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στις εσωτερικές
σελίδες

“Δημοψήφισμα”
στις 7 Νοεμβρίου

Επιβλητική

συγκέντρωση

Εξαιρείται ο ...Κασιδόκωστας
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το είπε ξακάθαρα στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος
(14/9/2010): «… ο «Καλλικράτης» είναι ουσιαστικά ένα
δημοψήφισμα. Είναι δημοψήφισμα υπέρ ή κατά αυτών
των μεγάλων αλλαγών, είναι δημοψήφισμα για τον ίδιο τον «Καλλικράτη».
Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς είπε το ίδιο με άλλες αποχρώσεις
(εισήγηση στην Εκτελεστική Γραμματείας
του κόμματος – 26/8/2010):
«…Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές… σε
έκρυθμες συνθήκες κρίσης (όπως σήμερα) το πολιτικό στοιχείο είναι φυσιτου Κώστα κό να ενισχύεται (έναντι του αυτοδιοιΒενετσάνου κητικού)».
Και το ΚΚΕ από άλλες θέσεις, συγκλίνει: «… Στις φετινές εκλογές πρέπει να παρθεί σοβαρά
υπόψη ότι πάνω απ’ το κεφάλι του λαού στέκει η δαμόκλειος σπάθη του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, της πιο βάρβαρης και
κατάπτυστης συμφωνίας που έχει υπογραφεί ποτέ από
έλληνική Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια» (Συνέντευξη

Αποστολάτου

Βροντερό παρών Βουλιαγμένης & Βάρης

Τύπου Γ.Γ. Αλέκας Παπαρήγα 21/6/2020).

Άρα; Άρα δεν έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές την 7η
Νοεμβρίου, αλλά δημοψήφισμα για το μνημόνιο και την
κυβερνητική πρακτική (Σημ. Δεν την ονομάζω «πολιτική») εξ’ άλλου, «τα νέα όργανα που γέννησε ο «Καλλικράτης» συνιστούν κρατικούς Περιφερειακούς και τοπικούς μηχανισμούς που η αιρετότητά τους δεν αλλάζει
το βασικό τους χαρακτήρα.
Είναι τοπικοί μηχανισμοί του κράτους…»
Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού –
που είχε κάθε λόγο να το κάνει, για να νομιμοποιήσει
την εξάρτηση της χώρας μας από το διεθνές τοκογλυφικό κεφάλαιο με την λαϊκή ψήφο – εξ’ υφαρπαγής,
βεβαίως – σύμφωνα με τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω,
του Γ.Α.Π. στις 7 Νοέμβρη έχουμε δημοψήφισμα για
την κατάργηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την
Συνέχεια στη σελ. 2

Ανοιξε εκλογικό κέντρο
ο Ανδρέας Κάσδαγλης

“Όλοι μαζί .....και ξέρουμε... και μπορούμε και θα το κάνουμε πράξη.

Tο κάναμε στο παρελθόν, θα το ξανακάνουμε και τώρα”
Με αυτά τα λόγια έκανε την επίσημη έναρξη του προεκλογικού του αγώνα ο συνδυασμός του Άγγελου Αποστολάτου ΔΑΔΑ με όραμα.
Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Σοφία Βέμπο», ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος παρουσίασε, ένα μεγάλο μέρος του συνδυασμού του, κηρύσσοντας έτσι και την επίσημη έναρξη του προεκλογικού του αγώνα στο θέατρο, που σημειωτέον είναι δημιούργημά του.

Συνέχεια στις σελίδες 12, 13

ΚΟΡΩΠΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ:
21 χαμένα χρόνια
και δωδεκάμισυ εκατομμύρια!

Σελίδα 24

Ενα ιστορικό από τον Υποψήφιο Δήμαρχο
Αριστείδη Γκίκα
Σελίδα 14, 15

Δήλωση
προσχώρησης

Ηλέκτρας
Τσιριγώτη
Σελίδα 10

ΕΒΔΟΜΗ
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«Δημοψήφισμα» στις 7 Νοεμβρίου
Συνέχεια από τη σελ. 1

έγκριση των οικονομικών μέτρων αφαίμαξης των λαϊκών
τάξεων και των παραγωγικών δυνάμεων, χάριν των τρωκτικών του δημοσίου, των τοκογλύφων και των κομπραδόρων.
Στις 7 Νοέμβρη έχουμε δημοψήφισμα για να εγκρίνουμε
ή όχι την αύξηση της ανεργίας και τις αμοιβές πείνας.
Στις 7 Νοέμβρη έχουμε δημοψήφισμα - κατά δηλωση Παπανδρέου - για να επικυρώσουμε ή όχι την εξάρτηση της
χώρας μας από την τρόικα.
Αυτό βεβαίως σ’ όσους δήμους έχουν ανακοινωθεί κομματικές υποστηρίξεις υποψηφίων δημάρχων και βεβαιότατα για τις περιφερειακές εκλογές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι κομματικοί υποψήφιοι, οι υποστηρικτές τους
και οι ψηφοφόροι τους πρέπει να έχουν γνώση και επίγνωση των κομματικών θέσεων.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι υποψήφιοι, εκτός από την
ποιότητα ζωής, τα έργα υποδομής και την αποχέτευση
των λυμάτων που θα ευαγγελίζονται, θα πρέπει ν’ αναφέρονται κατά περίπτωση στη στήριξη ή μη του «μνημονίου», στη στήριξη ή μη του Καλλικράτη και των μέτρων
της Κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό, την ανεργία, τα
λουκέτα κ.α. Το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στους υποψηφίους που στηρίζονται από το κυβερνόν κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ. Να, μην παριστάνουν τους ανήξερους. Να μην περιοριστούν στα αυτοδιοικητικά θέματα, αποσιωπώντας
το «πολιτικό», για ν’ αποσείσουν απ’ τις πλάτες τους το
πολιτικό κόστος των οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης και μετά, αν εκλεγούν, να βγει ο Παπανδρέου και να
κομπορημονεί ότι «ο λαός επικύρωσε» τις αυθαίρετες –
υπαγορευμένες έξωθεν – επιλογές του.
Ο λαός, που πληρώνει, να προσέξει και ν’ απαιτήσει ξεκάθαρες θέσεις.

Περίεργοι Δήμοι
Εκτός όμως αυτών των περιπτώσεων, των κομματικών
υποψηφίων, υπάρχουν και Δήμοι υβριδικοί1 ή «καθαροί»,
που τα κόμματα απέφυγαν να δώσουν «στήριξη» ή έδωσε
το ένα κόμμα και δεν έδωσε το άλλο. (Γιατί άραγε; Δεν είναι του παρόντος).
Ενώ λοιπόν σε ορισμένους υβριδικούς ή «καθαρούς» Δήμους ορίστηκαν ή στηρίχθηκαν κομματικοί υποψήφιοι,
όπως στον πενθυβριδικό δήμο «Σαρωνικού», όπου αντιπαρατάχθηκαν απέναντι σ’ έναν επιτυχημένο και μαχητικό
Δήμαρχο, τον Πέτρο Φιλίππου, η γυναίκα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Χριστίνα Χριστοφάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο Σταμάτης Γκίνης πρόεδρος της Κοινότητας Κουβαρά από τη Ν.Δ., σε άλλους, όπως στον τρι-υβριδικό Βάρης – Βούλας – Βουλιγαμένης και τα δύο κόμματα απέφυγαν να υποστηρίξουν κάποιον, παρ’ όλες τις έσωθεν και
έξωθεν πιέσεις.
Τι ερμηνεία άραγε να δώσεις; Μόνο βάσιμες εικασίες μπορούμε να κάνουμε.
Ο Σαμαράς – όπως ήδη έχουμε γράψει – απέφυγε να ενδώσει στις πιέσεις εφοπλιστών και άλλων επιχειρηματιών
και δεν έδωσε στήριξη στον Κασιδόκωστα, αν και τον γνωρίζει παλαιόθεν προσωπικά, κι ίσως, ακριβώς επειδή τον
γνωρίζει. Σημειώνουμε ότι ο Αναστασίου αγνοώντας το
κόμμα του, έπαιξε δικό του παιχνίδι! Εξ’ άλλου ο μόνος
που θα μπορούσε επάξια να διεκδικήσει την στήριξη της
Ν.Δ. είναι ο Κωνσταντέλλος, αλλά δεν το επεδίωξε. Δεν
θέλησε· καλά έκανε.

Το ΠΑΣΟΚ όμως; Όταν «οι εκλογές που έρχονται το Νοέμβριο είναι πολύ κρίσιμες, γιατί μέσα απ’ αυτές, πρέπει
να αναδειχθούν εκείνα τα πρόσωπα […] όλοι οι υποψήφιοί
μας – και εκείνες οι δυνάμεις, που μπορούν, θέλουν και πιστεύουν στην αλλαγή, που μπορούν να συγκρουστούν με
κατεστημένα, λογικές, νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος2»; Τί πρόβλημα είχε το ΠΑΣΟΚ να μη δώσει
στήριξη σε τόσους που, λίγο – πολύ, επάξια και δικαιολογημένα το επεδίωξαν; Ήταν ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας, ο Γιάννης Σκουμπούρης δημοτικός Σύμβουλος Βούλας, ο Δημ. Κυπριώτης Αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης Βάρης. Γιατί; Κάτι τα «συντροφικά μαχαιρώματα»
και οι μεθοδεύσεις ορισμένων, κάτι το γεύμα Υπουργού με
κυρία εφοπλιστικών κύκλων – το οποίο μεταφέρω με επιφύλαξη, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι συμβαίνουν αυτά – το
ΠΑΣΟΚ έμεινε ορφανό,… πολυμορφικό και διασπασμένο,
γιατί έτσι διευκόλυνε τη βαφτιστιμιά άλλης κυρίας της
εφοπλιστικής οικογένειας, μετά μια μεγάλη πολιτική περιήγηση, κατά περίεργο τρόπο, να καταλήξει στην πλέον
παράδοξη επιλογή: το Γρηγόρη Κασιδόκωστα! Θεέ και Κύριε! Αυτούς τους ετερόκλητους «γάμους», μόνο ως σύλληψη νοσηρής φαντασίας μπορώ να την εκλάβω.

__________
1. Υβρίδιο: Μεταλλαγμένα φυτά που προκύπτουν από τη διασταύρωση δύο
ή περισσοτέρων διαφορετικών ποικιλιών του αυτού είδους.
2. Γ.Π.Α. Εθνικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ 14/9/10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ύβρις κατά της Δημοκρατίας
Αλλά γιατί «τα βάζω» με την Ηλέκτρα Τσιριγώτη – γιατί
περί αυτής πρόκειται – στην οποία είχα πιστέψει στο παρελθόν και είχα στηρίξει ελπίδες ανανέωσης του πολιτικού κόσμου στην Τ.Α.; Γιατί τα βάζω μαζί της; Πολλοί αξιόλογοι και μορφωμένοι άνθρωποι της τρίπολης «Β» «προσκύνησαν» τον ευγενή κύριο(!) τον καλλιεργημένο(!) τον
μορφωμένο(!) τον προσηνή(!) και δημοκρατικό(!) δήμαρχο
του Κασιδοκωστάν – όπως ονομάζεται περιπαιχτικά η Βουλιαγμένη μετά την 24ετή μοναρχία του τέως γαμπρού του
εφοπλιστή Γιάννη Λάτση.
Αν η προκλητική αυτή περιφρόνηση της αξιοκρατίας δεν
αποτελεί ύβρι για τη δημοκρατία, οι έννοιες, η μόρφωση
και η ευγένεια είναι λέξεις κενές περιεχομένου.

Οι ευθύνες των «απλών» πολιτών
Θα απορούν ίσως ορισμένοι γιατί καταφέρομαι κατά του
συγκεκριμένου προσώπου. Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχω τίποτα, μα τίποτα προσωπικό. Κάποτε τον είχα συγχαρεί για
κάτι – δεν θυμάμαι τι – θα μπορούσα να παίξω και τάβλι μαζί του. Έως εκεί. Ο αυταρχικός χαρακτήρας του και η αγοραία συμπεριφορά του μ’ ενοχλεί. Το μηδαμινό και επιλεκτικό έργο του – σαμαράκια, μπάρες – δεν θα μ’ ενοχλούσε, αφού δεν μένω στη Βουλιαγμένη, αν δεν βίωνα δημοσιογραφικά όσες αρνητικές ενέργειες του έχω καταμαρτυρήσει και στηλιτεύσει.
Κι αφού μιλάμε για έργο και περιβαλλοντικές ευαισθησίες,
ούτε κάδους ανακύκλωσης δεν έχει εγκαταστήσει ο άνθρωπος. Ν’ αναφερθώ σ’ αυτούς που κρατά ομήρους; Όχι
στο παρόν.
Μα, θα πουν ορισμένοι ανίδεοι, δεν βλέπεις τι όμορφη είναι η Βουλιαγμένη; Για όσους είναι νεοφερμένοι στην περιοχή και περαστικοί από το κέντρο της Βουλιαγμένης θα
τους πω αυτό που έλεγε ο Βουλιαγμενιώτης Γ. Ράπτης
στην συνέντευξή του στην 7η: Τη Βουλιαγμένη την έφτιαξε όμορφη ο Θεός, - η φύση - και τις υποδομές της, ο
προηγούμενος Δήμαρχος Πατρίκιος Καραγιώργος.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
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Πάει και τελείωσε!, για να χρησιμοποιήσω προσφιλή φράση του Γρηγ. Κασιδόκωστα.
Οι συμπολίτες μας που εκφράζουν γνώμη για τον άνθρωπο χωρίς να έχουν γνώση για τα «έργα και τις ημέρες» και
κυρίως το ύφος και το χαρακτήρα του ανθρώπου, κάνουν
πολύ μεγάλο κακό στους ίδιους και στους συμπολίτες
τους. Αφήνω τους αρχομανείς και τα συμφέροντα. Είναι
εκτός λογικής αναλύσεως αυτά. Κυρίως όμως κάνουν κακό στη Δημοκρατία. Δημοκρατία δίχως αξιοκρατία, είναι
τραγική παρωδία.
Η γνώμη, χωρίς γνώση στερείται κύρους.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Ευτράπελα του Ηροδότου
Σελ. 8

γ. κορναράκης

Προς σωτήρες επιστολή
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Περιοδεύων θίασος
Γεωργία Γρηγοροπούλου

Σελ. 9

100 χρόνια Ελληνικός
Προσκοπισμός

Σελ. 22

Ναυτική Εβδομάδα

Σελ. 22

Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο
προς πώληση
Σελ. 11
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

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

Ανυπακοή στα πρόστιμα
Σελ. 6
για τη ρακέτα

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Προς τους κατοίκους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Φίλες και φίλοι,
Πέρασαν 24 χρόνια από τότε που μαζί με
τους κατοίκους της Βουλιαγμένης δημιουργήσαμε το συνδυασμό Ανεξάρτητη Κίνηση Βουλιαγμένης για την προστασία του
περιβάλλντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Μετά από έξι νικηφόρες εκλογικές αναμετρήσεις με τη δύναμη που μας έδωσε η στήρι-

ξη των δημοτών της Βουλιαγμένης, πετύχαμε τους στόχους μας, έχοντας διανύσει
μια μακρόχρονη πορεία στην Αυτοδιοίκηση με σεβασμό στην αυτονομία και την
ανεξαρτησία της.
Μετά την συνένωση των Δήμων μας και με
τους ίδιους κυρίαρχους στόχους – την
προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών –
με τους συνεργάτες μου, παλαιούς και νέ-

ους, αποφασίσαμε με τη διευρυμένη, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ –
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ να ζητήσουμε την υποστήριξη και την
ψήφο σας στις Δημοτικές Εκλογές του
Νοεμβρίου.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα αγωνισθούμε χωρίς συμβιβασμούς για την επίλυση των προβλημάτων και των προκλήσεων της τοπικής μας
κοινωνίας.

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Δήμαρχος Βουλιαγμένης
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

«Θέλω - ξέρω και μπορώ

Σε μια πληγωμένη κοινωνία

να συνεισφέρω στο συνδυασμό

βλέπω μια παραπέουσα οργάνωση

του Αγγελου Αποστολάτου,

θαμμένα όνειρα και ελπίδες.

Με εκτίμηση

γιατί πιστεύω πως, διαθέτει τη γνώση,
την εμπειρία και τη θέληση

Ήρθα να σχεδιάσω, θέλω,
όνειρα, ελπίδες για το αύριο

που χρειάζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
για μια ισχυρή πόλη,

Να συνθέσω ιδέες,

ώστε να παραμείνει δυνατή και όμορφη

δίνοντας ελπίδες και όνειρα.

αντιμετωπίζοντας σοβαρά τους κινδύνους της
τσιμεντοποίησης και της αλόγιστης ανάπτυξης»

Με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια,
δημιουργώντας προοπτικές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Τηλ. 210 8990 232- κιν.6944 88 33 51
e-mail tsalkanis@otenet.gr

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ


Σχολικά Είδη (τετράδια, βιβλία, ειδη γραφής, χαρτιά)



Είδη Γραφείου (ντοσιέ, φάκελοι, φωτοτυπίες, fax,
πλαστικοποιήσεις εντύπων)



Είδη Δώρων για όλες τις ηλικίες

Μαζί θα βρούμε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.


Ενημερωθείτε για τα προϊόντα μας από το website
www.idria.gr

στη νέα δεκαετία.

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(ΒΑ). Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων -

Αυτή είναι η δυναμική μου!!
Γιατί «θέλω και μπορώ» να συνεισφέρω
στο συνδυασμό του ‘Άγγελου Αποστολάτου.

Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΒΔΟΜΗ

4 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Παλλήνη συνεχίζεται ως εξής:
Κυριακή 19/9 Συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
Αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο. Ερμηνεύει η Έλλη Πασπαλά. Εργοστάσιο
Καμπά, ώρα 21.00
Μια συναυλία που συνδέει, τον πρωτοπόρο συνθέτη που σφράγισε με το
προσωπικό του ύφος την έντεχνη
μουσική με τον ποιητή της ελληνικής
ψυχής Νίκο Γκάτσο και τη μοναδική
ερμηνεύτρια Έλλη Πασπαλά.
Δευτέρα 20/9 Το Εικαστικό Εργαστήρι καλωσορίζει τη νέα σχολική χρονιά
στο Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών,
Τήνου 2, ώρα 19.30
Η αυλή του Εργαστηρίου Εικαστικών
Τεχνών ανοίγει στις 20 Σεπτεμβρίου
και γίνεται ένας μεγάλος παιδότοπος

που υποδέχεται τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης σε μια
πρωτόγνωρη γιορτή μέσα από παιχνίδι, κατασκευές και χρώματα, καλωσορίζοντας τη νέα σχολική χρονιά.
Παρασκευή 24/9 Συναυλία με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μύρωνα
Στρατή Κεντρική Πλατεία Παλλήνης,
ώρα 21.00
Δύο καλλιτέχνες που ο καθένας με
τον τρόπο του ενσαρκώνει και μια διαφορετική γενιά του ελληνικού ροκ. Η
συνάντησή τους επί σκηνής είναι μοναδική και αποτελεί ένα σημαντικό
μουσικό γεγονός.
Σάββατο 25/9 Γιορτή Τσικουδιάς, Ρακοκαζανέματα, με το μουσικό συγκρότημα του Γιώργου Στρηλίγγα και παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης,
«Τρίγωνο Κάντζας», ώρα 20.30 Σύλλογος Κρητών το «ΚΡΙ – ΚΡΙ»

Γυμνασίου Παλλήνης), ώρα 20.00

* Για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν
στις 19/09 θα πραγματοποιείται μεταφορά των δημοτών με πούλμαν του
Δήμου από τις 20:00 και ανά 15 λεπτά, από την Πλατεία του Αγίου Τρύφωνα προς το Εργοστάσιο Καμπά
Μετά τα πέρας των εκδηλώσεων τα
πούλμαν του Δήμου θα μεταφέρουν
δημότες από το Εργοστάσιο Καμπά
προς την Πλατεία του Αγίου Τρύφωνα

Δευτέρα 27/9
Βράβευση Επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Οδός Λεονταρίου, έναντι 2ου Γυμνασίου Παλλήνης), ώρα 20.00
Πέμπτη 30/9 Παράσταση κουκλοθέατρου «Ο μισοκοκοράκος» από το εργαστήρι Μαιρηβή, Πάρκο Κάντζας,
ώρα 19.30

Σάββατο 25/9 Γιορτή Τσικουδιάς, Ρακοκαζανέματα, με το μουσικό συγκρότημα του Γιώργου Στρηλίγγα και
παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης,
«Τρίγωνο Κάντζας», ώρα 20.30
Σύλλογος Κρητών το «ΚΡΙ – ΚΡΙ»

Η ιστορία «Ο μισοκοκοράκος» ανήκει στην κατηγορία των λαϊκών αμοραλιστικών παραμυθιών. Το θέμα σ΄ αυτά τα παραμύθια είναι να
δώσουν στο παιδί την ελπίδα και τη διαβεβαίωση, ότι ακόμα και ο πιο ασήμαντος και ταπεινός,
μπορεί να πετύχει στη ζωή του.

Κυριακή 26/9 Παρουσίαση βιβλίων
Παλληνιωτών Λογοτεχνών Κέντρο
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Οδός Λεονταρίου, έναντι 2ου

“Τα δέντρα
πεθαίνουν όρθια”
του Αλεσάντρο Κασόνα

Στους αμπελώνες της Χρυσαλίδας
Η μουστιά έχει και φέτος αρχίσει και ο
αμπελώνας μας περιμένει!
Μια μοναδική εμπειρία που μας γυρνάει
χρόνια πίσω, μας προσφέρει το "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ" Χρυσαλίδα, ζώντας όλη
την διαδικασία της οινοποίησης από την
συλλογή των σταφυλιών μέχρι και την εμφιάλωση του κρασιού σε μπουκάλια.
Φορώντας τα αγροτικά καπέλα, οι επισκέπτες του Πάρκου μικροί και μεγάλοι, πάνε

στους αμπελώνες και ...στρώνονται στη
δουλειά!
Με διασκεδαστικό τρόπο, τρυγάνε όλοι
μαζί τα ώριμα σταφύλια κι έπειτα μεταφέρουν τα γεμάτα καλαθάκια στα πέτρινα πατητήρια του Μουσείου.
Εκεί λοιπόν βγάζουν παπούτσι και ξεκινάνε το πάτημα των σταφυλιών μέχρι να
βγει μυρωδάτος ο μούστος!

Μετά περνάνε από τις στροφιλιές, όπου
μαθαίνουν πώς βγαίνει και ο τελευταίος
χυμός από τα σταφύλια.
Τέλος φτάνουν στο τελικό στάδιο της οινοποίησης που είναι η τοποθέτηση του μούστου σε βαρέλια και η εμφιάλωση· και βέβαια δεν παραλείπουν οι ενήλικες να κάνουν μια βόλτα από το κελάρι για να γευτούν τα τελευταία μπουκάλια κρασιού απο
την περυσινή χρονιά.
Το Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα
"Τρυγοπάτι", εντάσσεται στα Βραβευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διοργανώνει για 7ο συνεχή χρόνο με μεγάλη
επιτυχία το "Μουσείο
Ελληνικής Λαογραφίας" το οποίο εδρεύει εντός του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ”,
πρόγραμμα που επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 20.000
μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα
και φοιτητές Πανεπιστημίων από όλον τον
κόσμο.
Διεξάγονται 2 προγράμματα καθημερινά και
το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά, 9:30 πμ - 10:45 πμ και 11:00 πμ - 12:15
μμ.
Για τους γονείς που θέλουν να περάσουν δημιουργικές στιγμές με τα παιδιά

τους η Βιωματική Δραστηριότητα διεξάγεται και κάθε Σάββατο (11.00 πμ).
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ για τα παιδιά και
5 ευρώ για τους ενήλικες.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.politistikoparko.gr
(16ο χλμ προέκτασης της Αττικής Οδού
προς το Λαύριο.
Τηλ: (0030) 22990 - 47999 / 67999 /
67770)

Ο Δήμος Κερατέας θα παρουσιάσει
το Σάββατο 18 – Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30μ.μ. το έργο “Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια” του Αλεσάντρο Κασόνα στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Κερατέας, με τον θίασο
“ΘΕΣΠΙΣ”. Είσοδος Ελεύθερη.

Η σελίδα 5 με τα πολιτιστικά μεταφέρθηκε προσωρινά στην 7

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Γέρακα
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
στο Δήμο Γέρακα για τρίτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 11
Σεπτεμβρίου και λήγουν την Κυριακή
29/9.
― 18/9, Σάββατο, ώρα 20:00 ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Γιορτή Τσικουδιάς - Σύλλογος Κρητών
Γέρακα “Η Μεγαλόνησος”
― 19/9, Κυριακή, 20.00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Εγκαίνια έκθεσης γλυπτικής,
Γιώργος Καλακαλλάς: Η Ποιητική της
φόρμας
21:00 Πολιστικό Κέντρο Θεατρικό έργο
«Το Γάλα», ένα εξαιρετικό έργο που δεν

πρέπει να χάσει κανεις.
24/9 Παρασκευή, Συναυλία Αφιέρωμα
στον Ν. Γκάτσο “Εμμελον”, συγκρότημα
έντεχνης ελληνικής μουσικής, στο Θερινό κινηματογράφο, ώρα 9μ.μ.
25/9 Σάββατο, Βραδια Fados Raquel
Tavares, στο Θερινό κινηματογράφο,
9μ.μ.
26/9 Κυριακή θεατρικό έργο “Εγώ η Γυναίκα” στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα στις 8.30μ.μ.
29/9 Τετάρτη, “Αγάπης Λόγια”, συναυλία
μουσική αναδρομή, στο Πολιτιστικό Κέντρο 8.30μ.μ.
Η είσοδος σε όλα είναι ελεύθερη.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης
Ανυπακοή!
500 ευρώ πρόστιμο
στο Καβούρι
για ...ρακέτα
Συνεδρίασε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο της
Βουλιαγμένης, 26 Αυγούστου και πήρε σοβαρές
αποφάσεις. Εκοψε ταρίφα για επιβολή προστίμου
σε όποιον παίζει ρακέτα στο Καβούρι, στον Αγιο
Νικόλαο.
Οποιος λοιπόν εφεξής παίζει ρακέτα στον Αγιο Νικόλαο θα τρώει πρόστιμο 500 ευρώ!!, προκειμένου
να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της
περιοχής και η προστασία τους από την ηχορύπανση, όπως γράφει το αποφασιστικό τους.
Είναι κι αυτό ένα δείγμα, πώς λειτουργεί το Κασιδοκωστάν και πώς παίρνονται οι αποφάσεις υπέρ
ημών και υμών.
Εμείς προτείνουμε ανυπακοή· είναι μία πράξη που
από εδώ και μπρος πρέπει να την βάζουμε μπροστά
στη ζωή μας, που συνεχώς μας την “στενεύουν”, μας
την μειώνουν και μας οδηγούν στα κουτάκια σαν τα
χαμστεράκια στο πειραματικό εργαστήριο.

Με οριακή απαρτία, περιμένοντας
τον έννατο, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Βουλιαγμένης, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.
Το “μεγάλο” αφεντικό απουσίαζε,
οπότε ο Πρόεδρος Διον. Κοντονής έκανε και χρέη ...δημάρχου.

Κλαπατσίμπανα
στη Λίμνη
Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, καυτηρίασε τις δεξιώσεις
που γίνονται στη Λίμνη λέγοντας
χαρακτηριστικά: “Πήγα στη Λίμνη
σε μία δεξίωση. Τα κλαπατσίμπανα βαράγανε, παρά το ότι είναι

απαγορευμένα σε χώρους φυσικού κάλλους. Πολλά δέντρα
έχουν ξεραθεί, άλλα δεν είναι καθαρισμένα. Τι κάνουν οι άνθρωποι
μέσα εκεί, που θησαυρίζουν; Αλλά πού είναι ο Δήμαρχος για να
το ακούσει;”
Είναι εδώ ο κ. Αντιδήμαρχος...
Και συνεχίζει ο Γ. Καμπάνης:
Αδιάβατα τα πεζοδρόμια. Λακούβες παντου, δέντρα στη μέση.
Στην Ιάσωνος, στο Καβούρι, παντού. Θα έπρεπε να υπάρχει μία
επιτροπή να τα ελέγχει και να τα
επιμελείται αυτά.

Μακάβριο ...θέμα
Τρεις ημέρες έψαχναν να βρουν
το νεκρό τους, οικογένεια που
χωρίς να ειδοποιηθεί, έσπασαν τα
μάρμαρα ξέθαψαν τον νεκρό και
τον έβαλαν σε κάποια άκρη, έτσι
που ούτε οι ίδιοι ήξεραν!
Εχει κάνει αίτηση για τάφο, όπως
είπε παρευρισκόμενο μέλος της

οικογένειας, από το 1992!!

Κολωνακίων συνέχεια...
Ενα από τα πολύ συνηθισμένα θέματα, το κλείσιμο δρόμων με κολωνάκια για ...εξυπηρετήσεις ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία για τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό
Σαπφούς, πράγμα που θα δυσκολέψει ιδιαίτερα την κυκλοφορία,
όπως είπαν οι σύμβουλοι που καταψήφισαν γιατί είναι ήδη στενός.

30 χρόνια όμηροι!!
Αναβλήθηκαν θέματα που καθ’ έξιν
έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο
για να ...αναβληθούν.
Αφορούν ακίνητα ιδιωτών που τα έχει
δεσμεύσει εδώ και 30 χρόνια ο Δήμαρχος για ...πράσινο. Ούτε τα απαλλοτριώνει για να τους αποζημιώσει,
ούτε τα αποδεσμεύει, παρά τις ρητές
κατ’ επανάληψη οχλήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθιστώντας όμηρους και ανήμπορους
τους ιδιώτες, να βρουν το δίκηο τους.
Α.Μπουζιάνη

Αιμοδοσία στην Αρτέμιδα
Η Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Αρτέμιδος (Δημοτικά Ιατρεία) στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των δημοτών της για αίμα, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.
Η Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στα Δημοτικά Ιατρεία, Λεωφόρος Αρτέμιδος 161.
Η αιμοδοσία αποτελεί όχι μόνο ένα δώρο ζωής στον συνάνθρωπο, αλλά δημιουργείς μία τράπεζα για τη δική σου
τυχόν, αυριανή ανάγκη.
Πρέπει να γνωρίζεις ότι:
➢ Μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοικοι της Αρτέμιδος από 19 ως 60 ετών.
➢ Κάθε μέλος της Δημοτικής Τράπεζας εφοδιάζεται με
κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη.
➢ Η παραπάνω κάρτα εξασφαλίζει αίμα σε περίπτωση ανάγκης και στα μέλη της οικογένειας, κι εφόσον υπάρχουν
αποθέματα, και στους συγγενείς.
Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι άφοβα κάθε έξι μήνες.

«Συντήρηση οδών Παραλίας
Μαρκόπουλου-Σκάλας Ωρωπού
Υπεγράφη από τον Νομάρχη Λ. Κουρή σύμβαση με ανάδοχο μετά από διαγωνισμό, του έργου «Συντήρηση τμημάτων
οδών Παραλίας Μαρκόπουλου-Σκάλας Ωρωπού και Αγ. Νικολάου».
Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες
συντήρησης, οδοστρωσίας και διαγράμμιση του οδοστρώματος σε τμήμα της οδού Παραλίας Μαρκόπουλου-Σκάλας
Ωρωπού συνολικού μήκους 3000 μέτρων περίπου και στην
οδό Αγ. Νικολάου σε μήκος περίπου 1600 μέτρων. Επίσης
θα τοποθετηθεί χαλύβδινο στηθαίο στα σημεία που αυτό είναι απαραίτητο.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 833.000 €, ποσό που θα καλυφθεί από πόρους της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, και
προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 1 μήνα.

Επεκτείνεται το δίκτυο
αποχέτευσης ομβρίων
στην Ανθούσα
Υπεγράφη από τον Νομάρχη σύμβαση με ανάδοχο μετά
από διαγωνισμό, του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης της Κοινότητας Ανθούσας».
Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να κατασκευαστεί ο
βασικός συλλεκτήρας ομβρίων της Ανθούσας συνολικού
μήκους 615 μέτρων.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.011.722 €, ποσό που θα καλυφθεί κατά 80% από πόρους της Νομαρχίας Ανατολικής
Αττικής και κατά 20% από την Κοινότητα Ανθούσας, και
προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες.

Καθαρίζουμε την Ανατολική παραλία της Βάρκιζας!
25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί από το Δήμο
Ο Δήμος Βάρης σε συνεργασία με την HELMEPA και την OSG Ship Management Ltd
(GR) συμμετέχει και φέτος στο Διεθνή Καθαρισμό των Ακτών, ο οποίος διοργανώνεται
από την Οργάνωση Ocean Conservancy, παγκοσμίως. Την Ελλάδα εκπροσωπεί επισήμως η HELMEPA η οποία συντονίζει όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, που συμμετέχουν
στον καθαρισμό των ακτών και συγκεντρώνει τα τελικά στοιχεία (εταιρείες που συμμετέχουν, ποσότητες και είδος σκουπιδιών κατά τη διαδικασία της αποκομιδής κ.λπ.), που
προκύπτουν από τη διοργάνωση αυτή.

• Η Δημοτική Αρχή Βάρης καλεί όλους τους δημότες-πολίτες της Βάρης στις 25 Σεπτεμβρίου να συμμετάσχουν στην εθελοντική αυτή προσπάθεια, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί για τον καθαρισμό της Ανατολικής Παραλίας της Βάρκιζας. Στον
καθαρισμό θα συμμετέχει και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας του Δήμου Βάρης.
Ο Δήμαρχος της Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας καλεί να συμμετέχουν στον καθαρισμό της ανατολικής ακτής της Βάρκιζας (δίπλα από τον ΝΑΟΒΒ) τους πολίτες - δημότες, τους φορείς - Συλλόγους της περιοχής καθώς και τα σχολεία.
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Art Gallery cafe

με την

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 210 8958866

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η
Ρυθμοί tango, latin...
Η Ζωή Τηγανούρια διασκευάζει με
τον αισθησιακό δυναμισμό της γνωστούς συνθέτες και παρουσιάζει επιλεγμένες στιγμές από την προσωπική της δισκογραφία, μέσα από ρυθμούς tango, latin, παραδοσιακούς
λαϊκους & βαλκανικούς…
Το τραγουδιστικό
μέρος του προγράμματος
έχει
αναλάβει η Αννα
Μελίτη, στο πιάνο
ο Ηλίας Αργυρόπουλος & στα τύμπανα ο Στέλιος
Γενεράλης.
Κάθε Σάββατο, από 2/10/2010 στις
10.00μ.μ.

«Έσονται Δύο»
Η Θεατρική ομάδα ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, κάθε Δευτέρα, θα παρουσιάζουν τη σάτιρα του παραλόγου
«Έσονται Δύο» του Αλέξανδρου Χαριτάτου σε σκηνοθεσία Ιωάννας Κατσιαβού.
Οι «Ρακοσυλλέκτες» είναι, μια καινούργια θεατρική ομάδα, που απαρ-

τίζεται από νέους ηθοποιούς με πολύ όρεξη, κέφι και χιούμορ! Δεν διστάζουν να είναι
καυστικοί και να
σατιρίζουν
το
σύγχρονο κόσμο
μας. Μέλη των
Ρακοσυλλεκτών:
Γιώργος Μαυραειδής, Ζέτα Ντίλλη,
Κωνσταντίνα
Ρουμελιώτη, Ελένη Σταμπόλη, Αλέξανδρος Χαριτάτος.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ροπουλος Γιαννης
Τετσης Παναγιωτης, Τσαρουχης
Γιαννης, Τσιγκος Θανασης, Χ’Κυριακος-Γκικας

Οικολογική θεατρική παράσταση για παιδιά
Εγκαίνια Παρασκευή 1η Οκτωβρίου
2010 8.00μ.μ.
και αμέσως μετά θα ακολουθήσει
μουσικοχορευτική βραδιά 60s 70s
80s με τους GROOVY SENSE Α. Ορφανός πλήκτρα,
Κ. Μαυρίδης μπάσο, Π.Πιτσιλής τύμπανα, D. Παναγιώτου τραγούδι κ.α.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις
27/10/2010.

Πρώτη φορά στα Nότια Προάστια
παρουσιάζονται αυθεντικά έργα
γνωστών ζωγράφων της Συλλογής
«Κώστα Κιρκιλίτση».
Ακριθακης Αλεξης, Αργυρος Ουμβερτος, Βαρλας Ιωαννης, Γαϊτης
Γιαννης, Γεραλης Λουκας, Γερμενης
Βασιλειος, Γουναροπουλος Γιωργος,
Εγγονοπουλος Νικος, ΘεοφιλοςΧ’Μιχαηλ, Κοντοπουλος Αλεκος, Κοσμαδοπουλος, Λασκαριδου Σοφια,
Λεμπεσης Πολυχρονης, Μαρουδα
Καλλιροη, Μερτιλης Σαραντης, Μυταρας Δημητρης, Νταουλας Κωνσταντινος, Πολυχρονιαδης Γιωργος, Παπαγεωργιου Μιχαηλ, Ροϊλος Γεωργιος, Ρωμανιδης Κωνσταντινος, Σπυ-

Η Νέα Δημοκρατία
χορεύει στη Βούλα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ο.
της Ν.Δ. Βουλιαγμένης οργανώνει
χορό για την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
στις 8μ.μ. στο ViveMare στην παραλία της Βούλας.
Πληροφορίες
Γ. Προεστός 6973551050
Αννα-Λεντη Τομοπούλου 6946237739

ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ με βραβευμένες ταινίες
Από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι
του καλού κινηματογράφου, θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
βραβευμένες ταινίες του ελληνικού
& ξένου κινηματογράφου στην art
gallery café.
Δευτέρα 20/9 Ταινίες μικρού μήκους
με συντελεστές που ανήκουν ανήκουν όλοι στο Ελληνικό Δίκτυο Ανεξάρτητων
Κινηματογραφιστών
"Chainfree" Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:
1. Εδώ Τερματίζει: “Λίγα Λόγια… ουσιαστικά δεν είναι ότι εδώ τερματίζε…
κάθ άλλο!”
2. Παρτίδες με τον Χάρο: Ο Κοσμάς
Αποστόλου έχει ό,τι θα επιθυμούσε ο καθένας: Χρήματα, Επιτυχία, ακριβά αυτοκίνητα, ισχυρές γνωριμίες…Όλα φαίνονται
να πηγαίνουν καλά, μέχρι που δέχεται
μια απροσδόκητη επίσκεψη από τον Χάρο...

3. Καφέ στην Μπενάκη: Η ιστορία
μιας γυναίκας εγκλωβισμένης σε αδυναμίες… Όταν η καρδιά χτυπάει δυνατότερα από την καρδιά της πόλης – κτήνους.
4. AirCo: Μια ημέρα με τους υπάλληλους της Κρατικής Εταιρίας Παροχής
Οξυγόνου.
5. Crimson Forest: H ιστορία δυο δολοφόνων που πρέπει να πάρουν πίσω ένα
ημερολόγιο που περιέχει σημαντικές

πληροφορίες πριν...

6. Remnant: Στο όχι και τόσο μακρινό
μέλλον, ο κόσμος έχει υποστεί τεράστια καταστροφή. Ένας άνδρας προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από τα συντρίμμια προκειμένου
να καλύψει τις βασικές ανάγκες του…

Τρίτη 21/9
έως Κυριακή 26/9
Athens International Short Film
Psarokokalo τις καλύτερες μικρού μήκους ταινίες από τα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σκοπό την προβολή και προώθηση του έργου Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Δευτέρα 27/9 Dekara Tsakisti Productions
Μπορεί να γυριστεί μια ταινία χωρίς χρήματα; Στόχος της “Dekara tsakisti productions” είναι να πραγματοποιεί ταινίες χωρίς κόστος αλλά με μεράκι.
Η “Dekara tsakisti productions” δημιουργήθηκε από τους Νικήτα Χάσκα, Αυγουστίνο Ρεμούνδο και Νατάσσα Βησσαρίωνος και μεγαλώνει κάθε χρόνο με άξιους
συνεργάτες που αγκαλιάζουν μια προσπάθεια που δεν έχει εμπορικούς στόχους αλλά πάθος για το σινεμά. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:
1. Cinemania
2. Modamania
3. Το Πουλί με 4 βραβεία υποκριτικής

«ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

4. Τα Παπούτσια
5. Κανείς δεν είναι τέλειος, βραβείο μοντάζ

Τρίτη 28/9 Η νέα ταινία-ντοκυμαντέρ του Θόδωρου Μαραγκού με τον
τίτλο, BLACK ΜΠΕΕΕ... Είναι ένα ταξίδι σε έναν άγνωστο ελληνισμό, μέσα
από μία ψυχαγωγική και χιουμοριστική
διαδρομή.
Ο Θοδωράκης ο νεοέλληνας, ο Στάθης ο
μουσικός κι ο Δημητράκης το μαύρο πρόβατο, προσπαθούν να μάθουν την ιστορία
της πατρίδας τους, μέσω... Ιταλίας.
Το BLACK ΜΠΕΕΕ... βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με το δεύτερο
κρατικό βραβείο ποιότητας ντοκυμαντέρ.

Τετάρτη 29/9 Εστι ουν Τραγωδία:
Σταύρος Ιωάννου: Έθιμα και μιμητικά
δρώμενα, κομμάτια της παράδοσης και
του λαϊκού πολιτισμού με ρίζες στην αρχαία διονυσιακή λατρεία και τις τελετές
της που γέννησαν την τραγωδία και την
κωμωδία, ζωντανεύουν σε διάφορα μέρη
της Ελλάδας.

Πέμπτη 30/9 Νίκος Αλευράς: Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι: Είναι
γεγονός· άρθηκε η απαγόρευση προβολής της ταινίας του ΔονΕρωσεΜαχαν
(κατά κόσμο Νίκου Αλευρά) μετά από
τριάντα χρόνια και επανακυκλοφορεί σε
επιλεγμένες γιάφκες πολιτισμού.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Κεντρική Σκηνή
από 10 Οκτώβριου έως 26 Δεκέμβριου 2010

Από την ομάδα Λώτινος Ήλιος:
Υπηρετώντας με αγάπη και υπευθυνότητα το χώρο του παιδικού θεάματος, η θεατρική παράσταση «Το Τραγούδι της Γης»
κέρδισε επάξια την επιβράβευση μικρών και μεγάλων ως μια
ψυχαγωγική και εκπαιδευτική παράσταση υψηλής ποιότητας.
Είναι ένας ύμνος στη Μητέρα Γη κι ένα τρυφερό τραγούδι που
αγκαλιάζει τα πλάσματα της, προτάσσοντας το «Εμείς» αντί
του «εγώ». Είναι ένας παιάνας που αφυπνίζει την οικολογική
συνείδηση.
Απόλυτα συντονισμένη με το ρυθμό της παιδικής φαντασίας, η
παράσταση με το χιούμορ, τις εκπλήξεις και το σφρίγος της συνεπαίρνει τα παιδιά. Επιβλητικές μάσκες, γιγάντιες κούκλες και
πολύχρωμες σκιές συναντούν την εκφραστικότητα των ηθοποιών μέσα σε μια πανδαισία χρωμάτων, μουσικής και χορού.
Η εταιρεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων «Λώτινος Ήλιος» για
δύο χρόνια ταξίδεψε με «Το Τραγούδι της Γης» σε θέατρα όλης
της Ελλάδας παίζοντας αποκλειστικά για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τον
Οκτώβριο ανοίγει τις πόρτες του θεάτρου του και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να απολαύσουν την παράσταση.
Ενημερωτικά - εκπαιδευτικά έντυπα που διανέμονται δωρεάν
στην παράσταση:
Για τα παιδιά: το ειδικό τεύχος με αφιέρωμα στην οικολογία
(32 σελίδες)
Για τους εκπαιδευτικούς: Βοήθημα σχεδιασμού μαθήματος με
αφορμή την παράσταση με χρήσιμες πληροφορίες για το περιβάλλον (13 σελίδες)

«ΠΡΟΪΟΝ» Mark Ravenhill
Bios [6 - 24/10]: μόνο 15 παραστάσεις
Ένας κινηματογραφικός παραγωγός προσπαθεί να πείσει
μία σέξυ στάρλετ ότι έχει το σενάριο που θα τους φέρει
την επιτυχία - το τέλειο προϊόν: μία ωραία επιχειρηματίας, που έχει χάσει τον άντρα της στους Δίδυμους Πύργους, ζει μία θυελλώδη ερωτική σχέση με τον Μωχάμετ,
έναν βομβιστή αυτοκτονίας που σχεδιάζει ν’ ανατινάξει
την Ντίσνευλαντ στο Παρίσι…
Μαύρο χιούμορ και άγρια κριτική. Ο ωραίος τρομοκράτης σαν
απειλή κι ερωτική φαντασίωση. Η πραγματικότητα σαν προϊόν.
Το συναίσθημα παραμορφωμένο μέσα στο λαμπερό εμπόριο του
θεάματος. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται τόσες φορές και
σε τόσα μέσα, που δεν διακρίνεται πια το πραγματικό από τη μυθοπλασία. Το Ισλάμ και η Δύση, ο φόβος κι ο εθνικισμός, το σεξ
και η βία, όλα ανακατεμένα σε ένα προκλητικό, ακραίο κι επιθετικό έργο ανάμεσα στη φρίκη, τη διαστροφή και την ανοησία.
Μια ιστορία για την παθιασμένη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου, σε κάτι, σε κάποιον.

Παραδοσιακοί χοροί και λύρα
με τους Κρήτες
Η Ενωση Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης
αρχίζει τμήματα παραδοσιακών χορών και λύρας
για παιδιά και ενήλικες από τις 18 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες 6937514999
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Ανοικτή επιστολή του Γιάννη Σκουμπούρη*
προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ & Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Η διαδικασία στήριξης υποψηφίων από το ΠΑΣΟΚ, στις
κρίσιμες αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται, συνιστά
μία πολιτική κυρίως διαδικασία, που στοχεύει τόσο στην
παρουσίαση και υλοποίηση των θέσεων μας για την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και στην επιτυχία της κρίσιμης προσπάθειας μεταρρύθμισης του κράτους, που αποτελεί τη
βασική συνιστώσα του προγράμματος Καλλικράτης.
Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ, σημαντική συνιστώσα του προοδευτικού και μεταρρυθμιστικού χώρου, θα πρέπει να έχει παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και θα πρέπει να πρωταγωνιστεί στην συνολικότερη προσπάθεια αλλαγής, που επιχειρείται σε αυτήν την κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο.
Ο νέος καλλικρατικός Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, είναι πλέον ένας μεγάλος Δήμος της Ανατολικής
Αττικής (Βούλα=45.000 κατ., Βάρη= 25.000 κατ., Βουλιαγμένη = 7.000 κατ., σύνολο περίπου 80.000 – 100.000 διαμένοντες κατ.) με εκτεταμένη παραλιακή ζώνη, μεγάλους
οδικούς άξονες, γειτνίαση με ορεινούς όγκους, μεγάλη
επισκεψιμότητα από όλο το λεκανοπέδιο, μεγάλη αύξηση

του πληθυσμού κατά τα τελευταία κυρίως χρόνια)
Πρέπει να θεωρείται πολιτικά δεδομένο ότι στο Δήμο αυτό των 80.000 κατ. δεν νοείται να μην δοθεί στήριξη σε
κάποιον υποψήφιο, ο οποίος να διαθέτει τα μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η εφαρμογή του Καλλικράτη και ταυτόχρονα τα προοδευτικά χαρακτηριστικά
του ευρύτερου πολιτικού και αξιακού χώρου μας.
Μία στάση μη στήριξης, συνιστά έμμεση, πλην σαφή και
ρητή στήριξη συντηρητικών υποψηφίων ή υποψηφίου, με
σημαντικές επαφές και γνωριμίες με μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα, που βλέπουν την περιοχή μας ως ευκαιρία
περαιτέρω πλουτισμού και επιζητούν την ανάδειξη των
εκλεκτών τοποτηρητών τους στην περιοχή του νέου Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, με ότι αυτό πολιτικά
συνεπάγεται.
Μία απόφαση μη στήριξης, συνιστά στάση που θα λειτουργήσει διαλυτικά για τις δυνάμεις του προοδευτικού
χώρου, ευθύνη την οποία κάποιοι πρέπει να αναλάβουν.
Ταυτόχρονα συνιστά λανθασμένη κατεύθυνση προς την
τοπική κοινωνία μας.
Στη διαδικασία υποψηφιοτήτων υπήρξαν τρεις υποψήφιοι.
Ως ένας εξ αυτών των υποψηφίων στη διαδικασία αυτή,
που έχει θέσει το Κίνημα και την οποία έχω σεβαστεί απο-

Ευτράπελα του Ηροδότου
«Ηροδότου Αλικαρνασσέος ιστορίης απόδεξης
ήδε, ως μήτε τα γενόμενα εξ ανθρώπων τω χρόνω εξίτηλα γίνεται»
(Ο Ηρόδοτος από την Αλικαρνασσό, εκθέτει
εδώ τις έρευνες του για να μη χαθούν μετά από
χρόνια αυτά που έγιναν τότε από τους ανθρώπους).
Η ιστοριογραφία είναι το είδος του πεζού λόγου, που ο συγγραφέας καταγράφει τα αξιόλογα γεγονότα, σύγχρονα ή προγενέστερα.
Η ιστοριογραφία γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα τον 6ο περίπου π.Χ. αιώνα, με σκοπό να θέσει προοδευτικά εκ ποδών τον μύθο, βάζοντας
στη θέση του την επιστημονική και υπεύθυνη
έρευνα.
Σαν πρώτος ιστορικός λογογράφος, αναφέρεται ο Εκαταίος και ακολουθεί ο Ηρόδοτος που
κέρδισε τον διαχρονικά παγκόσμιο τίτλο του
“Πατέρα” της Ιστορίας.
Μερικοί, αρχικά βέβαια, του καταλόγισαν αμφιβολία για την ιστορική εγκυρότητα των γραφομένων του, και την επιστημονική πληρότητα
στην διερεύνηση. Το βέβαιο όμως είναι ότι ο
Ηρόδοτος ήταν ένας ιστορικός μεγάλης εμβέλειας, δεδομένου του χρόνου και των προβλημάτων και καταστάσεων της εποχής του.
Υπήρξε διορατικός και προφητικός στις καταγραφές του, αλλά και διάκονος πιστός των πολιτικών δημοκρατικών του ιδεών εν τη ευρεία
πάντοτε έννοια.
Με τα μακρινά ταξίδια του, λαμβανομένου υπ’
όψιν των δυσχερών συνθηκών των χρόνων
εκείνων, αποκόμισε πληροφορίες και γνώσεις

και σμίκρυνε τον τότε κόσμο φέρνοντας με τις
αφηγήσεις κοντά, λαούς με διαφορετικά έθιμα, παραδόσεις και συνήθειες
Γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό (485π.Χ.). Η οικογένειά του ανήκε στίς πρώτες της πόλης· Λύξος λεγόταν ο πατέρας του, Δρώ η μητέρα του,
Θεόδωρος ο αδελφός του. Θείος του ήταν ο
επικός ποιητής και προφήτης χρησμών Πανυάσης, που προφανώς τα μάλα επηρέασε την όλη
ζωή του. Τύραννος τότε της Αλικαρνασσού
ήταν ο Λύγδαμης. Το απολυταρχικό του καθεστώς ερχόταν αντιμέτωπο προς τις ιδεολογικές αρχές και τα πιστεύω του Ηροδότου και
έτσι στα 22 του μόλις χρόνια εξορίσθηκε στη
Σάμο.
Η Σάμος εκείνη την εποχή, ζούσε περίοδο πνευματικής ακμής, που έδωσε στον νεαρό Ηρόδοτο
Ιωνική Παιδεία και γέννησε πόθους για μακρινά
ταξίδια.
Επιστρέφει στην Αλικαρνασσό όταν πλέον έχει
απομακρυνθεί ο τύραννος Λύγδαμης. Γρήγορα
όμως φεύγει, έρχεται στην Αθήνα, όπου γνωρίζει τον Περικλή, εντυπωσιάζεται από το πνεύμα του Σσφοκλή και γεύεται τον Πρωταγόρα.
Γύρω στα 454-445 π.Χ. αρχίζει τα περίφημα ταξίδια του.
Ταξιδεύοντας προς βορρά στον Εύξεινο Πόντο,
περιπλέει τις δυτικές του ακτές και φτάνει στην
Κολχίδα με καράβι. Αφικνείται στην σημερινή
Οδησσό και τοτινή Ολβία, ζεί την Κριμαία και
την Αζοφική Θάλασσα, γνωρίζει τα παράλια
της Θράκης και της Μακεδονίας. Συνεχίζει το
ταξίδι στις περιοχές της περσικής αυτοκρατορίας. Η Εγγύς Ανατολή, η Μέση Ανατολή, η Αί-

λύτως, με απώλεια κρίσιμου
πολιτικού χρόνου, λόγω της
αναμονής των αποφάσεων,
δηλώνω πολιτικά ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια στήριξη από το Κίνημα Το ίδιο θεωρώ ότι αποτελεί επιθυμία
και των άλλων υποψηφίων. Η στάση αυτή είναι πολιτικά
υπεύθυνη και κοινωνικά προοδευτική. Διαφορετικά κάτι
φοβόμαστε. Αλλοιώς κάπου υποκύπτουμε. Είναι σαν να
δηλώνουμε ότι η πολιτική είναι μια μορφή οικονομίας.
Υ.Γ Είναι σαφές ότι στην περιοχή μας μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τοποθετούν εκπροσώπους. Βεβαίως γνωρίζουμε τη δύναμη των μεγάλων οικονομικών οικογενειών, όμως δεν μπορεί η
πολιτική να εκφυλίζεται σε μία οικονομική δραστηριότητα, η
οποία απορροφά μικρότερα ή μεγαλύτερα πολιτικά οράματα, καθιστώντας μοιραίους μεταπράτες πολιτικών ελπίδων, τους κατά
τα άλλα υποψήφιους πρωταγωνιστές μιας θλιβερής απαξίωσης
κάθε πλαισίου αρχών και άβουλους διαφημιστές μίας άμορφης
μπουτίκ προοπτικής, που καταχωρούν στα εξώφυλλα της ιλουστρασιόν μικροψυχίας τους.
* Ο Ιωάννης Σκουμπούρης, Χημικός Μηχανικός M.Sc. Δημοτικός
Σύμβουλος BΟΥΛΑΣ

γυπτος, είναι οι γραμμένοι σταθμοί του. Πιθανώς ο χρόνος ήταν μεταγενέστερος όταν επισκέφθηκε την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Στην
αποικία Θούριοι της Κάτω Ιταλίας, μαζί με τον
Πρωταγόρα, ζεί τα τελευταία χρόνια της ζωής
του. (430-420 π.Χ.)
Στους Θουρίους αρχίζει να γράφει: «Ηροδότου
Αλικαρνασσέος ιστορίης απόδεξις ήδε». Προτεραιότητα στο έργο του έχουν οι Περσικοί πόλεμοι, που είχαν σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, τόσο των Ελλήνων όσο και των Περσών. Συλλέγει, ελέγχει πληροφορίες και καταγράφει τα γεγονότα. Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα,
Πλαταιές, Μυκάλη, το πέρασμα του Βοσπόρου
από τον Ξέρξη, το μαστίγωμα της θάλασσας, τις
τεχνικές πολέμου των Ελλήνων, τις πονηριές
του Θεμιστοκλή, τα υπέρ και τα κατά των αντιπάλων στρατών. Όλα ζωντανεύουν και γίνονται
χάρις σ’ αυτόν γνωστά έως τις μέρες μας.
Τώρα θα περιοριστώ σε επιλογές από τα ταξίδια του, και θα προσπαθήσω να τις συνεχίσω
στο επόμενο άρθρο.
Η αφήγηση εδώ αφορά την Αίγυπτο: Όταν
πέθανε ο βασιλιάς Σέσωστρις τον διαδέχθηκε ο γιός του Φερώς. Από μια ιερόσυλη πράξη του, (τιμώρησε τον ποταμό χτυπώντας τον με το κοντάρι του, όταν πλημμύρισε και καταστράφηκαν τα σπαρτά), τυφλώθηκε για δέκα
χρόνια. Τον ενδέκατο χρόνο έρχεται χρησμός
από το ιερό μαντείο, που λέει ότι, τέλειωσε η
ποινή που του είχαν επιβάλει οι θεοί και θα μπορέσει να ξαναβρεί το φως του, αν νίψει τα μάτια του με ούρα από γυναίκα, η οποία να μην
έχει συνευρεθεί σε όλη της τη ζωή παρά μόνο
με τον άνδρα της. Χαρούμενος φωνάζει σε επικουρία την “πιστή” του γυναίκα, αλλά το αποτέλεσμα το ποθητό δεν έρχεται. Καλεί λοιπόν τότε όλες τις γυναίκες της πόλης και του βασιλείου του, αλλά το αποτέλεσμα πάλι ήταν το ίδιο.

Τελικά βρέθηκε μια χωριατοπούλα πιστή και ο
βασιλιάς ανέβλεψε. Τότε αυτή την μέχρι “τότε”
πιστή, την πήρε και γυναίκα του, ενώ όλες τις
άλλες που είχε δοκιμάσει και τις είχε βρεί άπιστες, τις μάζεψε σε μια πόλη, που λέγεται Κόκκινα Χώματα και τις έκαψε μαζί με την πόλη. Ο
βασιλιάς συνέχεια προέβη σε αφιερώματα και
αναθήματα στα ιερά του θεού Ήλιου μαζί και
δυο οβελίσκους πέτρινους από μονοκόμματο λίθο ύψους εκατό πήχεων και πλάτους οκτώ.
Σε άλλη αφήγησή του ο Ηρόδοτος, προτείνει
οικονομικές λύσεις.
Όταν, λέγει, βασιλιάς της Αιγύπτου έγινε ο
Άσυχις, τα οικονομικά προβλήματα του κράτους και των πολιτών ήταν σε άθλια κατάσταση
και οι χρηματικές συναλλαγές είχαν παρουσιάσει μεγάλη πτώση. Τότε θεσπίστηκε να δίνονται
δάνεια στον πολίτη με ενέχυρο τον νεκρό πατέρα του. Ο δανειστής συνάμα γινόταν και κύριος ολόκληρου του οικογενειακού τάφου, απαγορεύοντας την περαιτέρω χρησιμοποίηση από
την οικογένεια του δανειολήπτη, σε περίπτωση
που δεν πληρωνόταν το χρέος.
Σε άλλη πάλι αφήγηση πρωταγωνιστεί ο Αιθίοπας βασιλιάς Σαβακώς, που είχε καταλάβει την
Αίγυπτο. Είναι δίκαιος, αλλά προφανώς, κάποια
στιγμή τα οικονομικά του κλονίστηκαν και βρέθηκε σε δυσχερή θέση. Σε ενύπνιο, του δίνεται
η χρησμική λύση: «να συνάξει και να κόψει
τους ιερείς στη μέση». Αυτός όμως θεώρησε
αυτή την πράξη ιερόσυλη και δεν την πραγματοποίησε.
Ο Ηρόδοτος δεν διευκρινίζει επαρκώς τους λόγους για το ανόσιο αυτό μέτρο, ούτε αναφέρει
αν η κοπή στη μέση αφορούσε όλο το λαό.
Πάντως αυτό εμένα μου φαίνεται σοφό. «Κόβεις στη μέση τον πολίτη, διπλασιάζεις την αρμεγόμενη Ελλάδα και εσύ εισπράττεις διπλό
φόρο» και το σπουδαιότερο αποφεύγεις να κόψεις στη μέση το νόμισμα. Ναι, ναι σαν καλό
μου φαίνεται.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) “Ηροδότου Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη
2) “Πατέρες της Ιστορίας”, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας.
3) “Ιστορία Ελληνικού Εθνους”, εκδ. Εκδοτική Αθηνών

ΕΒΔΟΜΗ
Νάναι καλά οι άνθρωποι, δεν παύουν να μας
έχουν έννοια! Εμάς και την οικονομική μας κατάσταση σκέφτονται συνέχεια! Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα ανακάμψει η ελληνική κοινωνία από τα μύρια όσα προβλήματα, που μας
φόρτωσαν επί πλέον! Τόσο άγχος, τόση στενοχώρια, που δεν άντεξαν. Αποφάσισαν να φύγουν όλοι, σύσσωμοι για διακοπές, να αλλάξουν οι καημένοι τον αέρα τους και να κατεβάσουν καινούργιες ιδέες, γι’ άλλα μέτρα, γι’ άλλες επιβαρύνσεις, που θα τις βαφτίσουν κι αυτές αναγκαίες! Και μετακόμισαν στην μαγευτική και δροσερή Πάρο! Τέτοιο στένεμα, δηλ. τέτοια απελπισία, τέτοια αγωνία για τον τόπο και
τους κατοίκους του, εν όψει του δύσκολου χειμώνα, που τους λυπήθηκε η καρδιά μου! Με τόσα προβλήματα οι καημένοι και ν’αναγκάζονται
να κάνουν βουτιές και να τραβούν κουπί με το
κανό! Και τις αστακομακαρονάδες με τι διάθεση μπόρεσαν να τις κατεβάσουν, αφού δεν πήγαινε τίποτε μέσα τους! Τα παλληκάρια κι οι
κοπελιές του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς
ενοχές, κατά προτροπήν του γενναιόδωρου
πρωθυπουργού μας, εγκατέλειψαν το σκάφος
που βουλιάζει, για να ζήσουν το καλοκαίρι των
«εθνικών θριάμβων» τους, ευτυχισμένοι κι ικανοποιημένοι. Δούλεψαν, άλλωστε, σκληρά όλο
τον χειμώνα, για να φθάσουν την Ελλάδα στην
οικονομική καταστροφή των αυξημένων
spreads και στην πόρτα του ΔΝΤ. Αυτή δε, την
στιγμή, τα spreads έχουν ξεπεράσει τις 960 μονάδες!
Αδικαιολόγητοι κι αδιάφοροι, όπως πάντα, ακολούθησαν τα χνάρια που χάραξε ο πολυταξιδεμένος αρχηγός τους, εθισμένος σε διαρκή
απουσία, εκτός Ελλάδος! Θυμηθείτε το Βερολίνο, το Παρίσι, την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες,
την Ν.Υόρκη κ.ά Κατ’επάγγελμα και καθ’ έξιν
ταξιδευτής! Είναι δε, ο ίδιος, όπως φαίνεται,
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ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΘΙΑΣΟΣ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

τόσο ευχαριστημένος από το καταστροφικό
του έργο, ώστε μετά την Πάρο και την επίσκεψη (κατακαλόκαιρο) Νετανιάχου, (που πέρασε
ασχολίαστη από τα ΜΜΕ), συνέχισε τις διακοπές του ανά τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, προσπαθώντας να ξεκουρασθεί από την συνεχή ξεκούραση, που επέβαλε στον εαυτό του!
Δεν είχε λόγο, προφανώς για να ανησυχεί ο
άνθρωπός μας! Ο ίδιος και οι υπόλοιποι εθνικοί
σοσια-ληστές μας το ξέρουν ήδη, καλά! Δεν
έχουν, πιά καμμία θέση στην Κυβέρνηση της
Χώρας! Περισσεύουν! Κι έφυγαν για την ανεμελιά του καλοκαιριού, αφήνοντάς σε άλλους
εν λευκώ, την διαχείριση της ζωής, των υποθέσεων και των εθνικών μας θεμάτων! Αντί να παραμείνουν δίπλα μας! Προκλητικοί bon viveur,
αδιάφοροι καλοπερασάκηδες, επέλεξαν να είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία εξουσίας, υποταγμένα πιόνια στην σκακιέρα των ξένων,
αντεθνικών και αντικοινωνικών συμφερόντων!
Και είναι το λιγότερο τραγικό, να προσπαθείς
να ρίξεις στάχτη στα μάτια του σκληρά δοκιμαζόμενου Ελληνα πολίτη και να να βαφτίζεις μια
κυβέρνηση που το σκάει για διακοπές, όλο τον
Αύγουστο, κυβέρνηση Πάρου, τη στιγμή που
εκατομμύρια Ελληνες δεν απομακρύνθηκαν
φέτος το καλοκαίρι από τα σπίτια τους, γι’ άλλον προορισμό! Ή άν απομακρύνθηκαν, το έκα-

Ξαφνικά όλοι οι γείτονες, υποψήφιοι δήμαρχοι της ΒουΒα-Βού-ς, θέλουν διακαώς να μας σώσουν τους Βουλιαγμενιώτες. Αλλά οι περισσότεροι, φευ, είμαστε αχάριστοι
και καχύποπτοι απέναντι στη φιλική επέλαση αυτού του
«στρατού σωτηρίας». «Ψωνάρες» μας ανέβαζαν, «αρχοντοχωριάτες» και «ξιπασμένους» μας κατέβαζαν τόσα
χρόνια, οι καλοί μας γείτονες στα ιδιωτικά τους «πηγαδάκια». Και τώρα, μ’ ένα παράφορο καλλικράτειο πάθος, μας
ηράσθησαν σφόδρα και θέλουν να μας σώσουν. Από τι,
άραγε; Ομολογώ πως δεν έχω καταλάβει.
Σε τι, τάχα, θέλουν να μας καλυτερέψουν, κοιτάζω γύρω
μου και δεν μπορώ να τό ‘βρω. Στην χωροταξική και πολεοδομική μας αρτιότητα; Στα έργα υποδομής; Στο διεθνούς αίγλης και υποδειγματικά φυλασσόμενο περιβάλλον μας; Στην παντοειδή και αδιάλλειπτη υποστήριξη του
Δήμου στα σχολεία μας; Σε τι άραγε; Θα δυσκολευτεί κάποιος να βρει σκουπιδάκι στους δρόμους μας. Μπορούν οι
καλοί μας γείτονες να ισχυριστούν το ίδιο για τους δικούς
τους δρόμους; Πάνε χρόνια και οι νεώτεροι ίσως δεν το
γνωρίζουν, αλλά οι κάτοικοι του συνοικισμού αυτοκινητιστών στη Βούλα είχαν καταβάλει έντονες προσπάθειες
για να ενταχθεί διοικητικά η περιοχή τους στην Βουλιαγμένη. Τυχαίο; Δεν νομίζω, όπως λέει και η συμπαθής τηλεοπτική διαφήμιση των ημερών μας. Όπως δεν είναι τυχαία και η εδώ και χρόνια καταγεγραμμένη, υψηλή επισκεψιμότητα των κατοίκων Βούλας και Βάρης στο Κ.Ε.Π.
της Βουλιαγμένης.
«Ο Θεός έφτιαξε τη Βουλιαγμένη κι ο Καραγεώργος τις
υποδομές», θα συμφωνήσω με τον τίτλο στο προηγούμενο φύλλο της «Εβδόμης», αλλ’ ουδείς είναι τόσο αφελής
για να μην αντιλαμβάνεται αυτό που η Ιστορία έχει καταγράψει σ’ όλον τον κόσμο: Οτι, δηλαδή, το να συντηρήσεις αλώβητο κάτι όμορφο που παρέλαβες, είναι συχνά
δυσκολότερο από το να το φτιάξεις. Ειδικά ο ελλαδικός
χώρος βρίθει διαχρονικά παραδειγμάτων απαξίωσης και
καταστροφής κληροδοτηθέντων έργων, τόσο σε επίπεδο

ναν φεύγοντας για λιγότερες μέρες στα χωριά
και σε συγγενείς τους! Και που γυρίζοντας από
την ζωντάνια και τα χρώματα των αυγουστιάτικων πανηγυριών, βρέθηκαν στην θαμπή μελαγχολία του Σεπτέμβρη, να αντιμετωπίζουν την
γκρίζα πραγματικότητα της καθημερινότητάς
τους! Με το μνημόνιο να βαραίνει τις πλάτες
τους!
Παρ’όλα αυτά οι εντολοδόχοι εξουσιαστές
μας, ακάθεκτοι! Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα στην ανάπαυλά τους, βιάστηκαν όλοι τους
μαζί να ξαναφύγουν για νέες εξορμήσεις στα
περίχωρα της Θεσσαλονίκης, επ’ ευκαιρία της
Διεθνούς Εκθέσεως! Με το πρόσχημα ότι θα
παράξουν εκεί έργον, διότι στην Αθήνα φαίνεται τους ενοχλεί το νέφος, μετακόμισαν όλοι
στα πανάκριβα ξενοδοχεία της σαλονικιώτικης
παραλίας και γέμισαν τα φημισμένα και πανάκριβα εστιατόρια και ξενυχτάδικά της, όλες τις
μέρες της εκεί διαμονής τους, απολαμβάνοντας γαργαλιστικά εδέσματα και αλμυρές σαμπάνιες! Κι όλα επί χρεώσει του Ελληνικού Δημοσίου και επί ζημία του Ελληνα φορολογούμενου, που πληρώνει ο «βλάκας», για να καλοπερνάνε αυτοί! Δεν παρέλειψαν να πάρουν μαζί τους και τους προέδρους και τους διοικητές
όλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και δεν δίστασαν να στήσουν, εν μέσω

Προς σωτήρες επιστολή
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και σ’ εκείνο της κεντρικής
κρατικής εξουσίας. Ο Θεός έφτιαξε τη Βουλιαγμένη, αλλά κάποιοι Βουλιαγμενιώτες, αιρετοί και μη, αγωνίστηκαν
τα τελευταία 36 χρόνια για να μην επιτρέψουν ...στον διάβολο να την κατακάψει, να την τσιμεντοποιήσει, να την
στολίσει με βουλιώτικους και βαριώτικους συντελεστές
δόμησης, νυχτομάγαζα και άλλα τέτοια περιβαλλοντικά
«καλούδια».
Ξέρω, υστερούμε στα πολιτιστικά. Τι να κάνουμε καλοί
μας γείτονες; Ουδείς τέλειος. Αλλά για σκεφθείτε: Όταν,
έστω στη χάση και στη φέξη, μαζευόμαστε στη Λίμνη για
μιά πολιτιστική βραδιά, δεν βλέπουμε στον λόφο από πάνω μας «Πανοραματικές» πολυκατοικίες. Δεν πνιγήκαμε
στη βροχή του ’93, επειδή δεν χτίσαμε μέσα στα ρέματα,
ούτε επιτρέψαμε στους μπαζάδες –απλούς και αιρετούςνα ξεφορτώνονται τα μπάζα τους όπου γούσταραν. Όταν
επισκεπτόμαστε έναν φίλο στη Βουλιαγμένη δεν χρειαζόμαστε 4Χ4, διότι δεν διαθέτουμε καρόδρομους, ούτε
αντιμετωπίζουμε πρόβλημα παρκαρίσματος στην πόλη
μας.
Από την άλλη, χαιρόμαστε ειλικρινά με κάθε αξιέπαινη
προσπάθειά σας να καλυτερέψετε την ποιότητα ζωής στις
πόλεις σας. Δεν προκαλέσαμε ποτέ απαξιωτικά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο για να υποβαθμίσουμε αυτές
σας τις προσπάθειες. Μπορείτε να ισχυριστείτε το ίδιο;
Λυπούμαστε αν ενοχλεί κάποιους ότι η δημοτική πυρασφάλεια της Βουλιαγμένης είναι τα τελευταία 30 χρόνια
πανελλαδικό υπόδειγμα οργάνωσης, στελέχωσης, εξοπλισμού και αποτελεσματικότητας. Η κάλυψη της πόλης

μιας εμπορικής έκθεσης, πανάκριβα περίπτερα
υπουργείων και λοιπών δημοσίων φορέων,
όπως της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής κ.α. Για
ποιό λόγο άραγε; Εμπορεύονται κάτι συγκεκριμένο, ή θέλουν να προωθήσουν μια εξωρραϊσμένη και ευπρεπή εικόνα τους, που στην
πραγματικότητα ελλείπει; Το βέβαιον είναι πάντως ότι το όλον εγχείρημά τους θα επιβαρύνει
και πάλι τις πλάτες μας,που έχουν ήδη καμφθεί
και γέρνουν προς τα κάτω, από τα ασήκωτα
φορτία που τις υποχρεώνουν «δημοκρατικώς»
και με το έτσι θέλω, να κουβαλάν !!!
Αλλά την συνεδρίασή τους, έτσι για τα μάτια
του κόσμου,την έκαναν! Την 10ην Σεπτεμβρίου
στην Γ΄Αποθήκη του Λιμανιού, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις(;) δείχνοντας με την κίνησή τους αυτή,
χωρίς να το θέλουν, τι πραγματικά είναι! Εμμέσως δηλ. ομολογούν ότι είναι παρωχημένα
υλικά που πρέπει πλέον να τοποθετούν σε ράφια στην αποθήκη και πίσω από την αυλαία του
θεάτρου σκιών, που ετοιμάζεται να πέσει!
Κατά τα άλλα και μετά την ομιλία του ΓΑΠ
στην Θεσσαλονίκη και την επιθεώρηση στα ουζερί και στα Λαδάδικα, οι πατριώτες πατέρες
του έθνους συνεχίζουν ακάθεκτοι την Dolce Vita τους! Είναι φαίνεται η εποχή, που «θρέφουν
νειάτα». Αλλωστε μετά τις 40ήμερες διακοπές
του ο Γ.Α.Π. ετοιμάζεται να ξαναφύγει για άλλες! Μπορεί τώρα που διαβάζετε αυτές τις
γραμμές να έχει ήδη φύγει, αφού είχε δηλώσει
ότι μετά την ΔΕΘ θα συνέχιζε τις βόλτες του!
Αναρωτιέμαι, μήπως είναι καλύτερα να μείνει
για πάντα εκεί που πάει και να μην ξανάλθει πίσω; Και μήπως θα ήταν καλύτερο να πάρει μαζί
του και τα κολλητάρια του, υπουργούς της κυβέρνησής του; Τι είχαμε και τι θα χάσουμε;
Ετσι κι άλλιώς, εκτός από ανίκανοι, μας είναι
πλέον και άχρηστοι και επιζήμιοι.

μας σε δασικό πράσινο, το αποδεικνύει. Όταν επί Σημίτη
επισκέφθηκε τη Βουλιαγμένη κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος για την επανεκπαίδευση των πυροσβεστών
μας, το σχόλιό τους ήταν: «Τι να μάθουμε σ’ αυτούς; Τα
ξέρουν καλύτερα από εμας». Καλύτερα από εμάς, φαίνεται ότι ήξερε και παλιός αιρετός της Βούλας, όταν σε
πρόταση του Πατρίκιου Καραγεώργου να προμηθευτεί
έστω μία υδροφόρα για τις ανάγκες πυροπροστασίας,
εκείνος απάντησε: «Α, εμείς Πατρίκιε δεν έχουμε πρόβλημα. Τα κάψαμε όλα και ησυχάσαμε». Η επιστολή του
Π. Σωτηρόπουλου, υπεύθυνου δημοτικής πυρασφάλειας
Βούλας, στο προηγούμενο φύλλο της «Ε» αποδεικνύει
ότι δεν άλλαξαν πολλά από την εποχή της μνημειώδους
δήλωσης και μαρτυρεί την εξώφθαλμη αλήθεια για την
οργάνωση της δημοτικής πυρασφάλειας στη Βουλιαγμένη.
Δεν θ’ αποφύγω τελικά τον πειρασμό να ρωτήσω όσους
στην ευρύτερη περιοχή μας αυτοχαρακτηρίζονται και
επαίρονται ως «αυτοδιοικητικοί»: Γιατί, αφού κόπτονται
για τα δικαιώματα των δημοτών, δεν μπήκαν στον κόπο να
αιτιολογήσουν σε αυτούς τους δημότες την παντελή
απουσία, μιάς –έστω υποτονικής, «για την τιμή των
όπλων»- ένστασής τους στον «Καλλικράτη», που έγραψε
κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνι το αυτοδιοικητικά αυτονόητο δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών ν’ αποφασίσουν
με δημοψηφίσματα για το αν και ποιές συνενώσεις επιθυμούν.
Ας μπουν τουλάχιστον στον κόπο να δεσμευθούν με δημόσια δήλωσή τους οι όμοροι της Βουλιαγμένης «αυτοδιοικητικοί», ότι σε περίπτωση που εκλεγούν στην δημοτική
αρχή της Βου-Βα-Βού-ς δεν θα αυξήσουν τους συντελεστές δόμησης στη Βουλιαγμένη, δεν θα της αλλάξουν τις
χρήσεις γης, ούτε θα δώσουν άδειες σε νυχτομάγαζα με
όλον τον επακόλουθο συρφετό. Μπορούν να δεσμευθούν
τώρα και ξεκάθαρα; Αν ναι, συζητάμε. Αν όχι, βλέπουμε
τις πόλεις τους, βλέπουμε και τη Βουλιαγμένη και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και καταλυτική.
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Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Επικεφαλής του «ΟΡΑΜΑ για μια Σύγχρονη Βούλα»
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Βούλας

ΔΗΛΩΣΗ
Η πρόταση του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα να συμπαραταχθούμε μαζί του
είναι τιμητική για το «ΟΡΑΜΑ» και για
εμένα προσωπικά.
Αυτό που 24 χρόνια τώρα συντελείται
στην Βουλιαγμένη, κρινόμενο σαν συνολικό αποτέλεσμα, σε σχέση με ό,τι συνέβη στην Βούλα και την Βάρη την ίδια περίοδο, εξηγεί την ετυμηγορία του λαού
και το εκλογικό αποτέλεσμα που επέρχεται.
Βάζουμε τον πήχη ψηλά. Με την υποστήριξη του κόσμου, θα ανασυγκροτήσουμε
την καινούργια μας πόλη, οργανώνοντας
ένα Δήμο πρότυπο, που θα είναι κόσμημα
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά παγκόσμια.
Δίνουμε τον αγώνα δυναμικά με όλους
τους πολίτες στο πλευρό του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΟΡΑΜΑ» για μια σύγχρονη Βούλα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ολομέλεια της Δημοτικής Παράταξης «ΟΡΑΜΑ» για μια σύγχρονη
Βούλα, αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή μας στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές στο πλευρό του Υποψήφιου Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα.
Το «ΟΡΑΜΑ» θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία αυτού
του αγώνα, μαχητικά, δημιουργικά και παραγωγικά τόσο στην προεκλογική περίοδο αλλά κυρίως στην δύσκολη δημιουργική δουλειά
που μας περιμένει μετά τις εκλογές.
Το έργο του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, είναι συντριπτικά θετικό. Είναι
τύχη για την καινούρια πόλη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη το στοίχημα
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα να κτίσουμε μια πόλη πιο όμορφη και από
την Βουλιαγμένη.
Εμείς στο «ΟΡΑΜΑ» βάζουμε τον πήχη ψηλά, θέλουμε μια νέα πόλη με ποιότητα και αισθητική, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Βούλα 15 Σεπτεμβρίου 2010
Ηλέκτρα Τσιριγώτη Αρχιτέκτονας Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΟΡΑΜΑ»
Γιώργος Γκολφινόπουλος Ψυχίατρος Διευθυντής Ασκλ. Βούλας
Βίκυ Σφήκα Ιδιωτική Υπάλληλος
Αλέξανδρος Τάτσης Δικηγόρος
Βάνα Φερτάκη Ζωγράφος
Γαβριέλα Ζάγορα Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννα Σταθοπούλου Ιατρός Ακτινολόγος
Ροδόλφος Παρθένογλου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Νίκος Σκανδάλης Οικονομολόγος Επιχειρηματίας
Μαρία Χριστοδουλάκη Τραπεζική Υπάλληλος
Καλομοίρα Αργυροπούλου Συνταξιούχος
Γιάννης Γιαννιτσόπουλος Καθηγητής Φυσ. Αγωγής
Θάνος Παπακυριακόπουλος Φυσικός-Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
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Το Ασκληπιείο
Νοσοκομείο
προς πώληση;
Ο Ανδρέας Μαρτίνης, ο πρόεδρος του Ερυθρού
Σταυρού και του “Ερρίκος Ντυνάν”, έγινε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασκληπιείου
Νοσοκομείου!
Σας λέει τίποτα αυτό;
Θυμηθείτε πόσες φορές έχει προσπαθήσει να ξεπουλήσει το Ασκληπιείο, ο Μαρτίνης, και πόσες
φορές το έχουμε σταματήσει με κινητοποιήσεις,
οι φορείς και οι πολίτες.
Το τελευταίο έγινε παραμονές των εκλογών, όταν
έστειλε επιστολή στον τότε Διοικητή του Νοσοκομείου Ηρακλή Καραγεώργο, που του ζητούσε
να συνεδριάσει για να αποφασίσει την πώληση
του Νοσοκομείου και ο Ηρακλής Καραγεώργος προς τιμήν του - αρνήθηκε.
Τώρα έγινε αυτός μέλος του Δ.Σ. και θα το ...προωθήσει το θέμα!

Μάχη για απόκτηση
υποψηφίων!
Η “ΣΑΡΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ” του Σταμάτη Γκίνη καταγγέλλει
τους γνωστούς αγνώστους μηχανισμούς της τοπικής πολιτικής σκηνής που προσεγγίζουν σε κάθε ανακοίνωση τους υποψηφίους του Συνδυασμού και με πιέσεις και εκβιασμούς προσπαθούν να τους αποσπάσουν ή να τους απομακρύνουν.
Με ανακοίνωσή της λοιπόν τονίζει: «Απευθυνόμενοι προς
όλες τις κατευθύνσεις δηλώνουμε ότι το επόμενο σχετικό
δελτίο τύπου θα αναφέρει καταγγελτικά ονόματα, ημερομηνίες και συζητήσεις που έγιναν, από ποιόν σε ποιόν.
Η μέχρι τώρα ευγενής αντιμετώπιση τέτοιων κρουσμάτων πολιτικής νοσηρότητας έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και οφείλεται
στην πολιτική του συνδυασμού που είναι η αποφυγή όξυνσης της
πολιτικής αντιπαράθεσης στον Δήμο Σαρωνικού.

Νέο βρεφονηπιακό σταθμό
αποκτά ο Γέρακας
Ξεκινούν οι εργασίες για
την ανέγερση ενός ακόμα βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Γέρακα

μετά την απόφαση που
πήρε η Δημαρχιακή Επιτροπή (7/9).
Ο νέος βρεφονηπιακός

Αφαιρέθηκε κεραία
κινητής τηλεφωνίας
Μετά τις ενέργειες της Πολεοδομικής υπηρεσίας Μαρκοπούλου της Νομαρχίας και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών για την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE στη θέση “Γαλλική Εταιρεία” του Δήμου Λαυρίου, η
κεραία και η υποδομή της αφαιρέθηκαν από την την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χωρίς να χρειασθεί κατεδάφιση
από τα συνεργεία της Νομαρχίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Λευκάδος 10, Βούλα 16673
Πληρ.: Μελισσουργός Χ.
Τηλ.: 213-2020122

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Ελαστικών
οχημάτων Δήμου Βούλας
2010 – 2011»

Α.Μ.: 11(Λ-11)10

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. Την υπ’ αριθμ. 142/25-08-2010 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 17240/14-09-2010)

Καλείται η κ. Έρση Κοκκοτα, Κοινοτική Σύμβουλος της Σαρωνίδας και υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του συνδυασμού
“Ζούμε Μαζί στον Δήμο Σαρωνικού” για λόγους ηθικής τάξεως
να κατονομάσει σε ποιους διεφθαρμένους Δημάρχους και Κοινοτάρχες αναφέρεται στην παρουσίασή της στον Αττικό Παρατηρητή.
Σε περίπτωση που δεν κατονομάσει τα στοιχεία και τους Διεφθαρμένους και αναποτελεσματικούς τοπικούς άρχοντες,
όπως λέει, τότε ή σιωπά ως συνένοχος ή είναι κοινή συκοφάντης του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσει η κ. Κόκκοτα αν εννοεί ότι
όσοι δημότες δεν ψηφίσουν την κ. Χριστοφάκη θα είναι ανώριμοι, παράλογοι και ανεύθυνοι όπως λέει.
Κατά τα άλλα συμφωνούμε απόλυτα στο «Αναγκαία και ικανή
συνθήκη είναι να αναλάβουν τη διοίκηση και την Διαχείριση τα
κατάλληλα πρόσωπα».
Περιμένουμε λοιπόν τις δημόσιες δηλώσεις της κ. Κόκκοτα ή
την Δημόσια Συγνώμη της.
Σαρωνική Συμμαχία
Σταμάτης Γκίνης

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου
Βούλας 2010 – 2011.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 28 Σεπτεμβρίου του 2010
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:
Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 16673 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώφρα αποσφράγισης των
προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€
συμπεριλαμβαονομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020122.
Υπεύθυνος κ. Χ. Μελισσουργός.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από
τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30).
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

σταθμός θα ανεγερθεί
σε οικόπεδο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κέας Ανάφης και Σπορά-

κούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής
2007/2013.
Με τη δημιουργία του

δων και θα μπορεί να φιλοξενήσει 40 νήπια και
42 βρέφη.
Ο προϋπολογισμός του
έργου είναι 2.450.250
ευρώ και αναμένεται να
παραδοθεί σε ενάμιση
περίπου χρόνο από σήμερα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνι-

νέου σταθμού ο Δήμος
του Γέρακα ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες των πολιτών
για παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής
μέριμνας
υψηλής ποιότητας.
Στο Γέρακα λειτουργούν
ήδη ένας παιδικός και
ένας
βρεφονηπιακός
σταθμός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ατομικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προστασίας για το
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προσωπικό του Δήμου
& Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Βούλας 2010 – 2011
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Μ.: 10(Λ-10)2010
Λευκάδας 10
Τ.Κ. 166 73
Πληροφορίες: Γ. Νικολής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00€
Τηλ.: 213-2020123, fax: 213-2020129
e-mail: gnikolis@voula.gov.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 17134/13-09-2010)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το
προσωπικό του Δήμου Βούλας για το έτος 2010 – 2011.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου του 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσορών στη Διεύθυνση:
Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών)
ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.250,00€).
Επειδή η προμήθεια μπορεί να είναι και τμηματική, τότε για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσης δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-20-20123 Υπεύθυνος κος Γ.
Νικολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από
τα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δήμου Βούλας (Λευκάδας 10
1ος όροφος – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως
13:30).
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης
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Επιβλητική συγκέντρωση Αποστολάτου
“Όλοι μαζί .....και ξέρουμε... και μπορούμε και θα το κάνουμε πράξη.
Το κάναμε στο παρελθόν, θα το ξανακάνουμε και τώρα”
Με αυτά τα λόγια έκανε την επίσημη έναρξη του προεκλογικού του αγώνα ο συνδυασμός του Άγγελου Αποστολάτου “ΔΑΔΑ με όραμα”.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιβλητική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αγγελος Αποστολάτος παρουσίασε, στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, ένα μεγάλο
μέρος του συνδυασμού του, κηρύσσοντας έτσι και την επίσημη έναρξη
του προεκλογικού του αγώνα στο θέατρο «Σοφία Βέμπο», που σημειωτέον είναι δημιούργημά του.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Α. Αποστολάτος τόνισε τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση και έδωσε
έμφαση στην αναγκαιότητα τόσο της συμμετοχής όλων των κατοίκων
στην εκλογική διαδικασία, αλλά και της επιλογής των προσώπων εκείνων
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος, αφού χαιρέτισε και ευχαρίστησε
τους συγκεντρωμένους δημότες της διευρυμένης πόλης
μας, για τη συμμετοχή τους και την ενθουσιώδη υποδοχή
που του επεφύλαξαν, μεταξύ άλλων είπε:
Η ημέρα έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί
την έναρξη αυτού του προεκλογικού αγώνα που θα μας
οδηγήσει στη μεγάλη νίκη της πόλης, στη μεγάλη νίκη για
την εξέλιξη του τόπου μας, στη νίκη για τη διαφύλαξη της
ποιότητας της ζωής όλων μας.

που θα εκλεγούν να διοικήσουν το νέο ενιαίο μεγάλο Δήμο των 3Β, (που
βέβαια, πρέπει να πάρει μια σωστή και αντιπροσωπευτική ονομασία, μόλις αρχίσει να λειτουργεί). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μετά το πέρας της ομιλίας και την παρουσίαση των συνεργατών της “ΔΑΔΑ με όραμα”, με τον ανεπανάληπτο Λουκιανό Κηλαϊδόνη,
στα παλιά γνωστά του τραγούδια.
Αξιοσημείωτη η παρουσία εκπροσώπων της Νομαρχιακής και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο Νικόλαος Πελεκάνος Περιφερειάρχης Βόρειας & Ανατολικής Αττικής-Μέλος Πολιτικής Επιτροπής, η Εύη Εμμανουηλίδου
(Αντιπρόεδρος Ιδρύματος «Τζένη Καρέζη» και πρώην πρόεδρος Γυναικών Χωρίς Σύνορα), ο

Χρήστος Διονυσόπουλος (Εκπρόσωπος Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης-καθηγητής και επίτιμος σχολικός σύμβουλος, αρχαιολόγος) και η Τίνα Κασιδόκωστα

(Εκπρόσωπος Φιλοζωικού Συλλόγου Βουλιαγμένης «Άργος»).

συμβούλια, πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες.
Δεν είμαστε πια εκείνες οι πόλεις των 10- 12 χιλιάδων κατοίκων.
Τώρα είμαστε ο Νέος Ενιαίος Δήμος των 3Β, των 100 χιλιάδων κατοίκων, και αυτή τη νέα πόλη πρέπει να την περιφρουρήσουμε, να την διαφυλάξουμε από την ασυγκράτητη αστικοποίηση και να την αναπτύξουμε με τρόπο τέτοιο που θα καλύψει τις ανάγκες μας για τις επόμενες δεκαετίες.
Οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται είναι πολλοί

Φίλοι μου,
Οι εποχές άλλαξαν. Οι ανάγκες όλων μας καθημερινά αυξάνονται και οι πόλεις μας καθημερινά εξελίσσονται.
Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και η διοικητική αλλαγή του
Καλλικράτη και μεταμορφώνει εντελώς το τοπίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μεγαλύτερα διοικητικά όρια, πολυπληθέστατα δημοτικά

Γι’ αυτό και σήμερα πρέπει όλοι μαζί να αντιληφθούμε τη
νέα κατάσταση, το νέο διοικητικό πλαίσιο και ο καθένας με
τον τρόπο του να κάνει κάτι για τούτη την πόλη που τον
φιλοξενεί.
Προσωπικά εγώ, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα θα γνωρίσετε, ξεκινήσαμε αυτή την κοινή προσπά-

θεια απλά και μόνο, γιατί πιστεύουμε πως η χρονική στιγμή και οι εξελίξεις επιβάλλουν την εκλογή μιας δημοτικής
αρχής, που θα ξέρει και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις
παραπάνω απαιτήσεις.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα θα γνωρίσετε, είναι
εδώ, μαζί σε αυτόν τον αγώνα γιατί ανησυχούν.
Γιατί νιώθουν ήδη ότι η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη
χρειάζονται έργα, χρειάζονται οργανωμένο πρόγραμμα,
και χρειάζονται το μεράκι όλων μας, ώστε να μη χάσουν
αυτά τα μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις
προσδιορίζουν.
Και αυτό φίλες και φίλοι είναι πολύ σημαντικό.
Είμαστε πια ένας ενιαίος δήμος.
Πολλά πράγματα θα είναι κοινά και για τις τρεις πόλεις.
Όμως πρέπει κάθε μια να κρατήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Για κάθε μια πρέπει να υπάρξει μνεία ώστε να

Εγκαινιάστηκε το εκλογικό κέντρο Βουλιαγμένης
Ο συνδυασμός του Άγγελου Αποστολάτου εγκαινίασε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου το νέο εκλογικό κέντρο στη Βουλιαγμένη, ανάμεσα σε υποψηφίους και
φίλους σε μια λιτή τελετή, αφού αμέσως μετά ακολουθούσε η μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποίησε

Στιγμιότυπο από την τελετή των εγκαινίων.

στη Βούλα με την παρουσίαση των υποψηφίων του
συνδυασμού.
Ο παπα-Γιώργης, το “γούρι” του Αγγελου Αποστολάτου, έψαλε την τελετή των εγκαινίων, και ακολούθως ο Α. Αποστολάτος χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους λέγοντας:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σήμερα εδώ
και με αυτόν το τρόπο εγκαινιάζουμε το τελευταίο
μας, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό εκλογικό μας κέντρο.
Ευελπιστώ και εύχομαι αυτός ο χώρος να αποτελέσει το επόμενο δίμηνο, το σημείο του προβληματισμού όλων μας για την εξέλιξη και το μέλλον της περιοχής μας.
Η Βουλιαγμένη είναι η πόλη που και μπορεί και πρέπει να γίνει πρότυπο λειτουργίας για όλες τις πόλεις
της Ελλάδος. Μπορεί και πρέπει να γίνει ένας τόπος
φιλικός για τους κατοίκους, φιλόξενος για τους επισκέπτες της.
Έτσι σήμερα θα πρέπει να σκεφτούμε πως όποιος εκλεγεί, θα πρέπει να βάλει σε τάξη 3 μεγάλες πόλεις που

Ο Αγγελος Αποστολάτος με κυρίες υποψήφιες από τη Βουλιαγμένη, μπροστά στο εκλογικό τους κέντρο.

όσο και αν έχουν κοινά χαρακτηριστικά- ταυτόχρονα
διαφέρουν πολύ.

Εμείς και ξέρουμε και μπορούμε.

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 13

Βροντερό παρών Βουλιαγμένης και Βάρης
Γιατί καμία ψήφος δε μπορεί και δεν πρέπει να πάει χαμένη.
Χρειαζόμαστε και τον τελευταίο κάτοικο. Και τώρα και μετά τις εκλογές.
Για να κάνουμε την περιοχή μας μια πόλη πρότυπο για όλη
την Ελλάδα.
Γιατί μη ξεχνάτε όλοι μαζί .....και ξέρουμε... και μπορούμε
και θα το κάνουμε πράξη.

Οι συνεργάτες του Συνδυασμού
Αγιάμπασης Αντώνιος (Οικονομολόγος)
Αναστασιάδου Σοφία (Δικηγόρος)
Αρσένης Χρήστος (Ταξίαρχος εν αποστρατεία)
Ασημακόπουλος Νικόλαος (Επιχειρηματίας)
Βλαβιανός Μάριος (Δικηγόρος)
Γερακιού Ιουλία (Τζούλια) (Φρμακοποιός)
Γραμμένος Βασίλειος (Δημοσιογράφος)
Δεκούλος Βασίλειος (Ηλεκτρολόγος-Συνταξιούχος Δήμου Βούλας)
Δημητριάδης Ιωάννης (Πολεοδόμος-Χωροτάκτης)
Θωμαϊδου Ελένη (Επιχειρηματίας)
Καραγιάν Ωσαννά (Νανά) (Επιχειρηματίας)
Καρρά-Λάιου Φανή (Παραγωγός Πολυμέσων)
Κλώσσα Κυριακή (Κούλα) (Συνταξιούχος-Ν.Π. Δημοσίου Δικαίου)
Κοσσίδας Θεμιστοκλής (Οικονομολόγος)
Κουρεμέτης Ιωάννης (Μηχανολόγος-Μηχανικός)
Λιάσκου Σπυριδούλα (Σίσσυ) (Έμπορος)
Μανώλης Αναστάσιος (Μουσικός)
Μαραγγίδης Συμέων (Γεωπόνος)
Μαρινόπουλος Βασίλειος (Καθηγητής ΕΠΑΛ Βάρης)
Ματαράγκας Θεόδωρος (Ορθοπεδικός)
Μόσχος Νικόλαος (Ναυπηγός)
Πνευματικάτου Αναστασία (Νατάσσα) (Συνταξιούχος-Διοι-

διατηρήσει και να εξελίξει το δικό της χαρακτήρα.
Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη ζωή και
την περιουσία μας.
Έτσι θα δώσουμε αξία στην πόλη μας.
Έτσι θα μπορέσουμε να αφήσουμε μια ουσιαστική παρακαταθήκη στα παιδιά μας.
Το κάναμε στο παρελθόν θα το ξανακάνουμε και τώρα.
Οι ελλείψεις είναι ήδη πολλές.
Και με τον Καλλικράτη θα γίνουν περισσότερες.
Δεν έχουμε άλλα περιθώρια με επιλογές που δεν θα καλύψουν αυτούς τους στόχους.
Δεν υπάρχει χρόνος για νέα λάθη.
Σήμερα, με το χέρι στη καρδιά, θα πρέπει όλοι να επιλέξουμε τον καταλληλότερο.
Αυτόν που θα είμαστε σίγουροι ότι και ξέρει τι γίνεται στα
δημοτικά δρώμενα και μπορεί.
Μπορεί να διοικήσει αυτόν το μεγάλο δήμο, μπορεί να
ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες, διαθέτει όραμα και αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο που τον γέννησε και τον
ανάστησε.
Η Δημοτική Αρχή κυρίες και κύριοι,
Δεν είναι μια οικονομική επένδυση.
Δεν είναι μια καρέκλα που καταξιώνει τον εκάστοτε.
Δεν είναι ένας θρόνος για προσωπική καταξίωση και ατομικές- οικογενειακές φιλοδοξίες.
Η Δημοτική Αρχή είναι ένα πεδίο μάχης.
Και ο καθένας από εμάς κάθε μέρα δίνει τον δικό του πόλεμο. Είναι μια επένδυση ζωής για τους γονείς και τα παιδιά μας. Και γι’ αυτό πρέπει ηρωικά και έντιμα ο καθένας
μας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για όσα έπραξε ή δεν
έπραξε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Πρέπει πια να σταματήσουν όλοι να υποδύονται τον άμαχο πληθυσμό.
Πρέπει επιτέλους πια να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
και να πάψουν να είναι οι ανεύθυνο – υπεύθυνοι.
Γιατί είναι όλοι τους υπεύθυνοι.
Και για ό,τι έγινε και για ό,τι δεν έγινε.
Μερικοί πιστεύουν ότι θα ξανά-κοροϊδέψουν τον κόσμο
και θα ξανά-εκλεγούν.
Μην τους το επιτρέψετε.
Είναι στο χέρι σας.
Εσείς μπορείτε και θα αποφασίσετε πως ήρθε η ώρα για

κητικός Υπάλληλος «Αττικό Μετρό»

Ο Χάλκινος Ολυμπιονικης στους Παραολυμπιακούς του Πεκίνου,
Φερνάντες Σεζάν, στο πλευρό του Α. Αποστολάτου.

υπεύθυνες αποφάσεις.
Ήρθε η ώρα για σκληρή δουλειά.

Ράπτης Γεώργιος (Δικηγόρος)
Ράπτης Μάρκος (Επιχειρηματίας)
Ρουμπέσης Γεώργιος (Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος)
Σαρρή Ζαχάρω (Ρούλα)
Τζούνη Ελένη (Συνταξιούχος)
Τσαλκάνης Γεώργιος (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
Φερνάντες Σεζάν (Ιωάννης) (Χάλκινος Ολυμπιονίκης στους
Παρολυμπιακούς του Πεκίνου)

Φιλίππου Ερωφίλη (Φυσικός-Διαχείριση έργων Πληροφοριακών Συστημάτων)

Σήμερα, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση, να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους αυτούς που είναι έτοιμοι να δουλέψουν γι’ αυτήν τη νέα μεγάλη πόλη.
Τα άτομα αυτά που διαθέτουν περίσσευμα ψυχής και θέλουν να το καταθέσουν για το κοινό καλό.

Χατζηδημούλα Ανδρονίκη (Παιδίατρος)
Χατζηιωαννίδης Εμμανουήλ (Αρχιτέκτων)
Ψιλογιάννης Ιωάννης (Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Μέλος
της Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων)

Τέλος παρουσίασε ένα μεγάλο μέρος από τους συνεργάτες του συνδυασμού του, που παραθέτουμε παραπλεύρως.
Ολοκληρώνοντας είπε:
Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου νιάτα,
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα αποτελέσουν τις βασικές ομάδες
εργασίας του δικού μας συνδυασμού.
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που διεκδικούν την δική σας ψήφο.
Και κάποιοι ακόμα που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
Αυτοί είναι μία μεγάλη ομάδα συνεργατών, από το σύνολο
που θα στελεχώσει το συνδυασμό μας.
Δείτε τους, γνωρίστε τους και τιμήστε τους με τη ψήφο
σας. Το αξίζουν.
Ελάτε να αγωνισθούμε μαζί και σε αυτήν την προσπάθεια.
Διεκδικήστε και εσείς κάθε ψήφο.

Ο Αγγελος Αποστολάτος χαιρετίζει τον Λουκιανό Κηλαϊδόνη, που έκλεισε τόσο όμορφα την εκδήλωση.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
21 χαμένα χρόνια και δωδεκάμισυ εκατομμύρια
Η υπόθεση της μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων για το Κορωπί ξεκίνησε
πριν 21 χρόνια. Διορατικοί μεν, επιπόλαιοι δε. Μια σειρά παράνομων και λαθεμένων κινήσεων πλαστογραφίας από Δημόσια Διοίκηση - Τοπική Αυτοδιοίκηση – και Μελετητική
εταιρία, έφτασαν το Δήμο σήμερα να καλείται να πληρώσει 12.500.000 ευρώ απαιτήσεις
στην μελετητική εταιρεία.
Το θέμα έχει απασχολήσει πάμπολλες φορές τη Δημοτική Αρχή και άλλες τόσες τον τοπικό Τύπο.
Μια σύμβαση για σύνταξη Μελετών Αποχέτευσης που ξεκίνησε το 1989 με προϋπολογισμό 35.000.000δρχ.
(102.714,00€) και έφτασε σε απαιτήσεις ο Μελετητής το 2002 σε 4.500.000€ και το 2010 σε 12.500.000€.

Υπεγράφη στις 30 Αυγούστου η Προγραμματική Σύμβαση
Εν τω μεταξύ με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε,
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κρωπίας προκειμένου να προωθηθεί μελέτη
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Κορωπί (αρ. Απόφασης 226/10), σε περιοχές όπως Τόχι, Αγ.
Πάντες κ.α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.023.000,00 € ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ). H
Noμαρχία συμμετέχει με ποσοστό 2/3 του προϋπολογισμού δηλ. με το ποσό των 682.000,00€ και
ο Δήμος Κρωπίας με το ποσό των 341.000,00€ .
Ο υποψήφιος Δήμαρχος της “Αναγέννησης” Αριστείδης Γκίκας, με αφορμή τη συζήτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και την διαπίστωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίο Αντώνη Ντούνη, στην αίθουσα του Ν.Σ., ότι κάποιοι προσπάθησαν να επηρεάσουν αρνητικά την κρίση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και να αναβάλλουν τη συζήτηση του θέματος, “έχτισε” το ιστορικό της Μελέτης εκείνης που μέχρι σήμερα διεκδικεί από το Δήμο, το οποιο παρουσιάζουμε παρακάτω. Ο δε
πρόεδρος Α. Ντούνης όπως τόνισε στο Ν.Σ.: Η σύμβαση αυτή, είχε συναφθεί με την εταιρία από
παλιά και έχει λυθεί προ διμήνου. Αλλά και όσο ίσχυε ουδέποτε η εν λόγω εταιρεία είχε κάνει μελέτη για την συγκεκριμένη περιοχή επέκτασης πόλεως Κορωπίου. Είμαστε σε δικαστική φυσικά
διαμάχη με την εταιρεία για την σύμβαση της Αποχέτευσης Ακαθάρτων-Ομβρίων της περιόδου
1989.

Ο Δήμος λοιπόν όπως γράφει ο Αριστείδης Γκίκας, «ευρίσκεται στα δικαστήρια με τον Μελετητή περί τις τριάντα
υποθέσεις, γίνεται δε εδώ και ένα χρόνο μετά από μηνυτήρια αναφορά του Δήμου, προανάκριση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού κλπ. για απάτη, πλαστογραφία μετά χρήση πλαστού εγγράφου ως
προς τη σύμβαση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων και
ομβρίων πόλεως Κορωπίου μεταξύ του Δήμου Κρωπίας και
των συμπραττόντων «Ελληνική Μελετών ΑΤΕ» και μετέπειτα «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε.» και Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος (Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος) και πλαστογραφία, παραποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας και χρήση της πλαστογραφημένης αυτής
απόφασης, από τις οποίες αξιόποινες πράξεις σε βάρος
του Δήμου Κρωπίας διακινδυνεύει να υποστεί ο Δήμος ζημιά που ανέρχεται στο ποσό των 3.475.025,00€, παρίσταται δε ο Δήμος ως Πολιτικός Ενάγων κατά παντός Υπευθύνου.
Για την υπόθεση αυτή και τις αντιδικίες του Δήμου με το
Μελετητή και τις εκδικάσεις των ενστάσεών του ελήφθησαν αποφάσεις από το Δ.Σ. του Δήμου από το 2004 μέχρι
το 2010 στις οποίες ο Κος Κιούσης και η παράταξή του μειοψήφησε ζητώντας αναβολές επικαλούμενος λόγους ενημέρωσης, κωλυσιεργώντας προσπαθώντας κατά αυτόν
τον τρόπο με τις κινήσεις του να βοηθήσει τη Μελετητική

Εταιρία στις διεκδικήσεις της.
Ανάλογη συμπεριφορά είχε και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.
Αναλυτικότερα σχετικά με την Υπόθεση αναφέρονται τα
εξής:
Την 15-9-1989 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Μελετητικής Εταιρίας και του Δήμου για τη σύνταξη Μελετών αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων στο Δήμο Κρωπίας σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 211/7-1989 Απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου. Από την 4-12-1989 με το Π.Δ. 515/1989 αυξάνονται οι αμοιβές για τις συμβάσεις που υπογράφονται μετά
την ημερομηνία αυτή κατά 23%. Την 5-2-1990 ο Δήμαρχος
Κορωπίου χωρίς Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου υπογράφει
παράνομα την ίδια σύμβαση με τον Μελετητή η δε Υπηρεσία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής χρησιμοποιεί (κακώς)
αυτή τη σύμβαση για την πληρωμή του Μελετητή και για
τη σύνταξη προϋπολογισμού Μελετών 1ου Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα) δαπάνης 69.500.000δρχ.. Την περίοδο αυτή ο
Μελετητής πληρώθηκε από το Δήμο τρεις Λογαριασμούς
δαπάνης 31.680.000 δρχ. σύμφωνα με τη δεύτερη παράνομη σύμβαση. Η ζημιά του Δήμου ανήλθε στο ποσό
31.680.000x23%=7.286.400δρχ.
Την Οκταετία 1991-1998 ο Κος Κιούσης ήταν ως Πολιτικός
Μηχανικός Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τα Έργα του Δήμου. Παρόλο ότι γνώριζε τις πρόσφατες αυξήσεις των
Αμοιβών των Μελετών και τη σχετική νομοθεσία παρα-

βλέπει τις προαναφερθείσες παράνομες πράξεις υπογραφής της 2ης Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Μελετητή και τις
πληρωμές σύμφωνα με αυτήν την σύμβαση καθώς και την
έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα. προϋπολογισμού
69.500.000 δρχ. σύμφωνα με την 2η Σύμβαση από τον
οποίο
ο
Δήμος
θα
ζημιωνόταν
συνολικά
69.500.000x23%=15.985.000δρχ.. Επιπλέον η Δημοτική
Αρχή του Κου Κιούση δίνει εντολή στο Μελετητή το 1996
για την εκτέλεση Μελέτης Αποχέτευσης ομβρίων της πόλης Κορωπίου χωρίς να ελέγξει και να διορθώσει ο κος
Κιούσης τον επαχθή όρο της 2ης Σύμβασης σύμφωνα με
τον οποίο αυξανόταν η αμοιβή του Μελετητή κατά 30%. Η
ζημιά για το Δήμο από την εκπονηθείσα αργότερα μελέτη από τον όρο αυτό ανήλθε στο ποσό των
198.000.000δρχ. ήτοι 580.000€ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μελετητή.
Την τετραετία 1999-2002 η δημοτική αρχή του Κου Π. Παπαγιαννόπουλου ανέθεσε στο Μελετητή μελέτες χωρίς να
γνωρίζει εκ των προτέρων με σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα Σ.Π. τη δαπάνη τους και χωρίς να έχει τις
απαιτούμενες εγκρίσεις για την πληρωμή των μελετών αυτών.
Η εν λόγω Δημοτική Αρχή του Κου Π. Παπαγιαννόπουλου,
όπως και η προηγούμενη του Κου Κιούση, αγνόησαν όλη
τη χρονική περίοδο από το 1992 έως το 2002 την
Ε.Υ.Δ.Α.Π., η οποία με την απόφαση 6902/1990 επέτρεψε,
δίδοντας το αποκλειστικό της δικαίωμα στο Δήμο Κορωπίου να κάνει μελέτες αποχέτευσης υπό ένα βασικό όρο, ότι
οι μελέτες αυτές θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και θα εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π.. Αυτές οι μελέτες που έγιναν σε
διάφορα στάδια, προμελέτες και οριστικές μελέτες, δεν
εγκρίθηκαν ως όφειλαν από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Εγκρίθηκαν
όμως παράνομα από το Δ.Σ. της Τετραετίας 1999-2002
(Κου Παπαγιαννόπουλου), δίχως την έγκριση της
Ε.Υ.Δ.Α.Π. και μάλιστα πλαστογραφήθηκαν τα πρακτικά
του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα τα δακτυλογραφημένα κείμενα της Απόφασης να είναι διαφορετικά
του κειμένου των πρακτικών. Από την παράνομη αυτή
ενέργεια, η ζημιά για τον Δήμο ανήλθε στο ποσό των
3.475.025€, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μελετητή.
Πολλές από τις μελέτες που συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν
ήταν παράνομες και δεν υπήρχε σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του Δήμου για την εκτέλεσή τους (όπως π.χ. οι μελέτες για την Βιομηχανική Ζώνη).

Επιρρίπτει ευθύνες
στον Δημήτρη Κιούση
Οι πιο πάνω μελέτες που ενέκρινε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή εστάλησαν για έγκριση από την Ε.Υ.Δ.Α.Π.,
όπως όφειλε ο Δήμος, το 2003 και 2004 από την Δημοτική
Αρχή του Κου Αθανασόπουλου. Η εν λόγω έγκριση ήταν
απαραίτητη για να χρηματοδοτηθούν τα Έργα των μελετών αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. με τα υπ’ αριθμ. 298149/7-6-2004 και
306015/2005 έγγραφά της προς το Δήμο δεν ενέκρινε καμία μελέτη. Τις απέρριψε όλες είτε διότι είχαν ουσιαστικά
λάθη οπότε απαιτείτο ανασύνταξη των μελετών απ’ αρχής, είτε διότι δεν επετρέπετο εκ της κείμενης Νομοθεσίας να γίνουν μελέτες αποχέτευσης σε εκτός Σχεδίου
περιοχές, όπως ήταν οι οικισμοί Κίτσι – Καρελά – Αγία Μαρίνα και η Βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου. Η μόνη μελέτη
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& ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
ευρώ αξίωση από την μελετητική εταιρεία
που εγκρίθηκε μετά από διορθώσεις με τρεις επιστολές
της ΕΥΔΑΠ με παρατηρήσεις ήταν η Μελέτη Αποχέτευσης
Ακαθάρτων Πόλεως Κορωπίου.
Για όλες τις μελέτες αυτές η Υπηρεσία Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής συνέταξε τον Προϋπολογισμό των αμοιβών
του Μελετητή τον Ιανουάριο του 2004, σύμφωνα με τις
παράνομες εγκρίσεις του Δ.Σ. του Δημάρχου Κου Παπαγιαννόπουλου, ο οποίος προϋπολογισμός ανήλθε στο
εξωφρενικό ποσό των 4.500.000,00€. Μπροστά σε αυτή
την εγκληματική σκευωρία και καταστροφική για τα οικονομικά του Δήμου κίνηση του Μελετητή και των παραγόντων και Υπηρεσιών που συμμετείχαν στη Σύνταξη αυτού
του Συγκριτικού Πίνακα ο Δήμος αρχίζει μια διαμάχη με το
Μελετητή και την Υπηρεσία της Τ.Υ.Δ.Κ. για τα χαρτιά που
συντάχθηκαν και υπογράφηκαν και τις μελέτες που εγκρίθηκαν.
Συγκεκριμένα:
α) Ο Δήμος ακύρωσε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που είχαν σχέση με τις
εν λόγω μελέτες.
β) Δεν πλήρωσε τους Λογαριασμούς που υπέβαλε ο Μελετητής και τους επέστρεφε ως απαράδεκτους.
γ) Διόρθωσε το Συγκριτικό Πίνακα της Τ.Υ.Δ.Κ. που είχε
προϋπολογισμό 4.500.000,00 € και τον συνέταξε σύμφωνα με την αρχική σύμβαση και τις μελέτες που έπρεπε να
γίνουν και κατέληξε στη συνολική αμοιβή του Μελετητή
των 1.624.751€ αφού προηγουμένως ο Μελετητής διορθώσει και τη Μελέτη Ομβρίων της πόλεως Κορωπίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ κάτι που δεν αποδέχθηκε ο Μελετητής, ο οποίος υπέβαλε ενστάσεις κατά
των αποφάσεων του Δήμου και διεκδίκησε τα αιτήματά
του στα περιφερειακά συμβούλια όπου δυστυχώς για τη
δημόσια διοίκηση τα συμβούλια αυτά στις περισσότερες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 11848/15.09.2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»,
με προϋπολογισμό 44.999,84 ευρώ. Το έργο αποτελείται από μια ομάδα
εργασιών συνολικού ποσού 36.585,24€ και περιλαμβάνει: δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από
την έδρα της υπηρεσίας Δ/νση Δημοτικού Καταστήματος: Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη, Τ.Κ. 16672, μέχρι τις 30/09/2010 (και ώρα 13:00). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2030430 – 1 , fax επικοινωνίας 213 20
30439, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Κυριακή Κεχαΐδου, κος
Μαυρέλης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 4 του Ν.3669/08).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α1, Α2 & 1ης τάξης για έργα εντός
Νομού στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 731,70 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από «ίδιους πόρους» έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του έτους 2010. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας

περιπτώσεις ήταν καθοδηγούμενα από πολιτικά πρόσωπα
με εκ των προτέρων ειλημμένες αποφάσεις. Οι υποθέσεις
αυτές βρίσκονται στο διοικητικό εφετείο Αθηνών και στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
δ) Τελικά ο Δήμος δεν παρέλαβε 13 από τις 16 μελέτες
που εκτέλεσε ο Μελετητής και τον Ιούλιο του 2010 διέλυσε μονομερώς τη Σύμβαση με τον Μελετητή του Έργου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια από το 2004 έως το 2010 που η παρούσα Δημοτική Αρχή ευρίσκετο σε διαμάχη με το Μελετητή η συμπεριφορά και οι θέσεις του Κου Κιούση καθώς
και της υπόλοιπης Αντιπολίτευσης στα Δημοτικά Συμβούλια σχετικά με θέματα που αφορούσαν τις ενστάσεις της
Μελετητικής Εταιρίας ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε. ήταν να κωλυσιεργούν και να ζητούν αναβολές για καλύτερη ενημέρωση και τελικά να μειοψηφούν στις Αποφάσεις του Δ.Σ.
με αποτέλεσμα να λαμβάνονται από το Δ.Σ. του Δήμου
απορριπτικές αποφάσεις όχι ομόφωνα αλλά κατά πλειοψηφία. Αυτή η συμπεριφορά προφανώς διευκόλυνε το Μελετητή στις οικονομικές του απαιτήσεις στα Πολιτικά Δικαστήρια.
Αναλυτικότερα, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δήμου
α) Της 30-9-2004 όπου ελήφθη η 332/2004 Απόφαση με
θέμα την ανάκληση των αποφάσεων της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής σχετικά με τις παράνομες Μελέτες Αποχέτευσης της εταιρίας ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε. και τις παρανομίες που τις συνοδεύουν και η 331/2004 απόφαση με θέμα την ανάκληση της 553/24-12-90 Απόφασης του Δ.Σ.
που ενέκρινε τον προϋπολογισμό μελετών (1ος Συγκριτικός Πίνακας) ύψους 69.500.000 δρχ., ο οποίος ήταν υπερτιμολογημένος κατά 23% διότι αναφερόταν στη 2η παράνομη Σύμβαση και ο Δήμος υφίστατο ζημιά 16.000.000δρχ.
(69.500.000x23%) με τις τιμές του 1990. Ο Κος Κιούσης
και η παράταξή του μειοψήφησε με την αιτιολογία να ενημερωθεί περισσότερο παρότι είχε προσκληθεί εμπρόθεσμα
σύμφωνα με το νόμο.
β) Ομοίως για τους ίδιους ανωτέρω λόγους μειοψήφησε
στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 228/21-6-2006 απόφασης
του Δ.Σ. του Δήμου για τη λήψη απόφασης για τη μη συνέχιση μελετών του εν λόγω Μελετητή, διότι η ΕΥΔΑΠ
μας ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν διότι απαγορεύονται από το Νόμο (έγγραφο 306015/4-4-2005 ΕΥΔΑΠ).
γ) Στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 237/9-8-2007 Απόφασης
του Δ.Σ. με θέμα «Ειδική Αίτηση Παραλαβής Μελετών
Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Πόλεως Κορωπίου
της ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε.», η οποία συνήλθε επειγόντως
σε περίοδο Διακοπών, ο κος Κιούσης και οι σύμβουλοί του
δεν προσήλθαν στο Συμβούλιο για να μην υπάρξει απαρτία
και να παραληφθούν όλες οι μελέτες αυτοδίκαια.
δ) Κατά τη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 3/14-3-2008 του Δ.Σ.
με θέμα: Απόφαση για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς
ενώπιον του Κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών – Κατά
παντός υπευθύνου κλπ. για απάτη και πλαστογραφία, ως
προς τη σύμβαση Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων και
Ομβρίων της Πόλεως Κορωπίου ... και παραποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας και χρήση της πλαστογραφημένης Απόφασης ... – από τις οποίες ο Δήμος
διακινδυνεύει να υποστεί ζημιές ύψους 3.475.025,00€.
Ο κος Κιούσης και η παράταξή του μειοψήφησαν ζητώντας
να ερευνηθεί η υπόθεση από δικηγόρο κοινής αποδοχής
τη στιγμή που παρίστατο στο Συμβούλιο ο Νομικός Σύμ-

βουλος του Δήμου και ο οποίος είχε τοποθετηθεί επί του
Θέματος.
ε) Στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 32/3-2-2010 του Δ.Σ. με Θέμα: Την ένσταση της ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε. σχετικά με τη
Θεώρηση της Μελέτης Αποχέτευσης Ακαθάρτων από το
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο Συμβούλιο ο κος Κιούσης και οι σύμβουλοί του μειοψήφησαν προτείνοντας αναβολή για πληρέστερη ενημέρωση.
στ) Τέλος ο κος Κιούσης ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ ΠΑΛΙ για παρόμοιους λόγους στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 162/9-62010 Απόφασης του Δ.Σ. με Θέμα: Τη λύση της σύμβασης
με την ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε. με σκοπό να απαλλαγεί ο Δήμος από την εταιρία αυτή και να κάνει Μελέτες Αποχέτευσης Ομβρίων και Ακαθάρτων χρηματοδοτούμενες από τη
Νομαρχία, την Περιφέρεια, το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με συμμετοχή 100% του Δήμου όπως
ήταν με τις συμβάσεις με την ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Ε.
Μετά τη διάλυση της Εργολαβίας παρουσιάστηκε το τέρας του Μελετητή που ανατράφηκε τόσα χρόνια από το
1990 μέχρι το 2010 με τη βοήθεια και ανοχή του Κου Κιούση και της παράταξής του και της Αντιπολίτευσης. Ζητά 12.500.000€ από το Δήμο Κρωπίας για μελέτες που θα
μπορούσε να κάνει κατά την άποψή του και δεν έκανε.
Είναι λυπηρό για το Δήμο για την Περιφέρεια και για
όλους τους θεσμικούς παράγοντες και τον Μελετητή που
ενεπλάκησαν στη θλιβερή αυτή Ιστορία και προσβάλουν
τους πολίτες και την κοινωνία και αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας διεθνώς ως τόπο παρανομίας, ανομίας και διαφθοράς.

Αριστείδης Γκίκας
Υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου
Σ.Σ.: Για λόγους δεοντολογίας, θέσαμε υπόψη του Δημήτρη Κιούση, τα σημεία εκείνα που τον αφορούν, αλλά μέχρι τη στιγμή που κλείναμε την εφημεριδα, δεν είχαμε καμία απάντηση.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
Επαναλαμβάνουμε τη δημοσίευση των επιτυχόντων
του Λυκείου Βάρης, γιατί ο “δαίμων” ως αδηφάγος
που είναι έφαγε μερικά ονόματα επιτυχόντων.
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΚΙΚΗ
ΑΔΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-ΛΑΜΨΑΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΥΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΝ ΠΙΕΤ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΡΦΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΒΦΡΑΖΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΜΑΡΙΝ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΡΙΛΗΝΑ
ΓΙΑΤΡΑ ΑΝΝΑ
ΓΚΙΚΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΓΚΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΔΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝ-ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΑΝΑΣΙΑ –ΚΕΤΚΕΣΟΡΟ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΤΡΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΛΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΑΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΒΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΛΟΥ ΓΙΟΥΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΟΛΗ ΣΑΠΦΩ
ΛΟΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΚΙΤΣΙ ΝΕΦΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΕ ΕΝΕΑ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΛΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΜΠΟΥΖΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗ ΡΟΜΙΝΑ
ΝΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΗ ΡΕΝΑΤΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΦΑ ΙΝΙΑΝΤΑ
ΝΤΑΦΩΤΗ ΒΟΛΤΕΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩ. & Μ.Μ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑ&ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ.& ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠ.ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ.& ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚ.& ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ. & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚ.ΣΥΣΤΗΜ.ΕΦΟΔ.ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΙΛΟΣ.ΠΑΙΔΑΓ. & ΨΥΧΟΛΟΓ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΙΔΑΓ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΔΙΟΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΞΙΟΠ.ΦΥΣΙΚ.ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΚΑΙΝ.&ΑΠΟΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦ.ΠΑΙΔΑΓΩ. & ΨΥΧΟΛ. ΛΑΜΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔ.&ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ. & ΤΡΟΦ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ.& ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΛΟΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΚΡΗΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΜ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚ.& ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΟΚΑΙ ΑΛΜΠΑΝΟ
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΚΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΒΑΚΗ ΕΡΙΚΑ
ΤΡΑΣΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΣΕΡΑΝΙΔΟΥ ΠΑΛΜΕΤΑ
ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΟΥΡΙΔΗ ΜΑΛΒΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧ.ΠΕΛΟΠΟΝ.
ΕΦΑΡΜ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΔΙΟΙΚ. ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.&ΔΗΜΟΣ. ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΣΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΞΙΟΠ.ΦΥΣΙΚ.ΠΟΡΩΝ&ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ.ΓΕΩΠ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.&ΔΗΜΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΣΤΑΤΙΣΤ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝ.ΔΙΟΙΚ.ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛ.ΠΕΡΙΒ.&ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΛ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Επιτυχόντες με το 10%
ΒΕ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧΑΝ.&ΜΗΧΑΝ.ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ. & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜ. ΦΥΣΙΚ.ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.ΑΘΗΝΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜ.& ΤΕΧΝΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ – ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤ
ΚΑΚΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΑΓΓΑ ΒΑΛΕΡΙΑ
ΛΑΣΚΟΣ ΒΑΙΟΣ
ΛΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΘΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΟΥΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
ΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗ ΔΑΝΑΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΤΑΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΟΤΖΑ ΛΕΑΝΔΡΟ
ΧΟΤΖΑ ΝΤΑΓΙΑΝΑ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
HΛΕΚΤΡΟΛ. MHXΑΝ. & ΜΗΧΑΝ.Ν ΥΠΟΛΟΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ
IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗ ΑΛΜΠΑΝΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΑΤΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΖΟΡΝΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΖΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΘΗΒΑΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΣΡΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΓΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΑΓΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΘΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΡΩΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΡΩΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΡΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΣΩΦΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΑΣΑΝ ΝΤΕΝΙΑΝΤΟ
ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΥΤΑ ΖΩΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΟΛ.ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ.& ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝΣΧΕΣΕΩΝ&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓ. ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ&ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ.-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Επιτυχόντες με το 10%
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΡΙΦΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Επιτυχόντες με το 10%
ΣΙΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Συνέχεια στη σελ. 18
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οι αναγνώστες γράφουν
Η αρχή έγινε με επιστολή που μας κοινοποίησε η συνεργάτης μας Δικηγόρος Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου,
την οποία απηύθυνε σε τοπικό έντυπο, για δημοσίευμά του, στο φύλλο της «7ης» της 28/8/10. Ακολούθησε επιστολή
διαμαρτυρίας του τ. Λυκειάρχη Απ. Αποστολίδη και στο παρόν, δημοσιεύουμε παρακάτω έγγραφο του Δημάρχου Γ.
Μάντεση επί του ιδίου θέματος. Ταυτοχρόνως και ανταπάντηση της Γ. Γρηγοροπούλου.
Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι ένα κουραστικό και άχαρο σήριαλ, για τους αναγνώστες και δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί. Υπάρχουν τόσα και τόσο σοβαρά θέματα ν’ ασχοληθούν και οι νομικοί – η συγκεκριμένη το έχει αποδείξει με την αρθρογραφία της – και οι τοπικοί άρχοντες που δεν το κάνουν συνήθως όπως ομολογεί ο Δήμαρχος Γ. Μάντεσης, αλλά και οι
εκπαιδευτικοί, ιδίως, που όλως παραδόξως, αντί ν’ ασχοληθούν με τα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας, που αφελληνίζονται
και με τα καμώματα του Υπ. Παιδείας, ασχολούνται με δευτερεύοντα θέματα προσωπικών διενέξεων κλπ. Δεν κλείνουμε τις
Η σύνταξη
στήλες μας. Αντίθετα είναι ανοικτές. Εκμεταλλευθείτε το όμως θετικά και παραγωγικά.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ, 9/9/2010
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 213-2020150, e-mail: info@dimosvoulas.gr
Προς εφημερίδα Εβδόμη
Κυρία Διευθύντρια
Στο φύλλο της εφημερίδας σας στις 28/8/2010 δημοσιεύσατε
ολόκληρη επιστολή της συνεργάτιδας της εφημερίδας σας κας
Γεωργίας Γρηγοροπούλου – Μουγιάκου που απεύθυνε προς την
τοπική εφημερίδα «Μίτος». Γνωρίζετε επίσης την πάγια αρχή μου
να μην απαντώ σε δημοσιεύματα που με αφορούν αφήνοντας
τους πολίτες να με αξιολογούν.
Θα παρεκλίνω της αρχής μου να μην απαντώ σε δημοσιεύματα
που με αφορούν αφήνοντας του πολίτες να με αξιολογούν.
Θα παρεκκλίνω της αρχής μου γιατί η επιστολή αυτή θίγει πρόσωπα και υπηρεσίες πέραν εμού, και πρέπει να απαντηθεί. Από το
γεγονός και μόνο ότι η κυρία αυτή θίγει, σε εντελώς ευαίσθητα
θέματα συνάδελφό της και πρώην συνεργάτη της, αφήνω σε
εσάς και τους αναγνώστες σας να κρίνετε αν ισχύει στην περίπτωσή της το «Εξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν».
Παρακαλώ να δημοσιεύσετε ολόκληρη την επιστολή μου και σας
διαβεβαιώ ότι δεν θα παρασυρθώ να συνεχίσω σε πιθανή πρόκληση απάντησης.
Στην επιστολή λοιπόν αυτή και προκειμένου η κα Γρηγοροπούλου
να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν θα είναι υποψήφια στις προσεχείας δημοτικές εκλογές με κανένα συνδυασμό,
ανατρέχει σε γεγονότα της πρώτης δημοτικής μου θητείας που
αφορούν το πρόσωπο της και την απασχόλησή της, ως δικηγόρου, σε νομικές υποθέσεις του Δήμου.
Κατανοώ απολύτως την πικρία της για τη μη ευόδωση των φιλοδοξιών ή και των ελπίδων της να καταλάβει η ίδια τη μοναδική
επιτρεπόμενη από τον παλαιό οργανισμό υπηρεσιών του Δήμου
θέση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου. Επί του θέματος αυτού δεν
γνωρίζω αν είχε κάνει κάποια συμφωνία, επί της οποίας βάσιζε
τις ελπίδες της, με τον τότε δήμαρχο κ. Αποστολάτο, γιατί, απ’
όσο γνωρίζω, με τον κ. Φαμέλη δεν είχε συμφωνήσει τίποτε.
Όταν ανέλαβα ως Δήμαρχος στην νομική υπηρεσία απασχολούνταν ως δικηγόρος ο κ. Κων/νος Γεωργόπουλος, η κα Γεωργία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 14-09-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 27η Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την
προμήθεια υδραυλικών υλικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.420,53€
με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί
του προϋπολογισμού, ήτοι 671,03€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάισμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊωάννου τηλ.: 210-6600711).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν
τον προμηθευτή.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Γρηγοροπούλου και ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, ο οποίος ως
ΑΜΕΑ απασχολείτο με γραφειακή νομική εργασία. Στα δικαστήρια παρίσταντο οι δύο πρώτοι. Όλοι οι ανωτέρω απασχολούνταν
με υποθέσεις κατ’ ανάθεση αφού δεν υπήρχε έμμισθος δικηγόρος. Η θέση του έμμισθου δικηγόρου καλύφθηκε το 2000 από τον
κ. Δ. Ανδριόπουλο. Για το διορισμό του υπήρχε έγγραφη συναίνεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παράκαμψη των
διαδικασιών επιλογής και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι εμείς, δικηγόροι, ΔΣΑ και Δημοτικοί Σύμβουλοι είδαμε στο διορισμό αυτό, την ανθρώπινη πλευρά του προβλήματος που μόνο η κα Γρηγοροπούλου δεν είδε. Κατά του διορισμού
αυτού η εν λόγω κυρία άσκησε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
ΣτΕ, από την οποία παραιτήθηκε, όπως και από την δικηγορική
της ιδιότητα, όταν πείσθηκε ότι θα έχανε τη δίκη. Μετά την άσκηση της προσφυγής της δεν ήταν πλέον δυνατό να αναλαμβάνει
υποθέσεις του Δήμου και έπαυσε οποιαδήποτε συνεργασία μας.
Η ανακίνηση μετά οκταετία του θέματος αυτού, εντελώς απρόσφορης ως δικαιολογηση της απειλούμενης αποχής της από τα
κοινά, με κάνει να πιστεύω ότι η ενδεχομένως συγγνωστή πικρία
της εξελίχθηκε σε βέβαιη ασύγγνωστη κακότητα.
Στην επιστολή αυτή αρκετό μέρος καταλαμβάνει και η προβολή
της ως επιστήμονα, μέσα από μια ακατάσχετη παραληρηματική
αυτοεπαινετική διάθεση, αναγορεύουσα τον εαυτό της προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας ενώ γνωρίζει ότι η υπηρεσία αυτή
ουδέποτε είχε προϊστάμενο ως ανήκουσα υπηρεσιακά στο γραφείο Δημάρχου. Δεν θα με απασχολούσε το γεγονός αν δεν περιλάμβανε κάποιες υποθέσεις, τις οποίες όπως ισχυρίζεται αυτή
μεν είχε χειρισθεί επιτυχώς, αλλά ο Δήμος έχασε τελικά επί θητείας μου από αδιαφορία ή κακό χειρισμό. Η απαρίθμηση των
ενεργειών της κυρίας Γρηγοροπούλου επί των υποθέσεων που
αναφέρει και ο σχολιασμός τους, θετικός ή αρνητικός, θα απαιτούσε πολλές σελίδες της εφημερίδας σας. Προτρέπω λοιπόν
και εγώ τους ανγνώστες σας, όσοι το επιθυμούν, να απευθυνθούν στη νομική υπηρεσία και να πληροφορηθούν την πορεία των
υποθέσεων αυτών και τις ενέργειες της κυρίας Γρηγοροπούλου.
Είναι σίγουρη όμως ότι μια τέτοια αναδρομή θα την ωφελούσε;
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βούλα, 08/08/2010
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 466
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Παπάγου 23, Τ.Κ. 166 73
Πληροφορίες κα. Α. Τζανέτου
Τηλ.- fax: 210-8953756 - e-mail: atzanetou@voula.gov.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009
1. ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Χ.Υ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
589.733,20€
346,81€
99.464,13€
140.112,37€
829.656,51€

2. ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
487.749,06€
341.907,45€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ
829.656,51€
Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 και της αριθ. 2/28783/30-08-2005 ΚΥΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
προς κον Δήμαρχο Βούλας
Αγαπητή Διευθύντρια,
Σεβόμενη το αναγνωστικό σας κοινό και τον πολύτιμο χώρο
της Εφημερίδος Σας, θα ήθελα να απαντήσω, στα όσα υποτιμητικά για μένα σχόλια του Δημάρχου, εν συντομία: Αρνούμαι
καθ’ολοκληρίαν και λέξιν πρός λέξιν, όλα τα εις βάρος μου απ’
αυτόν επικαλούμενα και διαλαμβανόμενα εις την επιστολήν
του. Εμμένω σε όσα αναλυτικώς περιγράφω και εξιστορώ
στην δική μου επιστολή και στις μεθοδεύσεις, οι οποίες ακολουθήθησαν ώστε να μη χρειαστεί να τα επαναλάβω.
...
Περαιτέρω επειδή, προφανώς ο Δήμαρχος είναι ανενημέρωτος, τον πληροφορώ ότι με έγγραφη απόφαση του πρώην δημάρχου κ. Αποστολάτου, είχα ορισθεί προϊσταμένη της Ν.Υ.,
ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και ως προϊσταμένη υπέγραφα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της υπηρεσίας! Ας αναζητήσει το έγγραφο στις υπηρεσίες του (και όλα τα έγγραφα τα
εξερχόμενα έκτοτε από την Ν.Υ., να δεί ποιός υπογράφει)! Το
έχω κι εγώ εις αντίγραφο και εις την διάθεσιν του οποιουδήποτε μου το ζητήσει.
Οσον αφορά τους υπαινιγμούς του για δήθεν κακόν χειρισμόν των υποθέσεων του Δήμου, όφειλε ως απαντών, να αναφέρει ό,τι αρνητικόν αποτέλεσμα, οφειλόμενον εις την εκ μέρους μου αμέλεια, κακοπιστία, απώλεια προθεσμίας, μη εμφάνισης εις το δικαστήριο, ή έλλειψη γνώσεων κλπ., επήλθε εις
τα συμφέροντα του Δήμου, εκ των ενεργειών μου! Ως απαντών είχε το βάρος της αποδείξεως! Δεν το έκανε γιατί σαφέστατα δεν είχε τίποτε να μου προσάψει!!! Σχετικά δε με
την προτροπήν του να αναζητήσει ο οποιοσδήποτε δημότης
πληροφορίες αναφορικά με το θέμα, θα του συνιστούσα να
μην εκτρέπεται σε αβάσιμες υποδείξεις, διότι είναι γνωστόν
τοις πάσιν ότι ουδείς δημότης δύναται να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και ειδικά σε δικαστηριακές υποθέσεις του Δήμου, που δεν τον αφορούν! κατά πάγια τακτική του
Δήμου και βεβαίως και επί των ημερών του ιδίου. Επειδή
όμως δεν μπορεί κανείς να είναι «και φταίχτης και καβαλλάρης», κλείνω την επιστολήν μου, επιστρέφοντας εις τον κύριον αυτόν την θρασύτατην ύβριν περί ασχημονούντων Κλαζομενέων. Γιατί όλοι πιά γνωρίζουν ποιοί είναι οι πραγματικοί Κλαζομενείς και ποιές ασχήμιες έκαναν! Και να μην ανησυχεί για τους δημότες. Τον έχουν ήδη αξιολογήσει και κατατάξει εκεί που του πρέπει!!
Ευχαριστώ
Με σεβασμό προς την εφημερίδα και τους αναγνώστες της
Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη 15/9/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 11991
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πλ. Ελευθερίας 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Καλδής - Τηλ.: 210-6600714, fax: 210-6600763
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΚΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την “Προμήθεια εξοπλισμού κολυμβητηρίου”.
Προϋπολογισμού 45.000,00€ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.
Τόπος παράδοσης Δήμος Παλλήνης
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 27/9/2010 ημέρα Δευτέρ
ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Α’ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.
Η αίτηση θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου
1 παρ. 5, του άρθρου 13 παρ.8 του Ν.2130/93.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή επί του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους 5% ποσού 1830,00€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Κωνσταντάς

ΕΒΔΟΜΗ
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Συνέχεια από τη σελ. 16

1ο Λύκειο Κορωπίου
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΤΣΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ
ΚΙΜΠΙΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΙΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΟΥΡΑΤΙ ΦΙΟΛΑ
ΜΠΕΜΠΑΝΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΒΛΑ ΣΙΛΒΑΝΑ
ΝΤΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΣΧΟ ΣΕΡΓΚΛΙ
ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΩΜΑΙΟΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ
ΡΩΜΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΦΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΣΩΦΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΥΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΨΥΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΜΑΘΗΜΑΤ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝ.ΥΠΟΛΟΓ. ΞΑΝΘΗ
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΗΧΑΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ &ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ.ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛ. ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΓΛΩΣ.ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.&ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &ΣΥΣΤΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. &ΣΤΗΝ ΟΙΚ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΦΑΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ &ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιτυχόντες με το 10%
ΚΑΜΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞ.
ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΡΩΜΑ ΠΗΓΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΨΥΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

OPΓAN. & ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3ο Λύκειο Κορωπίου
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΡΕ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΚΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΓΙΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΕΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΥΡΙΝΤΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΝΑΣΚΟ ΑΝΑ
ΝΑΣΚΟ ΛΕΝΤΙΝΑ
ΝΤΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΥΕΣ ΝΑΜΙΡ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΖΩΗ
ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΚΑΙ ΣΚΕΡΝΤΙ
ΡΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΧΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΙΡΑΙ ΓΚΕΝΤΙΑΝ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.

ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦ. & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓ. & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠAIΔΑΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
HΛΕΚΤΡΟΛ. MHXΑΝΙKΩN & MHXΑΝ. YΠΟΛΟΓ. ΕΜΠ
ΠOΛITΙΚΗΣ EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
OPΓANΩΣHΣ & ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ
HΛEKΤΡΟΛ. MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI (ΣΠΕΤΣΕΣ)
OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ
KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚ/ΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ TEI ΑΡΤΑ
ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKON. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ & ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI KΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΔIEΘNΩΝ & EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠAIΔΑΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ & ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΠΛHPOΦOP. & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Επιτυχόντες με το 10%
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

1ο Λύκειο Καλυβίων
ΑΛΑΤΗ ΛΙΕΚΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΛΚΑ ΚΛΑΝΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΓΕΡΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΔΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΜΑΘΗΜΑ.&ΦΥΣΙΚ.ΕΠ. ΕΜΠ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝ. & ΜΕΣΩΝ Μ.Ε.ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΑΣΟΠ.&ΔΙΑΧ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ.ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.& ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΤΣΚΑ ΕΛΙΣΟΝΑ
ΜΠΑΝΟΥΣΙ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΜΠΟΥΤΣΑΪ ΕΛΕΝΗ
ΜΩΡΑΊΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΕΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΗ ΘΩΜΑΗ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΠΟΣΤ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜΑΤ. ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΜΠΟΡ.& ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΛΑΣΤ. ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ.ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΙΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. & ΕΛΕΓΚΤ. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

Έργο: Αποκομιδή απορριμμάτων και
καθαριότητα Κοιν. Μαλακάσας.

Αριθ. Πρωτ: 1432

Φορέας: Κοιν. Μαλακάσας
Προϋπ: 40.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 11%
Πηγή : Τακτικά έσοδα
Χρήση: 2010
Ημερ: 16 /9/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαλακάσας
Προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ανάθεση
του έργου: Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα της Κοινότητας
Μαλακάσας.
Ο συνολικός προυπολογισμός είναι 40.000,00 πλέον ΦΠΑ 11%
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24/9/2010 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10.00 π.μ. στα
γραφεία της Κοινότητας Μαλακάσας
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την ανωτέρω
ημερομηνία, τότε θα διεξαχθεί στις 28/9/2010 ημέρα Τρίτη
και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών 10.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα συνεταιρισμοί , ενώσεις και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα ( διαχείριση απορριμμάτων ) και εκτελούν αντίστοιχα έργα με το αντικείμενο του διαγωνισμού
και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 800,00
Ευρώ,(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού ) , πρέπει να απευθυνθεί
προς την Κοινότητα Μαλακάσας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο .
Πληροφορίες : Κοιν. Μαλακάσας 22950-98296
Ο Πρόεδρος της Κοινότητητας
Κων/νος Λίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Κερατέα 13-9-2010
Αριθμ. Πρωτ.: 9277

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Κερτέας ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίσματα με οικόπεδο (αύλειο χώρο) για τη δημουργία κέντρου ανακύκλωσης στην πόλη της Κερατέας. Η δημοπρασία και η μίσθωση του οικοπέδου θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/06 σε συνδυασμό με τις όμοιες
του ΠΔ 270/81.
Α. Κτίσμα με οικόπεδο (αύλειο χώρο) για δημιουργία κέντρου ανακύκλωσης
Τα κτίσματα με οικόπεδα (αύλειο χώρο) που θα επιλεγούν για την δημιουργία χώρων στάθμευσης πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. να βρίσκονται εκτός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης αλλά
σε απόσταση 0 – 1000μ. από αυτό
2. να είναι πλησίον της κεντρικής οδού της πόλης, με άνετη είσοδο για
μεγάλο αυτοκίνητο και ορατότητα
3. να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση,
4. να μην είναι οπτικά απομονωμένα,
5. να μην παρουσιάζουν μεγάλες κλίσεις, ώστε να είναι εύκολη η διαμόρφωσή τους και η προσέγγισή τους.
6. να έχουν τέτοιο σήμα και διαστάσεις κατάλληλα για τη ζητούμενη χρήση.
7. να έχουν εμβαδόν το μεν κτίσμα 100 – 200τ.μ., ο δε αύλειος χώρος 500
– 1000τ.μ.
Η μίσθωση θα γίνει μετά από δημοπρασία που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης του Δήμου.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (2) έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την δημοσίευση της παρούσης, να προσκομίσουν στον αρμόδιο υπάλληλο τις προσφορές τους με πλήρη περιγραφή του ακινήτου.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται από
τον αρμόδιο υπάλληλο Αθανάσιο Οικονόμου κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (τηλ. 22990 69240 & 68340).
Ο Δήμαρχος
Σταύρος Ιατρού

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια οικιακής οικονομίας
από Σχολείο Νοτίων Προαστίων.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα.
Τ.Θ. 74220 Βάρκιζα 16602

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
FIAT Barqueta μοντέλο του 1996, 1800 κυβικά, σε
πολύ καλή κατάσταση. Τιμή 4.800€.
Τηλ. : 6932466608
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERSENTES E200/2000 σε εξαιρετική
κατάσταση (αισθητήρες παντού, θερμικά καθίσματα, αυτόματος πιλότος, κοτσαδόρος κλπ. Χιλιόμετρα 200.000. Πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, περασμένο ΚΤΕΟ. Τιμή 9000 (συζητήσιμη).
Πληροφορίες 6979 232125 & 2311 247353

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.
Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά
διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθητών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ
HONDA SHADOW 1100c.c. μοντέλο του 1996,
πλήρως εξοπλισμένη, τιμή 5.000 ευρώ.
Τηλ.: 6932466608

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής
αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών
όλων των επιπέδων
(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)
Τηλ. 6936688451

Παλλήνη 20-8-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ Φ3524/2064/15-7-2010 απόφαση
του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη στην διαδικασία του άρθρου 11 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332Β/03) το έργο: «Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας χρήσης υδρευτικής γεώτρησης, ιδιοκτησίας Ανδρέα Δρακόπουλου επί της οδού Αρχιμήδη 1 στο Δήμο Βουλιαγμένης.
2. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρίσκεται
στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση αυτής, πληροφορίες και στοιχεία.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com

ΕΒΔΟΜΗ
και στα περίπερα

Ζητήστε την

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ 4- ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
PARIS IV-SORBONNE
Master I des Lettres Modernes Appliquées

ΥΓΡΑΣΙΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ DELF A1 A2 B1 B2, DALF C1 C2, SORBONNE B2, C1, C2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΟΣ
6977 729300
210 8973178
Αρτια εργασία
& οικονομική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη 31-8-2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ανακοινώνεται ότι με την αρ.
1216/10 απόφαση του Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκαν
οι περιβαλλοντικοί όροι του υπό
ίδρυση ταπητοκαθαριστηρίου μετά αποθηκών με την επωνυμία:
«ΤΣΙΩΚΟΣ Ε. ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
το οποίο θα εγκατασταθεί σε υπό
ανέγερση κτίριο στο ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας, ΟΤ1004, του Δήμου Κερατέας.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως
άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος της ΝΑΑΑ.
3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, όπου μπορεί να προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

TΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 69 83 97 49 93 - ΩΡΕΣ 10.0012.00ΠΜ ΚΑΙ 19.00-21.00, e-mail: aggprin@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ, 14-09-2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την
συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του Ν.3463/2006, των άρθρων 4 και 23 της Υπ. Απόφασης
11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) για την προμήθεια οδικού τράκτορα (αυτοκίνητο
με πλάκα επικαθήσεως) απολύτως καινούργιου, αξίας ευρώ 140.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Παλλήνης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας
δαπάνης ήτοι 7.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την 11η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Τεύχη της δημοπρασίας θα δίνονται έως τις 8η Οκτωβρίου 2010 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00.
Γλώσσα αιτήσεων συμμετοχής Ελληνική.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (11:00π.μ. – 14:00μ.μ.) από το
γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Υπεύθυνοι κ. Παπαϊωάννου, κ. Κακουλάκη
Πληροφορίες: Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 154 51,
Τηλ.: 210-6600711, fax: 210-6667870.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς
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Κάποτε με ρώτησαν γιατί
στηρίζω Ανδρέα Κάσδαγλη.
Είπα! Όπως η αξία ενός νομίσματος καθορίζεται από
την ποιότητα του μετάλλου, έτσι και η ανθρώπινη
αξία αυτού του ανθρώπου
καθορίζεται από την ποιότητα του χαρακτήρα του και
την θέλησή του να προσφέρει…
Ευτυχώς δεν διαψεύσθηκα.
Είναι ο μόνος άνθρωπος με
διαπιστωμένες πανεπιστημιακές κατακτήσεις που
πρέπει να έχει ένας Δήμαρχος του Καλλικράτειου Δήμου. Έτσι σχημάτισες έναν
συνδυασμό όλων των πολιτικών αποχρώσεων, όλα τα
κόμματα με ανθρώπους της
περιοχής, γνώστες των
προβλημάτων και σε ακολούθησαν. Λέει, ο Πλάτω-

ΕΥΓΕ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ
Ανοιχτή Επιστολή του Αργύρη Αποστολόπουλου*

νας, ο σωστός πολιτικός
πρέπει να έχει γνώσεις, να
είναι ενάρετος, να έχει μια
μόνο φιλοδοξία, την προσφορά στον τόπο του. Διάλεξες του καλύτερους, όχι
τους κόλακες, τους λασπολόγους και τους ρουσφετολόγους, που πάνε να αποκτήσουν αξιώματα, ενώ δεν
αξίζουν, αλλά ανθρώπους
καθολικής αξιοκρατίας.
Σαν πανεπιστημιακός γνωρίζεις ότι ένας πολίτης

παίρνει ένα αξίωμα με κριτήριο την προσωπική του
αξία, τις ιδιαίτερες ικανότητες και το ήθος του και ότι
το κύριο εξυγιαντικό συστατικό της δημοκρατίας είναι η αξιοκρατία. Άλλωστε
όταν ανεβαίνουν οι λιγότερο άξιοι, είναι μοιραίο να
τους διαδέχονται όμοιοι και
χειρότεροι ανάξιοι.
Κατάφερες αγαπητέ Ανδρέα να ενώσεις την μεγάλη οικογένεια ΒΑΡΗ –

ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
νιώθοντας ότι είναι μεγάλη
οικογένεια και χρειάζεται
να διοικηθεί από άξιους και
χωρίς κριτήριο κομματικό
ανθρώπους όπως εμείς οι
εκπαιδευτικοί δεν κρίνουμε
τον άξιο μαθητή από το τι
κόμμα ψηφίζει έτσι και συ
βλέπεις όλους τους ανθρώπους με καλοσύνη, αγάπη,
ήθος και δυνατότητα προσφοράς.
Ελπίζω σαν καθηγητής η

νέα γενιά, τα άνθη της φυλής μας να δώσει τέτοιους
ωραίους αγώνες παραδειγματιζόμενη. Να βασίζονται
στο ότι όσες νίκες και αν
κερδίσουν θα ‘ναι ουσιαστικά ηττημένοι αν δεν κερδίσουν πρώτα την μάχη της
αξιοκρατίας, μάχη για την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είσαι ο μόνος που μπορεί να
γνωρίζει σαν πολιτικός επιστήμονας πως η δημοκρατία είναι πολίτευμα της

συλλογικής ευθύνης. Ο λαός μας, είναι αρκετά μορφωμένος να κρίνει. Γνωρίζεις όπως έλεγε ο Πλάτωνας ότι ορισμένες φορές ο
λαός δεν εκλέγει τους καλύτερους, αλλά τους κόλακες, τους λαοπλάνους και
τους ρουσφετολόγους. Είσαι η σφαγίδα του Καλλικράτειου Δήμου.
Με την ήρεμη προσωπικότητά σου δείξε τους πως
για να λειτουργήσει σωστά
η εκλογική αναμέτρηση,
απαιτείται ήρεμο κλίμα πολιτικής ζωής, ηπιότητα και
νηφαλιότητα.
Πολιτική δεν είναι ποιός
σκουπίζει καλύτερα. Ο
Αγιασμένος αυτός τόπος
που βρεθήκαμε δεν υπάρχει
πουθενά. Χρειάζεται ιδέες
που πρέπει να τις έχει ο
εκάστοτε δήμαρχος, χρειάζεται παιδεία πολιτισμός
ποιότητα ζωής που πρέπει
να γνωρίζεις και την σημασία τους.
Ντροπή μας αν ακολουθήσουμε τον Δρόμο που βγάζει στο πουθενά. Αναμφίβολα η επιτυχία μας πρέπει να
αναζητηθεί στην αξία μας,
κι όχι η αξία μας στην επιτυχία μας.
Η μεγαλοσύνη φίλε Ανδρέα
βρίσκεται στην απλότητα
και η πραγματική επιτυχία
στην προσφορά. Σαν Δικηγόρος και πολιτικός επιστήμων κράτα συνεχώς ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα
μάτια της ψυχής σου για να
μπορεί να συλλαμβάνει τα
μεγάλα μηνύματα της εποχής. Το ενιαίο τώρα διαμάντι των περιοχών Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης σε
περιμένει.

* Ο Αποστολόπουλος Αργύριος
είναι Εκπαιδευτικός, διετέλεσε
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων
και κηδεμόνων, πρόεδρος επιτροπής παιδείας – Αντιδήμαρχος, Συγγραφέας
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

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

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6 .484, κ ιν. 6973975069

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 18, ΤΡΙΤΗ 21 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 /9
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος ΔΡΟΣΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ και η ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, το γένος
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου Βούλας.
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100 χρόνια Ελληνικός Προσκοπισμός

Ο Προσκοπισμός αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη Εθελοντική Κίνηση στη χώρα μας, με πλούσια δράση στα ιστορικά γεγονότα
της, από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι σήμερα.
Το σύνθημα των Προσκόπων «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» το έχουν αποδείξει και εμπράκτως, υπηρετώντας όλα αυτά τα χρόνια τα τρία
μέρη της προσκοπικής τους υπόσχεσης… το καθήκον προς τον
Θεό και την Πατρίδα, τη βοήθεια προς κάθε άνθρωπο και την τήρηση του Νόμου των Προσκόπων.

Πώς ήρθε στην Ελλάδα
Μια ημέρα στο Λονδίνο, ο καθηγητής της γυμναστικής Αθανάσιος Λευκαδίτης συνάντησε σε ένα κατάστημα ένα μικρό παιδί
που φορούσε την προσκοπική στολή.
Φανερά έκπληκτος τον ρώτησε τι είναι και ο μικρός του απάντησε «Πρόσκοπος». Ρώτησε λοιπόν το παιδί να του εξηγήσει τί είναι ο Πρόσκοπος.
Το παιδί του εξήγησε ότι «ο Πρόσκοπος είναι ένα παιδί πάντα
έτοιμο να βοηθάει τους άλλους και να κάνει μια καλή πράξη κάθε ημέρα».
Η απάντηση αυτή του μικρού Άγγλου Προσκόπου έδωσε την
αφορμή στον Αθανάσιο Λευκαδίτη να μελετήσει τον Προσκοπισμό και να τον μεταφέρει στην Ελλάδα.
Τον Νοέμβριο του 1910 ίδρυσε με μαθητές του Λυκείου Μακρή,
όπου ήταν καθηγητής, την πρώτη ομάδα Ελλήνων Προσκόπων.
Έπειτα από λίγους μήνες ανέλαβαν μαζί του το έργο της οργάνωσης του Ελληνικού Προσκοπισμού οι Κ. Μελάς, Ν. Πασπάτης,
Φ. Χρυσοβελόνης, Γ. Πανάς.
Αυτοί οι πέντε θεωρούνται ιδρυτές της κίνησης του Προσκοπισμού στην Ελλάδα.

Οι Πρόσκοποι εκπαιδεύονται ώστε να είναι έτοιμοι να φροντίσουν τον εαυτό τους και να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους, με Πρώτες Βοήθειες, σκαπανική, κατασκήνωση, παρατηρητικότητα, προσόντα και υπηρεσίες γενικότερα.
Από 1910 μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα
διαπαιδαγωγήθηκαν με την προσκοπική μέθοδο, κατέλαβαν επίζηλες θέσεις στην Ελληνική Κοινωνία, διακρίθηκαν σε όλους
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και ανταποκρίθηκαν, με ολόψυχη αφιέρωση δυνάμεων, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία σε κάθε εθνικό προσκλητήριο,
σε όλο το διάστημα της πολυτάραχης
εθνικής και κοινωνικής ζωής αυτών
των χρόνων.
Πρωτοπόροι Έλληνες Πρόσκοποι στην
παροχή βοήθειας και συμπαράστασης
προς τα θύματα του πολέμου στην
Ανατολική Μακεδονία, πρώτοι και
εξαίρετοι συνεργάτες των Αρχών στην μεγάλη πυρκαγιά της
Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια της οποίας έξι πρόσκοποι έχασαν την ζωή τους στην προσπάθειά τους να σώσουν ζωές συνανθρώπων τους, στην επιδημία χολέρας στην Κέρκυρα, στους
σεισμούς της Κορίνθου, της Χαλκιδικής, του Ωρωπού, των Ιόνιων νησιών, της Μαγνησίας, της Λήμνου και της Θεσσαλονίκης.

Η Ναυτική εβδομάδα εφέτος θα πραγματοποιηθεί, όπως προσδιορίστηκε
από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΙΜΟ), την προσεχή εβδομάδα 20 έως
24 Σεπτεμβρίου και ειδικοτερα για την
Ελλάδα την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου.
Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι
“2010 - Ετος του Ναυτικού - Year of the
scafarer».
Δημοσιεύουμε απόσπασμα από το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Ευθυμίου Μητροπούλου:
Στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία,
εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σ’
όλο τον κόσμο βασίζονται στα πλοία
για τη μεταφορά πλήθους αγαθών, καυσίμων, τροφίμων και προϊόντων από τα
οποία εξαρτώμαστε όλοι. Ωστόσο, για
τους περισσότερος από αυτούς, η ναυτιλία, για να μην αναφέρουμε το τεράστιο φάσμα συναφών, ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων, που μαζί αποτελούν
αυτό που γενικά αποκαλούμε “ναυτιλιακή βιομηχανία”, δεν έχει ιδιαίτερα

Όσο πλησιάζουμε στον Νοέμβριο, ο εκλογικός πυρετός ανεβαίνει. Καθημερινά ανακοινώνονται νέες συνεργασίες και νέοι υποψήφιοι που θα λάβουν ενεργά
μέρος σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ενός νέου
τύπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με τους Καλλικράτειους Δήμους, θα αντιμετωπίσουμε και εμείς σαν ψηφοφόροι και αυτοί σαν υποψήφιοι, νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις.
Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία των υποψηφίων με το - διευρυμένο κατά πολύ πλέον - κοινό
τους, μεγαλώνει. Η σχέση πολιτικών και πολιτών
που ήταν προσωπική έως τώρα στην Τοπική Αυτοδι-

Από την ιστοσελίδα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Αρτοκλασία
Η Τοπική Εφορία Γλυφάδας - Βούλας θα
πραγματοποιήσει αρτοκλασία για τα 100 χρόνια Ελληνικού Προσκοπισμού, την Κυριακή 3
Οκτωβρίου στον ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στη Γλυφάδα.

Ναυτική Εβδομάδα - Ετος του ναυτικού
20 έως 24 Σεπτεμβρίου

Τρόποι επικοινωνίας με
τους ψηφοφόρους σας

δυνατό αντίκτυπο στη προσωπική τους
αντίληψη. Η ίδια η φύση της ναυτιλίας
την καθιστά κατά κάποιο τρόπο βιομηχανία του “παρασκηνίου”. Για τους περισσότερους ανθρώπους, τον περισσότερο καιρό, τα πλοία απλώς είναι “αόρατα και ανύπαρκτα”.
Το ίδιο, κατά συνέπεια, μπορεί κανείς
να πεί ότι συμβαίνει και με τους ναυτικούς που κινούν τον παγκόσμιο στόλο,
παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται απόλυτα από την παρουσία τους. Οι ναυτικοί είναι πράγματι το λιπαντικό χωρίς το οποίο η μηχανή του εμπορίου, απλώς θα σταματούσε προοδευτικά να λειτουργεί.
Είναι φυσικά λυπηρό, που το εργατικό
δυναμικό δεν απολαμβάνει την αναγνώριση και συνήθως θεωρείται δεδομένο.
...Το επάγγελμα του ναυτικού είναι δύσκολο και απαιτητικό με το δικό του
σύνολο μοναδικών πιέσεων και κινδύνων. Στο τέλος μιας μεγάλης και έντονης ημέρας, δεν υπάρχει η επιστροφή
στο σπίτι και την οικογένεια...
Προτρέπει δε τα μέλη της ναυτιλιακής
κοινότητας να διατηρήσουν τα υψηλά
τους πρότυπα, να διατηρήσουν τις κα-

λύτερες πρακτικές.
στους πολιτικούς να εργασθούν για
την κύρωση, τη θέση σε ισχύ και εφαρμογή όλων των διεθνών μέτρων που
αφορούν την ασφάλεια, την πραστασία
και τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών.
στους νομοθέτες και στους φορείς επιβολής του νόμου να στοχεύσουν σε δίκαιη ισορροπία σε όλες τις δράσεις που
αφορούν τους ναυτικούς.

οίκηση, χάνεται. Οι υποψήφιοι καλούνται να γνωριστούν και να πείσουν τους ψηφοφόρους τους μ’
έναν τρόπο θα λέγαμε πιο επικοινωνιακό.
Για τους τρόπους που ένας υποψήφιος μπορεί να γίνει πιο παραγωγικός και αποδοτικός, αλλά και για το
πώς θα εφαρμόσουν τις αρχές της αποτελεσματικής
επικοινωνίας ώστε να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ψηφοφόρους, έρχεται να συμβουλέψει
η εταιρεία Mercuri International σε συνεργασία με τον
γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Χαρτοκάλλη. Σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν στις 9 Σεπτεμβρίου, μας παρουσίασαν την ιδέα τους για παράδοση
σεμιναρίων επικοινωνίας, απευθυνόμενοι σε νυν και
υποψηφίους Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους
αλλά και σε συμβούλους Marketing.
Διοργανώνοντας λοιπόν, 3ωρα ομαδικά σεμινάρια
ανά συνδυασμό και στηριζόμενοι στις αρχές του Πολιτικού Marketing αποβλέπουν στο να μπορέσουν οι
υποψήφιοι να οργανώσουν καλύτερα την προεκλογική τους καμπάνια και να χτίσουν μια πολύ καλή εικόνα για τον εαυτό τους, διαφοροποιούμενοι έτσι
θετικά σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους.
Περισσότερα θα βρείτε στο site: www.mercuri.net.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

στους διδάσκοντες να μιλήσουν στις
νέες γενιές για το επάγγελμα του ναυτικού.
...Και τέλος στους 1,5 εκατομμύρια
ναυτικούς του κόσμου, μήνυμα ότι:
«ολόκληρη η ναυτιλιακή κοινότητα
εκτιμά εσάς καθώς και τις απαραίτητες
υπηρεσίες σας. Εχει επίγνωση των
συνθηκών στις οποίες εργάζεστε, κατανοεί τις θυσίες που κάνετε, ενδιαφέρεται για σας και εργάζεται γα να
εαξσφαλίσει την ασφάλεια και προστασία σας, προσευχόμενη να έχετε πάντοτε γαλήνιες θάλασσες, ευνοϊκούς
ανέμους και ασφαλή επιστροφή στα
σπίτια σας, την οποία σας εύχεται ολόψυχα».

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Μειωμένες τιμές στα αθλητικά
και πολιτιστικά προγράμματα
του Γέρακα προς τους κατοίκους
Παλλήνης & Ανθούσας
Μειωμένη συνδρομή για τους δημότες της Ανθούσας και της Παλλήνης στα πολιτιστικά και αθλητικά
προγράμματα του Δήμου Γέρακα
Για το Δήμο Γέρακα οι Δημότες της Ανθούσας, του
Γέρακα και της Παλλήνης ανήκουν πλέον στην ίδια
πόλη.
Με απόφαση του Δήμου Γέρακα, οι δημότες των 3
Δήμων που ενοποιούνται, θα έχουν την ίδια μειωμένη συνδρομή για τη συμμετοχή τους στα Πολιτιστικά και Αθλητικά προγράμματα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Γέρακα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός κώδικας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ) στην
γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα ή των
εκάστοτε Αθλητικών Κέντρων.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο: 210 6619937

Επίσημη “πρεμιέρα” για το Πινγκ-Πονγκ
Με τρεις ομάδες (Γ.Σ. ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ, Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 &
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α.Σ.) συμμετέχει από φέτος το Πινγκ –
Πονγκ της Βούλας στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας.
Στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η αθλητική περίοδος

2010 – 2011 και όπως συνηθίζεται οι πρώτοι αγώνες αφορούσαν το Κύπελλο Αττικής.
Η αντρική ομάδα του Γ.Σ.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ κερδίζοντας με
4-1 τον Γ.Σ. ΜΑΚΑΜΠΗ και 4-0
την ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πέρασε στην
δεύτερη φάση του Κυπέλλου.
Το ίδιο έγινε και με την γυναι-

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Νέα περίοδος
Η χειμερινή προπονητική και αγωνιστική σκακιστική περίοδος 2010 - 2011 ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου.
Υπάρχουν απογευματινά και βραδινά τμήματα για παιδιά από 5 ετών κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Το τμήμα των ενηλίκων λειτουργεί κάθε Δευτέρα 19:00
- 22:00. Οι αγώνες γίνονται κάθε Κυριακή πρωί.
Πληροφορίες στο site του Συλλόγου (www.sask.gr )
όπου θα δείτε το πρόγραμμα των προπονήσεων,
το σημείο στο χάρτη που βρίσκεται ο Σκακιστικός μας
Σύλλογος και γενικές σκακιστικές πληροφορίες ή επικοινωνείστε με το 6944.147.209

Ευχαριστήρια στον Ομιλο Φίλων
Βουνού και Θάλασσας
Ο Ομιλος Φίλων Βουνού
και Θάλασσας δικαίως
αισθάνεται ικανοποιημένος, για την αναγνώριση
της συμβολής του.
Συγκεκριμένα, ευχαριστήρια επιστολή έλαβε ο
Ομιλος Φίλων Βουνού
και Θάλασσας από το
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ατσικής Λήμνου
για την «ανιδιοτελή συμβολή του στον αγώνα
του Δήμου και των κατοίκων να μη μετατραπεί
η μοναδικής γεωφυσικής
ομορφιάς και μεγάλης
γεωλογικής αξίας περιοχή Φαρακλών σε πεδίο
βολής.
“Η άμεση κινητοποίηση
του Ομίλου με δημοσιεύματα στο περιοδικό Αζιμούθιο και στον τύπο, και
με έγγραφα προς το
Υπουργείο Αμυνας συνέβαλε εκτός από την δημοσιοποίηση του θέματος
και στην κατάθεση επερώτησης στη Βουλή.
Στη συνέχεια η παρουσία του προέδρου του
Ομίλου Μάκη Σταύρου
με τον καθηγητή του

Παν/μίου Θεσσαλίας και
Αιγαίου Νίκο Δαναλάτο
στη μεγάλη κινητοποίηση του Δήμου Ατσικής
και τον κατοίκων τον πε-

ρασμένο
Φεβρουάριο
έδωσε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα
και οδήγησε στη σύνταξη επιστημονικής μελέ-

της, την οποία αφιλοκερδώς
πραγματοποίησε
επιστημονική ομάδα υπό
την επίβλεψη του κ. Νίκου Δαναλάτου.

κεία ομάδα του Συλλόγου η
οποία κέρδισε ε 4-3 τον Α.Ο.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, άνευ αγώνος
τον Α.Ο. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και
4-3 το ΠΕΡΑ 05.
Η αντρική ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, πέρασε επίσης στην
επόμενη φάση του κυπέλλου,
αφού κέρδισε με 4-3 την ΝΙΚΑΙΑ, 4-1 τον Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟ
και επίσης 4-1 τον Α.Ο. ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
Αντίθετα, η γυναικεία ομάδα
αποκλείστηκε από το Κύπελλο
αφού έχασε με 4-0 από την
ΑΕΚ, κέρδισε με 4-0 την ΝΙΚΑΙΑ και έχασε επίσης με 4-0
από τον ΚΑΡΕΑ.
Η ομάδα γυναικών του ΑΡΗ
2006 με μια νίκη 4-0 επί του

ΡΟΥΦ 80 και μια ήττα με 4-1
από τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ πέρασε
επίσης στην επόμενη φάση,
ενώ αποκλείστηκε η ομάδα
των ανδρών που κέρδισε με 40 τον ΖΗΝΩΝΑ και έχασε με 41 από την ΑΕΚ και 4-0 από την
ΠΡΟΟΔΟ.
Έτσι, από τις έξι ομάδες ανδρών – γυναικών πέρασαν
στην τελική φάση οι τέσσερες.

Με την ευκαιρία της έναρξης
της νέας αθλητικής χρονιάς,
τα Διοικητικά Συμβούλια των
τριών Συλλόγων, εύχονται
στους αθλητές και τις αθλήτριες καθώς επίσης και στις οικογένειές τους να έχουν μια
χρονιά με υγεία, πρόοδο και
επιτυχίες.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ
Α Ν Α Κ ΟΙΝ ΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει,
ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2010-2011, άρχισαν στις 6 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και το Σαββατοκύριακο
από τις 10.00 έως τις 13.00.

210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 78 66 13 02
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Ανοιξε εκλογικό Κέντρο
ο Ανδρέας Κάσδαγλης
«Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής»
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Ανδρέας Κάσδαγλης*, άνοιξε εκλογικό κέντρο
στη Βούλα (Βασ. Παύλου 88), την περασμένη Δευτέρα το βράδυ.
Παρ’ ότι δεν είχε προαναγγείλει εγκαίνια, το εκλογικό κέντρο γέμισε κόσμο και έμεινε ανοιχτό μέχρι αρ-

σμού από τη Βάρη, όπως ο Στέλιος Δρογώσης.
Λαμπερή ήταν η παρουσία του γραμματέα των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Αντώνης Γλύκας. Φυσικά, από την εκδήλωση δεν έλειψε
και πλήθος παραγόντων των τοπικών πραγμάτων
των «3Β»

Φίλες και Φίλοι,
Βρισκόμαστε λίγο πριν τις κρίσιμες δημοτικές
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Με αίσθημα ευθύνης αποδέχτηκα την πρόκληση
του ''ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ'' για ένα διευρυμένο και ενιαίο Δήμο.
Με ειλικρίνεια, ανιδιοτέλεια, εμπειρία και γνώση των προβλημάτων, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ να διασφαλίσω την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ για όλους εσάς.
Στην προσπάθειά μου αυτή έχω δίπλα μου ΙΚΑΝΟΥΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ και ΕΝΤΙΜΟΥΣ συνεργάτες.
γά το βράδυ. Φίλοι και υποστηρικτές του Ανδρέα
Κάσδαγλη βρέθηκαν κοντά του να τον χαιρετίσουν
και να του ευχηθούν καλή επιτυχία.

* Ο Ανδρέας Κάσδαγλης είναι επί δώδεκα χρόνια Προεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας.

Έχουμε ως βασικό στόχο την προστασία του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την καθαριότητα, για να
ζούμε εμείς και τα παιδιά μας σε μια ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ.
Αγωνιζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες
στον τομέα της ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Εκτός από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους πολλοί είναι και τώρα μέλη
του ΔΣ Βούλας, παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Γ. Σταμπέλος, ο οποίος δεν θα θέσει
υποψηφιότητα σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

Διεκδικούμε με τους αγώνες μας, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ.
Εγγυόμαστε την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Πολλοί παράγοντες βρέθηκαν τη βραδιά αυτή στο
εκλογικό κέντρο καθώς και υποψήφιοι του Συνδυα-

Δίνουμε έμφαση στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ των πολιτών
και της περιουσίας τους.
Είμαστε δίπλα στις ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ και στην ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ.
Θέλουμε πολίτες ΕΝΕΡΓΟΥΣ.
Ε. Ρουσσάκης, Δ. Κούκης, Μ. Μαυραγάννη και Γ. Σταμπέλος είναι νυν δημοτικοί σύμβουλοι του Δ.Σ. Βούλας.
Οι τρεις πρώτοι είναι και υποψήφιοι σύμβουλοι με το συνδυασμό “Νέα Πορεία για ποιότητα ζωής”.
Αριστερά άλλή μια παρέα υποψηφίων. Αριστερά ο Αργύρης Αποστολόπουλος (έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος) και ο νυν δημ. σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος.

Προσωπικά έχω αναγάγει την ''ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ'', σε σύνθημα και πρωταρχική επιδίωξη του
συνδυασμού.
Σας καλώ να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη ''ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ''.
Φιλικά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

