία να μην είναι

ανάλγητη. Να του επιτρέψει να φτιά-

ξει ένα σπίτι.

Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα από

του ΟΤΑ, και αναμένονται εξελίξεις.

Α.Μ.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τους οδικούς άξονες στο Κορωπί

Ανυποχώρητη η στάση του Δήμου στις

προτάσεις του για διορθωτικές αλλαγές

Ο Δήμαρχος Κορωπίου με τον Νομαρ-
χιακό Σύμβουλο Θ. Γρίβα κατά την
διάρκεια της συγκέντρωσης.
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Στη  ΒΟΥΛΑ

Μιχάλης Σουγιούλ:

“Κάτι με τραβάει κοντά σου”

Το ΚΑΠΗ Βούλας οργανώνει εκδήλωση που θα γίνει

την Κυριακή 24 ΜαΪου στις 7μ.μ. στο Πολιτιστικό

Κέντρο “Ιωνία”. Η εκδήλωση έχει θέμα: Μιχάλης
Σουγιούλ: “Κάτι με τραβάει κοντά σου”...
Θα παρουσιαστεί η ζωή του μεγάλου συνθέτη μέσω

αφήγησης και οπτικοακουστικών μέσων με τη συμ-

μετοχή μουσικού συγκρότήματος και της ομάδας

Μουσικής του ΚΑΠΗ.

1ο Bazaar της ΜΚΟ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Σε ένα πανέμορφο και καταπράσινο κήπο στην Βούλα, οι

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ διοργανώνουν το πρώτο τους

bazaar, στις 22 & 23 Μαΐου. 

Τα έσοδα από την πώληση των διαφόρων αντικειμένων

και αξεσουάρ θα διατεθούν για την ενίσχυση του ορφα-

νοτροφείου Hohite Misrak, το οποίο δημιούργησε η ΜΚΟ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ στην πόλη Harar της Ανατ ολι-

κής Αιθι&om icron;πίας και φιλοξενεί 131 παιδιά.

9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΖΑΖ

ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Το ετήσιο ραντεβού με την τζαζ μουσική δίνουν και φέ-

τος οι Αθηναίοι  στην «Τεχνόπολις». 

Το 9ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τζαζ που διοργανώνει η «Τε-

χνόπολις» (Προαύλειος χώρος, Πειραιώς 100 Γκάζι) θα ξε-

κινήσει στις 27 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου όπου

για 5 ημέρες θα «παρελάσουν» από την σκηνή 14 από τα

πλέον σημαντικά συγκροτήματα του είδους από ισάριθ-

μες χώρες της Ευρώπης.

«Το ενδιαφέρον όλων, μουσικών και κοινού για το Ευ-

ρωπαϊκό Φεστιβάλ Τζαζ έχει αυξηθεί υπέρμετρα, τόνισε

μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,  Φώ-

της Ιγνατίου. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις υπο-

ψηφιότητες για την συμμετοχή του ελληνικού συγκροτή-

ματος.

Η επιτροπή επιλογής είχε μεγαλύτερο όγκο εργασίας,

αφού οι ελληνικές υποψηφιότητες έφθασαν τις 19! Αριθ-

μός πολλαπλάσιος

σε σχέση με τις

προηγούμενες χρο-

νιές, με  πολύ ποιοτι-

κά συγκροτήματα.

Κατά την διάρκεια

του Φεστιβάλ θα δο-

θούν  από τρεις συ-

ναυλίες την ημέρα,

με ώρα έναρξης

21.00.

Η είσοδος για το

κοινό είναι ελεύθε-

ρη.

Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Εκδηλώσεις με το Βυζαντινό 

και Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει και

φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων,

που συντονίζει το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμ-

βουλίου Μουσείων (ICOM) και έχει θέμα «Μουσεία και
Πολιτιστικός Τουρισμός».
Το ΒΧΜ, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων

Ξεναγών, οργανώνει για την Δευτέρα 18 Μαΐου:

• 10.00 έως 12.00: Περιηγήσεις στο α΄ μέρος της μόνι-

μης έκθεσης του μουσείου («Βυζαντινές συλλογές») 

• 12.00 έως 14.00: Γνωριμία με το β΄ μέρος της μόνιμης

έκθεσης του μουσείου («Από το Βυζάντιο στη νεώτερη

εποχή») και τον περιβάλλοντα χώρο, τα οποία πρόκειται

τους επόμενους μήνες να ανοίξουν για το κοινό.

Οι εκδόσεις Γκοβόστη, πα-

ρουσιάζουν το βιβλίο του

Διονύση Λαβράγκα, “Τα

απομνημονεύματά μου” τη

Δευτέρα 25 Μαϊου, 8:00

στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-

νών. 

Την εκδήλωση θα χαιρετί-

σει ο Υπουργός πολιτισμού

Αντώνης Σαμαράς και θα

μιλήσουν ο Δ/ντής της Κρα-

τικής ορχήστρας αρχιμου-

σικός, Βύρων Φιδετζής και

οι μουσικολόγοι Νικίας

Λούντζης και Αγγελική

Σκανδάλη. 

Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Οι ομάδες :  RootlessRoot, ΜΑΓΜΑ, ΚΩ-

ΣΤΑ ΤΣΙΟΥΚΑ, ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ

omad@nce 

κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα

4 ΘΕΑΤΡΑ  - 43 ΟΜΑΔΕΣ - 55 ΧΟΡΟ-

ΓΡΑΦΟΙ

το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων

επιστρέφει και φέτος για την παρουσία-

ση του ετήσιου φεστιβάλ  του, πάντα

με τη φιλοδοξία να ενισχύσει την προ-

βολή της εγχώριας χορογραφικής πα-

ραγωγής και την επιδίωξη να χαρτο-

γραφήσει το τοπίο του σύγχρονου ελ-

ληνικού χορού. 

Με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτι-

σμού,  την στήριξη του Εθνικού Κέ-

ντρου Θεάτρου και Χορού (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.)

και του ελληνικού τμήματος του διε-

θνούς συμβουλίου χορού της UNESCO,

το 8ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου

Ελλήνων Χορογράφων πραγματοποιεί-

ται από τις 7 Μαΐου ως και τις 23 Ιουνί-

ου και επιφυλάσσει στο κοινό ένα πλή-

θος διατυπώσεων, το οποίο υφαίνουν

ενδιαφέρουσες εικόνες και ποικίλοι κι-

νητικοί δρόμοι. 

Το πρόγραμμά του προβλέπει την εμ-

φάνιση σαράντα τριών(43) ελληνικών

ομάδων χορού, οι οποίες παρουσιάζουν

τη δουλειά τους μέσα από ένα σχήμα πα-

ράλληλων και κυλιόμενων παραστάσεων,

σε τέσσερα (4) κεντρικά θέατρα της Αθή-

νας.

Ειδικότερα, φέτος το φεστιβάλ φιλοξενεί-

ται από τα θέατρα

Αλκμήνη (Αλκμήνης 20, Κάτω Πετράλωνα,

210-3428583)

Αργώ (Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 210-

5201684 / 5)

Βασιλάκου (Πλαταιών & Προφ. Δανιήλ 3,

Κεραμικός, 210-3467735)

Ροές  (Ιάκχου 16 – Γκάζι – 210-3474312 ,

3479426)

Διάρκεια: 7 Μαΐου – 23 Ιουνίου     Ώρες πα-

ραστάσεων:  20:30 και 22:00

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καινούργιες ή

πρόσφατες παραγωγές των ομάδων: 

Το κυρίως σώμα της διοργάνωσης εμπλου-

τίζεται, για άλλη μια φορά, από το παράλ-

ληλο πρόγραμμα Ανεξάρτητες Παρουσίες.

Σε αυτό εντάσσονται έργα, τα οποία προέρ-

χονται είτε από νεοσυσταθείσες ομάδες με

πορεία μικρότερη των δύο ετών, είτε από

μεμονωμένους δημιουργούς όπως: Κι όμως

κινείται, Συν+εργασία, diZgravity, Indigo,

Pink fluid, intro, Τράνζιτο, Dance etc

ON/OFF, La verita dance company, Χριστίνα

Βασιλείου, Cinnamon, Κων/νος Κασιάρης,

Global Arts, Χορογαία, Ακτίνα, Αλλαχού.

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 7 Μαΐου – 23 Ιουνίου

Περιήγηση στο τοπίο του σύγχρονου ελληνικού χορού

Locksmith
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ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ

ΜΑΝΟΥ 

ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

αrt gallery cafe 

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου στις

10 μ.μ. στη αrt gallery café,  θα

γίνει μια συναισθηματικά

φορτισμένη μουσική συνά-

ντηση του ποιητή Νίκου Γκά-

τσου με τον μουσικοσυνθέτη

Μάνο Χατζιδάκι.

Ποιήματα του Ν. Γκάτσου θα

απαγγέλει ο ηθοποιός Δημ.

Αγοράς.

Τα τραγούδια θα ερμηνεύ-

σουν:

H mezzo soprano Αιμιλία Ρά-

πτη και ο μοναδικός Τάκης

Κωνσταντακοπουλος.

Στο πιάνο ο μουσικοσυνθέτης

Γιώργος Παυλάκος.

Η ατμόσφαιρα του χώρου και

το πρόθυμο  προσωπικό  της

αrt gallery café σας εγγυώνται

μια αξέχαστη βραδιά.

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού -

Βούλα    

Τηλ : 210-8958866  www.art-

gallerycafe.gr 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Απογευματινός Περίπατος 

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή”

παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας προγραμματίζει

απογευματινό περίπατο στη Μονή Νταού Πεντέλης,

την Τετάρτη 27 Μαΐου και κατάληξη σε ταβέρνα.

Πληροφορίες τηλ. 210 8974.100 κα Κομνηνού και

210 9622.753 κα Δαμηλάκου.

Ο Ροταριανός Ομιλος Ραφήνας οργανώνει συνε-

στίαση στο ξενοδοχείο “Αύρα” Ραφήνας, τη Δευτέ-

ρα 18 Μαϊου στις 9μ.μ. με ομιλητή τον Δημήτρη Μα-

κρή και θέμα γύρω από την ιστορία της Ραφήνας.

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου οργανώνει ομιλία

με θέμα: Σακχαρώδης διαβήτης - καρδιοπάθεια και
όχι μόνο. Υπάρχει πρόληψη στη σύγχρονη επιδη-
μία; 
Ομιλητής είναι ο επ. καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Θανάσης Ράπτης και θα γίνει την Παρασκευή 22

Μαϊου στις 9.30μ.μ. στην αίθουσα Captain (21ο χλμ.

Λεωφ. Λαυρίου στον Καρελά Κορωπίου.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΕΙΑ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ του Δήμου Σπάτων

οργανώνει ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Στέλιο Κα-

ζαντζίδη, τα ‘’ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΕΙΑ’’, την Παρασκευή 22

Μαΐου στις 20:30 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» 

Εκδηλώσεις ROTARY

ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
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Κύριε Ράπτη, ως κάτοικος της Τάσιανης,
και ως νομικός που είστε θα θέλαμε να ξε-
διπλώσουμε μαζί, όσο γίνεται, το κουβάρι
αυτής της ταλαίπωρης ιστορίας των κα-
τοίκων που μένουν εκεί σε παράγκες και
ελενίτ από το 1951 χωρίς να μπορέσουν
μέχρι σήμερα, να βάλουν το κεφάλι τους
κάτω από κεραμίδι.
Πολλά ακούγονται, ιδιαίτερα από νεότε-
ρους, για αρπαγή της γης, για καταπατη-
τές για.. για… Είναι χρήσιμο να γίνει αυτή
η συζήτηση για να βγουν στο φως κάποια
στοιχεία που ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος. 

Γ. Ράπτης: Ευχαριστούμε κυρία Μπουζιά-

νη για την πρόσκληση. Να σας συστήσω

τον κ. Νίκο Μανώλη, κάτοικος κι αυτός της

Τάσσιανης, που θα βοηθήσει να θυμηθούμε

μαζί κάποια πράγματα.

Το σπίτι αυτό, στην Τάσσιανη όπου κατοι-

κώ, από ότι λένε οι δικαστικές αποφάσεις

έχει χτιστεί το 1951 από τον παππού μου

το Γ. Ράπτη του Αθανασίου.

Να πω κάτι για τη δημοσιότητα που δόθηκε

με την εκπομπή του Τριανταφυλλόπουλου

και την εφημερίδα σας που έχει ανακινίσει

το θέμα.

Η δημοσιότητα αυτή δεν ξεκίνησε από

εμάς. Δεν ξεκινήσαμε εμείς να φέρουμε το

θέμα στη δημοσιότητα. Ημασταν τυχεροί.

Τυχεροί γιατί έγινε μία καταγγελία από τον

κ. Τρεμόπουλο εις βάρος του κ. Καμένου

και ξαφνικά ήρθαν στο γραφείο μου, κάποι-

οι δημοσιογράφοι από το γραφείο του

Τριανταφυλλόπουλου.

Α.Μ. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν πήραμε
αφορμή για το ρεπορτά μας αυτό από τη
συγκεκριμένη εκπομπή γιατί εμείς έχουμε
ασχοληθεί πολλές φορές με το θέμα και
είχαμε ανακοινώσει προ μηνός ότι θα
έχουμε συνέχεια.

Εισέβαλαν λοιπόν στο γραφείο μου, νομί-

ζοντας ότι έπιασαν κάποιον καταπατητή.

Και είναι προς τιμήν τους, γιατί όταν τους

έδωσα όλα τα στοιχεία, μόνο δεν έβγαλαν

το θέμα εις βάρος μας, αλλά βγήκαν και εί-

παν την αλήθεια. Ότι εκεί υπάρχει μία κοι-

νωνική αδικία.

Δεν θα σταθώ στα νομικά, αυτά είναι στη

διάθεση του καθενός.

Το ελληνικό δίκαιο έχει μία ιδιαιτερότητα,

η οποία για μένα είναι τιμητική και σπάνια.

Είναι ίσως το μοναδικό δίκαιο που ανα-

γνωρίζει ως  πηγή δικαίου τα χρηστά ήθη.

Συνεπώς μία απόφαση που έρχεται σε

αντίθεση με την ηθική δεν μπορεί να είναι

νόμιμη. Αυτό που συμβαίνει να βασανίζο-

νται οικογένειες εδώ και 50 χρόνια, ενώ

έχουν δίκιο, όταν δίπλα τους σηκώνονται

βίλες, κατά την ταπεινή μου άποψη είναι

ανήθικο.

Οι κάτοικοι της Τάσιανης δεν ξεφυτρώσανε

σαν μανιτάρια. Πήγαν εκεί με έναν ανα-

πτυξιακό νόμο του 1951. Είναι γηγενείς

Βουλιαγμενιώτες, όπως και οι κάτοικοι της

Αμαρυλλίδος, της Δαιδάλου, άνθρωποι που

διαμόρφωσαν την Βουλιαγμένη όπως είναι

σήμερα για να μπορούμε να τη χαιρόμα-

στε.

Αυτή η ιστορία η απίστευτη του να είμαστε

έρμαια ψηφοθηρικών διαθέσεων του καθε-

νός παραμονές των εκλογών, κάποτε πρέ-

πει να τελειώσει.

Α.Μ.: Την περίοδο της Χούντας δόθηκαν
κάποια παραχωρητήρια. Δεν πήραν όμως
όλοι. Γιατί;

Γ.Ράπτης: Ναι, δόθηκαν κάποια παραχωρη-

τήρια. Το τελευταίο πράγμα που έχω να κά-

νω είναι να κρίνω τη Χούντα. Εδωσε κά-

ποια παραχωρητήρια σε άρτια τεμάχια και

μετά δώσανε και κάποια μη άρτια, ενώ κα-

τείχαν άρτια. Και ξαφνικά σταμάτησε να

περνάει η Επιτροπή και ανακάλεσε και αυ-

τά που είχανε δώσει. Προφανώς γιατί οι

γηγενείς κάτοικοι της Βουλιαγμένης, αυτοί

που είχαν πάρει τα μη άρτια οικόπεδα και

αυτοί που δεν είχαν την τύχη να πάρουν

ακόμη, να μην ήταν αρεστοί στο καθεστώς.

Και γίνανε κάποιες διακρίσεις. Το θέμα εί-

ναι ότι αυτές οι 30 οικογένειες, όλοι εγκα-

τασταθήκαμε την ίδια ακριβώς περίοδο με

τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.

Α.Μ. Απ’ αυτές τις 30 οικογένειες σήμερα
ποιες δεν έχουν παραχωρητήριο;
Γ.Ρ.: Είναι 11 που δεν έχουν καθόλου και

οι υπόλοιπες έχουν μη άρτια οικόπεδα. Μά-

λιστα θέλω να πω ότι μέχρι το 1996 και μέ-

χρι το 2002 που κοινοποιήθηκε στη Νο-

μαρχία η αμετάκλητη απόφαση της Επι-

τροπής Επιλύσεως Δασικών Διαφορών, το

Δασαρχείο ισχυριζόταν ότι και τα παραχω-

ρητήρια που έχουν δοθεί, είναι παράνομα.

Το 2001 ο Δασάρχης έδωσε πράξη χαρακτη-

ρισμού σε ένα από τα παραχωρημένα. Ο Γεν.

Γραμματέας της Περιφέρειας την προσέβαλε

με εισήγηση του ίδιου Δασάρχη (Μπαλόγιαν-

νη) ισχυριζόμενος ότι όλα τα παραχωρητήρια

έχουν παρανόμως δοθεί, δεδομένου ότι το

318 περιλαμβάνεται στις  εκτάσεις που κηρύ-

χθηκαν αναδασωτέες.

Η Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών  Διαφο-

ρών έκρινε ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρι-

σμοί του Δασάρχη. Γιατί όπως έχει κρίνει

και η 44/96 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους, που είχε γίνει απο-

δεκτή από τον Υπουργό και συνεπώς νό-

μος του κράτους, το 318 ως εποικιστική

έκταση δεν ήταν δυνατόν να αναδασωθεί

το 1934 και συνεπώς νομίμως χορηγήθη-

καν τα παραχωρητήρια το 1969 και δεν εί-

ναι άκυρα.

Μετά οι άνθρωποι αυτοί μας είπαν ναι, αλ-

λά μόνο για τα παραχωρημένα. Ξέρετε

εκτός από ηθική μία απόφαση πρέπει να

είναι και λογική. Όπως το ανήθικο δεν

μπορεί να είναι νόμιμο δεν μπορεί και το

παράλογο να είναι νόμιμο.

Δεν μπορεί να λένε σου παραχώρησε το

ελληνικό δημόσιο 800μ. για να κτίσεις το

σπίτι σου νόμιμα, αλλά τα 200 μ. που θέ-

λεις να αποκτήσεις αρτιότητα είναι αναδα-

σωτέα. Γιατί αν αυτό το είχε κάνει κάποιος

ιδιώτης θα είχε διαπράξει απάτη.

Α.Μ.: Αυτοί οι 11 είναι όμοροι ή διάσπαρ-
τοι.
Εκεί είναι ένας απίστευτος μπακλαβάς.

Υπάρχει άνθρωπος που έχει άρτιο οικόπεδο

και ζητάει να του προσκυρωθεί ένα μέτρο

επί 20 που είναι ανάμεσα στο οικόπεδό του

και το πεζοδρόμιο. Και του λένε ότι το οικό-

πεδό σου είναι άρτιο, νομίμως στο παραχώ-

ρησε το ελληνικό δημόσιο, αλλά το πεζο-

δρόμιό σου είναι αναδασωτέο και δεν μπο-

ρούμε να προσκυρώσουμε το ένα μέτρο!

Υπάρχει άνθρωπος που αν φύγει από την

κουζίνα του να πάει στο υπνοδωμάτιό του

διαπράττει ποινικό αδίκημα. Γιατί έχτισε

το σπίτι και έκανε αίτηση παραχώρησης,

και του παραχώρησαν το μισό κομμάτι με

το μισό σπίτι! Στο παραχωρημένο είναι η

κουζίνα, στο απαραχώρητο το υπνοδωμά-

τιο.

Το 2005 η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων

Ανατ. Αττικής  με βάση τον ν. 31/47 έδωσε

παραχωρητήριο στην κ. Σαρρή. Πολύ καλά

έκανε και πολύ νόμιμα και όφειλε να το

δώσει. Γιατί αναγνώρισε ότι το 1969 νομί-

μως της είχε δοθεί παραχωρητήριο, και μο-

λονότι είχε χάσει την προθεσμία να προ-

σφύγει, όφειλε με βάσει τη χρηστή διοίκη-

ση να το δώσει.
Συνέχεια στη σελ. 8

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΤΑΣΣΙΑΝΗΣ
Από πού να ξεκινήσει κανείς στην ιστορία αυτών των ανθρώπων. Γράφα-

με και στο προηγούμενο φύλλο μας, γράφουμε και σήμερα και όσο σκα-

λίζουμε χαρτιά, τόσο επιβεβαιώνεται η κοροϊδία των αρμοδίων, τα

εσκεμμένα(;) πισωγυρίσματα, η ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής, εμφανί-

ζονται οι Δασάρχες που ο ένας ράβει και ο άλλος ξηλώνει(;), ιδιαίτερα

από το 1985 και εντεύθεν. 

Ιδιαίτερης σημασίας πράξη της Νομαρχίας Πειραιά και της Κοινότητας

Βουλιαγμένης.

Μεγάλη η ευθύνη του τότε Κοινοτάρχη που δεν προχώρησε στην ένταξη

στο σχέδιο πόλης, αλλά τεράστια και η ευθύνη του νυν Δημάρχου. Αδι-

κία απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που κοροϊδεύονται 25 χρόνια τώ-

ρα, αλλά και εγκληματική παράλειψη, που εκτός άλλων στέρησε πολλά

έσοδα από το Δήμο και το Δημόσιο. 

Αντί να δούμε έναν οικισμό ενταγμένο στο σχέδιο, νοικοκυρεμένο μετά την

ιστορική απόφαση του 1985, βλέπουμε να «ροκανίζεται» η περιοχή από επι-

τήδειους που χτίζουν μεζονέτες και βιλάρες, ενώ οι άλλοι “τρέχουν” 

Αντ’ αυτού λοιπόν, αρχίζει ένα παραμύθι, μια κολοκυθιά, ένας εμπαιγμός

των ανθρώπων και ένα «άρμεγμα» οικονομικό, είτε για δικαστικές διαδι-

κασίες και αποφάσεις και ανατροπές αποφάσεων επί αποφάσεων, είτε

ό,τι άλλο βάσιμα θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς.

Η μία Νομαρχία λέει αυτό, η άλλη εκείνο. Ο ένας Δασάρχης το χαρακτη-

ρίζει δασικό, ο άλλος το αποκλείει από δασικό. Κι όλα αυτά υπερωρίμα-

σαν, αν δεν γέρασαν, έκλεισαν 60 χρόνια.

Θα έχουμε συνέχεια. Γιατί κάποτε αυτό το κράτος πρέπει να καταλάβει ότι

είναι οργανισμός με συνέχεια και ιστορία. Δεν είναι δυνατόν οι διάφοροι

καρεκλοκένταυροι που εναλλάσσονται στις κρατικές θέσεις να χρησιμο-

ποιούν την  καρέκλα κατά τις ορέξεις τους και τις φαντασιώσεις τους.

Στο επόμενο φύλλο μας θα έχουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόφαση,

που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την θετική κατάληξη της ιστορίας.

Μιλήσαμε με κατοίκους της περιοχής και θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Σήμερα

παρουσιάζουμε μία συνέντευξη με το δικηγόρο Γιώργο Ράπτη και τον Νίκο

Μανώλη, αλλά και επιστολή κατοίκων, που την υπογράφει ο Νίκος Τσικούκος.

Μεζονέτες με πισίνες...

και παράγκες με ελενίτ

Ο Δικηγόρος 

Γιώργος Ράπτης και 

ο Νίκος Μανώλης, 

μιλάνε στην 

Άννα Μπουζιάνη
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Κρατικές Υπηρεσίες και Δήμος οι μεγάλοι ένοχοι!

Το 1926 η τότε κυβέρνηση διένειμε σε πρόσφυγες έκταση 9.000 στρεμμάτων στη Βάρη

για καλλιέργεια και κτηνοβοσκή. Το 318 αγροτεμάχιο στη θέση Τάσσιανη αφέθηκε εκτός

διανομής διότι εκρίθη ακατάλληλο για καλλιέργεια. 

Αγονο όπως ήταν το εγκατέλειψαν σιγά σιγά οι Βαριώτες, που άλλωστε είχαν τόσα άλ-

λα γόνιμα στρέμματα να αξιοποιήσουν.

Το 1951 εγκαταστάθηκαν στην Τάσσιανη (318 αγροτεμάχιο), οι οικογένειες (σήμερα 32

τον αριθμό) με το νόμο  1832 αρθρ.12 για αξιοποίηση δημοσίων εκτάσεων (ελαιόδεντρα,

αμπέλια κλπ.).  Με τον ίδιο νόμο με την παρέλευση τριετίας, πληρώνοντας ένα αντίτιμο

εξαγόραζαν το κομμάτι γης που βελτίωσαν με καλλιέργεια.

Πράγματι οι άνθρωποι αυτοί «μαλάκωσαν» την πέτρα και καλλιέργησαν τον τόπο αυτό με

ελιές κυρίως και αμπέλια μεταφέροντας χώμα και νερό με τους ντενεκέδες στην πλάτη.

Μετά δεκαοχτώ χρόνια (1969) Επιτροπές Απαλλοτριώσεων που επισκέφθηκαν την Τάσ-

σιανη δεν τους ενέκριναν τα αρχικά τετραγωνικά που είχαν οριστεί (2.5 στρ.), δίνοντας

σε άλλους 500  μέτρα, σε άλλους 700, σε άλλους 1 στρέμμα.

Ετσι θα δούμε πως μπακλαβοποιήθηκε η περιοχή και βρέθηκαν η κουζίνα σε παραχωρη-

μένο κομμάτι και ο καμπινές στο …αυθαίρετο!

Το 1971 το τμήμα εποικισμού της Νομαρχίας Πειραιά ανακαλεί όλες τις παραχωρήσεις!

(κατά την απόφασης αυτής προσέφυγαν οι κάτοικοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και

δικαιώθηκαν).

Το 1979 (31/12), ο δασάρχης Πειραιά εκδίδει σημείωμα καταγράφοντας όλες τις κοινό-

χρηστες εποικιστικές εκτάσεις της Βάρης και τις αδιάθετες εκτάσεις οι οποίες τελικώς

παραμένουν στην κυριότητα του Δημοσίου και στη διαχείριση και προστασία της Γενικής

Διεύθυνσης Δασών, στην οποία όμως δεν περιλαμβάνεται το 318 (Τάσσιανη). Ορθώς

αφού δεν ήταν δασικό και είχε διανεμηθεί στους οικιστές.

Το 1981 εγκαθίσταται 5μελής Ομάδα εργασίας της Νομαρχίας Πειραιά και καταγράφουν

όλα τα κατεχόμενα τμήματα του 318 περιγράφοντας με λεπτομέρεια τη μορφολογία

(πεύκα, ελιές, αμπέλα κλπ.). Αλλα χαρακτήρισαν αγροτεμάχια και άλλα οικόπεδα. Κανέ-

να όμως δασικο! Εφτιαξε δε μία κατάσταση με τα ονόματα των δικαιούχων και τα μέτρα

που κατέχει ο καθένας. (γνωρίζουμε λοιπόν από το 1981 ποιοι και τι κατέχουν! Κρατή-

στε το αυτό!).

Το 1985 η Νομαρχία Πειραιά με απόφαση του Νομάρχη Φούρα τότε, παραχωρεί στην Κοι-

νότητα Βουλιαγμένης την Τάσσιανη (38,5 στρέμματα, το κοινόχρηστο εποικιστικό αγρο-

τεμάχιο 318). (Αποφάσεις Νομαρχίας Πειραιά ΔΓ 224004, ΔΓ224224, ΔΓ224597,

14/5/1985). Με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου, του ΥΧΟΠ, της Εφορίας Κλασικών

Αρχαιοτήτων Αττικής, του Υπουργείου Γεωργίας και του ΕΟΤ

«Η παραχώρηση γίνεται με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών και την επίλυ-

ση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την υλοποίηση προγράμματος οργα-

νωμένης δόμησης, με προϋπόθεση την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης που θα σέβεται

το περιβάλλον», (Απόφ. Νομ. Πειραιά. ……….)

Ετσι πέρασε στην Κοινότητα Βουλιαγμένης, έγινε μεταγραφή στο Υποθηκοφυλάκειο και

μπήκε στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας». Αλλά έχουμε συνέχεια...

ΧΡΗΣΙΜΟ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΑΣΣΙΑΝΗΣ
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Ο
σο και να θέλουμε να το κρύψου-

με (για να μην πληγωθεί το προ-

φίλ της πόλης μας) δεν μπορούμε

να μην παραδεχθούμε ότι στο λόφο της

Τάσσιανης και συγκεκριμένα στο 318

αγροτεμάχιο παίζεται εδώ και 50 χρόνια

ένα κορυφαίο κοινωνικό δράμα.

Υποσχέσεις; Πάρα πολλές, αλλά μόνο

«κρότου και λάμψης» χωρίς αποτέλε-

σμα.

Ενέργειες; Πολλές, αλλά άσφαιρες.

Και το γνωστό πλέον ρεφραίν τραγουδι-

σμένο από όλους τους εμπλεκόμενους –

ενδιαφερόμενους – σωτήρες μας υπηρε-

σιακούς και πολιτικούς παράγοντες

«έχετε δίκιο, αλλά αντιδρά το Δασαρ-
χείο».

Στα σκουπίδια λοιπόν αποφάσεις δικα-

στηρίων, γνωμοδοτήσεις συνταγματολό-

γων, υπομνήματα νομικών, αποφάσεις

Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, και υπουργι-

κές και νομαρχιακές εντολές, αρκεί –

όπως στην περίπτωσή μας – ένα υπηρε-

σιακό σημείωμα γραμμένο στο γόνατο

για να καταστρέψει ολόκληρες οικογέ-

νειες και μάλιστα 2 γενιών και ας γράφει

ο νόμος για ενδικοφανείς διαδικασίες.

Σήμερα το 318 αγροτεμάχιο έχει γίνει

ένα παζλ χρήσεων γης.

Το «αναδασωτέο» από το 1934 κατά την

πρόσφατη ανακάλυψη του Δασαρχείου,

το 318 αγρόκτημα τεμαχίστηκε σε δεκά-

δες κομμάτια διαστάσεων και εμβαδού

και βαπτίστηκαν σε 318αβ, 318λθ,

318κλ, 318ηθ, 318ζη και και… αναλόγως

χαρακτηρίστηκαν το καθένα κατά το δο-

κούν: ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟ – ΔΑΣΙΚΟ – ΚΟΙΝΟ-

ΧΡΗΣΤΟ – ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΟ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ

και όπως αλλιώς θέλουμε το βαπτίζουμε

αρκεί να βρεθεί κουμπάρος!

Οι τυχεροί της περιοχής έχουν σαλόνι

εποικιστικό, όπου και κάθονται όλοι μαζί

γιατί εκεί επιτρέπεται, αυλή δασική και

τουαλέτα αναδασωτέα!

Σε προηγούμενες επιτροπές απαλλο-

τριώσεων προέδρευαν έμπειροι νομικοί

διότι η διαδικασία εξέτασης των αιτήσε-

ων ήταν και συνεχίζει να είναι μία νομι-

κή διοικητική διαδικασία. Σήμερα τα νο-

μικά ερωτήματα των άτυχων ενδιαφερο-

μένων τα λύνουν γεωπόνοι, ναι καλά

διαβάσατε γεωπόνοι προεδρεύουν και

αναλαμβάνουν την επίλυση των νομικών

μας αιτημάτων εφαρμόζοντας το γνω-

στό ρητό: «ΑΠΟΡΙΑ ΨΑΛΤΟΥ ΒΗΞ».

Κάποτε θα πρέπει να εφαρμόζουμε τους

νόμους δικαίου και τους νόμους της ηθι-

κής σε κάθε πρόβλημα του τόπου μας

και να μην το προσπερνάμε σφυρίζοντας

αδιάφορα, θα πρέπει όλοι οι εκλεγμένοι

τοπικοί άρχοντες να σκύψουν στα προ-

βλήματα των πολιτών και με τη συμμε-

τοχή των ενδιαφερομένων να βρίσκεται

βιώσιμη λύση για τέτοιου είδους κοινω-

νικά θέματα.

Εκπρόσωπος κατοίκων

Νικόλαος Τσικούκος

Συνέχεια από τη σελ. 6

Και γεννώνται δύο πολύ βασικά ερωτήμα-

τα. Νόμιμα δίνεται το παραχωρητήριο

στην κ. Σαρρή. Γιατί δεν δίνεται το ίδιο και

στην κ. Τσικούκου που είναι όμορη με την

κ. Σαρρή είναι μεσοτοιχία.

Παραχωρεί στην κ. Σαρρή 700  μέτρα το

2005 με τον 31/47 κρίνοντας ότι το οικό-

πεδο που της παραχωρεί δεν είναι αναδα-

σωτέο. Και έρχεται το 2007 και λέει αυτό

που μου παραχώρησες δεν είναι άρτιο.

Δώσε μου άλλα 200μ. μέχρι το δρόμο για

να εξασφαλίσω οικοδομική άδεια, αφού

το οικόπεδο το κατέχω εδώ και 50 χρόνια.

Και της λένε ότι το υπόλοιπο είναι αναδα-

σωτέο!

Αν έρθετε στο σπίτι μου και κοιτάξετε από

το μπαλκόνι θα δείτε αποκάτω γερανό

που σηκώνει πολυκατοικία με μεζονέτες

και πισίνες!

Ειλικρινά, προχθές έβλεπα ένα νέο παιδί

να φτιάχνει τον κήπο του και αναρωτιό-

μουν: 4η γενιά και δεν ξέρει αν σπέρνει

…στην άμμο, αν θα γίνει το σπίτι του πο-

τέ νόμιμο… 

Εμείς δεν πήγαμε αυθαίρετα. Μας είπαν

μετά τον πόλεμο, κύριοι πηγαίνετε εκεί.

Αν ο παππούς μου ήταν παράνομος γιατί

δεν τον πιάσανε τόσα χρόνια.

Α.Μ.: Εσείς σε ποιο σημείο βρίσκεσται
από πλευράς ενεργειών.
Γ.Ρ.: Πετύχαμε μέσω του Γενικού Γραμ-

ματέα Περιφέρειας Αττικής να γίνει ένα

ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κρά-

τους, αν το 318 είναι αναδασωτέο ή όχι.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μας

απάντησε, ότι εμείς σας έχουμε απαντή-

σει με την 44/96. 

Εχουμε κάνει αίτηση στο Νομάρχη Αν. Ατ-

τικής να αναπέμψει την υπόθεσή μας,

έχοντας τόσο την απόφαση της τριμε-

λούς όσο και γνωμοδότηση από το μεγα-

λύτερο συνταγματολόγο αείμνηστο Γε-

ώργιο Παπαδημητρίου, δεν έχουμε πάρει

απάντηση, εδώ και δύο χρόνια περίπου.

Α.Μ.: Δεν έχει απαντήσει η Νομαρχία δη-
λαδή;
Γ.Ρ.: Όχι. Σιωπηρά έχει απορρίψει, γιατί

όταν εντός δύο μηνών δεν σου δώσει

απάντηση τεκμαίρεται από το νόμο ότι

σιωπηλά έχει απορρίψει.

Από τον Αννα στον Καϊάφα

και τούμπαλιν…

Γ. Ρ.: Εχουμε κάνει προσφυγές και περι-

μένουμε να περάσουν δέκα, 15, είκοσι

χρόνια.

Διοικητικό Πρωτοδικείο, Εφεση, Συμβού-

λιο της Επικρατείας…

Από το Μάιο του 2001 που ασκήθηκε η

έφεσή μου,  σε απόφαση του  2000 δεν

έχει εκδικαστεί ακόμα.

Τώρα βγήκαν 4 αποφάσεις του Ευρωπαϊ-

κού Δικαστηρίου, τα οποία αναφέρονται

σε μία απόφαση του ΣτΕ που επικαλείται

το Δασαρχείο ότι η αναδάσωση του 1934

είναι ισχυρή, το Ελληνικό Κράτος καταδι-

κάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

(Ε.Δ.) σε αποζημίωση 250.000 € κατά κε-

φαλήν, γιατί δεν επανεκτίμησε τι έχει

συμβεί από το 1934 έως σήμερα. 

(Εμείς δεν υπαγόμαστε στην αναδάσωση

του 1934).  

Επικαλείται σήμερα την αναδάσωση του

1934 χωρίς να επανεκτιμήσει τι έχει γίνει

μέχρι σήμερα. Γιατί λέει το Ε.Δ. ότι η από-

φαση αυτή χωρίς επανεκτίμηση των συν-

θηκών από τότε μέχρι σήμερα, έρχεται σε

πλήρη αντίθεση με το άρθρο 1 του πρ.

πρωτοκόλου της συνθήκης της Ρώμης για

τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πόσο μάλλον  εμείς που με δικαστική

απόφαση έχει κριθεί ότι είμαστε πλήρως

διαμορφωμένος οικισμός από το 1951. 

Αυτά τα χρήματα τα πληρώνει ο ελληνι-

κός λαός.

Τι άλλο να κάνουμε, αγωνιζόμαστε.

Α.Μ.: Εσείς οι οικογένειες που βρίσκεστε
εκεί οι 30 έχετε συνοχή; Κάνετε ενέργει-
ες όλοι μαζί ή μεμονωμένα; Από τα άρτια
και μη, έχετε χτίσει;  
Γ.Ρ.: Απ’ αυτούς τους 30 άρτιους και μη

δεν έχει χτίσει κανείς. Αν κάποιος από

αυτούς έχει πουλήσει, ο νέος ιδιοκτήτης

έχει χτίσει! Εμείς είμαστε με ελενίτ και

τσιμεντόλιθους. Τώρα γιατί να μην έχου-

με συνοχή. Εχουμε κοινά συμφέροντα. 

Εάν κάποιος διαφοροποιεί τη θέση του

και ενεργεί μόνος του δεν είμαι σε θέση

να το γνωρίζω. 

Φυσικά και είμαστε ενωμένοι. Και να

έχουμε κάποια διαφωνία σαν μια οικογέ-

νεια μεταξύ μας, είμαστε υποχρεωμένοι

να τη λύνουμε μεταξύ μας και όχι ηλιθίως

να τη δημοσιοποιούμε διασύροντας ο

ένας τον άλλον. Γιατί έχουμε έναν κοινό

στόχο και έναν κοινό σκοπό. 

Τώρα αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή γνω-

ρίζει τον κουμπάρο της ξαδέρφης του

αδελφού του μπατζανάκη, του θείου του

περιπτερά από τον οποίο ο Γραμματέας

του σοφέρ του Υπουργού παίρνει εφημε-

ρίδες και μπορεί με άλλη μέθοδο να λύσει

το θέμα, τότε ας έχει μία άλλη άποψη.

Δεν είμαι ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος, νο-

μικός είμαι. Και ένας άνθρωπος αγανακτι-

σμένος, που θέλει ζήσει ελεύθερος στο

σπίτι το οποίο γεννήθηκε.

Και επειδή ρωτήσατε και για τη Χούντα,

εγώ θεωρώ ότι ειδικά αυτοί που σήμερα

ταλαιπωρούμαστε με μη άρτια οικόπεδα ή

καθόλου παραχωρήσεις είναι αυτονόητο

ότι θα παραχωρούμασταν. Ο ένας ήταν

στη δίκη των αεροπόρων, ο άλλος στον

ΕΛΑΣ, τι να κάνουμε τώρα.

Α.Μ. Για όλα αυτά έχετε έρθει σε επαφή
με τους βουλευτές της Περιφέρειας;
(Παρεμβαίνει ο τρίτος συνομιλητής)

Νίκος Μανώλης: Από παραμύθι έχουμε

φάει μπόλικο. Πριν τις εκλογές είμαστε

καλοί και μας θυμούνται, μετά τις εκλο-

γές, “θα το σκεφτούμε”. Περνάνε τα 4

χρόνια των εκλογών και: «τώρα δεν είμα-

στε για τέτοια, ψηφίστε μας και εδώ είμα-

στε», και και…

Δεν έχει γίνει καμία ερώτηση στη Βουλή;
Γ.Ρ.: Εχει γίνει από την κ. Χριστοφιλο-

πούλου δύο φορές, στην οποία έχει αρ-

νηθεί το Υπουργείο να απαντήσει.

Αλλά κυρία Μπουζιάνη, η Βουλή έχει εκ-

φράσει την άποψή της ότι δεν είμαστε

αναδασωτέοι. Όταν έγινε μήνυση στον κ.

Καμένο, ομόφωνα η Βουλή είπε ότι ορ-

θώς αγόρασε ο κ. Καμένος γιατί το 318

δεν περιλαμβάνεται στην αναδάσωση του

1934. 

Ν.Μ.: Και να σκεφτείτε ότι όταν τραβάει

το καζανάκι του ο κ. Καμένος τον ακούω

δίπλα!

Γ.Ρ.: Το σοβαρό κοινωνικό εποικιστικό

πρόβλημα της Βουλιαγμένης δεν λύνεται

ούτε με συζητήσεις κρυφές, ούτε με το

εγώ κάνω, αλλά δεν σου λέω ούτε με φαι-

δρές υποσχέσεις σε έναν κόσμο που έχει

τον πόνο του.

Ν.Μ. Ακούστε εκεί, οι περισσότεροι άν-

θρωποι είναι οικονομικά ασθενέστεροι,

γιατί αν είχαμε λεφτά, εντάξει…

Ο Δήμαρχος τι γνώμη έχει;
Ακούστε, ο κ. Δήμαρχος με εξέπληξε ευ-

χάριστα στην εκπομπή του Τριανταφυλ-

λόπουλου. Όταν βγαίνει στην τηλεόραση

και λέει ότι «έχετε δίκιο», τι παραπάνω να

πω εγώ, γιατί ακούστηκε ότι δεν του πή-

γα κόντρα.

Υπάρχει κατάλογος δικαιούχων

Ναι αλλά είπε και κάτι άλλο
Ν.Μ.: Ναι είπε κάτι, αλλά όταν ο Γρηγό-

ρης κουβάλαγε λάσπη, εμάς μας τρώγανε

τα κοτόπουλα οι αλεπούδες. Τώρα δεν

μπορεί να καταλάβει τον πόνο των αν-

θρώπων που ζήσανε μαζί.

Όταν πήγαινε ο Καραμανλής στην Αγία

Μαρίνα και πέρναγε με βάρκα απέναντι

γιατί δεν υπήρχε δρόμος, εκεί που σήμε-

ρα είναι “η τρύπα”, τα γνωρίζει πολύ καλά

ο Γρηγόρης. Αλλά…

Δεν μπορεί να  γυρνάει να λέει ότι υπάρ-

χουν κάποιοι που μπήκανε στα καλά κα-

θούμενα και  τέτοια. Υπάρχει λοιπόν ένα

χαρτί του 1981, που λέει ο τάδε και ο τά-

δε…, ο Δήμαρχος μπορεί να κοιτάξει λοι-

πόν το χαρτί και να ξέρει.

Γ.Ρ.: Υπάρχει έκθεση του 5ου Τμήματος

του Υπουργείου Γεωργίας του 1981, υπο-

γεγραμμένη από τοπογράφο, δύο υπαλ-

λήλους του Υπ. Γεωργίας και ένα Δασάρ-

χη, που έχει καταμετρήσει τους νόμιμους

δικαιούχους με τα ονόματά τους και τα

μέτρα που ο καθένας έχει.

Ν. Μανώλης: Εγώ έχω 180 ελιές μέσα

στο κτήμα μου, που αν  κόψεις κάποια θα

δεις  ποια χρονολογία έχει. Αδιάψευστος

μάρτυρας. Ας βρουν μία που δεν είναι του

1946!

Επομένως το ποιος δικαιούται είναι ξεκά-

θαρο.

Α.Μ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Εί-
ναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε ξανά
και ξανά. 

Μεζονέτες με πισίνες...και παράγκες με ελενίτ



ΕΒΔΟΜΗ  16 ΜΑΪΟΥ 2009 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Δημιούργησε το νέο logo 

για τα βιολογικά προϊόντα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει ηλεκτρονικό διαγωνι-

σμό για το σχεδιασμό του νέου λογοτύπου για τα βιολο-

γικά προϊόντα σε όλη την ΕΕ, με χρηματικό έπαθλο

6.000 ευρώ. Αναμένεται να παρουσιαστεί τον Ιούλιο του

2010.

Η χρήση του νέου λογοτύπου θα αφορά  όλα τα συσκευασμέ-

να βιολογικά προϊόντα από τα 27 κράτη μέλη, αποτελώντας

ένδειξη ότι το βιολογικό προϊόν έχει επιτύχει ένα συγκεκρι-

μένο επίπεδο ποιότητας, σταθερό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Ε.Ε. καλεί όλους τους σπουδαστές σχεδίου ή τεχνών

να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με πρωτότυπα σχέδια.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πολίτες της Ε.Ε.,

και να είναι εγγεγραμμένοι ή να έχουν μόλις αποφοιτή-

σει από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ΕΕ. Οι συμμετοχές υπο-

βάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι τις 25 Ιουνίου 2009.

Ο νικητής θα αναδειχθεί από ανοιχτή ηλεκτρονική ψη-

φοφορία, στην οποία θα μετέχουν όσοι συμμετέχοντες

επιλεγούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Οι σχεδια-

στές των πιο δημοφιλών σχεδίων θα κερδίσουν αναγνω-

ρισμένη διάκριση από την Ε.Ε, αλλά και την ικανοποίηση

ότι έχουν συνεισφέρει στο κίνημα της βιολογικής γεωρ-

γίας, συμβάλλοντας στις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

και την αειφόρο ανάπτυξη. Όσο για τους τρεις πρώτους

νικητές, θα κερδίσουν χρηματικά έπαθλα αξίας: Πρώτο

βραβείο 6.000€, Δεύτερο βραβείο 3.500€, Τρίτο βρα-

βείο, 2.500€.

Πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/competition/co

mpetition_el.htm

Η ελευθερία του λόγου και του τύπου είναι μία υπό-

θεση που ταράζει τα νερά σε όλο τον κόσμο. Σε άλ-

λες χώρες “ανοιχτά” και απροκάλυπτα, σε άλλες -

“πολιτισμένες”, - υποκινούμενα. Με τις νέες τεχνο-

λογίες θα έλεγε κανείς ότι τα νέα θα “ταξίδευαν

ανεμπόδιστα”, κι όμως το blog-ging

είναι αυτό που δέχεται την μεγαλύ-

τερη λογοκρισία. 

Με αφορμή την ημέρα της ελευθε-

ρίας του τύπου, λοιπόν, η Επιτροπή

για την Προστασία των Δημοσιογρά-

φων σε έκθεσή της κατονόμασε, τις

10 χειρότερες περιοχές στον κόσμο

για τους bloggers. Η άνθιση της

online κουλτούρας σε πολλές χώρες

της Ασίας και της Μέσης Ανατολής,

έχει οδηγήσει σε καταστολή από την πλευρά των

κυβερνήσεων των εν λόγω χωρών, καταγγέλλει η

Επιτροπή.

Πρώτη στη λίστα έρχεται η Βιρμανία, όπου το στρα-

τιωτικό καθεστώς επιβάλλει περιορισμούς στην

πρόσβαση στο ίντερνετ και φυλακίζει για χρόνια αν-

θρώπους που «ανεβάζουν» υλικό επικριτικό για το

καθεστώς. «Οι bloggers ηγούνται στην επανάσταση
της πληροφόρησης και ο αριθμός τους εξαπλώνεται
ραγδαία», αναφέρει ο Joel Simon, o Εκτελεστικός

Διευθυντής της Επιτροπής. 

«Αλλά οι κυβερνήσεις μαθαίνουν γρήγορα το πως να
στρέφουν την τεχνολογία ενάντια στους bloggers
λογοκρίνοντας και φιλτράροντας το ίντερνετ, περιο-
ρίζοντας την online πρόσβαση και παραβιάζοντας τα
προσωπικά δεδομένα. Όταν όλα αυτά αποτυγχά-

νουν, οι αρχές απλά φυλακίζουν κάποιους bloggers
ώστε να αναγκάσουν την υπόλοιπη online κοινότητα
στην σιγή ή την αυτολογοκρισία», συμπληρώνει. 

Περιοριστικές ρυθμίσεις, εκφοβισμό και καταστολή

αντιμετωπίζουν και οι bloggers στο Ιράν, τη Συρία, τη

Σαουδική Αραβία, την Τυνησία και την

Αίγυπτο, ενώ η Κίνα και το Βιετνάμ εί-

ναι από τις λιγότερο φιλικές χώρες της

Ασίας απέναντι στην κουλτούρα του

blogging. Το Τουρκμενιστάν και η Κού-

βα – χώρες στις οποίες η πρόσβαση

στο ίντερνετ είναι αυστηρά περιορι-

σμένη – συμπληρώνουν τη λίστα των

10 χωρών που ασκούν την μεγαλύτερη

καταπίεση στην ελεύθερη έκφραση

στο διαδίκτυο. 

Η έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία των Δη-

μοσιογράφων είχε ως στόχο την επισήμανση της

Παγκόσμιας Μέρας της Ελευθερίας του Τύπου – την

3η του Μάη – και την ανάδειξη της online καταπίε-

σης ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την

ελευθερία του Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημει-

ώνεται ότι η Επιτροπή συγκαταλέγει τους bloggers

των οποίων η δουλειά είναι ειδησεογραφική στην

κατηγορία των δημοσιογράφων. 

Το 2008, οι bloggers και άλλοι δημοσιογράφοι του

διαδικτύου αποτελούσαν την μεγαλύτερη επαγγελ-

ματική ομάδα που βρισκόταν στη φυλακή, ξεπερ-

νώντας – για πρώτη φορά – τους δημοσιογράφους

που εργάζονταν στον Τύπο, την τηλεόραση και την

ραδιοφωνία. 

Πηγή: Committee to Protect Journalists

Αν είστε απ’ αυτούς που παρακολουθούν μανιωδώς τις ει-

δήσεις μάλλον θα έχετε ήδη αγοράσει μια μάσκα για παν

ενδεχόμενο…

Για άλλη μια φορά ο δημοσιογραφικός χώρος καταφέρνει

να φουσκώσει ένα θέμα τόσο, που να δημιουργήσει στον

κόσμο μια άλλη πραγματικότητα απ’ αυτήν που υπάρχει.

Άκουσα πολλές φορές στη τηλε-

όραση τον δη-

μοσιογράφο 

να λέει: «μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κρούσμα

στην Ελλάδα, όχι ακόμα», μ’ ένα στυλ του τύπου που θα

πάει θα έρθει και σ’ εμάς να κάνουμε νούμερα.

Κι απ’ την άλλη επειδή έτυχε να ταξιδέψω πριν από λίγες

μέρες στην Ισπανία που είναι η Ευρωπαϊκή χώρα με τα πε-

ρισσότερα κρούσματα, είχα προετοιμαστεί κι εγώ καταλ-

λήλως, με μάσκα στο αεροδρόμιο, αντισηπτικό υγρό κτλ.

Με αποτέλεσμα να με κοιτάνε σαν εξωγήινη.

Γιατί; Γιατί πολύ απλά η κατάσταση που μας παρουσιάζουν

τα ΜΜΕ απέχει πολύ απ’ την πραγματικότητα.

Σαφώς και υπήρχαν θάνατοι, σαφώς και υπάρχει η γρίπη

που κολλάει εύκολα, σαφώς έπρεπε να παρθούν μέτρα,

αλλά όχι αυτή η ιστορία που λίγο πολύ κόντεψαν να μας

κάνουν να πιστέψουμε ότι θα πάθουμε ότι και ο Will Smith

στην ταινία «The Legend».

Το ερώτημα είναι: πήραν στα αεροδρόμια τα μέτρα που

έπρεπε;

Εγώ ταξίδεψα από Αθήνα – Μαδρίτη – Palma de Mallorca –

Μαδρίτη – Αθήνα και το μόνο μέτρο που είδα ήταν η κά-

μερα που καταγράφει τη θερμότητα όταν επέστρεψα στο

Ελευθέριος Βενιζέλος. Α, κι ένα ενημερωτικό έντυπο στα

Ισπανικά, απ’ την αεροπορική εταιρία, που έδωσαν σ’ ένα

Μεξικανό δίπλα μου που ταξίδευε με τον ίδιο προορισμό,

κι όταν ζήτησα κι εγώ ένα για να ενημερωθώ μου είπαν ότι

δεν υπάρχει στα Ελληνικά. 

Λες κι η γρίπη έχει προτιμήσεις.

Ευτυχώς, λοιπόν, καταλήγω, που η κατάσταση δεν είναι τόσο σο-

βαρή όσο την εμφανίζουν τα ΜΜΕ γιατί άλλως θα είχαμε κολλή-

σει όλοι… Δείτε και μερικά κομικά σκίτσα που κυκλοφορούν.

Οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου, αποτελούν την μεγαλύτερη 

επαγγελματική ομάδα που βρίσκεται στη φυλακή

Η γρίπη των χοίρων

κι η …γρίπη των τηλεοπτικών προγραμμάτων
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Διάβασα τελευταία τα ‘’Καπάκια’’ του Κωστή Παπαδογιώργη. Ομολο-

γώ ότι άργησα αρκετά, δεδομένου ότι το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει

από το 2003, στην πρώτη του έκδοση. Ιστορικά επιμελώς ενημερω-

μένο πόνημα, έρχεται σαν απαραίτητο συμπλήρωμα γνώσης και ανα-

φοράς, για κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή. Εκεί βρήκα ότι την εποχή

της τουρκοκρατίας η έγχρωμη ή αλλιώς χρωματιστή ενδυμασία και

φορεσιά ήταν απαγορευμένη στους υπόδουλους. Λέγοντας φορεσιά

εννοούμε ρούχα και παπούτσια, στολίδια πάσης λογής και είδους,

που να έχουν χτυπητό χρώμα· ιδιαίτερα το κόκκινο. 

Στα ‘’κόκκινα’’, ακόμη και στα παπούτσια, μόνο οι Τούρκοι είχαν το δι-

καίωμα να είναι ντυμένοι. Οι ραγιάδες όχι! “Ραγιάδες” ονομάζονταν,

αυτοί που ήταν υποχρεωμένοι από τον νόμο να προσκυνούν.

Πράσινα παπούτσια, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονταν, στους στενά ‘’συ-

νεργαζόμενους’’ με την Πύλη, όπως σε κάποιους Φαναριώτες, αλλά

και άλλους σχετικούς. Πιο συγκεκριμένα, σε ξενόγλωσσους σπου-

δαγμένους - γόνους πολύγλωσσους  Φαναριωτών, - είχε δοθεί με

φιρμάνι το δικαίωμα να τρέφουν ακόμα και την απαγορευμένη, για

τους ραγιάδες γενειάδα, να ιππεύουν με συνοδεία τεσσάρων ακο-

λούθων, να φέρουν σκούφο με γούνα αλλά προπαντός να φορούν

πράσινα παπούτσια. 

Οι πρώτοι λόγοι, που ανάγκασαν τον άνθρωπο να βάλει ένα ρούχο

επάνω του και να φορέσει ένα αυτοσχέδιο υποτυπώδες υπόδημα

ήσαν απλά πρακτικοί κάποιας προστασίας από αντίξοες συνθήκες.

Εδώ, ακολούθησε και η πρώτη μίμηση της φύσης από την μεριά

του άνδρα, με τον ιδιαίτερο (διάβαζε υστερόβουλο) στολισμό

του για την προσέλκυση του ετέρου φύλου.

Στην ομαδική συμβίωση, υπάρχει η εμφανής από τη φύση σω-

ματότροπος διάκριση και ο διακριτός εκ των φυσικών και επι-

κτήτων ιδιοτήτων ρόλος.

Έτσι το ντύσιμο, έδωσε την τεκμηριωμένη προς τα έξω απόδει-

ξη της ταξικής ομαδοποίησης και ατομικής υπεροχής με την ει-

κόνα: Πατρίκιοι  και Πληβείοι. Κοντά και οι Δουλοπάροικοι.

Στην ανθρώπινη κοινωνία, δεν έχεις πολλούς δρόμους να δια-

λέξεις. Ο Μακιαβέλλι λέει, πως οι δρόμοι επιλογής είναι δύο: ή

να εξουσιάζεις ή να σε εξουσιάζουν. Για να εξουσιάσεις, πρέπει

να δείξεις πραγματικά ότι είσαι ‘’Κάποιος’’ σημαντικός ή εξαπα-

τώντας τους αφελείς, να παίξεις το ρόλο του ‘’Κάποιου’’. Έτσι

ντυνόμαστε διαφορετικά παρουσιάζοντας ένα πραγματικό ή

ψεύτικο φαινότυπο στον περίγυρό μας, ακολουθώντας ένα προ-

γραμματισμένο σχέδιο και σκοπό. Δείχνομε ότι εμείς είμαστε

‘’από τους από πάνω’’. 

Έτσι η φορεσιά, έγινε και εργαλείο εξουσίας.

Ιερατείο και στρατιωτικοί, στολίστηκαν χολιγουντιανά. Το χρι-

στιανικό ιερατείο, εγκατέλειψε το κόσμιο ταπεινό τελετουργικό

ένδυμα των πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων, φθονήσαν την

εξουσιαστική πολυποίκιλτο τήβενο, του βυζαντινού εξουσιαστή

και οι στρατιωτικοί φορτώθηκαν “λιλιά” και σειρίτια. Σαφώς και

δεν αναφερόμαστε στις περγαμηνές και παράσημα βράβευσης,

των υπέρ πατρίδος αγώνων αλλά σε εκείνους που η κομματική

τους δράση μας καπελώνει καθημερινά. 

Ορα τους ένστολους των στρατοκρατικών καθεστώτων. 

Οι πολιτικοί δεν μπορούσαν να μείνουν πίσω και πραγματικά

δεν υστέρησαν, αλλά με άλλο τρόπο πονηρό τόνισαν την δια-

κριτική ιδαιτερότητά τους. 

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, εξόχως όντως μορφωμένη πο-

λιτική προσωπικότητα, όσο ζούσε στην Γενεύη και στην Πίζα,

φορούσε ανατολίτικη φορεσιά και ανατολίτικο τουρμπάνι στο

κεφάλι. ‘’Τουρμπανοφόρος’’ σκωπτικά εκαλείτο “εις τας Ευρώ-

πας”. Όταν ήρθε στην επαναστατημένη φτωχή Ελλάδα, του

΄21, έσπευσε να βάλει τα ‘’φράγκικα’’. 

Απαρνήθηκε τη φουστανέλα, έβαλε και ‘’ομματογυάλια’’ που

εντυπωσίαζαν γιατί ήταν πρωτόγνωρα. Είχε όπως είπαμε το

εχέγγυα του βάρους της μόρφωσής του. Αλλά ποιός το ήξερε.

Ο καθένας γνωρίζει ό,τι βλέπει.

Όταν λοιπόν έφτασε στο Μεσολόγγι, στο άγνωστο του μέχρι τότε

Μεσολόγγι, εντυπωσιάστηκαν αντικρύζοντας τον, οι πρόκριτοι. 

Θαύμαζαν τον νεοφερμένο ξένο με τα φράγκικα, τη φανταχτε-

ρή συνοδεία του με τους ασπριδερούς Ευρωπαίους αξιωματι-

κούς χωμένους στις λαμπρές στολές τους. 

Να όμως και η άλλη εικόνα στη χρησιμότητα της φορεσιάς. Οι

κοτζαμπάσηδες του Μοριά, μόλις κηρύχτηκε η επανάσταση,

σκιάχτηκαν. “Θα μας φάνε”, είπανε μεταξύ τους. «Να κρυφτού-

με» είπανε άλλοι. Έβγαλαν λοιπόν αμέσως τις μπασταρδεμένες

ασιάτικες φορεσιές τους με τα πολυτελή γουναρικά και βάλανε

“τσαρούχια και τραγόκαπα”, γράφει ο Κανέλλος Δεληγιάννης,

στα απομνημονεύματά του. 

Το πράγμα μερικές φορές γινότανε και κωμικό. Όταν ο Δήμος

Αντωνίου, κατηχητής της Φιλικής Εταιρείας έφτασε στο Μενίδι

για μύηση, με ρούχα Ευρωπαϊκά, οι κάτοικοι πίστεψαν στην ιδι-

αίτερη υπεροχή του άνδρα, λόγω της αμφίεσης. Και σε ένδειξη

άκρατου ενθουσιασμού τον αγκάλιασαν και του έβαλαν χρυσές

επωμίδες και περικεφαλαία. 

Αυτό το κόλπο, «του δια της φορεσιάς εντυπωσιασμού»  το εί-

χαν μάθει και οι ξένοι. Γι’ αυτό ο σερ Ρίτσαρντ Τσώρτς (1784-

1873), που ήταν Βρεταννός στρατιωτικός, φιλέλληνας και αρχι-

στράτηγος των χερσαίων δυνάμεων, αλλά και μόνιμος κάτοικος

των Αθηνών φορούσε πάντα φουστανέλα στις διπλωματικές

του διαπραγματεύσεις.

Ο βασιλιάς Οθωνας, κατόπιν προτροπής, του επίσης βασιλιά πα-

τέρα του, φορούσε φουστανέλα και μ’ αυτή θάφτηκε. Η δε γυ-

ναίκα του Αμαλία κυκλοφορούσε πάντα με Ελληνική παραδο-

σιακή ενδυμασία. 

Το κάλυμμα της κεφαλής, υπήρξε ενδεικτικό επιλογής αφέντη

ή και πολιτεύματος. «Το τουρκικό σαρίκι ή η Τιάρρα του Πάπα»

προβλημάτιζε τους Κωσταντινουπολίτες.

«Δεν σας καταλαβαίνω. Επιζητείτε να αλλάξετε το τουρκικό

σαρίκι με τον ευρωπαϊκό πίλο;» έλεγε ο Καποδίστριας στους

εντολοδόχους της Φιλικής, όταν ζήτούσαν την βοήθειά του, και

δι’ αυτού την βοήθεια της Ρωσίας. 

Κοντά και η περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη που δεν δικαιολο-

γούσε κάποιο ιδιαίτερο αξίωμα, αλλά παρέπεμπε σε μια υπεν-

θύμιση της ρίζας του γένους και στην ταύτιση με το ηρωικό πα-

ρελθόν. Μια προσπάθεια αφύπνισης του Ελληνικού εθνικισμού,

μια προσπάθεια ειδοποιού διάκρισης από το συνοθύλευμα της

μάζας των Βαλκανικών λαών ραγιάδων.

Γνωστός και ο ‘’σκούφος’’, ‘’δίκωχο’’ σύμβολο της δημοκρατίας

του Βενιζέλου.

Στην συμβολική εμφάνιση αμφίεσης παρατίθεται και το κατα-

καίνουριο ‘’ατσαλάκωτο πάντα κομψό κουστούμι’’ του Κωνστα-

ντίνου Καραμανλή, ‘’το ριγωτό πουκάμισο’’ του Γεωργίου Μαύ-

ρου, το ιστορικό ‘’ζιβάγκο’’ του Ανδρέα Παπανδρέου, με τους μι-

μητές που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια και το ‘’χωρίς γραβάτα’’

ανοιχτό πουκάμισο του Αλαβάνου που ακόμα και στις κατ΄ έθι-

μο επίσημες εκδηλώσεις, σπάει το κατεστημένο. 

Όσο και να φαίνεται περίεργο, η φορεσιά και τα συμπληρώμα-

τά της οριοθέτησαν, πάντοτε ταξικές διακρίσεις και εξουσίες

αλλά και παιδιάστικες προβολές.

Κάπου δημιούργησαν έργο αγαθό και αγαπήθηκαν και θεοποι-

ήθηκαν, κάπου όμως θυμίζουν και θλιβερές στιγμές του Έθνους

ιδιαίτερα όταν ταυτίζονται με εκτροπές του δημοκρατικού Συ-

ντάγματος. 

Δυστυχώς όλα είναι στο πρόγραμμα. Και επειδή ιστορικά όλα

είναι στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε μια δημοκρατία που καθημε-

ρινά εξαθλιώνεται: «Φυλακες γρηγορείτε. «Οι καιροί ου μενε-

τοί»

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

––––––––––––––––––

Βοηθήματα

1) Κωστή Παπαγιώργη “Τα καπάκια” Εκδ. Καστανιώτη 2003

2) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα 

3) Δ. Κόκκινου “Ελληνική Επανάστασις” Εκδ. Μέλισσα 1956

Πίλος ή  σαρίκι

Ιδού το πρόβλημα 

Επιχειρηματικά Πάρκα
συζήτηση – διαβούλευση με τον 

Υφ. Αν. Γιώργο Βλάχο

Ο Υφ. Ανάπτυξης και Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Γιώργος Βλάχος οργανώνει συζήτηση – διαβούλευση της

πρότασης Σχεδίου Νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με

τους φορείς, το Σάββατο 16 Μαΐου ώρα 11.00 π.μ  στο Ξε-

νοδοχείο ΜΑΤΙ (Μάτι Αττικής, Ποσειδώνος 33) 

Η Ν.Ε. Ανατολικής Αττικής εν όψει των Ευρωεκλογών

διοργανώνει τις παρακάτω ανοιχτές εκδηλώσεις:

1) Κυριακή 17-05-09 ώρα 19.30  στο Δημαρχείο Καλυβίων

με  ομιλητή τον Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Πέτρο  Ευθυμίου 

2) Τετάρτη 20-05-09 ώρα 19.30 μπροστά στο παλιό Δη-

μαρχείο Γλυκών Νερών με ομιλήτρια την Βάσω Παπαν-

δρέου, Βουλευτή   ΠΑΣΟΚ και πρώην Επίτροπο.   

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009ΠΑΛΛΗΝΗ

Ανοιχτή συζήτηση 

με τον Μίμη Ανδρουλάκη
Ανοιχτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαΐου

και ώρα 07:30 μ.μ, στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων

Τεχνών στην Κάντζα Παλλήνης.

Θέμα συζήτησης η παγκόσμια οικονομική κρίση και όχι μόνο, με

αφορμή την κυκλοφορία του

βιβλίου του «Άσπρο Κοτσύφι,

blue tree, Μαύρο Καράβι».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δή-

μαρχος Παλλήνης  Σπύρος

Κωνσταντάς, ο υφυπουργός

Οικονομικών  Θανάσης Μπού-

ρας, ο Βουλευτής του

ΠΑ.ΣΟ.Κ.  Βασίλης Οικονόμου

και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Γρηγόρης Ψαριανός. Την συζή-

τηση θα συντονίσει ο εκδότης

της εφημερίδας «ΝΕΟΛΟΓΟΣ»

Ανδρέας Χατζηνικολάου.

Πρώτα ο Πολίτης
Μία νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗΣ Ανάπτυξη – Δημιουργία

«Διευκρίνιση»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ

φορέας που αντιπροσωπεύει την περιοχή του Χερώματος, είναι

ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Χερώματος Βάρης, ιδρυθείς το 1987.

Από τότε οι κάτοικοι μας έδειξαν την εμπιστοσύνη τους, για να

τους αντιπροσωπεύσουμε στα δύσκολα και δυσεπίλυτα προ-

βλήματα (που δυστυχώς χρονίζουν αδικαιολόγητα).

Αυτά προς γνώση όλων, αλλά και ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ αυτών που επι-

καλούνται ότι είναι «…εκπρόσωποι όλων των εκτός σχεδίου πε-

ριοχών».

Χορτάσαμε όλα αυτά τα χρόνια από τους αυτόκλητους «σωτή-

ρες», από αυτοχριζόμενους «ηγέτες» και από περιστασιακούς

«λύτες» των προβλημάτων μας.

Εμείς σαν σύλλογος δεν είπαμε ποτέ όχι σε οποιαδήποτε κα-

λοπροαίρετη συνεργασία.

Εμείς δείξαμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε περιοχές όπως

Βοκτάς, Φλέμινγκ, Λατομεία κ.ά.

Το ίδιο ευελπιστούμε ότι θα πράξουν και άλλες περιοχές για

εμάς, όταν και εφόσον χρειαστεί.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Μεσσήνης Παύλος Διαμαντόπουλος

Κυριακή 17 Μαϊου, στις 11 το πρωί γίνεται συζήτηση για
το ΧΕΡΩΜΑ από το Δήμο Βάρης.
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Ο σιδηρούς βραχίων της παγκόσμιας Νέας

Τάξεως, η ως δυσώνυμος Εωσφόρος ανα-

δυόμενη «Παγκόσμια Διακυβέρνηση»,

στην οποία κάθε φορά που αναφέρεται ο

Γιώργος Παπανδρέου κολλάει η γλώσσα

του απ’ το μέλι, ήταν εδώ στην Ελλάδα και

συνεδρίασε - κεκλεισμένων όπως πάντοτε

των θυρών - στον Αστέρα της Βουλιαγμέ-

νης με όλους τους αυτόφωτους αστέρες

της και κάποια από τα ετερόφωτα αστερά-

κια της.

«Κύριε Βαν Φλιτ, ιδού ο στρατός σας»,
όπως σε μιά ατυχή δήλωσή του μετά την

λήξη του Εμφυλίου είχε προσφωνήσει τον

επικεφαλής της εν Ελλάδι αμερικανικής

στρατιωτικής αποστολής, δείχνοντάς του

το ελληνικό άγημα αποδόσεως τιμών, ο κα-

τά τα άλλα υπέροχος άνθρωπος Παναγιώ-

της Κανελλόπουλος. «Κύριοι υπερεθνικοί
εξουσιαστές της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ,
ιδού η χώρα σας, το μεσογειακό τσιφλίκι
σας με τα δέκα εκατομμύρια κολλήγους
του κι από δω οι δραγάτες σας που το φυ-
λάνε για σας. Καλωσορίσατε». 

Όλοι οι τοπικοί φύλαρχοι προσήλθαν τα-

πεινά να υποβάλλουν τα σέβη τους: «Χα-

τζηαβάτης Τσελεμπής, προσκυνώ άρχοντά

μου», όπως έλεγε πίσω από τον μαγικό του

μπερντέ ο μεγάλος Έλληνας Ευγένιος

Σπαθάρης, που πριν λίγες μέρες πέρασε

στην Νήσο των Μακάρων και στις εθνικές

μας απώλειες. Και ναι μεν ο Σπαθάρης κου-

νούσε φιγούρες από ξύλο και χαρτόνι. Οι

επικεφαλής της Μπίλντερμπεργκ, όμως, κι-

νούν τους με αόρατα νήματα δεμένους

πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων και

αποκομμάτων, ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε., ιθαγε-

νείς μεγαλοεπιχειρηματίες και άλλους εκ

των κατά τόπους επιφανών, προς εξυπηρέ-

τηση σκοπών ευλόγως προφανών, αλλά

καθόλου διαφανών. Ο μπερντές άλλα γρά-

φει απέξω - «απόψε στο χωριό σας ο θία-

σος Μπίλντερμπεργκ θα παρουσιάσει το

αριστούργημα ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ»- κι άλλα

παίζονται στα παρασκήνια.

Η προηγούμενη φορά που μας είχαν τιμή-

σει (βρωμίσει) με την παρουσία τους οι

υπερεθνικοί αλτρουϊστές ήταν το 1993, πά-

λι στον Αστέρα. Άστρο λαμπρό τους οδη-

γεί, κατά πως φαίνεται, αλλά τα δώρα που

φέρνουν είναι ο χρυσός στις τσέπες τους

και στων λαών τις πλάτες πόλεμοι, αλλα-

γές συνόρων κι εκατομμύρια πεινασμένων

προσφύγων, απαλλοτρίωση εθνικών πό-

ρων, πραξικοπήματα και κυβερνήσεις αν-

δρεικέλων, στημένες διεθνείς οικονομικές

κρίσεις, ουσιαστικοί αγωγοί μεταφοράς

πλούτου από τους πολλούς και κοιμώμε-

νους εμάς στους λίγους και ξύπνιους εκεί-

νους. Τα πρώτα βιολιά της Μπίλντερμπερ-

γκ όπως ο Ρότσιλντ κι ο Ροκφέλερ, είναι

και από τα πρώτα βιολιά που εκτέλεσαν τη

Συμφωνία της Διεθνούς Οικονομικής Κρί-

σεως σε Φά (τε) Μείζονα.

Στην τότε επίσκεψή τους στην Ελλάδα,

ένας μόνο από τους 300 της ελληνικής

Βουλής είχε την παλληκαριά να τους κα-

ταγγείλει δημόσια με επιστολή του στις

εφημερίδες, όπου επιπλέον τόνιζε ότι η

παρουσία στην Ελλάδα μιάς υπερεθνικής,

κλειστής λέσχης παγκόσμιων εξουσια-

στών, συνιστά στίγμα για τον ελληνικό πο-

λιτικό κόσμο, όπως και η παρουσία Ελλή-

νων πολιτικών στις συνεδριάσεις της.

Ήταν ο τότε βουλευτής Ιωαννίνων, Καλο-

γιάννης, που όμως λίγους μήνες αργότε-

ρα, στις εκλογές του 1993, δεν βρήκε ούτε

την ψήφο του στην κάλπη. Είχε προηγηθεί

μιά στημένη επιχείρηση σπιλώσεώς του

από το βαρύ πυροβολικό των διαπλεκόμε-

νων και με τους εξ’ από δω, «ελληνικών»

Μ.Μ.Ε, με μιά κατηγορία περί παιδερα-

στίας, που όταν εκδικάστηκε κατόπιν εορ-

τής, κατέπεσε παταγωδώς. Αλλά, αφού εί-

χανε φάει κοτζάμ «σιδηρά» Θάτσερ «διότι

δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις»

και ανακατέλαβε τα πλούσια σε πετρέλαιο

Φόκλαντ από τους Αργεντινούς, στον Κα-

λογιάννη θα κόλλαγαν;

Από κει και πέρα δεν είχε προβλήματα με

τις ελληνικές κυβερνήσεις και αξιωματικές

αντιπολιτεύσεις η Λέσχη των Αοράτων.

Διάφοροι Καλοκώστες και Καλογιώργοι

ανέλαβαν να μην ξαναενοχληθεί από

απρόβλεπτα συμβάντα στην διαδικασία

αξιοποίησης του οικοπέδου-φιλέτου που

ακόμα ονομάζεται Ελλάδα. Στη συνεδρία-

ση των Φιλανθρώπων το 1998, σ’ ένα χωρι-

ουδάκι στα Χάϊλαντς της Σκωτίας, οι Έλ-

ληνες προσκεκλημμένοι άκουγαν στα ονό-

ματα Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Πα-

πανδρέου (Γκονζάλες Ματά, πρώην δ/ντής

Διεύθυνσης Λατινικής Αμερικής της CIA,

βιβλίο «Οι αληθινοί κυρίαρχοι του Κό-

σμου», αιδεσιμώτατος Texx Mars, περιοδι-

κή έκδοση «Προβολέας»).

Είμαστε από αρχαιοτάτων εποχών φιλόξε-

νος λαός. Αλλά οι επιχρυσωμένοι μισάν-

θρωποι που συνεδρίασαν στον Αστέρα της

Βουλιαγμένης, δεν θεωρούνται φιλοξενού-

μενοι αφού  αφενός επιβάλλουν παντού

την παρουσία τους και αφετέρου ουδέποτε

σεβάστηκαν τους κατά καιρούς οικοδεσπό-

τες τους. Επομένως για δαύτους δεν ισχύ-

ει το «ως ευ παρέστητε», αλλά η περίφημη

ατάκα του αξέχαστου Διονύση Παπαγιαν-

νόπουλου: «Όξω ρε»!

Παγκόσμιοι τύραννοι

Τοπικοί πραίτορες

Λαοί υπνοβάτες
Γράφει ο Γρηγόρης Δ. Ρώντας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Π ρ ο ς:  Την εφημερίδα Εβδόμη

Υπόψη: κ. Γρηγόρη Ρώντα

Αγαπητέ κύριε Ρώντα,

Το Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» την τε-

λευταία διετία διοργανώνει εκδηλώσεις για θέματα

υγείας, που απευθύνονται στο κοινό, με στόχο την προ-

αγωγή της πρόληψης, την προαγωγή της υγείας και

την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα

τμήματα του Νοσοκομείου. Βεβαίως αυτό ήδη το γνω-

ρίζετε, αφού οι εκδηλώσεις αυτές έχουν, κατ’ επανά-

ληψη, φιλοξενηθεί και παρουσιασθεί από την έγκριτη

εφημερίδα σας.

Η εκδήλωση που προτείνετε αναφορικά με τις επιπτώ-

σεις στην υγεία των Ελλήνων στρατιωτών και αξιωμα-

τικών, που προκλήθηκαν από την επαφή με χημικούς

και άλλους παράγοντες, στις μάχες της Κύπρου, πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερο ιατρικό και κοινωνικό ενδιαφέρον,

ενώ ταυτόχρονα έχει νομικές προεκτάσεις και προκα-

λεί εθνική συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση.

Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε, από τις επιστολές των

αξιότιμων αναγνωστών σας, ανθρώπων καταξιωμένων

στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που συνη-

γορούν και στηρίζουν την πρότασή σας. 

Γεγονός είναι, όπως αναφέρετε και στην επιστολή –

πρότασή σας προς το Νοσοκομείο μας, ότι στο Γ. Ν

.Ασκληπιείο Βούλας, επειδή δεν είναι ογκολογικό, δεν

υπάρχει η αντίστοιχη εξειδικευμένη επιστημονική γνώ-

ση και εμπειρία αντιμετώπισης των ασθενών στους

οποίους αναφέρεστε.

Θα πρέπει λοιπόν, σε συνεργασία με τους γιατρούς,

που εσείς γνωρίζετε ότι έχουν τα απαραίτητα επιστη-

μονικά στοιχεία, την ενδεδειγμένη γνώση και εμπειρία

και είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν, να διερευνηθεί

η δυνατότητα οργάνωσης μίας άρτιας εκδήλωσης για

ένα θέμα τόσο ενδιαφέρον, τόσο σύνθετο και τόσο ευ-

αίσθητο, εστιάζοντας στα θέματα υγείας και στην επι-

στημονική τους τεκμηρίωση.     

Με εκτίμηση

Ο Διοικητής - Πρόεδρος Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ   ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Βρήκε αποδέκτες η πρότασή μας στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Αγέλες λύκων μας κυκλώνουν…

Αναγκαία η ιατρική προετοιμασία 

Όσοι άμεσα ή έμμεσα είχαμε κάποια σχέση με τον Κυ-

πριακό Αγώνα από το 1955 ως το 1974, γνωρίζαμε ότι

«βάζαμε το κεφάλι μας στον ντορβά». Αν κάποιος χανό-

ταν από μας, θα πήγαινε «σαν το σκυλί στ’ αμπέλι». Και

δυστυχώς πολλοί πήγαν. Ωστόσο από τις θλιβερές

εμπειρίες μπορεί να έμεινε ένα κατακάθι βαθειάς πι-

κρίας, έμεινε ωστόσο κι ένα τεράστιο απόθεμα πείρας.

Οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν στην Κύπρο κατά μαχίμων

και αμάχων τα πιο ύπουλα όπλα, όπως οι βόμβες Να-

πάλμ. Πολλοί χάθηκαν τότε αυτομάτως. Άλλοι κράτησαν

το δηλητήριο για χρόνια μέσα τους, όπως ο Χριστός κρά-

τησε στους ώμους του το Σταυρό. Οι περισσότεροι

έχουν αποδημήσει. Υπάρχουν, όμως, επιζώντες, οι οποί-

οι χάρη στις φροντίδες των Ελλήνων Ιατρών κρατιούνται

ακόμη στη ζωή. Και μπορούν να πουν πολλά.

Γι’ αυτό συμφωνώ απόλυτα με την σκέψη – πρόταση του

κ. Ρώντα να οργανωθεί επιστημονική ημερίδα στο

Ασκληπιείο της Βούλας, όπου θα ακουστούν όχι μόνον

το τι έγινε και το πώς αντιμετωπίστηκε το κακό στο πα-

ρελθόν, αλλά και το τι γίνεται τώρα και το πώς αντιμε-

τωπίζονται ανάλογα ιατρικά περιστατικά (ωσάν αυτά της

Κύπρου). Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών είναι

όσο ποτέ αναγκαία.

Διότι ο πόλεμος – δυστυχώς – κι όχι η ειρήνη είναι το θλι-

βερό πεπρωμένο των ανθρώπων. Τη χώρα μας δεν κυκλώ-

νουν αγνοί αμνοί, αλλά αγέλες λύκων. Ας είμαστε, λοιπόν,

προετοιμασμένοι όχι μόνον στρατιωτικά, αλλά και ιατρικά. 

Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

Συνεχίζεται η αποστολή προς την «ΕΒΔΟΜΗ» συγχαρητηρίων και υποστηρικτικών μηνυμάτων, σχετικών με

την πρόταση του συνεργάτη μας Γρηγόρη Ρώντα, για διοργάνωση στο Ασκληπιείο Βούλας μιας ιατρικής

ημερίδας, που θα παρουσιάσει τις ανίατες ασθένειες των πολεμιστών μας στην Κύπρο εξαιτίας της εκθέ-

σεώς τους σε απαγορευμένα όπλα που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι. Δημοσιεύουμε σήμερα την δήλωση

αποδοχής της πρότασης, που μας έστειλε ο Διοικητής του Ασκληπιείου Ηρακλής Καραγεώργος και μια συ-

γκλονιστική επιστολή του συγγραφέα και ιστορικού Σαράντου Καργάκου. 
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Αρκετός κόσμος στο Νομαρχιακό Συμβού-

λιο (11/5), κάτοικοι και φορείς, ο Δήμαρχος

Αναβύσσου Σ. Γκέραλης αλλά και ο Κοινο-

τάρχης Μ. Τσαλικίδης της Παλ. Φώκαιας

ενδιαφερόμενοι, ο Δήμαρχος Καλυβίων Π.

Φιλίππου, όλοι για το έργο που επιχειρεί-

ται να γίνει στις Αλυκές της Αναβύσσου,

χωρίς να γνωρίζουν τίποτα σχετικό ούτε ο

Δήμος ούτε η Νομαρχία!

Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάσκος έκανε την

εισήγηση της Επιτροπής για το θέμα, και

επεσήμανε ότι δεν κατάφεραν να έρθουν

σε επαφή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

της ΕΤΑ Α.Ε. ή κάποιον άλλο παράγοντα

προκειμένου να τους ενημερώσει, παρά τις

επανειλημμένες προσπάθειές τους.

Τουναντίον την ημέρα που συνεδρίασε η

Επιτροπή, όπως είπε ο Αντινομάρχης, εί-

δαν μία κυρία στην αίθουσα η οποία τους

πληροφόρησε ότι είναι εκπρόσωπος  της

ΕΤΑ και ήταν εκεί για να παρακολουθήσει

την συνεδρίαση και όχι για να ενημερώσει

τους νομαρχιακούς συμβούλους!

Σ.Σ. Τόσο μεγάλο σεβασμό δείχνουν οι εκ-
πρόσωποι της ΕΤΑ Α.Ε. της ελληνικής κρα-
τικής γης δηλαδή, που πήραν με ένα λη-
στρικό νόμο, από τον ΕΟΤ για αξιοποίηση,
που διέδιδε η Νέα Δημοκρατία ότι θα την
καταργήσει αν εκλεγεί το 2004 αλλά τη βό-
λεψε και όχι μόνο δεν την κατήργησε αλλά
την «άνδρωσε» κιόλας.

Εστειλαν λοιπόν και έγγραφο στην ΕΤΑ,

μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και ζη-

τούσαν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμέ-

νου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της

διαδικασίας και το είδος της ανάπτυξης

που επιχειρείται στις αλυκές, αλλά πάλι

δεν πήραν καμία απάντηση!

Ετσι η 3η Νομαρχιακή Επιτροπή κατέληξε

σε απόφαση την οποία έφεραν προς ψήφι-

ση.

Ο Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέραλης, δή-

λωσε ότι ούτε ως Δήμος είχαν καμία ενη-

μέρωση για την ΕΤΑ Α.Ε. και ο διαγωνι-

σμός είναι εν εξελίξει. 

«Και μάλιστα αρχές Ιουλίου τελειώνει και η
Β΄φάση και εμείς σαν Δήμος επιμένουμε
στις ανοιχτές παραλίες, είναι αδιαπραγμά-
τευτο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να μας το
στερήσει κανείς. Οι παραλίες ανήκουν στο
λαό. Αυτό που έγινε στο Ελληνικό, στο Λα-
γονήσι  και σε άλλες πόλεις δεν θα γίνει
στην Ανάβυσσο. 
Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι προς μία ήπια
– όπως είπε και ο συνδημότης μας – κ. Γά-
κης στην ανάπτυξη. Αλλά μία ανάπτυξη
που θα σέβεται το περιβάλλον, που θα είναι

ένας χώρος αναψυχής, πολιτισμού όπως
το γράφουν σε ένα πανό που οι σύλλογοι
έχουν αναρτήσει. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση αν κινηθούμε  έτσι όλοι μαζί ενωμέ-
νοι δεν θα επιτρέψουμε την τσιμεντοποίη-
ση της περιοχής», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Ενημέρωσε το σώμα ότι ο Δήμος Αναβύσ-

σου διαθέτει μέσα στις αλυκές 20 στρέμ-

ματα συν 7 στρέμματα από αγροτικούς

δρόμους. Οσο για το μνημόνιο όφειλα να

το φέρω στο Δ.Σ., καταρτίσαμε μια επιτρο-

πή, επεστράφη αυτό το μνημόνιο και δεν

συζητάμε επί αυτού που ήρθε. Εμείς θα κά-

νουμε τις προτάσεις μας. Αν οι προτάσεις

μας δεν περάσουν, δεν συζητάμε για μνη-

μόνιο που θα καταρτίσουν αυτοί και δεν θα

συμφωνούμε εμείς».

Οσο για τα 150 στρέμματα που ακούστη-

καν, ενημέρωσε ότι τα 120 στρέμματα είναι

στον Αγιο Νικόλαο και είναι δάσος. Και εί-

ναι αδιαπραγμάτευτο, παραμένει δάσος.

Τόνισε δε ιδιαίτερα ότι: «Αν τα δάση μπο-
ρούμε να τα εκχερσώσουμε εξ’ ολοκλήρου
και να τα κάνουμε τουριστικές εγκαταστά-
σεις , ε, τότε τι να πω, δεν υπάρχει Ελλά-
δα, δεν υπάρχει τίποτα».
Ο Κοινοτάρχης Μ. Τσαλικίδης μιλώντας

για το θέμα επεσήμανε  ότι οι παρεμβάσεις

στις αλυκές είναι υπερτοπικού χαρακτήρα.

Εχει τον πρώτο λόγο η Ανάβυσσος αλλά

και οι όμοροι Δήμοι. «Δεν συμφωνούμε με
τη σημερινή κατάσταση, αλλά πρέπει να
ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, γιατί όποια
παρέμβαση θα επηρεάσει την εικόνα της
περιοχής», επεσήμανε και επανέλαβε ότι

οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και εί-

ναι αδιαπραγμάτευτες. Αναφέρθηκε δε σε

μνημόνιο που είχε έρθει στο Δήμο Αναβύσ-

σου και ζήτησε ενημέρωση. 

Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτρο-

πής των φορέων της Αναβύσσου, Παλ. Φώ-

καιας και Σαρωνίδας Αγγ. Φραγκόπουλος,

πήρε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα ότι η

Συντονιστική αυτή Επιτροπή συγκροτήθηκε

μετά την «τραγική δήλωση του Δημάρχου
μας του κ. Γκέραλη, ότι δεν θα επιτρέψει
καμία δόμηση κάτω από την παραλιακή λε-
ωφόρο».
Ετσι διαπίστωσαν ότι υπάρχει κάποιο σχέ-

διο, έμαθαν και για το μνημόνιο που είχε

πάει στο Δήμο και το οποίο είναι απαράδε-

κτο.

«Το μνημόνιο που ήρθε στο Δήμο Αναβύσ-
σου είναι ένα αποικιοκρατικό μνημόνιο και
δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα βρεθεί Δη-

μοτικό Συμβούλιο που θα το υπογράψει»,
τόνισε ο Φραγκόπουλος. Αναφέρθηκε σε

απαντητικό έγγραφο που τους κοινοποίησε

η ΕΤΑ  και απευθύνεται προς τη Νομαρχία,

η οποία όμως δεν το εγνώριζε, αφού όπως

είπε δεν είχε λάβει τίποτα ακόμη!

Τι απαντά λοιπόν η ΕΤΑ;

Ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός είναι εν

εξελίξει και ξεκίνησε η διαδικασία της Β’

φάσης. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

«η για εξήντα έτη, εκμίσθωση του ακινήτου

“Kτήμα Αλυκών Αναβύσσου”, με σκοπό την

αξιοποίησή του μέσω της ανάπτυξης και

προώθησης έργων ξενοδοχειακής και ειδι-

κής τουριστικής υποδομής από τον Ανάδο-

χο που θα προκύψει από το Διαγωνισμό, ο

οποίος και θα αναλάβει την εκμετάλλευση

και διαχείριση του ακινήτου και την ανά-

πτυξη και λειτουργία των ως άνω τουριστι-

κών υποδομών, στο πλαίσιο των υφιστάμε-

νων περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και

λοιπών νομικών όρων και περιορισμών που

διέπουν το ακίνητο».

Ενημερώνουν ότι σύμφωνα με την προκή-

ρυξη οι ελάχιστες βασικές επιδιώξεις της

ΕΤΑ Α.Ε. για το ακίνητο είναι: 

η δημιουργία σύνθετης τουριστικής εγκα-

τάστασης με την ανάπτυξη τουριστικών

υποδομών (δημιουργία ξενοδοχείων, κέ-

ντρο θαλασσοθεραπείας / spa ευεξίας

κλπ.). Η ανάπτυξη θα γίνει με γνώμονα την

παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για

προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού

και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η άμεση δημιουργία εξυπηρετήσεων των

λουομένων και λειτουργίας της παραλίας.

Η τήρηση των νομικών, θεσμικών, περιβαλ-

λοντικών και πολεοδομικών περιορισμών

που διέπουν το ακίνητο.

Οι προεπιλεγέντες της Α’ φάσης του Δια-

γωνισμού, δηλαδή η εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», η «J & P ΑΒΑΞ

Α.Ε.» και η Ενωση των εταιριών «REDS

S.A. – LAMDA DEVELOPMENT S.A. –

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» είναι και οι μόνοι που δικαι-

ούνται να λάβουν πλήρη γνώση των όρων

του Διαγωνισμού και να υποβάλουν προ-

σφορά στις 3.7.2009.

Σ.Σ. Ολοι οι άλλοι περισσεύουν. Ούτε Νο-

μαρχία, ούτε Δήμος. Οσο για πολίτες, αυτό

μας έλειπε…!!

Σ.Σ.: Η τόσο μεγάλη επένδυση, με την τό-

σο λουσάτη εγκατάσταση για τα υψηλά βα-

λάντια τουρισμό, θα προσφέρει στην «ανά-
πτυξη της ευρύτερης περιοχής όσο και από
την αύξηση της απασχόλησης και της τοπι-
κής οικονομίας, προσδοκούμε την αποδοχή
της προσπάθειάς μας από την τοπική κοι-
νωνία και τη συμβολή της τοπικής αυτοδι-
οίκησης στην επίτευξη των παραπάνω στό-
χων του Διαγωνισμού», γράφει ο διευθύ-

νων σύμβουλος της ΕΤΑ Α.Ε. 

Αφού χ… την τοπική κοινωνία, όσον αφο-

ρά το τι θα φτιάξουν, ευελπιστούν στην

αποδοχή του έργου από αυτήν. Θα βοηθή-

σει και στην ανεργία! Τόσο κουτορνίθια

μας περνάνε!!

Και κλείνουν με την ενδιαφέρουσα παρά-

γραφο: «Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, σας
γνωρίζουμε πως ήδη βρισκόμαστε σε δια-
πραγμάτευση για την κατάρτιση συμφω-

Υπερτοπική αξιοποίηση με πολλά ερωτηματικά

Περιφρονεί προκλητικά

Δήμο και Νομαρχία

Ψήφισμα 

για ανοιχτές παραλίες
με πρόταση Χαρ. Δαμάσκου

Ο Αντινομάρχης Χαρ. Δαμάκος ζήτησε

από το σώμα να εκφράσει την αντίθεσή

του στην  πρόσφατη ΚΥΑ για την διαχεί-

ριση των παραλιών. 

Ετσι το Νομαρχιακό Συμβούλιο εξέδωσε

ψήφισμα στο οποίο επισημαίνει ότι η ανε-

μπόδιστη και ελεύθερη πρόσβαση των

πολιτών στις ακτές αποτελεί αναφαίρετο

συνταγματικό δικαίωμα το οποίο προτίθε-

ται να διαφυλάξει με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο Σ. Γκέραλης Δήμαρχος Αναβύσσου ενημερώνει το Ν.Σ.
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νίας συνεργασίας με το Δήμο Αναβύσσου
και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
συνεργασία».

«Εγώ τη διαδικασία διαγωνισμού έχω πλη-
ροφορηθεί από τον οικονομικό τύπο πρό-
σφατα.
Οποιες αποφάσεις πάρουμε σήμερα μετά
την εισήγηση της Επιτροπής, θα πρέπει να
την κοινοποιήσουμε και σε όλους τους
διαγωνιζομένους για να ξέρουν τις από-
ψεις της Νομαρχίας και να μην έχουν αντι-
δράσεις σαν κι αυτές που αντιμετωπίσαμε
από μια όμορη επένδυση στο Λαγονήσι,
όπου μηνυόμεθα συνεχώς και αδιαλείπτως
και εγώ και ο Δήμαρχος Καλυβίων για διά-
φορα πράγματα. Τώρα δεν έρχονται μόνο
για τους αιρετούς αλλά και εναντίον υπη-
ρεσιακών στελεχών της Νομαρχία».

Τόνισε δε ότι δεν πέρασε η συγκεκριμένη

ρύθμιση για τη δεύτερη σύμβαση της επέν-

δυσης από το Λαγονήσι έως τη Σαρωνίδα,

εξαιτίας των αντιδράσεων της Τοπικής και

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η επένδυση

αυτή θα απέκλειε ουσιαστικά μία παραλία

πολλών χιλιομέτρων από την πρόσβαση

των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Νομάρχης Λεων. Κουρής

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου,

που βρισκόταν εκεί ζήτησε το λόγο και

επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να
μην ανήκει στην ΕΤΑ από τη Βάρκιζα μέ-
χρι το Σούνιο. Το Grand Resort πληρώνει
για 5 χρόνια τα μισά μισθώματα, επειδή
δεν του επιτρέψαμε εμείς να κλείσει την
παραλία, που του είχε δώσει το κράτος, η

ΕΤΑ δηλαδή.
Και επέμεινε ότι πρέπει να δουν τις συμβά-

σεις τώρα!

«Κενό γράμμα» χαρακτήρισε την υπουργι-

κή απόφαση ότι έδωσαν τις παραλίες

στους ΟΤΑ. «Απεναντίας μας επιβάρυναν
με 20% από αυτές που ήδη έχουμε», τόνι-

σε. 

Δημόσια και ελεύθερη πρόσβαση

στις παραλίες

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με βάση την

απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής και

τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά την

διάρκεια της συζήτησης του θέματος απο-

φάσισε κατά πλειοψηφία:

 – Να εκφράσει προς κάθε αρμόδιο την

έντονη αποδοκιμασία της στάσης της ΕΤΑ

Α.Ε. για την καθυστερημένη και ελλιπή

ενημέρωση που παρέχει προς τα αρμόδια

όργανα της Νομαρχίας.

– Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας

της παραλίας και η ελεύθερη πρόσβαση

και χρήση της από τους πολίτες.

– Οποιαδήποτε εκμετάλλευση του χώρου

να μην αλλοιώνει το ανθρωπογενές και φυ-

σικό περιβάλλον και να εναρμονίζεται με

τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιο-

χής.

– Ο τρόπος και η μορφή αξιοποίησης των

Αλυκών Αναβύσσου θα πρέπει να προκύ-

ψει μετά από σύμφωνη γνώμη της Τοπικής

και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της πε-

ριοχής.

– Η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλί-

ου να τύχει ευρείας δημοσιότητας και με

μέριμνα της Νομαρχίας να γνωστοποιηθεί

στις εταιρίες που πρόκειται να λάβουν μέ-

ρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Να οργανωθεί σε συνεργασία με τους Δή-

μους και τις Κοινότητες συναυλία για ελεύ-

θερες παραλίες στην περιοχή.

Το ΚΚΕ είχε κάνει ερώτηση

στη Βουλή από τον Μάρτιο

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας,

Εύα Μελά, Γιάννης Πρωτούλς και Λίλα Κα-

φαντάρη είχαν καταθέσει ερώτηση στη

Βουλή από τις 6 Μαρτίου 2009 επισημαίνο-

ντας ότι πρέπει να σταματήσει η διαδικασία

του διαγωνισμού και να διαμορφωθεί ο χώ-

ρος με βάση «τις λαϊκές ανάγκες ώστε να

εξασφαλίζεται για όλους η ελεύθερη πρό-

σβαση στην ακτή, το καθαρό περιβάλλον,

το πράσινο, η άθληση και η ψυχαγωγία».

Τι τους απάντησε το ΥΠΕΧΩΔΕ;

«Η πλειονότητα των επιτρεπομένων χρή-

σεων (αθλητικές εγκαταστάσεις, γκολφ,

θεματικό πάρκο) εξυπηρετούν την υπερτο-

πική αναψυχή και τον αθλητισμό, ενώ τα

Συνεδριακά Κέντρα μπορούν να εξυπηρε-

τήσουν πολιτιστικές λειτουργίας μεγάλης

ακτινοβολίας. 

Η διαχείριση της έκτασης των Αλυκών δεν

ανήκει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ

αλλά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΕΤΑ Α.Ε.

γι’ αυτό αντίγραφο της ερώτησης διαβιβά-

ζονται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυ-

ξης».

των Αλυκών Αναβύσσου από την ΕΤΑ Α.Ε.

Ο Αντώνης Γάκης μίλησε

για μπάζωμα στο ρέμα της

Αναβύσσου, για να το επι-

βεβαιώσει και ο Δήμαρχος

Μ. Γκέραλης που βρισκό-

ταν στο Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο.

«Μας προβληματίζει

όλους, είναι στάσιμα τα νε-
ρά. Εχουμε πρόβλημα με
τους λουόμενους. Και όταν
το ανοίγουμε φεύγουν τα
νερά προς τη θάλασσα και

γίνεται ακόμη μεγαλύτερο
το πρόβλημα. Θα πρέπει να
κατέβουν από την υπηρε-
σία σας να ελέγξουν. Ζητώ
τη συνδρομή σας», είπε ο

Δήμαρχος.

Το Καταφύγιο της Παλιάς

Φώκαιας ξεπέρασε τα

εμπόδια (ενστάσεις της

ΕΤΑ Α.Ε.) και μπορεί να

προχωρήσει με χρηματοδό-

τηση μέσω ΕΣΠΑ ανακοί-

νωσε ο Νομάρχης και συ-

νηγόρησε ο Κοινοτάρχης

Μ. Τσαλικίδης. «Ξεπερά-
σαμε τα προβλήματα, είμα-
στε όλοι έτοιμοι, το θέλου-
με το έργο», σημείωσε ο

Κοινοτάρχης.

Η Ιωάννα Στεργίου ανα-

φέρθηκε στο Στρατόπεδο

Προσφύγων στο Λαύριο και

ιδιαίτερα στον  Κούρδο

απεργό πείνας Χαϊντάρ

Μποζκούρτ  που βρίσκεται

στην 4η εβδομάδα απερ-

γίας, ο οποίος ζητάει από

το ελληνικό κράτος να του

δοθεί πολιτικό άσυλο,

πράγμα που του αρνείται

εδώ και επτά χρόνια.

Όπως είπε η Ι. Στεργίου

κινδυνεύει ανά πάσα στιγ-

μή να απελαθεί στην Τουρ-

κία και χρειάζεται χαρτιά

προκειμένου να ταξιδέψει

για λόγους υγείας σε ευ-

ρωπαϊκή χώρα.

Το Σώμα εξέδωσε ομόφω-

νο ψήφισμα συμπαράστα-

σης.

Μπαζώνεται το ρέμα Αναβύσσου

Τα προ-ημερησίας θέματα

Προ ημερησίας όμως εθίγησαν και άλλα θέματα:

Από την Χρ. Φράγκου οι παράνομοι ΧΑΔΑ που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο της

Μπρέξιζας, για τους οποίους ο Νομάρχης απάντησε ότι η Νομαρχία επέβαλε πρόστιμο

στο Δήμο Νέας Μάκρης και στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου γιατί όπως είπε ο

Νομάρχης «προφανώς είχαν μισθώσει το χώρο για ΧΑΔΑ!!»

Θαλάσσια αιολικά πάρκα στον κόλπο Μαραθώνα 

και στον Αγ. Αντρέα Εύβοιας 

Στο θαλάσσιο πάρκο ανεμογεννητριών  αναφέρθηκε η Χρ. Φράγκου που ετοιμάζεται να

«στηθεί» στον κόλπο των Πεταλιών, αλλά ουσιαστικά,  μέσα στον κόλπο του Μαραθώνα.

Ζήτησε από το σώμα να βγάλουν ένα ψήφισμα για το αιολικό πάρκο αυτό, που ετοιμά-

ζεται να εγκριθεί η χωροθέτησή του.

Η Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου έχει συνταχθεί πολύ προτού κυκλοφορήσει το σχέ-

διο για τα πάρκα αυτά. Οι δύο εισηγήσεις της αρχαιολογίας είναι αρνητικές. Η περιοχή

είναι τουριστική και ο κόσμος έχει επενδύσει σ’ αυτές τις χρήσεις γης, εξήγησε η Χρ.

Φράγκου.

Ο Νομάρχης Λεων. Κουρής ονόμασε την Περιβαλλοντική Μελέτη (Π.Ε.) προκλητική και

κατάλληλη για τον κάλαθο σκουπιδιών και επιβεβαίωσε ότι το αιολικό πάρκο χωροθε-

τείται μέσα στον κόλπο του Μαραθώνα!

Η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να καταστρέφει το περιβάλλον, είναι περιβάλλον!

Σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δημιουργία του

πρώτου θαλασσίου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην

Ελλάδα έκτασης, 42 τετ. χιλιομέτρων, 90 ανεμογεννητριών, το οποίο χωροθετείται στην

περιοχή του Αγ. Ανδρέα, με τις πλησιέστερες στη στεριά 6 ανεμογεννήτριες να έχουν

σχεδιαστεί 2,5 χλμ. περίπου από το ακρωτήρι του, με κατεύθυνση (οι έξι σειρές) την Εύ-

βοια και ύψους η καθεμία 126μ. καταγγέλουν οι Σύλλογοι Νέου Βουτζά “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Το Μάτι” και είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν δυ-

ναμικά, υπεύθυνα και κατά νόμο όλα τα δικαιώματα των πολιτών και της φύσης χωρίς τα-

λαντεύσεις.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

Συγκέντρωση για την Πολιτική Προστασία, προγραμ-

ματίζει ο Δήμος Βάρης εν όψει της αντιπυρρικής πε-

ριόδου, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο

του Δημοτικού Σχολείου Βάρης, τη Δευτέρα 18 Μάι-

ου και ώρα 19:30, όπου και θα συζητηθούν θέματα

για το Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας του Δήμου

Βάρης για το έτος 2009 .

Όπως γράφει χαρακτηριστικά στην πρόσκληση ο Δή-

μος, περιμένει ιδέες και προτάσεις για να καταστεί

δυνατή η άμεση εφαρμογή του.

Συνεδρίασε (6 Μαΐου) υπό την προε-

δρία του Νομάρχη  Λ. Κουρή το δεύτε-

ρο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο

(Σ.Ν.Ο.) της Νομαρχίας  με βασικό θέ-

μα την ολοκλήρωση της προετοιμασίας

των απαραίτητων ενεργειών και σχε-

δίων για τη νέα αντιπυρική περίοδο, με

βάση τα συμπεράσματα της πρώτης

συνεδρίασης του ΣΝΟ τον Απρίλιο.

Στις συνεδριάσεις του ΣΝΟ Απριλίου

συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής της Πυροσβεστικής υποστράτηγος

Γ. Γεροκώστας επικεφαλής στελεχών

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και

πολλά άλλα στελέχη του Σώματος κα-

θώς και εκπρόσωποι των ΟΤΑ.

Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε ενημέ-

ρωση τόσο από πλευράς Νομαρχίας όσο

και από πλευράς των κρατικών υπηρε-

σιών και των φορέων της πρωτοβάθμιας

αυτοδιοίκησης για τις ενέργειες που

έχουν γίνει προκειμένου να προωθηθούν

τα θέματα αντιπυρικής προστασίας σύμ-

φωνα με τις αποφάσεις του ΣΝΟ Ανατ.

Αττικής του Απριλίου.

Μετά την ενημέρωση και τις τοποθετή-

σεις των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης

και των υπευθύνων των κρατικών υπηρε-

σιών αποφασίστηκε: 

• Να ζητηθεί η άμεση απόδοση των πι-

στώσεων για την πυροπροστασία στους

Δήμους και τις Κοινότητες , στα δασαρ-

χεία και στους υπόλοιπους εμπλεκόμε-

νους φορείς προκειμένου να ολοκληρώ-

σουν το πρόγραμμα των αντιπυρικών

δράσεων που έχουν αναλάβει.

• Να εξουσιοδοτηθεί ο Νομάρχης για την

έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυκλο-

φορίας σε κρίσιμες περιοχές όταν ο βαθ-

μός επικινδυνότητας είναι 4 και άνω.

Ταυτόχρονα να προβλεφθεί η συγκρότη-

ση μικτών περιπόλων (αστυνομία, ένο-

πλες δυνάμεις) για τις περιοχές αυτές

• Η διασπορά του σχετικού εξοπλισμού

των Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές

μονάδες της περιοχής, ώστε να είναι δυ-

νατή η ταχεία χρησιμοποίησή του σε πε-

ριπτώσεις πυρκαγιών.

• Ο καθαρισμός της βλάστησης στους

δρόμους από τον εκάστοτε αρμόδιο φο-

ρέα (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια, Νομαρχία,

Δήμοι, Κοινότητες).

• Ο άμεσος καθαρισμός όλων των ιδιωτι-

κών δασών στην Αν. Αττική από τα αρμό-

δια δασαρχεία και η ενημέρωση των πο-

λιτών για την υποχρέωσή τους να καθα-

ρίσουν ιδιόκτητα οικόπεδα ή εκτάσεις.

• Το άμεσο κλείσιμο των παράνομων

χωματερών (ΧΑΔΑ) και των μη αδειο-

δοτημένων  Σταθμών Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων  (ΣΜΑ)

• Η προσθήκη από την Νομαρχία νέων

υδατοδεξαμενών, σε συνέχεια της πε-

ρυσινής προσπάθειας σε συνεργασία

με τα δασαρχεία και την πυροσβεστική

υπηρεσία, ούτως ώστε να μπορούν να

χρησιμοποιηθούν από τις επίγειες δυ-

νάμεις και από εναέρια μέσα πυρόσβε-

σης.

• Η συνδρομή της Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής  για την βελτίωση δασικών

δρόμων βάση αιτημάτων που θα υπο-

βληθούν από τα δασαρχεία, δεδομέ-

νου ότι οι πιστώσεις που διατίθενται

δεν επαρκούν.

• Ο επανέλεγχος και η άμεση αποκατά-

σταση όπου απαιτείται των πυροσβε-

στικών κρουνών από την ΕΥΔΑΠ και

τους Δήμους και Κοινότητες, που δια-

χειρίζονται τα δίκτυα ύδρευσης.

• Η ολοκλήρωση σύγκλισης των Συντο-

νιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) από

τους Δήμους και τις Κοινότητες της Αν.

Αττικής προκειμένου να υπάρξει συ-

ντονισμός των εθελοντών και των εκ-

προσώπων των συλλογικών φορέων

κάθε περιοχής στο έργο τόσο της πρό-

ληψης όσο και της κατάσβεσης των

πυρκαγιών.

Αρχίζει η αντιπυρρική περίοδος

Η Νομαρχία αποφάσισε

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Κορωπίου σας ενημερώνει

α) Από 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, η οποία

διαρκεί έως την 31 Οκτωβρίου.

β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2000 (όπως τροποποιήθηκε

με την 9Α/2005) Πυροσβεστική Διάταξη απαγορεύεται  ιδι-

αίτερα το χρονικό διάστημα της αντιπυρικής περιόδου, το

άναμμα ή η διατήρηση της φωτιάς, για οποιοδήποτε σκο-

πό, στην ύπαιθρο και

εντός δασών και δασικών

εκτάσεων και πλησίον αυ-

τών μέχρι της απόστασης

των τριακοσίων (300) μέ-

τρων καθώς επίσης και η

άσκηση διαφόρων δρα-

στηριοτήτων που μπορούν

να προκαλέσουν φωτιά

ενώ με το άρθρο 1 της

4/1987 Πυροσβεστικής

Διάταξης οι ιδιοκτήτες και

οι με οποιοδήποτε τρόπο

εκμεταλλευτές οικοπέ-

δων και λοιπών ακάλυ-

πτων χώρων υποχρεού-

νται στην αποψίλωση αυ-

τών από τα ξηρά χόρτα

και στην απομάκρυνση άλ-

λων εύφλεκτων υλικών,

που τυχόν βρίσκονται μέ-

σα σε αυτά προς αποτρο-

πή κινδύνου πρόκλησης

πυρκαγιάς.

γ) Οι παραβάτες τιμωρού-

νται σύμφωνα με το νόμο,

όμως επιθυμητός στόχος

θα πρέπει να είναι η επί-

δειξη ιδιαίτερης ευαισθη-

σίας εκ μέρους όλων, με

προφανή σκοπό την απο-

φυγή δημιουργίας πυρκα-

γιών από αμέλεια, οι οποί-

ες προκαλούν συχνά με-

γάλες καταστροφές.

Κορωπί 08-05-2009

Ο Διοικητής

Βασίλειος Π. Ζήσης 

Αντιπύραρχος
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Κι από εκεί που είχαμε έλλειμμα την

προηγούμενη φορά στην ένταξη στο σχέ-

διο πόλης της Περιοχής Αγίας Μαρίνας -

Τουρκολίμανο – Πανόραμα (ανάρτηση Β)

και μάλιστα πολλών στρεμμάτων, στην

παρούσα συνεδρίαση – συζήτηση (12/5),

προέκυψε και περίσσευμα 17 στρεμμά-

των! Με νέα κατανομή των κοινοχρήστων

χώρων. Το ύψος ορίζεται στα 6.5 μέτρα

με δυνατότητα διαμορφωμένου εδάφους

που φθάνει και το 1,5 μέτρο από το φυσι-

κό. Και βέβαια λόγω της μεγάλης εδαφι-

κής κλίσης οι δύο όροφοι θα μπορούν να

είναι και τέσσερις.

Η εξοικονόμηση γης προέκυψε και από

την ασυνέχεια των οδών. Η άποψη της

Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν, όπως ακούστη-

κε από τον μελετητή, ότι οι βασικοί οδοί

πρέπει να έχουν συνέχεια και όχι όλοι.

Αποψη που δεν συμμερίζεται ο μελετητής

αφού όπως είπε «εμείς πιστεύουμε ότι

έχει σημασία η συνέχεια των οδών».

Κάθε φορά λοιπόν που παρακολουθώ συ-

ζητήσεις για εντάξεις στο σχέδιο φεύγω

ιδιαίτερα απογοητευμένη. Υπάρχει μία μι-

ζέρια όσον αφορά το περιβάλλον, απί-

στευτη. Κανείς δεν σκέφτεται τι φυσικό

χώρο θα αφήσει για την ανάσα του στο

περιβάλλον. Ολοι ψάχνουν να δουν πόσα

τετραγωνικά θα χτίσουν παραπάνω.

Το μελετητικό γραφείο του κ. Σπανούδη,

επειδή τον έχω παρακολουθήσει πάρα

πολλές φορές σε μελέτες, φέρνει αρχικά

ένα σχέδιο αισιόδοξο για το περιβάλλον.

Στην πορεία όμως κακοποιείται τόσο πο-

λύ από τους κατοίκους, που κανείς δεν

θέλει να μετακινήσει ούτε έναν τσιμεντό-

λιθο, όσο και από τους Δημάρχους που

προκειμένου να προκύψει έλλειμμα γης

(αφού δεν θα έχουν να πληρώσουν για να

την καλύψουν) συρρικνώνουν τους κοινό-

χρηστους χώρους, όσο παίρνει.

Το θετικό για μας,  είναι ότι υιοθετήθηκε η

γνώμη της κ. Βούζα για την απόσταση

από τους πυλώνες και τα εναέρια καλώ-

δια υψηλής τάσης της ΔΕΗ, στα 100  μέ-

τρα. Το είχε επικαλεστεί στην προηγού-

μενη συνεδρίαση και είχε παρουσιάσει

στοιχεία για αρρώστιες που προκύπτουν

σε κοντινότερες αποστάσεις. Ετσι το με-

λετητικό γραφείο  προσάρμοσε το σχέδιο

αναλόγως.

Βέβαια όπως διαφάνηκε σαφώς και σήμε-

ρα και στην προηγούμενη συνεδρίαση ο

Δήμαρχος έχει διαφορετική άποψη. Στη

συνεδρίαση της 10/4/09 για το ίδιο θέμα ο

δήμαρχος Σταύρος Ιατρού, διαφώνησε

κάθετα με την υπηρεσία για τα 100 μέτρα

απόσταση από τη ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι

«αυτή η αντίληψη περί αρρώστιας από

τους πυλώνες είναι απαράδεκτη. Και αλί-

μονο αν αποφάσισαν οι γιατροί γι’ αυτό.

Υπάρχουν ειδικοί που μελετούν τα ηλε-

κτρικά πεδία. Διαφωνώ κάθετα με την

υπηρεσία μας σ’ αυτό το κομμάτι».

Ο Δήμαρχος πρότεινε να μην παρθεί από-

φαση αλλά να γίνει άλλη μια συζήτηση σε

επόμενη συνεδρίαση. «Οι μελετητές πα-

ρουσίασαν την πρόταση. Εχω δυο – τρεις

αντιρρήσεις. Η μία είναι οι πυλώνες της

ΔΕΗ και οι όροι των ΖΟΕ.  Ετσι θα υπάρ-

ξει και νέα συζήτηση για την ανάρτηση

της Αγίας Μαρίνας - Τουρκολίμανο – Πα-

νόραμα της Κερατέας.

Αρνητικά 

γνωμοδότησε το Δ.Σ. 

για τον Αιολικό Σταθμό

Στην κορυφογραμμή του Πανείου όρους ζη-

τάει να τοποθετήσει αιολικό σταθμό παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) η

εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

ισχύος 22,95 MW. Είναι ακριβώς στα όρια

των δύο Δήμων Κερατέας και Καλυβίων.

Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατέας γνω-

μοδότησε αρνητικά, βασισμένο σε παλαιό-

τερη απόφασή του το 2005.

ΥΣΤΑΤΟΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ

ΣΠΑΘΑΡΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο Ευγένιος Σπαθάρης που «έφυγε»

από κοντά μας το Σάββατο 9 Μαΐου,

ήταν συνώνυμο του ελληνικού μας

πολιτισμού. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ

την επίσκεψή μας στο Μουσείο Μπε-

νάκη στη διαχρονική έκθεση του Ελ-

ληνισμού όπου μεταξύ άλλων βλέ-

πουμε μια μεγάλη επιτύμβια στήλη

της κλασικής περιόδου που βρέθηκε

στην Κερατέα και πιο πέρα σ’ άλλη

αίθουσα προς το τέλος  της έκθεσης

τις φιγούρες του Ελληνικού Θεά-

τρου Σκιών του Ευγένιου Σπαθάρη.

Η πόλη μας η Κερατέα, είχε την τι-

μή να φιλοξενήσει τον Ευγένιο Σπα-

θάρη τα τελευταία χρόνια του στις

παραλίες της, όπου παραθέριζε τα

καλοκαίρια στο εξοχικό του σπίτι με

τα παιδιά του.

Τον πρωτογνωρίσαμε το 1978 όταν

τον καλέσαμε από το Σύνδεσμο

«Χρυσή Τομή» να δώσει μία παρά-

σταση Καραγκιόζη σ’ ένα διήμερο

για τα παιδιά που οργανώθηκε στην

αλάνα, εκεί όπου σήμερα έχει κτι-

στεί το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Κερατέ-

ας. Στις 14/3/2001 ο Ευγένιος Σπα-

θάρης ξαναήρθε με πρόσκληση πάλι

της «Χρυσής Τομής» και σε μία απί-

στευτη κοσμοσυρροή μικρών και με-

γάλων όπου ήρθε και η Τροχαία για

να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ανα-

γκάστηκε να δώσει αντί για μία δύο

παραστάσεις. 

Θα τον θυμόμαστε με αγάπη πά-

ντα. Η Κερατέα δε θα τον ξεχάσει. 

Η Δημοτική Αρχή έχει την πρόθεση

να ονομάσει το δρόμο στο εξοχικό

του ΟΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ

«Η τέχνη του Σπαθάρη είναι η βάση
της λαϊκής ψυχής και της ζωής -
έγραψε ο Άγγελος Σικελιανός. Μα-
κάριος όποιος την αντικρίζει με τη
σοβαρότητα που της οφείλεται».

Δήμαρχος Κερατέας

Σταύρος Ιατρού

Συζητήσεις για εντάξεις στο

Σχέδιο Πόλης σε Αγία Μαρίνα 

και Δασκαλειό στην Κερατέα

Σ τ ι γ μ έ ς  α π ό  τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο  Κ ε ρ α τ έ α ς

Πολεοδομική Μελέτη των περιοχών Ελιές -

Βένιο - Βίτσι (Α΄- Β΄- Γ΄ Λιμανάκι) 

ευρύτερης περιοχής Δασκαλειού Κερατέας

Την πολεοδομική μελέτη της ευρήτερης περιοχής του Δασκαλειού συζήτησαν επίσης στο

Δ.Σ. Από την Τεχνική υπηρεσία μίλησε η κ. Κυριοπούλου, η οποία έκανε μία εκτεταμένη

ενημέρωση με στοιχεία για το Β’ σχέδιο της περιοχής.

Η περιοχή 985 στρεμμάτων, από τα οποία πολεοδομούνται τα 690 λόγω θυλάκων και δασι-

κών περιοχών και μεγάλων κλίσεων που φθάνουν το 60%. Λόγω των πολλών  ρεμάτων και

του ανάγλυφου του εδάφους, οδηγούν σε ένα δαιδαλώδες σχέδιο. Πολλοί από τους ήδη

υπάρχοντες δρόμους περνούν μέσα από τις δασικές περιοχές. 

Το σχέδιο προβλέπει: 117 στρέμματα πεζόδρομους λόγω των πολλών ρεμάτων.

– 101 στρέμματα οδικό δίκτυο 

– 5 στρ. οργανωμένους χώρους στάθμευσης και 

– 5,48 τα ρέματα.

Στους πεζόδρομους, όπου το επιτρέπει η κλίση επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων Α’

ανάγκης και εισόδου στους χώρους στάθμευσης των κατοικιών.

Εδώ υπάρχει μεγάλη περίσσεια κοινόχρηστων χώρων.

«Πονοκέφαλο» έχει δημιουργήσει στις υπηρεσίες ο συνεταιρισμός που έχει εκτάσεις στην

περιοχή, χωρίς όρια χωρίς τίποτα. «Κοντεύει να πάρει και τη θάλασσα και να φύγουμε όλοι

από εκεί. Ορίζει όρια, με ανώνυμο ύψος», όπως είπε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος.

Βεβαίως οι “ειδικοί”

Συμφωνούμε απόλυτα με το φίλο Δήμρχο Σταύρο

Ιατρού. Οι “ειδικοί” υποδεικνύουν! Το ‘πε εξ’ άλλου

και ο Σωκράτης: “οι ειδήμονες”! Για την άσκηση του

σώματος, οι γυμναστές, για τη διάγνωση και ίαση

ασθένειας, οι ιατροί (όχι ο Ιατρού) κ.ο.κ.

Ποιοι είναι όμως στο προκείμενο “οι ειδικοί”;

Οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί, για την καταμέτρηση

της ακτινοβολίας, της ακτινοβολούσας ενέργει-

ας, είναι οι ειδικοί. Για το αν και πόσο επιβλα-

βείς είναι αυτή η ακτινοβολία, υπεύθυνα αρμόδι-

οι, ειδικοί, ειδήμονες είναι οι ιατροί και μάλιστα

αναλόγου ειδικότητας.

Ο διευθυντής του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και

Βιοφυσικής του Παν/μίου Αθηνών Λ. Μαργαρί-

της και ο διδάκτωρ Βιοφυσικής Δ. Παναγόπου-

λος έχουν μελετήσει με πειράματα τους κινδύ-

νους για την υγεία από τη λειτουργία Κέντρων

και Γραμμών Μεταφοράς Υπερυψηλής τάσης

της ΔΕΗ.

“Αυτοί θεωρώ πως είναι ειδικοί. Ιδού τι έχουν

πει, μεταξύ άλλων:

* Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συχνότητες κο-

ντά στα 50Hz όπως είναι αυτές  του δικτύου της

ΔΕΗ, έχει βρεθεί μεταξύ άλλων να προκαλούν:

Μεταβολή στη συγκέντρωση των ιόντων ασβε-

στίου στα κύτταρα, τα οποία είναι καθοριστικός

παράγοντας για την επιτέλεση των διαφόρων

λειτουργιών του κυττάρου. Αλλοιώσεις στις κυτ-

ταροπλασματικές μεμβράνες των κυττάρων του

ανθρώπου και πολλά άλλα.

Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί οφείλουμε να λα-

βαίνουμε σοβαρά υπόψη μας ό,τι λένε οι ειδή-

μονες - με την προύπόθεση, βεβαίως, ότι δεν

εξυπηρετούν - επίληδες του καθήκοντος - κά-

ποια συμφέροντα. 

Κ. Βενετσάνος
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FORCE SECURITY

Φύλαξη - Συνοδεία

Συναγερμοί - Κλειστά Κυκλώματα

Πατρόλ όλο το 24ωρο

Υπεύθ. Επικοινων.: κ. Πάρις Τηλ.: 6941669930

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

Αγ. Τριάδος 8, Παιανία Τηλ.: 2130328106 - 6979724934

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

“Ο ΧΡΗΣΤΟΣ”

Σοβαντίσματα - βαψίματα, πάσης φύσεως 

μερεμέτια, εργασία ποιότητας, φιλικές τιμές

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

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972408481 

Το περασμένο Σάββατο 9

Μαΐου  στο κατάμεστο Θέατρο

Μίκης Θεοδωράκης στην Αρ-

γυρούπολη δόθηκε η μεγάλη

ετήσια παράσταση του Λαο-

γραφικού Ομίλου Βάρης ΣΕ-

ΜΕΛΗ με θέμα "Ο ΚΥΚΛΟΣ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ". 

Οπως μας ενημερώνει η πρόε-

δρός Βάνα Σαλταπίδα, παρου-

σιάστηκαν δρώμενα της Γέν-

νησης, της Βάφτισης, του Γά-

μου και του Θανάτου, πλαισιω-

μένα από χορούς και τραγού-

δια της ελληνικής παράδοσης.

Οι θεατές έγιναν κοινωνοί της

μεστής, αληθινής ζωής της ελ-

ληνικής παραδοσιακής κοινω-

νίας και έδειξαν την ικανοποί-

ησή τους με το ζεστό και εν-

θουσιώδες χειροκρότημά

τους. Παρόντες πολλοί φίλοι

του Ομίλου επώνυμοι και μη.

Ανάμεσά τους τοπικοί παράγο-

ντες από συλλόγους της πε-

ριοχής και μέλη της τοπικής

αυτοδιοίκησης: ο Αντιδήμαρ-

χος Βάρης Τάσος Χατζηδαυιτί-

δης, η  Αντιδήμαρχος Δήμητρα

Σουτόγλου, ο  Δημήτρης Ανα-

στασίου δημοτικός σύμβουλος

και πρώην Δήμαρχος, ο δημ.

σύμβουλος  Δ. Κυπριώτης και

ο Γιάννης Τσαρπαλής δημοτι-

κός σύμβουλος και πρώην Δή-

μαρχος Αργυρούπολης.     
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΦΩΤΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ, AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY

τ. ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΩΙΝΑ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30 - 12.30

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ 17.30 - 20.00

Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 108 β’, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΤΗΛ. 22990 67762, 6944 671643

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε. ΤΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

(TILT - TABLE TEST)

Γ. ΠΙΝΗ 42 (1ος όροφος) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ: 22990 24678 κινητό: 693

6636865

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΣΤΟΜΟΥ 7-7)

ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 - ΤΗΛ.: 210 6198115

ΟΙΚΙΑ: 22990 23586

"Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"
από τον Λαογραφικό Ομιλο “Σεμέλη”

Η εμφάνιση των παιδιών  στο

1ο Ανοιξιάτικο Παιδικό-Νεανι-

κό Φεστιβάλ Τέχνης, που διορ-

γανώθηκε από το Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Παλλήνης,

αποτέλεσε για όσους το παρα-

κολούθησαν, το περασμένο

Σάββατο το απόγευμα, μια

πρωτόγνωρη εμπειρία.

Και αυτό γιατί μας μετέφερε

σε ένα κόσµο ηχοχρωµάτων,

µε φωνές, νότες και κίνηση,

αναδεικνύοντας απλόχερα τα

ταλέντο των μαθητών των

τμημάτων Μαντολινάτας, Παι-

δικής Χορωδίας (νέα τμήματα

του ΠΠΚΔΠ που ξεκίνησαν τον

Νοέμβριο) και μοντέρνου χο-

ρού του Πνευματικού Κέ-

ντρου. 

Ο στόχος ήταν σημαντικός.

Και τον ανέδειξε, στην έναρξη

της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος

Παλλήνης   Σπ. Κωνσταντάς,

παίρνοντας τον λόγο από την

πρόεδρο του ΠΠΚΔΠ  Καίτη

Γκόνου-Πετράκη τόνισε: «Θέ-

λουμε μέσα από αυτό το Φε-

στιβάλ τα παιδιά και οι νέοι

μας να αναδείξουν και να μας

παρουσιάσουν απλόχερα το

ταλέντο τους. Στόχος επίσης

είναι να αποτελέσει η συγκε-

κριμένη εκδήλωση ένα μεγάλο

κίνητρο για να συνεχίσουν σε

αυτόν τον όμορφο δρόμο που

έχουν επιλέξει, τον δρόμο της

ενασχόλησής τους με την Τέ-

χνη».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό

του, με την ευκαιρία της Γιορ-

τής της Μητέρας, την περα-

σμένη Κυριακή, αφιέρωσε την

εκδήλωση στις μητέρες της

Παλλήνης και στις μητέρες

όλου του κόσμου! 

Συμμετείχαν εκτός των τμημά-

των Εγχόρδων, Παιδικής Χο-

ρωδίας και Μοντέρνου Χορού

του Πνευματικού Κέντρου

Παλλήνης, η παιδική χορωδία

το Δημοτικού Ωδείου Ασπρο-

πύργου, η παιδική χορωδία

της Πνευματικού Κέντρου

Λουτρακίου, η Συμφωνική

Μπάντα του Μουσικού Σχολεί-

ου Παλλήνης και η παιδική χο-

ρωδία ROSARTE.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση

της εκδήλωσης είχε ο καλλιτε-

χνικός διευθυντής των μουσι-

κών τμημάτων του ΠΠΚΔΠ

Σπύρος Καζιάνης, ενώ την εκ-

δήλωση παρουσίασε η πρόε-

δρος του ΠΠΚΔΠ  Γκόνου-Πε-

τράκη.

Χαιρετισμό έκανε και ο Διευ-

θυντής Β’ θμιας Εκπαίδευσης

Ανατ. Αττικής Απ. Παπακων-

σταντίνου. Παρευρεύθηκαν ο

υφυπουργός Ανάπτυξης Γ.

Βλάχος, ο βουλευτής Β. Οικο-

νόμου, νομαρχιακοί και δημο-

τικοί σύμβουλοι.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ θα

παρουσιάζει κάθε χρόνο τη

δουλειά των παιδιών και των

νέων που συμμετέχουν στα

τμήματα του ΠΠΚΔΠ (μουσική,

τραγούδι χορός), με την πα-

ρουσία ταυτόχρονα και νέων

από άλλες πόλεις της Ελλά-

δας. 

Φιλοδοξία του Πνευματικού

Κέντρου είναι να αποτελέσει

το συγκεκριμένο Φεστιβάλ,

έναν σταθερό πολιτιστικό

θεσµό για την πόλη της Παλ-

λήνης και να καταξιωθεί ως

µία κορυφαία καλλιτεχνική εκ-

δήλωση ποικίλης έκφρασης

που θα πραγματοποιείται κάθε

χρόνο την Άνοιξη. 

Ανοιξιάτικο Παιδικό-Νεανικό Φεστιβάλ Τέχνης

ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην Παλλήνη

Στιγμιότυπα από τα χορευτικά συγκροτήματα της “Σεμέλης”

Μια πολύ τρυφερή εκδήλωση διοργάνωσε η παι-

δική- εφηβική ομάδα του Δημοτικού Θεάτρου

Μαραθώνα, με πρωτοβουλία της Ρόρης Αναστα-

σίου, και της υπεύθυνης της ομάδας Κρίνας Πε-

ριβολοπούλου. 

Τα μικρά και μεγαλύτερα μέλη της ομάδας υπο-

δέχθηκαν  τους γονείς τους στο χώρο τους,

απήγγειλαν ποιήματα για τη μητέρα και πρό-

σφεραν στις μητέρες τους από ένα λουλούδι με

μια συμβουλή "να προσέχετε τα παιδιά σας,
όπως αυτό το τριαντάφυλλο".
Ο πρόεδρος του ΔΗΘΕΜΑ  Θαν. Ζέρβας ευχαρί-

στησε τους γονείς για τη συνεργασία τους και

τον Δήμαρχο  Σπύρο Ζαγάρη όχι μόνο για την

παρουσία του, αλλά και γιατί με την προσωπική

του προσφορά  γονείς και παιδιά απόλαυσαν

ένα μικρό μπουφέ.   

Στο Μαραθώνα για τη Μητέρα
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Γνήσια ιταλική κουζίνα, 

απλή ανεπιτήδευτη, 

που θα σας γοητεύσει

Μπιζανίου 3 Πανόραμα Βούλας, τηλ. 210 9659526 και 9659469
Ανοιχτά Τρίτη - Παρασκευή τα βράδια, Σάββατο Μεσημέρια & Βράδια *Κυριακές και αργίες μεσημέρια. Μόνο με ραντεβού: Μαρία Ρεκλείτη 6944.288720 - Μάρθα Τσιάνη 6947.800190 

Unforgettable
Ελάτε να 

συνδυάσουμε το

γεγονός και τη 

προσωπικότητα σας 

με το μεράκι και 

τις πρωτότυπες ιδέες μας 

και το αποτέλεσμα θα είναι

απλά... UnforgettableUnforgettable (αξέχαστο)!!!

Και η πέμπτη Εαρινή συνάντηση, (η πρώτη πραγματοποιή-

θηκε 1-10 Απριλίου 2005) πρόβαλλε το θέατρο ως μία από

τις σημαντικότερες ψυχαγωγικές και  μορφωτικές δραστη-

ριότητες με πολύ καλή οργάνωση έως τη τελευταία λε-

πτομέρεια.

Με τη συνεργασία του Θεατρικού Συλλόγου του Δήμου

Σπάτων ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’ και την πρόθυμη ανταπό-

κριση όλων ανεξαιρέτως των Θεατρικών Ομάδων της ευ-

ρύτερης περιοχής, και το 5ο Εαρινό Φεστιβάλ απέσπασε

το χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

Πολλοί οι επίσημοι που το τίμησαν και φέτος καθ’ όλη τη

διάρκεια του φεστιβάλ: ο Δήμαρχος  Αθανάσιος Τούντας,

ο υφυπουργός οικονομικών Αθανάσιος Μπούρας οι βου-

λευτές  Νικόλαος Καντερές και Βασίλης Οικονόμου, οι πο-

λιτευτές  Νικόλαος Γιαννής, Κατσίκης Κων/νος και η δό-

κτωρ Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα, οι αντιδήμαρχοι Σπάτων

Γεώργιος Πουλάκης και Χρήστος Μάρκου, εκπρόσωποι

φορέων και θεσμικών οργάνων, αλλά βεβαίως και οι μεγά-

λοι επίσημοι· οι πολίτες. Γιατί φαντάζεστε ένα άδειο θέα-

τρο με τους επίσημους μόνο μέσα;

Αξίζει ακόμα ν’ αναφέρουμε ότι παράλληλα με το Φεστι-

βάλ λειτουργούσε στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου

έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς από το Λύκειο Ελληνίδων

Σπάτων και στην επετειακή εκδήλωση που δόθηκε στο

κτήμα Νάσιουτζικ για τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από

την ίδρυσή του. 

Εληξε το 5ο Εαρινό 

Φεστιβάλ Σπάτων

Με σημείο αναφοράς τον καθιερωμέ-

νο εορτασμό του πολιούχου της

Αγ.Αθανασίου, η Παιανία, πραγματο-

ποίησε ένα πλούσιο εορταστικό τε-

τραήμερο, από 30 Απριλίου έως 3

Μαΐου, με ποικίλα πολιτιστικά και ψυ-

χαγωγικά δρώμενα.

Ο Δήμος Παιανίας, με την πολύτιμη

συνδρομή των Συλλόγων και των το-

πικών φορέων, διοργάνωσε τις φετι-

νές εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνοντας

στο πρόγραμμα του, συναυλίες από

δημοφιλείς τραγουδιστές και τοπικά

συγκροτήματα, εντυπωσιακές παρα-

δοσιακές χορευτικές παραστάσεις,

εκθέσεις, όπου δόθηκε η ευκαιρία στα

παιδιά και στους νέους, να αναπτύ-

ξουν τη δημιουργική τους έκφραση

και να έρθουν πιο κοντά οι κάτοικοι

μεταξύ τους.

Η κορύφωση των εορταστικών εκδη-

λώσεων ήταν την Κυριακή 3 Μαΐου

στην κεντρική πλατεία, όπου ξεκίνησε

με συναυλία Βυζαντινής Μουσικής

από τη Δημοτική Χορωδία στον Ιερό

Ναό Ζωοδόχου Πηγής, και αμέσως

μετά την παρουσίαση του χορευτικού

του Λυκείου των Ελληνίδων Παιανίας,

με μια ευρηματική σκηνική παρουσία.

Ακολούθησε η συναυλία με το Δημή-

τρη Μπάση  συνοδευόμενος από τις

Χρυσούλα Στεφανάκη και Αντιγόνη

Κυριακοπούλου, χαρίζοντας σε όλους

μιαν αξέχαστη βραδιά.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσε-

ων το κοινό είχε την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσει: εκθέσεις οικοτεχνίας

των προγραμμάτων ΝΕΛΕ, αθλητικά

δρώμενα Προσκόπων και Οδηγισμού,

εκθέσεις μαθητικών εργασιών και

δραστηριοτήτων των φορέων της πό-

λης.

Υπεύθυνη για την τετραήμερη διοργά-

νωση ήταν η Αντιδήμαρχος Πολιτι-

σμού Κωνσταντίνα Σταύρου, με την

συμμετοχή των μελών της επιτροπής

Σταύρο Δάβαρη Αντιδήμαρχο,  Κώστα

Μπουλμέτη Πρόεδρο Δημοτικού Συμ-

βουλίου, και των Δημοτικών Συμβού-

λων Καίτη Ανδρέου, Γιώργο Μητροθα-

νάση, Άρη Αποστόλου, Σταύρο Γαϊτα-

νή και Άγγελο Μάδη.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή του

κόσμου αποτέλεσε τη μέγιστη επι-

βράβευση της προσπάθειας αυτής

που κατέβαλαν όλοι οι συμμετέχο-

ντες, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι

του Δήμου, για την ανάδειξη του ιστο-

ρικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της

πόλης.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γ. Δάβαρης

ανέφερε στο χαιρετισμό του μεταξύ

άλλων: «Ευχαριστώ θερμά όλους
όσους εργάστηκαν ακούραστα για
την επιτυχή υλοποίηση του πλούσιου
και απαιτητικού προγράμματος των

φετινών εορταστικών εκδηλώσεων,
ιδιαιτέρως την Αντιδήμαρχο Πολιτι-
σμού  Κωνσταντίνα Σταύρου.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους δημότες
μας που με την αθρόα συμμετοχή
τους έδωσαν υπόσταση και νόημα
στον εορτασμό. Η φετινή μεγάλη
ανταπόκριση του κόσμου μας δίνει τη
χαρά και τη δύναμη να συνεχίσουμε
την προσπάθεια μας για την πραγμα-

τοποίηση της μεγαλύτερης δυνατής
συνοχής, συνεργασίας, συνευρέσεως
και αλληλεγγύης, συνεχίζοντας μια
παράδοση που θυμόμαστε από παιδιά
και έχει καταγραφεί στην μνήμη όλων
σαν την ημέρα που όλη η Παιανία
γιορτάζει ενωμένη. Εύχομαι όλο το
χρόνο να κυριαρχεί αυτό το αίσθημα
ενότητας και χαράς».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυναν οι

συντελεστές των εκδηλώσεων στους

υπέυθυνους των:  Μουσείου Βορρέ,

Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, Λαο-

γραφικού Μουσείου Αλεξ. Πηλιούνη,

Λαογραφικού Μουσείου Λυκείου των

Ελληνίδων Παιανίας και του Ιστορι-

κού Εκκλησιαστικού Μουσείου Παια-

νίας  «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»,

που αγκάλιασαν και στήριξαν με αμέ-

ριστο ενδιαφέρον και αγάπη όλη αυτή

την προσπάθεια.

Πλούσιο σε εκδηλώσεις το Πανηγύρι του

Αγ. Αθανασίου στην Παιανία

Ο Δήμαρχος χαιρετίζει την εκδήλωση

Ο Υφ. Οικονομικών Αθ. Μπούρας στην επίσκεψή του στην έκ-
θεση. Τον συνοδεύειο Αντιδήμαρχος Σπάτων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή

Οχημάτων Δήμου Βούλας 2009-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                  

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Α.Μ.:17(Λ-14)09

Δ/νση Περιβάλλοντος                           

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

Πληρ. : Κούσιας Α.

ΤΗΛ. : 213 2020000 - 801 11

86852 - Fax : 210 9659208

E-mail : akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας

υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3536/07

2. Τις διατάξεις της Π.Δ. 28/80

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και

56/08-03-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 67/07-05-09

απόφαση της Δ.Ε.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Όρων Διακή-

ρυξης : 7578/15-04-09)

Τη διεξαγωγή μειοδοτικού δια-

γωνισμού με σφραγισμένες προ-

σφορές για την συντήρηση και

επισκευή οχημάτων Δήμου Βού-

λας 2009 – 2010, με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαμηλότερη προ-

σφορά με συμπλήρωση τιμολογί-

ου και με έκπτωση επί τοις εκατό

(%) επί της αξίας των ανταλλα-

κτικών (επί τιμοκαταλόγου).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής στις 28

Μαΐου του 2009 ημέρα Πέμπτη και

ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λή-

γει η προθεσμία παραλαβής των

προσφορών και αρχίζει η διαδικα-

σία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία μπορούν να στα-

λούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο

Βούλας μέχρι την προηγουμένη

εργάσιμη ημέρα και έως της 14:00

μ.μ της αποσφράγισης των προ-

σφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ.

Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος

Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον

της αρμόδιας Επιτροπής, αυτο-

προσώπως ή μέσω νομίμως εξου-

σιοδοτημένου εκπροσώπου την

ημέρα και έως την ώρα αποσφρά-

γισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμή-

θειας ανέρχεται στο ποσό των

206.477,85 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από

εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί

σε ποσοστό 5% της προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης, συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α. των υπη-

ρεσιών και ειδών που προσφέρει

ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία

δαπάνης (π.χ. για το σύνολο των

κατηγοριών είναι 10.324,00 €) η

οποία θα ισχύει για τουλάχιστον

120 ημέρες από την διενέργεια

του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβα-

ρύνουν τους αναδόχους.

Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους προμηθευτές για

τρείς (3) μήνες από την επομένη

της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στα τη-

λέφωνα 213 20 20000 Υπεύθυ-

νος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν τα σχετικά έγγρα-

φα από τα γραφεία του Δήμου

Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18

– Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου:

http://www.voula.gov.gr μέχρι και

την Τρίτη 26/05/2009.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κορωπί 12/05/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 8023

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟ-

ΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 

194 00 Κορωπί

Τηλ: 210-6623628, 

Fax: 210-6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοι-

κτό διαγωνισμό με κριτήριο την

χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε

μεταγενέστερη απόφαση που

αναφέρεται στις προμήθειες και

του Ν. 2286/95, για την 

“Προμήθεια ελαστικών 2009”.

Η δαπάνη για την προμήθεια

ανέρχεται στο ποσό των

64.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημοτικό Κατάστημα την 27η

Μαΐου 2009 με ώρα έναρξης πα-

ραλαβής προσφορών την

10:00π.μ. και ώρα λήξης την

10:30π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και

πληροφορίες για το διαγωνισμό

παρέχονται κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από το Γραφείο

Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυ-

νη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-

6623628).

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Hμερίδα για “το παιδί και τον έφηβο” πραγ-

ματοποιήθηκε στα Γλυκά Νερά (13.5) με ομι-

λητές τους ΚΟΡΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ιατρό, Πρόε-

δρο της Ελληνικής Εταιρείας Πρόληψης και

Αγωγής Υγείας, επιστημονικό συνεργάτη της

Μονάδας Εφηβικής Υγείας και την   ΚΟΡΡΕ

ΜΑΡΙΑ Ψυχολόγο, Ψυχοθεραπεύτρια Παί-

δων και Εφήβων, Οικογενειακό Σύμβουλο.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστη-

κε στην ημερίδα 1% των παιδιών στην χώ-

ρα μας είναι εθισμένα στο διαδίκτυο ( 14-

16 χρόνων) 12,8% των παιδιών εμφανίζουν

«προβληματική χρήση» ,4,2% έχουν δεχθεί

απειλητικά μηνύματα και 6,2% των παιδιών

παίζουν τυχερά παιχνίδια.

Μετά το τέλος των ομιλιών ακολούθησε

συζήτηση για τον τρόπο που οι γονείς μπο-

ρούν να προσεγγίσουν τα παιδιά τους

ώστε να τα προστατέψουν από τους κινδύ-

νους του διαδικτύου. Αίσθηση προκάλεσε

το γεγονός ότι 60 παιδιά παρακολουθού-

νται στην Μονάδα Εφηβικής Υγείας με κα-

τάχρηση του διαδικτύου. Επίσης παρουσιά-

στηκε η δομή και ο ρόλος των ομάδων συμ-

βουλευτικών γονέων καθώς και οι προτει-

νόμενοι τρόποι αντίστοιχης λειτουργίας

τους στον Δήμο Γλυκών Νερών. 

Η όλη ημερίδα ήταν πρωτοβουλία και ορ-

γανώθηκε από την Αντιπρόεδρο του Δημο-

τικού Συμβουλίου  Αραγιάννη Αννα.

Παιδί και έφηβος Ημερίδα στα Γλυκά Νερά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελληνικό 12.5.2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 5454
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Πλήρωσης ENTEKA (11) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του Δήμου Ελληνικού που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής.
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94,όπως ισχύει μετά τις    τροπο-
ποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/94,2247/94,2266/94, 2349/95, 2527/97,
2738/99, 3051/02, 3146/03,3174/03,3200/03,3260/04 και του Ν.3320/05.
2. Την παρ.2 του άρθρου 57 του ν.2218/94,την παρ.3 του αρθ. 2 της υπ΄αριθ.
33/06 Π.Υ.Σ.,όπως και  την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3146/03 (προκειμένου για
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ).
3. Την αριθ.36/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
4. Την αριθ.14117/9139/7/4/09 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού (ΦΕΚ 1102/4/
8/05 τευχ.Β΄).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού ENTEKA (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της υπηρεσίας  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για
τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα
και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ 16 Εργατών 
Καθαριότητας 10 Δεν απαιτούνται ειδικά 4 μήνες

τυπικά προσόντα
(άρθ 5 παρ.2 του Ν.2527/1997)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 1 Ως κάτωθι       4 μήνες

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. –Άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη  ειδικότητας τουλάχιστον
Α΄.

Β.- Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνι-
κού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλ-
λος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίω-
ση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α.Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υπο-
ψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα,επιτρέπεται η πρόσληψη από κα-
τόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας τουλάχι-
στον Α’ της παρ.1Α΄και ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμέ-
νης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτ-
λος σχολής της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η εν λόγω άδεια.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυ-
τοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Β.Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από
υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από
κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας του-
λάχιστον Α΄της παρ.1Α΄με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκ-
παίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970  ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του
Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της εν λόγω άδειας.
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από
υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από
κατόχους της άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας του-
λάχιστον Α΄της παρ.1Α΄με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκ-
παίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970  ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του
Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της εν λόγω
άδειας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών. 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέ-
λεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδι-
κία, 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.2207/94 άρθ.4
παρ.6).

Β.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρε-
σίας μας , 25Η οδός και Πλατεία Αγίας Τριάδος και ειδικότερα στο Γραφείο
προσωπικού,  αρμόδια κ. Λιάνου Ε.και κ.Φορτούνα Μ., εντός  προθεσμίας δέ-
κα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσί-
ευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
στημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού

καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημο-
σίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτι-
κά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους όπου απαιτείται, στο οποίο να ανα-
γράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού(μόνο για υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ). Σε
κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με
ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βε-
βαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση: Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ:ως βαθμός διπλώματος νοείται ο
μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης,
ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν
ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει: Δίπλωμα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης και 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
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία
που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.
3.Φωτοαντίγραφο  άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας(όπου απαιτεί-
ται).
Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
1. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

l Αδεια άσκησης επαγγέλματος και
l Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται

η διάρκεια της ασφάλισης του..
2. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υπο-

ψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986,στην οποία να δηλώνεται ο εργο-
δότης, το είδος και η χρονική 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 τη χρονική διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία
παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμέ-
νης εμπειρίας.
3. Εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα:

Όταν ο χρόνος έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ
πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρ-
θρου 14 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του
Ν.2527/1997 ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία στους κατά τα ανωτέρω
φορείς του δημόσιου 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 βεβαίωση του ασφα-
λιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ως τυπικό προ-
σόν διορισμού.
 Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κα-
τά περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει :

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των ερ-
γαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας εί-
ναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρε-
ται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των ερ-
γαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας εί-
ναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρε-
ται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας
του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επι-
χείρησης 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.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής μπορεί να  αποδεικνύεται  και με βεβαίωση του αντίστοιχου δη-
μόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτή-
θηκε στο εξωτερικό, 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 Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απά-
τη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απι-
στία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 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 κακούργη-
μα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δι-
καιώματα  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 απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.
1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός
(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρ-
ξη και λήξη).
7. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμό-

διος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο

από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλω-
σης και κάρτας ανεργίας.
8. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να
αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο
πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολού-
θησης  του προγράμματος και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει
η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου
για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
10.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό της οικο-
γενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από  πιστο-
ποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν.
3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από
αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολομέλειας
Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαμ-
βάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του
ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 Ν.3454/2006).
11.Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:
α) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια  μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βε-

βαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια  Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισο-
τιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαι-
δεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.)  - Εθνικής Αντιστάσεως  41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και
βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
β)Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυν-
ση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) της Κ.Υ. του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις
Β/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
12.Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο

υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιό-
τητας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, απαιτείται η  υποβολή βε-
βαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5
Ν.2647/1998).

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα με-
ταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδω-
σε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρ-
χή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώ-
σεις, 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 επικυρώνο-
νται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 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,
προκειμένου περί τίτλων σπουδών  με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση
της ξένης γλώσσας, τίτλοι που  προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γί-
νονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μετα-
φράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές εί-
χαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν
όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυ-
τών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου 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 ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστο-
ποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντί-
γραφο 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 οποια-
δήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρε-
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που
ζητούνται 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 αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικη-
τική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική
αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 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 έγγραφα που δεν εκδίδονται από δη-
μόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις
ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συ-
νοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Δ.   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 ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  εν-
στάσεις, στο Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά
την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημό-
σιο ταμείο σαράντα ευρώ (40) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ



ΕΒΔΟΜΗ  
16 ΜΑΪΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 13/5/2009

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  5646

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ &

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 72 92 601 – 8

FAX : 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΩ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ-

ΡΑΒΕΛ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑ-

ΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακη-

ρύσσει την με ανοικτή δημοπρα-

σία επιλογή αναδόχου για την

κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΑΝΑΠΛΑ--

ΣΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩ--

ΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΒΕΛΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΒΕΛ

(ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ(ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ)ΥΛΙΚΩΝ) προϋπολογισμού

210.000,00 € (συμπεριλαμβανο-

μένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του Ν. 1418/84 όπως αυ-

τός ισχύει, και  του Ν. 3263/2004.

Η οικονομική προσφορά των δια-

γωνιζομένων, θα υποβληθεί με

το σύστημα  προσφοράς με ενι-

αίο ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 6

του ΠΔ 609/85). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 2 Ιουνίου

2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00

π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών

με τα δικαιολογητικά) από την

επιτροπή Διαγωνισμού του Δή-

μου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές

εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικο-

δομικά Α1 τάξη πτυχίων και άνω,

για έργα οδοποιίας Α1 τάξη πτυ-

χίων και άνω για και έργα ηλε-

κτρομηχανολογικά Α1 τάξη πτυ-

χίων και άνω.

Η εγγύηση συμμετοχής 3.530,00

€ θα απευθύνεται στο Δήμο Και-

σαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημο-

πράτησης κλπ. δίνονται στην Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου από

την Δευτέρα 18/5/2009 τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες από 8.30

π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και

28/5/2009 ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (διακή-

ρυξη, αριθμημένο έντυπο προ-

σφοράς, προϋπολογισμός μελέ-

της και τιμολόγιο μελέτης) πα-

ραλαμβάνονται από Δευτέρα 18

Μαϊου 2009 και το αργότερο μέ-

χρι την Πέμπτη 28 Μαϊου 2009

(ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκ-

δοση σχετικού χρηματικού πα-

ράβολου 10 € στο ταμείο του Δή-

μου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα

τεύχη της μελέτης καθώς και τα

σχετικά σχέδια θα βρίσκονται

στην Τεχνική υπηρεσία του Δή-

μου και θα είναι στη διάθεση των

ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες επίσης. Αντί-

γραφα των τελευταίων οι ενδια-

φερόμενοι, μπορούν να προμη-

θευτούν μετά από συνεννόηση

με την υπηρεσία με δική τους

φροντίδα και δαπάνη επίσης μέ-

χρι το μεσημέρι της 28ης Μαϊου

2009 (ώρες 8.30 - 13.00).

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το πα-

ραπάνω έργο βαρύνουν τον ανά-

δοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΚΑΡΕΛ-

ΛΑ”, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 106/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ., ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 25/05/2009 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/06/2009, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚTIΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Ταχ.Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27

Πόλη:ΑΘΗΝΑ –Ταχ.Κώδικας: 104 37

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ο τίτλος της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι: «Υδραυλικές Μελέτες για την αντι-

μετώπιση αναγκών απ’ αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή

και τροποποίησης μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Π.

554).

και ο τόπος της παροχής: Αθήνα-GR 300

II. 1.1.   Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης

Η Συμφωνία-Πλαίσιο αφορά στην εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών σε διά-

φορα μέρη της Ελλάδας όπου εκπονούνται μελέτες ή εκτελούνται έργα

της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Ειδικώτερα, το Τεχνικό Αντικείμενο ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά αφορά στην εκπόνηση των ακολούθων Μελετών:

Αναγνωριστική μελέτη

Προμελέτη

Οριστική μελέτη

Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων

Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν καλύπτεται από την συμφωνία για τις δημόσιες

Συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν

εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

α) Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 650.000,00 € (χωρίς

ΦΠΑ). 

β) Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προθεσμία περαίωσης

της Σύμβασης Μελέτης ορίζεται σε (36 μήνες) από την υπογραφή του Ιδιω-

τικού Συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε

13.000 Ευρώ (€) αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοι-

βής της Συμφωνίας-Πλαίσιο). Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συντα-

χθούν με βάση το συνημμένο στην υπ’ αριθμ. 554 Προκήρυξη υπόδειγμα

(Προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μη-

νών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπο-

γραφή της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 13.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (που υπο-

λογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της Συμφωνίας – Πλαί-

σιο- άρθρο 8 § 7 του Ν. 3316/2005). Προκειμένου να υπογραφεί το Ιδιωτι-

κό Συμφωνητικό κάθε επιμέρους Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κατα-

θέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης.

Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της συγκε-

κριμμένης επιμέρους Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε συμψηφιζόμενο

με το ήδη κατατετεθέν ποσό, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3316/2005, για την

Σύμφωνία - Πλαίσιο, το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης

όλων των επιμέρους Συμβάσεων να ανέρχεται σε 5% του συνολικού συμ-

βατικού ποσού της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

α) Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΟΣΕ και οι

Συμβάσεις οι οποίες θα αντεθούν στον Ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από

Πόρους ΟΣΕ.

β) Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόμενο της Οικονομι-

κής του Προσφοράς στην κατηγορία μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α.), επί τις μονάδες φυσικού αντι-

κειμένου που θα κληθεί να εκτελέσει με την υπογραφή των επιμέρους Συμ-

βάσεων, κατά το χρόνο ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η αμοιβή αυτή

δεν αναθεωρείται.

γ) Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεω-

τικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία

σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της

Σύμβασης, Η εκτέλεση της Σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.

3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελε-

τών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.

IIΙ.  Β. 

1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων ανα-

φέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδι-

κασίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την

συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 της Προκή-

ρυξης Ανοικτής Διαδικασίας, ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρ-

θρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατά-

στασης των διαγωνιζομένων. 

2. Στον διαγωνισμό καλούνται: 

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινο-

πραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμέ-

νοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρ-

θρου 39 του Ν. 3316/2005, στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη που

προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 8 § 3 του ιδίου Νόμου μεταξύ των

ποσών 108.333,33 Ευρώ και 487.500,00 Ευρώ, στην κατηγορία μελέ-

της (13) Υδραυλικές Μελέτες, πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ΄ή Ε΄.

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.,

ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την

Ευρωπαïκή Ένωση που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο

18.2.2 της Προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορία μελέτης αντί-

στοιχη με την προαναφερθείσα ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή

Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την

Ευρωπαïκή Ένωση που δεν τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παρα-

γράφων (κατά το άρθρο 18.2.3 της Προκήρυξης). Οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελμα-

τικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και να διαθέ-

τουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγρα-

φή στα Ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία

στην κατηγορία Μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005. 

Ή ως εξής:

Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα-

τηγορία  (1 μονάδα),

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα-

τηγορία (2 μονάδες),

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κα-

τηγορία (3 μονάδες),

Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1

μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν

λόγω κατηγορία (7 μονάδες) και

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και

1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην

εν λόγω κατηγορία (12 μονάδες).

Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης

εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπει-

ρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοι-

χεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις

των παρ. ΙΙΙ.Β.1 και ΙΙΙ.Β.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας

απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να

συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλει-

σμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη αφορά στην ίδια κατηγορία Μελέτης. Σε περίπτωση σύ-

μπραξης στην ίδια κατηγορία Μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττό-

ντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύ-

μπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

0 διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιότητα Τεχνικής Προσφοράς  (βαρύτητα 75%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών

έως 24-6-2009, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων

50,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συ-

νεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 2-7-2009 και ώρα 10:00, κατά

την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επι-

τροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγ-

μένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και τον Ν.2522/1997),

κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 104 37- ΕΛΛΑΔΑ

από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της Προκήρυξης και των Τευχών του διαγωνισμού: το αργότερο

επτά (7) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι την

25-6-2009.

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1.Κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

β2.Κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες.

β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι προθεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης

της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσης απεστάλη

ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  την 30-4-2009.

ΑΠΟ THN «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»

Σημείο (-α) επαφής:

Υπόψη: Γραμματεία Γεν. Πρωτοκόλλου

Τηλέφωνο: +30210 5283152 

Φαξ: +30210 5283149

Σημείο (-α) επαφής: Τηλέφωνο: +30 210 5283390

Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών
              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ηλ. Ταχυδρομείο: pakoukou@ergose.gr Φαξ: +30 210 5283392  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:Γενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέως
(URL): http://www.ergose.gr
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ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚTIΜΩΜΕ-

ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Ταχ.Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27

Πόλη:ΑΘΗΝΑ –Ταχ.Κώδικας: 104 37

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ο τίτλος της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι: «Συγκοινωνιακές Μελέτες για την

αντιμετώπιση αναγκών απ’ αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρω-

σης ή και τροποποίησης μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»

(Α.Π. 553).

και ο τόπος της παροχής: Αθήνα-GR 300

II. 1.1.   Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης

Η Συμφωνία-Πλαίσιο αφορά στην εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών σε

διάφορα μέρη της Ελλάδας όπου εκπονούνται μελέτες ή εκτελούνται έργα

της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Ειδικώτερα, το Τεχνικό Αντικείμενο ενδεικτικά και όχι

περιοριστικά αφορά στην εκπόνηση των ακολούθων Μελετών:

l Μελέτη Σκοπιμότητας.

l Αναγνωριστική Μελέτη 

l Προμελέτη 

l Οριστική Μελέτη 

l Μελέτη Master-Plan Σταθμών.

l Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης σε Σταθμούς

και Στάσεις.

l Κυκλοφοριακές Μελέτες 

l Μελέτες Σήμανσης, Ασφάλισης οδικών έργων.

l Μελέτες ενημέρωσης των οριστικών συγκοινωνιακών μελετών με τις σχετικές

μελέτες άλλων  κατηγοριών (υδραυλικών, στατικών, γεωτεχνικών κλπ)

l Σύνταξη Μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν καλύπτεται από την συμφωνία για τις δημόσιες

Συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν

εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη αμοιβή:

α) Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 600.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

β) Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προθεσμία περαίωσης της

Σύμβασης Μελέτης ορίζεται σε (36 μήνες) από την υπογραφή του Ιδιωτικού

Συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε

12.000 Ευρώ (€) αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοι-

βής της Συμφωνίας-Πλαίσιο). Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συντα-

χθούν με βάση το συνημμένο στην υπ’ αριθμ. 553 Προκήρυξη υπόδειγμα

(Προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μη-

νών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπο-

γραφή της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 12.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (που υπο-

λογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της Συμφωνίας – Πλαί-

σιο- άρθρο 8 § 7 του Ν. 3316/2005). Προκειμένου να υπογραφεί το Ιδιωτι-

κό Συμφωνητικό κάθε επιμέρους Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κατα-

θέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης.

Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της συγκε-

κριμμένης επιμέρους Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε συμψηφιζόμενο

με το ήδη κατατετεθέν ποσό, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3316/2005, για την

Σύμφωνία - Πλαίσιο, το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης

όλων των επιμέρους Συμβάσεων να ανέρχεται σε 5% του συνολικού συμ-

βατικού ποσού της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

α) Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΟΣΕ και οι

Συμβάσεις οι οποίες θα αντεθούν στον Ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από

Πόρους ΟΣΕ.

β) Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόμενο της Οικονομι-

κής του Προσφοράς στην κατηγορία μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α.), επί τις μονάδες φυσικού αντι-

κειμένου που θα κληθεί να εκτελέσει με την υπογραφή των επιμέρους Συμ-

βάσεων, κατά το χρόνο ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η αμοιβή αυτή

δεν αναθεωρείται.

γ) Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεω-

τικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή5. Δικαιούνται να συμμετέχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία

σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της

Σύμβασης, Η εκτέλεση της Σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.

3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελε-

τών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.

IIΙ.  Β. 

1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων ανα-

φέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικα-

σίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την

συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 της Προκήρυ-

ξης Ανοικτής Διαδικασίας, ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου

αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης

των διαγωνιζομένων. 

2. Στον διαγωνισμό καλούνται: 

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία)

που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελ-

ληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του

Ν. 3316/2005, στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη που προσδιορίζεται

βάσει του άρθρου 8 § 3 του ιδίου Νόμου μεταξύ των ποσών 100.000,00

Ευρώ και 450.000,00 Ευρώ, στην κατηγορία μελέτης (10) Συγκοινωνια-

κές Μελέτες, πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ΄ή Ε΄.

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ., ή

Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευ-

ρωπαïκή Ένωση που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2

της Προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγ-

γεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορία μελέτης αντίστοιχη με την προα-

ναφερθείσα ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή Τρί-

τες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρω-

παïκή Ένωση που δεν τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγράφων

(κατά το άρθρο 18.2.3 της Προκήρυξης). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη

περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά

Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντί-

στοιχα Μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντί-

στοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα Ελληνικά Μητρώα, δη-

λαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην κατηγορία Μελέτης, κατά το

άρθρο 39 του Ν.3316/2005. 

Ή ως εξής:

Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατη-

γορία  (1 μονάδα),

Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατη-

γορία (2 μονάδες),

Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατη-

γορία (3 μονάδες),

Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1

μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν

λόγω κατηγορία (7 μονάδες) και

Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1

μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν

λόγω κατηγορία (12 μονάδες).

Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπει-

ρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το

συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα

οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις

των παρ. ΙΙΙ.Β.1 και ΙΙΙ.Β.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαι-

τείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμε-

τέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της

σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη αφορά στην ίδια κατηγορία Μελέτης. Σε περίπτωση σύμπρα-

ξης στην ίδια κατηγορία Μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων

είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

0 διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιότητα Τεχνικής Προσφοράς  (βαρύτητα 75%)

Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών

έως 23-6-2009, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων

50,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συ-

νεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 1-7-2009 και ώρα 10:00, κατά

την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επι-

τροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγ-

μένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και τον Ν.2522/1997),

κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι:

ΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 104 37- ΕΛΛΑΔΑ

από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της Προκήρυξης και των Τευχών του διαγωνισμού: το αργότερο επτά

(7) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι την 24-6-2009.

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1.Κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε

(5) εργάσιμες ημέρες.

β2.Κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες.

β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέ-

ντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Οι προθεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης

της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσης απε-

στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  την 30-4-2009.

ΑΠΟ THN «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»

Σημείο (-α) επαφής: Τηλέφωνο: +30 210 5283390

Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών
              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ηλ. Ταχυδρομείο: pakoukou@ergose.gr Φαξ: +30 210 5283392  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:Γενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέως
(URL): http://www.ergose.gr

Σημείο (-α) επαφής:

Υπόψη: Γραμματεία Γεν. Πρωτοκόλλου

Τηλέφωνο: +30210 5283152 

Φαξ: +30210 5283149

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βασ. Κων/νου 25 τ.κ. 166 72 – Τηλ.: 213-2030424, Fax: 213-2030439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βάρης, (Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη, πληροφορίες κα. Ελ.

Καραστεφάνου τηλ. 213-2030424), ανακοινώνει, ότι για το σχέδιο/ πρό-

γραμμα “ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της τροποποίησης του

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βάρης”, δεν είναι εφικτή η

τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 “Διαδικασία Στρατηγικής Περι-

βαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)” της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.

107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ/1225/Β/5.9.2006), σύμφωνα με το άρθρο 10 της

εν λόγω ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/

Α.Π. 135177/27-4-2009 απόφαση. 

Ελένη Καραστεφάνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 6, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΗΛ. 22950 22883, ΦΑΞ: 22950 22227

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. Η Κοινότητα Αφιδνών προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτ-

λο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥ-

ΣΙ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 87.778,62 ΕΥΡΩ (χωρίς

Φ.Π.Α.).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

Α) κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη

αμοιβή 35.198,84€,

Β) κατηγορία 08 (Στατιστικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή

3.154,65€,

Γ) κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή

49.425,13€.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φα-

κέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Κοινότητα Αφιδνών, 25ης

Μαρτίου 6, 19014 Αφίδνες), μέχρι τις 11/06/2009.

Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ

τύπου Α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22950-23611, Fax επικοινωνίας: 22950-

22227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Δημήτρης Μπλάνας.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί

η 19/06/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπρα-

ξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

1) τάξη Γ ή Δ ή Ε, στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες),

2) τάξη Α, στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες),

3) τάξη Γ, στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες),

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

1. Για την κατηγορία μελέτης 07, στελέχη με δυναμικό τουλάχιστον

τριών ή το πολύ δώδεκα μονάδων,

2. Για την κατηγορία μελέτης 08, στελέχη με δυναμικό μιας μονάδας,

3. για την κατηγορία μελέτης 27, στελέχη με δυναμικό τριών μονάδων.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διε-

νεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση κριτήρια που ανα-

φέρονται στην προκήρυξη.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι επτά (7)

μήνες.

8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.755,57 € και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΗ-

ΣΕΑΣ».

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέ-

ρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.4 του

άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-

ψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οι-

κονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλει-

στεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα

ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη

Αρχή ήτοι το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αφιδνών. 

Ημερ/νία 11/5/09

Ο πρόεδρος της Κοινότητας

Ζουγανέλης Αλέξανδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια Ανταλλακτικών

Οχημάτων Δήμου Βούλας 2009- 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                  

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Μ.:  19(Λ-16)09

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα

Πληρ.: Κούσιας Α.

ΤΗΛ.: 213 2020000, 

Fax: 210 9659208

E-mail: akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α.

11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και

65/07-05-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :

9453/14-05-09)

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνι-

σμού με κριτήριο κατακύρωσης

με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

μηλότερη προσφορά, με έκπτω-

ση επί τοις εκατό (%) επί της

αξίας των ανταλλακτικών (επί τι-

μοκαταλόγου).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώ-

πιον αρμόδιας Επιτροπής στις 11

Ιουνίου του 2009 ημέρα Πέμπτη

και ώρα  10:30 π.μ. κατά την

οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρχί-

ζει η διαδικασία της αποσφράγι-

σης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία μπορούν να στα-

λούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο

Βούλας μέχρι την προηγουμένη

εργάσιμη ημέρα και έως της

14:00 μ.μ της αποσφράγισης των

προσφορών στη Διεύθυνση: Λε-

ωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73

Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-

πής, αυτοπροσώπως ή μέσω νο-

μίμως εξουσιοδοτημένου εκπρο-

σώπου την ημέρα και έως την

ώρα αποσφράγισης των προσφο-

ρών.

Ο προϋπολογισμός της προμή-

θειας ανέρχεται στο ποσό των

61.000,00 € συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από

εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί

τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της

αντίστοιχης προϋπολογισθείσης

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. των ανταλλακτικών

που προσφέρει ο διαγωνιζόμε-

νος ανά κατηγορία δαπάνης (π.χ.

για το σύνολο της προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης το ποσό αντι-

στοιχεί σε 3.050,00 €), η οποία

θα ισχύει για τουλάχιστον 120

ημέρες από την διενέργεια του

διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους προμηθευτές για

τρείς (3) μήνες από την επομένη

της διενέργειας του διαγωνι-

σμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τη-

λέφωνο 213 20 20000 Υπεύθυ-

νος  κ Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν τα σχετικά έγγρα-

φα από τα γραφεία του Δήμου

Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18

– Βούλα) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) καθώς και ηλεκτρονικά

από το portal του Δήμου

http://www.voula.gov.gr μέχρι και

την Παρασκευή 05/06/2009.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Χρωμάτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και λοιπών μικροεξαρτημάτων 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για συντήρηση και επισκευή 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ δημοτικών κτιρίων»

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.: 08(Λ-08)09

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λευκάδας 10 Τ.Κ. 166 73 Βούλα

Πληροφορίες: Νικολής Γ. 

Τηλ.: 210-9657126-127 fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 Απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια

Χρωμάτων και λοιπών μιρκοεξαρτημάτων για συντή-

ρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 21 Μαΐου του

2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμό-

διας Επιτροπής.

Ο συνολικό προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχε-

ται στο ποσό των 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετο-

χής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προ-

ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

για την οποία συμμετέχει (π.χ. στο σύνολο του προϋ-

πολογισμού αντιστοιχεί 850,00€). 

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-9657126-

127, υπεύθυνος κος Χ. Μελισσουργός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχε-

τικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλο-

ντος Λευκάδας 10 (Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης)

Βούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου:

http://www.voula.gov.gr  μέχρι και την Τρίτη 19/05/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οικοδομικών υλικών 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για συντήρηση και Επισκευή»

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.: 05(Λ-05)09

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 – Βούλα

Πληρ.: Νικολής Γ.  Τηλ. 210-9657126-127 Fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 39/26-03-09 αποφά-

σεις της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 9263/12-05-09 Απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Οι-

κοδομικών υλικών για συντήρηση και Επισκευή.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 21 Μαΐου του

2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18-Βούλα) ενώπιον αρμό-

διας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ-

χεται στο ποσό των 23.000,00€ συμπεριλαμβανομέ-

νου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετο-

χής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-

σοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.150,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-

9657126-127 Υπεύθυνος κος Γ. Νικολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχε-

τικά έγγραφα από τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλο-

ντος Λευκάδας 10 (Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης)

Βούλα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δή-

μου: http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Τρίτη

19/05/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

& Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Σιδήρου για

συντήρηση και Επισκευήδημοτι-

κών κτιρίων»

Α.Μ.: 04(Λ-04)09

Λευκάδας 10, τ.κ. 166 73 – Βούλα

Πληρ.: Νικολής Γ.

Τηλ. 210-9657126-127 

Fax: 210-9657126

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας

υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α.

11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και

54/08-04-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 9264/12-05-09

Απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγω-

νισμού με κριτήριο κατακύρωσης

τη χαμηλότερη τιμή για την Προ-

μήθεια Σιδήρου για συντήρηση

και Επισκευή δημοτικών κτιρίων.

Η υποβολή των προσφορών θα

γίνει στις 21 Μαΐου του 2009 ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καρα-

μανλή 18-Βούλα) ενώπιον αρμό-

διας Επιτροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

της προμήθειας ανέρχεται στο

ποσό των 30.000,00€ συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από

εγγύηση συμμετοχής για ποσό

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%

της συνολικής προϋπολογισθεί-

σας δαπάνης συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α. για την οποία

συμμετέχει (π.χ. στο σύνολο του

προϋπολογισμού αντιστοιχεί

1.500,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο τη-

λέφωνο 210-9657126-127 Υπεύ-

θυνος κος Χ. Μελισσουργός. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν τα σχετικά έγγρα-

φα από τα γραφεία της Δ/νσης

Περιβάλλοντος Λευκάδας 10

(Παράδρομος Λ. Βουλιαγμένης)

Βούλα κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες (09:00 έως 13:30)

καθώς και ηλεκτρονικά από το

portal του Δήμου:

http://www.voula.gov.gr μέχρι και

την Τρίτη 19/05/2009.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης



26 ΣΕΛΙΔΑ - 16 MAΪΟΥ 2009 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΤΟ-

ΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2008

Αρ. Μελ. 08/2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΡΟΫΠ.: 1.134.546,00€ (συμπ.

ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσ-

σει ανοικτό διαγωνισμό για την

ανάθεση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

2008

με προϋπλογισμό 1.134.546,00

ευρώ (με αναθεώρηση και

Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακό-

λουθη κατηγορία εργασιών:

l κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προ-

ϋπολογισμό 799.301,72€ (εργα-

σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη

του διαγωνισμού, από την Τεχνι-

κή Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα

πληρώνοντας το αντίτιμο των

20,00€ (Δευτέρα - Πέμπτη κατά

τις ώρες 8:00 - 13:00), μέχρι και

την Πέμπτη 28 Μαΐου 2008.

Η διακήρυξη του έργου έχει συ-

νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από

τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγ-

μα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

210-6604649, Fax επικοινωνίας:

210-6604646, αρμόδιοι υπάλλη-

λοι για επικοινωνία: Αγγελόπου-

λος Βασίλης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξχθεί την

2η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προ-

σφορών τις 10:00π.μ. και το σύ-

στημα υποβολής προσφορών εί-

ναι “με επιμέρους ποσοστά έκ-

πτωσης και έλεγχο ομαλότητας

αυτών” του άρθρου 7 του Π.Δ.

609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δε-

κτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, με-

μονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγ-

γεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που

καλύπτουν τις κατηγορίες και τά-

ξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η και

3η και 4η εντός νομού έδρας και

κοινοπραξίες 1ης (αναβάθμιση

ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι,

που αποδεικνύουν ότι κατά την

τελευταία πενταετία, έχουν εκτε-

λέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά

και ποσοτικά) με το δημοπρατού-

μενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγω-

νισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-

γυητικής επιστολής ύψους

18.097,00 ευρώ και ισχύ τουλάχι-

στον διακοσίων δέκα (210) ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής

του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι

μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από

πόρους ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν

θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-

σίας θα εγκριθεί από την Δημαρ-

χιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρα-

κα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το κα-

ταστατικό του Συλλόγου, καλού-

νται τα μέλη του σε ετήσια Τα-

κτική Γενική Συνέλευση την

05/06/2009 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 19:30 στη Βούλα, στην

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

του Δήμου Βούλας (κάτω από τη

Γέφυρα της Βουλιαγμένης) για

συζήτηση και λήψη απόφασης

επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Διοικητικός Απολογισμός του

Απερχόμενου Δ.Σ.

2. Οικονομικός Απολογισμός πα-

ρελθούσας αθλητικής περιόδου.

3. Έγκριση της έκθεσης της εξε-

λεγκτικής επιτροπής.

4. Απαλλαγή του απερχόμενου

Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορι-

κά με την Οικονομική Διαχείριση

της παρελθούσας χρήσης.

5. Έγκριση προϋπολογισμού πε-

ριόδου 2009 - 2010.

6. Ταμειακή ενημέρωση μελών -

Λήψη απόφασης μετά από εισή-

γηση διοικητικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρ-

ξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση

θα επεναληφθεί την 08/06/2009,

ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα,

στον ίδιο χώρο και με τα ίδια

ως άνω θέματα. 

Το Δ.Σ. του “ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

«ΠΑΟ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ»
Αριθ. πρωτ. : 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε

στις 25 Μαΐου 2009, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 07.30 το

βράδυ στο Δημαρχείο Σπά-

των (αίθουσα συνεδριάσεων)

για τη διεξαγωγή τακτικής

Γενικής Συνέλευσης του Συν-

δέσμου μας με θέματα ημε-

ρήσιας διάταξης:
1. Διάφορες ανακοινώσεις.

2. Καθορισμός δικαιώματος εγ-

γραφής και ετήσιας συνδρομής

των τακτικών μελών.

3. Διοικητικός και οικονομικός

απολογισμός περ. 2008-2009.

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη

Διοικητικού Συμβουλίου (5 τακτι-

κά μέλη και 3 αναπληρωματικά)

και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ.

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα

01 Ιουνίου 2009 στον ίδιο χώρο

και με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος  Γ. Δ. Λίγκος        

Ο Γεν. Γραμ.  Κων. Δ. Γκίκας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ &ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ - Αρ. Μελ. 02/2009

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫΠ.: 1.025.185,00€ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου:

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ &ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

με προϋπλογισμό 1.025.185,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

l κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 706.693,12€ (εργασίες,

ΓΕ&ΟΕ 28%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας

το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 - 13:00), μέ-

χρι και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, Fax επικοινωνίας: 210-

6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξχθεί την 9η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα λή-

ξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής

προσφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότη-

τας αυτών” του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμέ-

νοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

τάξεις 2η και 3η και 4η εντός νομού έδρας και κοινοπραξίες 1ης (αναβάθ-

μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 16.254,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα

(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δή-

μου Γέρακα για το έτος 2009. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος



Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της

ΑΣΠΑΣΙΑΣ το γένος ΒΑΡΔΑΚΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και  κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ και η ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ του  ΣΤΕΡΓΙΟΥ και της ΠΑΓΩΝΑΣ, το

γένος ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, θα έλθουν σε γάμο  που  θα

γίνει  στο ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑ-

ΞΙΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΓΓΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΓΑΜΟΙ

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΚΥΡΙΑΚΗ  17, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 & ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5

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, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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

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  57  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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
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Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ  06/5  13:00μ.μ.

ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
l Ανάλυση σύστασης σώματος

l Εφαρμοσμένα προγράμματα διατροφής για: 

Παχυσαρκία, Αθλητική διατροφή, Παθολογικές καταστάσεις

διαταραχές λήψης τροφής, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Διγενή 19, Βούλα Τ.Κ. 166 73
Τηλ./Φαξ: 210-8995614, Κινητό: 6992519192 e-mail: kkdiet@otenet.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων συνεδριάζει την

Δευτέρα 18 Μαϊου, στις 8μ.μ. με 20 θέματα στην

ημερήσια διάταξη.
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Η αρτηριακή πίεση (Α.Π.) είναι η πίεση την οποία ασκεί το αί-

μα στα τοιχώματα των αγγείων. Η αρτηριακή πίεση προσδιο-

ρίζεται από το σφυγμομανόμετρο. Η αύξηση της αρτηριακής

πίεσης ονομάζεται υπέρταση και η ελάττωσή της υπόταση.

Υπέρταση θεωρείται όταν η αρτηριακή  πίεση είναι  150/100

και άνω.  Αυτή διακρίνεται: 

α) στην δευτεροπαθή υπέρταση όταν το αίτιο που τη προκα-

λεί είναι γνωστό και  

β) στην ιδιοπαθή υπέρταση

Γνωστά αίτια που προκαλούν την υπέρταση είναι:

1.  Παθήσεις νεφρών

2.  Παθήσεις των ενδοκρινών αδένων

3.  Παθήσεις των αγγείων

Η ιδιοπαθής υπέρταση είναι η συνηθέστερη μορφή υπέρτα-

σης και ονομάζεται ιδιοπαθής διότι κανένα αίτιο δεν βρίσκε-

ται, σε αντίθεση με την δευτεροπαθή. Ο μηχανισμός δημι-

ουργίας της υπέρτασης δεν είναι γνωστός, φαίνεται όμως ότι

η κληρονομικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Οι πάσχοντες πολλές φορές δεν παραπονιούνται για κανένα

ενόχλημα και η ανακάλυψή της αποτελεί τυχαίο εύρημα. Άλ-

λοτε παραπονιούνται για πρωινή κεφαλαλγία, ζάλη και αίσθη-

μα παλμών.

Η υπέρταση δημιουργεί σοβαρές επιπλοκές όπως:

1.  Υπερτασική καρδιοπάθεια

2.  Εγκεφαλικά επεισόδια

3.  Νεφρική ανεπάρκεια

4.  Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια

Ο περιορισμός του μαγειρικού αλατιού θεωρείται απαραίτητη

γι’ αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υπέρτασης όπως και η

Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία καλούν σε παγκόσμια κι-

νητοποίηση για το περιορισμό της κατανάλωσής του.

Μειώστε το αλάτι στο φαγητό σας και σώστε

•  Τα αγγεία

•  Την καρδιά

•  Τα νεφρά, και  Τη ζωή σας

Η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία 

ευχαριστεί το Δήμο Παιανίας για την προσφορά του

Ο Δήμος Παιανίας, στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας μετέχει στη παγκόσμια κινητοποίηση για την ενημέ-

ρωση του πληθυσμού σε ότι αφορά την καταπολέμηση της

υπέρτασης. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, για την ενη-

μέρωση των πολιτών, ο Δήμος προέβη στη διανομή 2,000 ενη-

μερωτικών φυλλαδίων, σε φορείς του Δήμου όπως σχολεία,

παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ και εκκλησίες, προκειμένου

οι πολίτες να ενημερωθούν σωστά για τους κινδύνους που

κρύβει  η κρυφή αυτή νόσος και την αρνητική επίδρασή της

αυξημένης κατανάλωσης άλατος. Το αλάτι αποδεδειγμένα

ευθύνεται στην ανάπτυξη υπέρτασης  σε άτομα οποιασδήπο-

τε ηλικίας. 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εται-

ρίας σε επιστολή του προς το Δήμο Παιανίας και συγκεκριμέ-

να προς την κα Ζωή Αγγελοπούλου, Αντιδήμαρχο και Επισκέ-

πτρια Υγείας εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του για τη

προσφορά του Δήμου Παιανίας στην ενημέρωση και διαφώτι-

ση του κοινού.
Το ενημερωτικό άρθρο είναι της Επισκέπτριας Υγείας και Αντιδημάρ-

χου  Παιανίας Ζωής Αγγελοπούλου

Υπέρταση: μια κρυφή νόσος

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ενοικιάζεται κατοικία 1ου ορόφου, 85 τ.μ.+ αποθήκη,

ήσυχο, θέα, χωρίς κοινόχρηστα, 2Υ/Δ, Α/C, Δορυφρική ΤV,

Εντοιχισμένες Συσκευές BOSCH, Ελεύθερο από Ιούλιο

2009, Τιμή 600 ευρώ, ΤΗΛ: 697-4020778

Πωλείται μηχανή HONDA Steed μοντέλο 1996

μαύρη, 400 κυβικά, σε καλή κατάσταση. Τιμή 2000€.

Πληροφορίες 6932466608.

Πωλείται: Drumset Enforcer με Hardware και

πιατίνια Ziljian ride 20’’ planet 2, paiste pst - 3 high -

hat 14’’, paiste pst - 3 crash 14. Σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τιμή: 350€, τηλ. 6993958589

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά

ΜΑΡΙΑ Σ. ΣΙΔΕΡΗ
n n n

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

LLM Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

Περικλέους 11, Σπάτα 190 04 - Τηλ. 210 6633658, 6973248621
E-mail: siderim1@otenet.gr

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ  19/5  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την

Τρίτη 19 Μαϊου στις 8μ.μ. με 24 θέματα στην ημερήσια

διάταξη. Επιλέγουμε:
14. Eπί αίτησης-καταγγελία του  Ι-Γ Δεληγιαννίδη σχετικά με

εσφαλμένη χρέωση δημοτικών τελών και ψευδή δήλωση βεβαίω-

σης προς τον Δήμο.

17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου: «Διανοίξεις

και Ασφαλτοστρώσεις Διαφόρων Οδών του Δήμου».

18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε για το έργο: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Σχολικών Συγκροτημάτων».

20. Επί αίτησης του Ν. Μαρτίνου σχετικά με άδεια κατασκευής

τριών (3) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Ακτής-Καβούρι.

21. Επί της με αρ. πρωτ. 3409/28-4-09 αίτησης του κ. Μ. Ντελάκη

σχετικά με προσδιορισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο για την

έκταση που βρίσκεται στο Ο.Τ 139.

22. Επί εγγράφου του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με άρση

απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας  Κων/νου Λυγνού κλπ, στην οδό Δαι-

δάλου στο Ο.Τ 30 του Δήμου.

23. Eπί των αιτήσεων σχετικά με τοποθέτηση σαμαρακίων στην

περιοχή του Δήμου.

24. Επί  αίτησης του  Π. Κουλουβάρη σχετικά με παρουσίαση Πρό-

τασης για σχέδιο Πρόληψης – αντιμετώπισης πυρκαγιών. 

«Αλκοολισμός
Μύθοι και Πραγματικότητα»

Στο Μαρκόπουλο

Η Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Μαρκοπούλου σε συνερ-

γασία με τη Μ.Κ.Ο. «ΝΗΦΑΛΙΟΙ» διορ-

γανώνουν ενημερωτική ομιλία με

θέμα: «Αλκοολισμός – Μύθοι

και Πραγματικότητα», την

Τρίτη 19 Μαϊου στις 7μ.μ.

στην αίθουσα «Ιατρού Μα-

ρίας Γιάννη Πίντζου» στο

Δημαρχείο Μαρκοπούλου.

Ομιλήτρια θα είναι η Σιμόνη

Ξανθογιώργου. Θα ακολου-

θήσει συζήτηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 6, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΗΛ. 22950 22883, ΦΑΞ: 22950 22227

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. Η Κοινότητα Αφιδνών προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτ-

λο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή

71.556,17 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

Α) κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Εργων), με προεκτιμώμενη αμοι-

βή 43.907,90€,

Β) κατηγορία 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές

Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.535,33€,

Γ) κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή

15.131,90€.

Δ) κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), με προεκτιμώμενη αμοιβή

3.981,04€

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φα-

κέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Κοινότητα Αφιδνών, 25ης

Μαρτίου 6, 19014 Αφίδνες), μέχρι τις 11/06/2009.

Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ

τύπου Α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22950-23611, Fax επικοινωνίας: 22950-

22227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Δημήτρης Μπλάνας.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί

η 19/06/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπρα-

ξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

1) τάξη Β ή Γ  στην κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Εργων),

2) τάξη Β, στην κατηγορία 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές & Ηλε-

κτρονικές Μελέτες),

3) τάξη Α, στην κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας),

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

1. Για την κατηγορία μελέτης 13, στελέχη με δυναμικό τουλάχιστον δύο

ή το πολύ τριών μονάδων,

2. Για την κατηγορία μελέτης 09, στελέχη με δυναμικό δύο μονάδων,

3. για την κατηγορία μελέτης 08, στελέχη με δυναμικό δύο ή το πολύ

τριών μονάδων.

4. Για την κατηγορία μελέτης 16, στελέχη με δυναμικό μιας μονάδας.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της  μελέτης είναι πέντε (5)

μήνες.

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.431,12 € και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΗ-

ΣΕΑΣ».

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρου-

σας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.4 του άρ-

θρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικο-

νομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί

βάσει των άρθρων 18 & 19  της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται

στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη

Αρχή ήτοι το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αφιδνών. 

Ημερ/νία 11/5/09

Ο πρόεδρος της Κοινότητας

Ζουγανέλης Αλέξανδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 13-5-2009

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου 

διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 26η του μηνός Μαΐου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχα-

νογραφικών προγραμμάτων του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης

25.700,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθε-

ρίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποστείλουν προσφορά ταχυδρο-

μικώς μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέ-

χρι και την 25/5/2009 ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί του προϋπολογισμού που θα

συμμετέχει ο προμηθευτής (τμηματική προμήθεια).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-

γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-

ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν απευθύνονται στο δήμο καθημερινά

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κα. Κακουλάκη). 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη

το τουρνουά ποδοσφαίρου

παμπαίδων στο Μιλάνο της

Ιταλίας στην περιοχή

LEGNANO στις 9-10/5  με τη

συμμετοχή και της ομάδας

ποδοσφαίρου του Α.Ο. Βου-

λιαγμένης. 

Σε σύνολο 8 ομάδων η ομάδα

παμπαίδων της Βουλιαγμένης

κατέβαλε την 2η θέση στον

όμιλό της πίσω  από την

INTER και την 4η συνολικά

θέση αφού στον μικρό τελικό

στην διαδικασία των πέναλντυ

έχασε 4-3 από την ομάδα

PROSESTO. Την πρωτιά πήρε

η INTER και δεύτερη ακολού-

θησε η PROPARTIA.

Την ομάδα της Βουλιαγμένης

συνόδεψε ο προπονητής Δη-

μήτρης Νταής με αρχηγό απο-

στολής τον Βαγγέλη Τζελέφα

και φροντιστές της ομάδας

τον Συμεωνίδη Σίμο καθώς και

δέκα ηρωικούς γονείς.

Οι αθλητές που συμμετείχαν

για τον Α.Ο. Βουλιαγμένης εί-

ναι: Αριστόβουλος Πετζετά-

κης,  Βαγγέλης Σπανός,  Πα-

ναγιώτης Ράπτης,  Σεραφείμ

Τζελέφας, Παναγιώτης Να-

νούρης, Αλέξανδρος Παπα-

χριστόπουλος, Παναγιώτης

Γιαννόπουλος,  Νίκος Αντω-

νόπουλος, Γιώργος Καρύδας,

Κρις Κουγιουμτζλιάν,  Κων/ος

Κολώνιας,  Ιωάννης Παλύβος,

Γιάννης Ιωαννίδης, Χρήστος

Χατζηνικολάου, Νίκος Μου-

τεσίδης και Κάρολος Συμεων.

Να σημειώσουμε ότι όλη η

ομάδα έτυχε άψογης φιλοξε-

νίας από την οικογένεια του

Γεώργιου Πετζετάκη στην πε-

ριοχή LRHNSNO του Μιλάνο. 

Επέστρεψαν με επιτυχίες οι 

Παμπαίδες Βουλιαγμένης

Ένα διήμερο γεμάτο τελικούς αγώνες για τους νέους της Ανατ. Αττικής ήταν το Σαββατοκύ-

ριακο 9,10/5. Τα γήπεδα Βάρης και Κορωπίου γέμισαν νειάτα, γκολ, μετάλλια, κύπελλα.

Οι νέοι έδειξαν ότι έχουν δύναμη, γνώσεις αλλά και θέληση για ποδόσφαιρο και είναι η αυ-

ριανή δύναμη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το κύπελλο σήκωσε η ομάδα του ΑΧΑΡΝΑΪ-

ΚΟΥ η οποία αντιμετώπισε επιτυχώς στον τελικό την ομάδα Αχιλλέας Κ. Αχαρνών με 2-1.

Την Κυριακή 10/5 διεξήχθη ο Τελικός αγώνας Νέων στο Γήπεδο Κορωπίου “ΑΝΤ. ΠΡΙΦΤΗΣ”

στον τελικό συμμετείχαν οι ομάδες: Αχαρναϊκός και Τριγλία Ραφήνας με σκορ 1-4. Επίσης

την ίδια μέρα διεξήχθη ο τελικός αγώνας του Εαρινού τουρνουά Νέων και συναγωνίστηκαν

οι ομάδες Άμυνα Ανθούσας - Εθνικός Ν. Μάκρης με σκορ 1-0.

Ποδόσφαιρο
ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΧΙΛΛΕΑ Αντώνης Σουλακέλης με την επ.Βουλευτή Ντίνα Τριλίκη και τους
παίκτες της ομάδας.

Έληξε με επιτυχία το

πρωτάθλημα Ιππασίας 
Η κορυφαία Εθνική διοργάνωση, το «Εθνι-

κή Τράπεζα» Πρωτάθλημα Ιππασίας 2009

φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας από 7 έως και

10 Μαΐου. Ο κόσμος, που βρέθηκε στις

κερκίδες του Κέντρου, χειροκρότησε τους

Πρωταθλητές 2009 στις Κατηγορίες Ενηλί-

κων, Νέων Ιππέων, Εφήβων και Παίδων

στην Υπερπήδηση Εμποδίων και το Σάββα-

το στις τρεις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων

και Ενηλίκων στην Ιππική Δεξιοτεχνία. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πρωτα-

θλήματος Ελλάδας, ένας Ρουμάνος αθλη-

τής αναδεικνύεται Πρωταθλητής Ενηλίκων.

Ο Valentin Velea του ΑΟΙΒ, που ζει χρόνια

στην Ελλάδα, μαζί με τον Andy, είχε την κα-

λύτερη εμφάνιση στις τέσσερις ημέρες του

αγώνα και με συνολικά 8,28 βαθμούς ποινής

κέρδισε τον τίτλο και το πανηγύρισε δεό-

ντως με μία … βουτιά στη λίμνη του ιππο-

δρομίου. Δεύτερος, αναδείχθηκε ο Αλέξαν-

δρος Φουρλής και τρίτος ο Γιώργος Κερμέ-

ντι. Την απονομή στην Κατηγορία έκανε η

κα Χάρις Καμπάνη, Διευθύντρια Εταιρικής

Επικοινωνίας του επίσημου Εθνικού χορη-

γού, της Εθνικής Τράπεζας.

Νέοι Ιππείς
Ο αθλητής του ΙΟΤ, Κρίτων Ζαφειρόπουλος

με τη νεαρή του φοράδα, αναδείχθηκε για

πρώτη φορά στην καριέρα του Πρωταθλητής,

και μάλιστα στην Κατηγορία Νέων Ιππέων. Ο

Ζαφειρόπουλος είχε συνολικά και τις τέσσε-

ρις ημέρες τους λιγότερους βαθμούς ποινής,

20 στο σύνολο, και πήρε την 1η θέση. Δεύτε-

ρος ήταν ο Κώστας Αημάκης του ΕΙΟ και τρί-

τος ο Κωνσταντίνος Παγκράτης του ΙΟΤ. 

Κατηγορία Εφήβων
Το φαβορί της Κατηγορίας Εφήβων, που ήταν

στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά και

τον 3ο αγώνα πρωταθλήματος, κατάφερε να

κρατηθεί στην κορυφή και να αναδειχθεί

Πρωταθλήτρια Εφήβων 2009. Ο λόγος για

την Ζέτα Φούντα, την Πρωταθλήτρια Παίδων

2007,  που μαζί με το άλογό της, κατέλαβαν

την 4η θέση στον τελικό αγώνα και συγκέ-

ντρωσαν συνολικά 132 βαθμούς, που της

έδωσαν και τον τίτλο. Δεύτερος ήταν ο Αλέ-

ξανδρος Μανδρίνος του ΙΟΠΥΛ και τρίτος ο

Γρηγόρης Μαρινάκης του ΕΙΟ.

Κατηγορία Παίδων
Στην Κατηγορία Παίδων, η 3η θέση που κατέ-

λαβαν ο Στέφανος Παπαγεωργίου και ο

Baldessarini του ΑΙΟΒΑ στον τελικό του

πρωταθλήματος, τους έδωσαν και τον τίτλο

του Πρωταθλητή με συνολικά 138 βαθμούς,

μετά και τους 4 αγώνες πρωταθλήματος.

Δεύτεροι ήταν η Kingsley Lady και η Άννα

Μαρία Παπαγεωργίου του ΚΕΙΘ, ενώ τρίτη

ήταν η Δέσποινα Γαλαζούλα του ΙΟΠΑΝ.

Ιππική Δεξιοτεχνία

Στην Ιππική Δεξιοτεχνία, όπου το αγώνισμα

που έκλεψε την παράσταση ήταν το freestyle

με μουσική, τρεις αμαζόνες ξεχώρισαν και

κέρδισαν τους τίτλους των Πρωταθλητών.

Στην Κατηγορία Ενηλίκων Πρωταθλήτρια

αναδείχθηκε για δεύτερη φορά μετά το 2001

η Ελένη Μυράτ. 

Η αμαζόνα του ΕΙΟ συγκέντρωσε και στα

τρία αγωνίσματα συνολικό ποσοστό 63,61%

και πήρε άξια την 1η θέση. Η ανατροπή έγινε

στην Κατηγορία Εφήβων. Μετά τα δύο πρώτα

αγωνίσματα, την 1η θέση στην κατάταξη κα-

ταλάμβανε η Λία Κουδούνη. Μετά, όμως, το

αγώνισμα freestyle, Πρωταθλήτρια αναδεί-

χθηκε η Ρέα Καπετάνου με την Gilbaeks Sika

του ΙΟΒ με συνολικό ποσοστό 65,40%. Στην

Κατηγορία Παίδων, μία αμαζόνα από την Κα-

τερίνη κέρδισα για πρώτη φορά τον τίτλο της

Πρωταθλήτριας Παίδων. 

Ο λόγος για την Μαρία Μπάσδρα με τον Gelo

Notturno, που συγκέντρωσε συνολικό ποσο-

στό 64,62% και στα δύο αγωνίσματα. Την

απονομή στους Πρωταθλητές Ιππικής Δεξιο-

τεχνίας έκανε ο κ. Βασίλης Μητράκος, Υπεύ-

θυνος Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Τρά-

πεζας. 

ΦΙΕΣΤΑ  ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΥ 
Συνέχεια από τη σελ. 1

Οπως μας ενημερώνουν με δελτίο τύπου, η φιέστα θα ξεκινήσει

στις 5.30 με φιλικό αγώνα μεταξύ των δυο ομάδων, θα ακολου-

θήσουν βραβεύσεις ποδοσφαιριστών, παλαιών παραγόντων, θα

δοθούν βραβεία ήθους και η γιορτή θα κλείσει με γλέντι που

προσφέρει η Διοίκηση του Παλλαυρεωτικού στους φιλάθλους

του Λαυρίου. Αποφασίστηκε στη γιορτή αυτή να μη προσκλη-

θούν πολιτικοί και η Δημοτική Αρχή, οι οποίοι ήταν απόντες σε

όλη την προσπάθεια και των δυο ομάδων αυτή τη χρονιά. Την

ΕΠΣΑΝΑ θα εκπροσωπήσουν ο Μιχ. Φατσής και Δημ. Δράκος.
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Στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας 

οι κορασίδες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Η ομάδα κορασίδων του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, αφού πέρα-

σε από την προκριματική φάση στην τελική, κερδίζο-

ντας με 4-0 τον Α.Ο. ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ, τον Ο.Α. ΧΑ-

ΝΙΩΝ &ΑΜΦΟ ΑΦΟΑΝ και χάνοντας με 4-2 από τον

Α.Σ. ΠΕΡΑ 2005, κατάφερε να διακριθεί και στην τε-

λική φάση του Πανελλήνιου αυτού πρωταθλήματος.

Στους ομίλους της τελικής φάσης κέρδισε με 4-0 τον

ΑΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝ, 4-1 την ΜΥΤΙΛΗΝΗ και έχασε με 4-

2 από τον ΓΑΣ ΑΕΤΟ.

Έτσι πέρασε ως δεύτερη ομάδα στον τελικό πίνακα

των 8 καλύτερων ομάδων της Ελλάδας και εκεί αντι-

μετώπισε την ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ από την οποία ητ-

τήθηκε με 4-0.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

έφτασε μέχρι και τον τελικό όπου ηττήθηκε από την

ΑΘΗΝΑ.

Η ομάδα του ΑΡΗ είχε τις αθλήτριες: Νίνου Χαρά,

Στραϊτούρη Ελένη, Πατεράκη Στέλλα και Ισαμπάλο-

γλου Ιφιγένεια.

Στους ίδιους αγώνες ο Σταθουλόπουλος Δημήτρης

κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος με την ομάδα

ΑΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ στην οποία είχε παραχωρηθεί για

ένα χρόνο από τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ. 

Ο Σταθουλόπουλος Δημήτρης, Πρωταθλητής Ελλάδος με την ομάδα
παίδων ΑΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ στην οποία παρεχωρήθγη με υποσχετική
ενός έτους από τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, σε στιγμιότυπο του αγώνα. 

Ο προπονητής του ΑΡΗ Γιάννης Δήμας, έχοντας πλάι του τις
αθλήτριες που αγωνίστηκαν. 

“Ρουά ματ” απ’ το Κορωπί στην Αττική

Με νικήτρια την ομάδα του

ΣΑΣ Κορωπίου, ολοκληρώ-

θηκε αυτήν την εβδομάδα,

το Final-4 του Διασυλλογι-

κού Κυπέλλου Αττικής 2009

στο σκάκι, το οποίο διοργά-

νωσε με επιτυχία στο ξενο-

δοχείο "Crystal City" στην

Αθήνα, η σκακιστική ομάδα

της ΑΕΚ. 

Η ομάδα του Κορωπίου επι-

κράτησε σε έναν τελικό ο

οποίος κράτησε 5 ώρες με

σκορ 3-1 της «ΦΟΝ Ηρα-

κλείου Αττικής -Επικοινω-

νία" και έτσι κατέκτησε το

Κύπελλο.

Στον ημιτελικό, νίκησε την

ομάδα της «ΠΣ Περιστερί-

ου» - η οποία κατέλαβε την

3η θέση -, πάλι με 3-1 και

στην 4η θέση βρέθηκε ο

«ΑΣ Παπάγου».

Οι αγώνες σε όλες τις σκα-

κιέρες μεταδόθηκαν ζω-

ντανά στο διαδίκτυο. Από

τις 64 ομάδες της Αττικής

οι οποίες ξεκίνησαν στο θε-

σμό, μοναδική αήττητη επί

του συνόλου των αγώνων

παρέμεινε η ομάδα του Κο-

ρωπίου, η οποία έδωσε 6

αγώνες, έπαιξε συνολικά

σε 24 σκακιέρες και έχασε

μόνο 2 σκακιέρες (από δύο

Γκραντ Μετρ, ο ένας ήταν ο

φετινός πρωταθλητής Ελ-

λάδος Χ. Μπανίκας).

Ταυτόχρονα η ομάδα Πα-

μπαίδων του ΣΑΣ Κορωπί-

ου (ηλικίες κάτω των 12

ετών), κατέκτησε την 3η

θέση στο Διασυλλογικό

Κύπελλο Παμπαίδων Αττι-

κής. Η ομάδα των μικρών

παιδιών του Κορωπίου, τερ-

μάτισε αήττητη, σημειώνο-

ντας 4 νίκες και 2 ισοπαλίες

στους αγώνες που έδωσε,

τερμάτισε στις θέσεις 2 και

3 της τελικής βαθμολογίας

(3η με βάση τα κριτήρια

ισοβαθμίας) πιστοποιώντας

για μια ακόμη φορά την

εξαιρετική δουλειά υποδο-

μής στις μικρές ηλικίες, που

γίνεται στο Σκακιστικό Σύλ-

λογο του Κορωπίου. 

Το κύπελλο Παμπαίδων κα-

τέκτησε η ομάδα "ΦΟΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" και στη 2η θέ-

ση η ομάδα του "Παράδει-

σου Αμαρουσίου".

TETAΡΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΣΤΟ ΗΑΝDBALL ΠΑΙΔΩΝ

Την τέταρτη θέση κατέκτησε ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL 2008-2009 στη κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ (γενηθ.

92-93) που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΡΜΩΝΑ στο  ΚΙΛΚΙΣ

από 22-25 Απριλίου 2009.

Οι δέκα καλύτερες ομάδες της Ελλάδας χωρίστηκαν σε 2 ομίλους των

5 ομάδων και έδωσαν μεταξύ τους αγώνες.

Οι δυο πρώτοι του κάθε ομίλου προκρίθηκαν στους ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ.

Οι νικητές των ημιτελικών έπαιξαν στο ΤΕΛΙΚΟ και οι ηττημένοι στο ΜΙ-

ΚΡΟ ΤΕΛΙΚΟ για τις θέσεις 3-4

Η ομάδα του ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, αν και κληρώθηκε σε δύσκολο όμιλο αφού

ο ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ήταν ο περσινός πρωταθλητής και ΚΙΛΚΙΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ήταν στις ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ του περσινού Πανελλήνιου πρω-

ταθλήματος HANDBALL, κατάφερε να πάρει την ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ στον

όμιλο και να προκριθεί στους ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥΣ όπου αντιμετώπισε τον

πρώτο του Β’ ομίλου ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Τα παιδιά του ΚΟΡΩΠΙΟΥ δεν ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα και ο Φί-

λιππος προηγήθηκε στο Α’ ημίχρονο μέχρι και 7 γκολ διαφορα,στην

επανάληψη όμως έδειξαν άλλο πρόσωπο και χαρακτηριστικό είναι ότι

μια άδικη αποβολή στο αριστερό ιντερ, πείσμωσε τους υπόλοιπους και

κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την ισοπαλία 24-24 μισό λεπτό πριν την

λήξη του αγωνα. Να σημειωθεί ότι 1 λεπτό πριν την λήξη του αγώνα ο

διαιτητής έδωσε διλεπτη αποβολή  σ’ έναν απ’ τους καλύτερους αμυ-

ντικούς του ΚΟΡΩΠΙΟΥ. Το σημαντικό είναι ότι στον αγώνα αυτό τραυ-

ματίστηκαν 3 παίκτες του ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

Έτσι το ΚΟΡΩΠΙ αντιμετώπισε αποδεκατισμένο στο ΜΙΚΡΟ ΤΕΛΙΚΟ τον

περσινό πρωταθλητή ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ όπου έχασε με 30-40

αφού έπαιζε χωρίς 2 βασικούς παίκτες (play maker και pivot).

Για άλλη μια χρονιά επιβραβεύθηκε ο αγώνας που έκαναν τα παιδιά του

ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ τα οποία κάτω από τις οδηγίες του προπονητή τους Μα-

νωλη Κακακη κατάφεραν να νικήσουν ομάδες με παράδοση στο

HANDBALL. 

Αξιοσημείωτο του φετινού πρωταθλήματος είναι η αναρρίχηση των

ομάδων της Αττικής(ΙΩΝΙΚΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ) στην ΤΕΤΡΑΔΑ και για ΠΡΩΤΗ

ΦΟΡΑ η μη συμμετοχή στην τετράδα των ομάδων της Θεσ/νικης(ΚΙΛ-

ΚΙΣ-ΧΑΝΘ).

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ HANDBALL 

1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

2. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ

3. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

4. Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙOY

5. ΧΑΝΘ

6. ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

8. ΔΙΟΜΗΔΗΣ AΡΓΟΥΣ

9. ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ

10. ΑΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Απο αριστερα ορθιοι: ΚΑΚΑΚΗΣ Μαν. (προπονητης), ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Παν.
(βοηθ.προπον), ΑΓΓΕΛΗΣ Δημ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Δημ. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιαν. ΜΑΝΩ-
ΛΑΚΗΣ Ιασ. ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ Γιωργ. ΧΡΗΣΤΟΥ Γιωργ. ΤΣΟΡΔΑΣ Κων. (εφορος)
Καθιστοι: ΝΤΟΥΝΗΣ Κων. ΤΣΟΡΔΑΣ Δημ. ΠΕΡΡΟΣ Κων. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βαγγ.
ΓΟΥΔΕΛΗΣ Γιωρ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δημ.
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Εχει ευθύνες ο Δήμος για τους ακατάλλη-

λους δρόμους και ανοιχτούς γκρεμούς στο

Πανόραμα Βούλας ή όχι;

Το Σάββατο το μεσημέρι 9/5/09 ένα ΙΧ αυ-

τοκίνητο με οδηγό μία μητέρα και δύο παι-

διά βρέθηκε σε γκρεμό πολλών μέτρων,

πέφτοντας από ανοιχτή σημείο του δρό-

μου στη συμβολή των οδών Μαραθώνος &

Καρπενησίου στο Πανόραμα Βούλας.

Ευτυχώς γι’ αυτούς βγήκαν σώοι από το

αυτοκίνητο, ενώ το ΙΧ θα πάει για παλιοσί-

δερα.

Για την απειρία ή αδεξιότητα κάθε οδηγού,

σίγουρα δεν έχει ευθύνη κάθε Δήμος, αλ-

λά για την ακαταλληλότητα του οδοστρώ-

ματος της οδού, του πεζοδρομίου, και του

αφύλακτου γκρεμού μέσα στην πόλη, σί-

γουρα έχει ευθύνη.

Και για του λόγου το αληθές, μία αυτοψία

στο σημείο της πτώσης του αυτοκινήτου

(Μαραθώνος και Καρπενησίου) θα καταδεί-

ξει ότι η γυναίκα και τα παιδιά της είχαν

άγιο.

Η οδός Μαραθώνος από τη μεριά του γκρε-

μού έχει μόνο κράσπεδο και κάτι πέτρες.

Ούτε μπάρα ούτε πεζοδρόμιο και από κάτω

χάος. Πριν δύο χρόνια περίπου, η οδός Μα-

ραθώνος ανακατασκευάστηκε όλη, αλλά ο

εργολάβος δεν είχε εντολή  -  όπως είπε -

να φτιάξει έστω και ένα χαμηλό στηθαίο ή

μπάρα.

Βέβαια ενημερώσαμε τους τεχνικούς του

Δήμου χρόνια πριν, αλλά δεν είδαμε τίπο-

τα.

Η δε οδός Καρπενησίου η οποία είναι από-

τομη ανηφόρα έχει αλλοιωθεί το οδόστρω-

μά της από τα βαριά φορτηγά, με αποτέλε-

σμα το ανέβασμα και κατέβασμα να είναι

ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Κάποιος που δεν γνωρίζει την κατάσταση

του δρόμου και την περιοχή κινδυνεύει

άμεσα.

Η απάντηση σε όλα αυτά δεν είναι (Τι θέ-

λατε στο Πανόραμα να κτίσετε), αλλά τι

υποχρέωση έχει ο κάθε Δήμος για την

ασφάλεια των πολιτών και της συγκοινω-

νίας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα

ακουστούμε.

Χρήστος Σαββόπουλος

Την 11 Μαϊου 2009 η ώρα 10 π.μ στη Λ. Βάρης - Κορωπίου, φορτηγό χωματουργικό έπεσε πάνω

στο λεωφορείο της γραμμής 116 Κίτσι-Γλυφάδα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Το λεωφορείο υπέστη

σοβαρές υλικές ζημιές στο πίσω μέρος. Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε η τροχαία. Το περιστατικό κα-

τέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΟΑ καί κάτοικος της περιοχής Σπίνος Νικόλαος, ο οποίος είναι ένας

ενεργός πολίτης, που με το παρατηρητικό του μάτι, κάνει θετική παρέμβαση.

Τροχαίο στη Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου

ΝΕΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
Την Κυριακή 3/5/09, ΙΧ αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχό του, πάνω

στην πρώτη καί επικίνδυνη στροφή της Λ. Αγ. Μαρίνας - Κορω-

πίου αρ. 200 μπροστά στο φυτώριο Ειρηνάκη, τερμάτισε την τρε-

λή πορεία του πολύ μακρυά, εξω απο την πόρτα ενός καταστή-

ματος, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές χωρίς θύματα. Διέγραψε

την ίδια πορεία  στο ίδιο σημείο, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους,

παλαιότερα ο υπάλληλος του Δήμου Κορωπίου, εν ώρα εργασίας

καί πρόσφατα η 19χρονη Διαμάντω. 

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν απεγνωσμένα

απο τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, μέσω του Συνδέσμου Οι-

κιστών Αμπελώνα, να κάνουν κάτι καί σ’ αυτή τη στροφή του θα-

νάτου για να σταματήσουν τα τροχαία δυστυχήματα. 

Το MEDASSET∗, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια

ΔΟΥΚΑ, πραγματοποίησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης

με θέμα τις επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή από τη ρύπανση

στις παραλίες, με τίτλο «Μικρά Σκουπίδια… κι όμως Σκο-

τώνουν!». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για 12η χρονιά.

Τo Σάββατο 9 Μαΐου οργάνωσαν Πρόγραμμα Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης και Δράσης στο Πεδίο στην παραλία

Σχοινιά του Μαραθώνα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη

συμμετοχή 15 μαθητών Λυκείου του τμήματος

International Baccalaureate I των Εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ

και με τη συνεργασία του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. 

Η δράση στο πεδίο ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί, με μια επί

τόπου σύντομη παρουσίαση για τις επιπτώσεις που προκα-

λεί η ρύπανση από τα «μικρά σκουπίδια» στα θαλάσσια

ζώα. Ακολούθησε η πρακτική εκτέλεση της δραστηριότη-

τας με καθαρισμό της παραλίας. Ο Δήμος Μαραθώνα διέ-

θεσε σακούλες και εργαλεία, και αφού όλοι εξοπλίστηκαν

με γάντια και έντυπα καταγραφής, ξεκίνησαν τον καθαρι-

σμό.

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον στο πρόγραμ-

μα και ενθουσιάστηκαν με τον συνδυασμό μάθησης και

προσφοράς εθελοντικής εργασίας. Κάλυψαν τμήμα της

παραλίας μήκους περίπου 500μ και μάζεψαν 6 μεγάλες

σακούλες με «μικρά σκουπίδια». Υπήρχαν πλαστικά, αμέ-

τρητα αποτσίγαρα, καλαμάκια, περιτυλίγματα και καπάκια

αναψυκτικών. 

∗ Το MEDASSET - Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων

Χελωνών είναι διεθνής, μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το

1988 με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων

τους σε όλη την Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε διεθνές

και εθνικό επίπεδο, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της

ενεργούς παρέμβασης σε αρμόδιους φορείς. 

«ΜΙΚΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ… ΚΙ ΟΜΩΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»!
Οι επιπτώσεις των μικρών σκουπιδιών

στα θαλάσσια ζώα

Τροχαία ατυχήματα από ελλείψεις στο οδικό δίκτυο


