Ο Άγγελος
Αποστολάτος

ΣABBATO

23

προσκαλεί στην
παρουσίαση του
προγράμματός
του.
Σελ.22

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

AP. ΦYΛΛOY 654

Πάρης Ευαγγελίου,
Γιώργος Φυτάς και
Μάνος Καβρανός·
υποψήφιοι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι με τον Β. Κικίλια
Σελ. 13, 23

ΚΟΡΩΠΙ
Παρουσίαση
του συνδυασμού

“Αναγέννηση”
με τον Αριστείδη Γκίκα
Σελίδες 28 - 29

Πώς ψηφίζουμε
στις δημοτικές εκλογές;
Σελίδα 2

Εντυπωσιακή
συγκέντρωση
του Ανδρέα
Κάσδαγλη Σελ.26

Ο Διοσύνης
Κοντονής
απαντά Σελ.16
Παρουσίαση Υποψηφίων του Συνδυασμού
“Πόλεις για να ζεις”

Ο Παναγιώτης
Καπετανέας
προσκαλεί

Σελίδες 4-5

Σελ. 11

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Περί πολιτικού ήθους
γράφει η

Νάνσια Κωσταρά
Σελίδα 20

προσκαλεί τους φίλους της
στο Art Gallery Café
(Ιπποκράτους 1 & Γαληνού) στη Βούλα

Δευτέρα 25/10 7.00 μμ
Θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος

Γρ. Κασιδόκωστας

ΕΒΔΟΜΗ
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Πώς ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές;
Στις 7 Νοεμβρίου έχουμε Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. Δύο πρακτικές
κουβέντες είναι απαραίτητες, όχι μόνο για τους νέους ψηφοφόρους, αλλά για
όλους. Είμαστε σχεδόν όλοι «νέοι» ψηφοφόροι, αφού το σύστημα είναι νέο.
Με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση (Ν 3852 με τον κωδικό Καλλικράτης, όλη η
Αττική αποτελεί μία περιφερειακή Διοίκηση.
Στις 7 Νοέμβρη ψηφίζουμε και για περιφερειάρχη και φυσικά για περιφερειακά

Σκόπιμο επομένως θεωρείται ν’ αναφέρουμε
τους νέους Δήμους, όπως προέκυψαν μετά
τις συνενώσεις. Αναγράφεται η ονομασία
του νέου Δήμου, οι παλαιοί Δήμοι που συνενώθηκαν, η έκταση σε τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός με βάση την απογραφή του 2001.
Οι νέοι Δήμοι στην Ανατολική Αττική είναι 13 (κι αφήστε
τις προλήψεις «κατά μέρος»). Μέχρι τώρα οι ΟΤΑ στην
Ανατολική Αττική, ήταν 46. Κατ’ αλφαβητική σειρά, οι νέοι
Δήμοι είναι:
1. Δήμος Αχαρνών (Δήμος Αχαρνών και Δήμος Θρακομακεδόνων), έδρα Αχαρνές, συνολ. Έκταση 149τ.χλμ.,
πληθυσμός 80.121 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή
του 2001. Πρώτος σε πληθυσμό Δήμος.
2. Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, αποτελούμενος από τους τρεις επιμέρους Δήμους, με έδρα τη Βούλα.
Εκταση 34τ.χλμ. κάτοικοι 42.972, είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό Δήμος.
3. Διονύσου. Προέκυψε από τη συνένωση του Δήμου

συμβούλια (λεπτομέρειες στο προσεχές φύλλο). Το κριτήριο της ψήφου εν προκειμένω είναι περισσότερο «πολιτικό».
Συγχρόνως όμως ψηφίζουμε για την εκλογή νέων δημοτικών αρχών, κι εδώ
έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση μετά την ενοποίηση των Δήμων,
στις περισσότερες περιπτώσεις.
(Στην Ανατ. Αττική μόνον ο Δήμος Κρωπίας και το Μαρκόπουλο Μεσογαίας παρέμειναν αμετάβλητοι).

Οι νέοι Δήμοι
Αγίου Στεφάνου με τις κοινότητες Διονύσου, Δροσιάς,
Κρυονερίου, Ροδόπολης, Σταμάτας και Ανοιξης. Εδρα ο
Αγιος Στέφανος και έκταση 68,7τ.χλμ., σύνολο κατοίκων
32.986.
4. Κρωπίας: παραμένει ως έχει. Εκταση 103τ.χλμ. Πληθυσμός 25.325.
5. Λαυρεωτικής: Συνένωση με το Δήμο Κερατέας και
την Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου. Εδρα Λαύριο και έκταση
176,87τ.χλμ. Κάτοικοι 24.545.
6. Μαραθώνας: συνενώθηκε με το Δήμο Νέας Μάκρης
και τις κοινότητες Γραμματικού και Βαρνάβα. Εδρα ο Μαραθώνας με έκταση 226τ.χλμ. και κάτοικοι 26.899.
7. Μαρκόπουλου Μεσογαίας: Παραμένει ως έχει.
Εκταση 81,8 τ.χλμ. Κάτοικοι 15.608
8. Παιανίας: συνενώθηκε με το Δήμο Γλυκών Νερών.

Εδρα η Παιανία, έκταση 47,14τ.χλμ. και κάτοικοι 19.636.
9. Παλλήνης: συνενώθηκε με το Γέρακα και
την Ανθούσα. Εδρα ο Γέρακας. Εκταση
30,72τ.χλμ. και κάτοικοι 33.624.
10. Ραφήνας: συνενώθηκε με το Πικέρμι με έδρα τη
Ραφήνα. Εκταση 41,84τ.χλμ. και κάτοικοι 14.840.
11. Σαρωνικού: προέκυψε από τη συνένωση Καλυβίων
Θορικού, Κουβαρά, Σαρωνίδας, Παλ. Φώκαιας και Αναβύσσου. Εδρα τα Καλύβια Θορικού. Εκταση 133,43τ.χλμ. και
κάτοικοι 26.320.
12. Σπάτων-Αρτέμιδας: από τη συνένωση των δύο Δήμων. Εχει έδρα τα Σπάτα, έκταση 73,95τ.χλμ. και πληθυσμό 27.594.
13. Ωρωπού: προέκυψε από τη συνένωση με την Αυλώνα, Καπανδρίτι, Συκάμινο, Πολυδένδρι, Μαρκόπουλο
Ωρωπό, Μαλακάσα, Κάλαμο και Αφίδνες. Εδρα ο Ωρωπός
και έκταση 317,46τ.χλμ. Πρώτος σε έκταση.
Πληθυσμός 26.026 κάτοικοι σύμφωνα, πάντα με την απογραφή του 2001.

Διαδικασία των εκλογών
Στις εκλογές λοιπόν της 7ης Νοεμβρίου πάμε να εκλέξουμε για τους παραπάνω νέους δήμους:
 Δήμαρχο
 Δημοτικούς Συμβούλους
 Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων (έχει κι άλλα, αλλά στο νομό μας, αρκούν αυτά).
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 το πρωί και λήγει στις 7 το βράδυ.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές, γιατί για την εκλογή του πλειοψηφικού συνδυασμού απαιτούνται το 50% συν 1 ψήφοι.
Οι επαναληπτικές εκλογές μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών θα διεξαχθούν στις 14 Νοεμβρίου με την ίδια διαδικασία, χωρίς όμως σταυροδοσία.

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
- Κάτοικοι του εξωτερικού
- Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους.
- Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εκλεγούν με βάση τον
πληθυσμό δεν είναι κάτι που πρέπει να σας απασχολεί
προς το παρόν.
Σ’ αυτές τις εκλογές πάντως, εκτός του (κεντρικού) Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίζουμε και για Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας στην οποία ανήκουμε, για τους δήμους που έχουν προκύψει από συνενώσεις - π.χ. στο δήμο
Παλλήνης, εκτός από το (κεντρικό) δημοτικό Συμβούλιο,
΄όλου του συνενωμένου δήμου, ψηφίζουμε και για τα Συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων, όπως ονομάζονται οι
συνιστώντες δήμοι.

Για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης (με μαύρο ή μπλε
στηλό) μη μπερδεύεστε, θα αναγράφεται κάτω από το έμβλημα και το όνομα του Συνδυασμού και το όνομα του
υποψηφίου δημάρχου, μέσα σε παρένθεση, π.χ (μέχρι 3
σταυρούς).
Επίσης ο εκλογέας (ψηφοφόρος) μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του και σε έναν υποψήφιο της δημοτικής κοινότητας. Δηλαδή εκεί που λέει “μέχρι 3 σταυρούς” μπορούμε να βάλουμε 2 σταυρούς για το δημοτικό Συμβούλιο
και έναν για τη δημοτική κοινότητα που ψηφίζουμε.
Υπόψιν ότι οι Συνδυασμοί κατετέθηκαν την περασμένη Κυριακή 17 Οκτωβρίου, θ’ ανακηρυχθούν εντός των ημερών
και θα σας του ανακοινώσουμε στην ηλεκτρονική μας σελίδα (www.ebdomi.com).

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Σελ. 8

Το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου θανάτου
Σελ. 9

Όταν η κοπάνα, βαφτίζεται
κατάληψη...
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Η προσωπική αντίδραση στην
κρίση Γ. Γκολφινόπουλος
Σελ. 14
Ο ρόλος των Συμβούλων Σελ. 8

Μεγάλες επιτυχίες του
Πινγκ - Πονγκ στη Βούλα

Σελ. 31

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Απ’ το καρφί στο πέταλο

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Σταυροδοσία

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

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.
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Ο Καραγκιόζης και άλλες φιγούρες του Θεάτρου Σκιών
Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο που λειτουργεί με την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής και
του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου διοργανώνει στο Πάνω Μηχανουργείο της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, το Σάββατο
30 Οκτωβρίου, 5 με 8μ.μ., εκδήλωση σε συνεργασία με το Σπαθάρειο Μουσείο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαυρίου “Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ”, με θέμα: «Ο Καραγκιόζης και άλλες φιγούρες του Θεάτρου Σκιών». Θα έχετε την ευκαιρία
να κατασκευάσετε το δικό σας Καραγκιόζη έτσι όπως μάθαινε ο Ευγένιος
Σπαθάρης τα παιδιά με το δικό του μοναδικό τρόπο αλλά και να παίξετε στον
ειδικό μπερντέ με τις φιγούρες σας παρέα με την κόρη του Μένια και την
εγγονή του Φωτεινή.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 22920 -25575

ΓΛΕΝΤΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ
Ο Σύλλογος Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης,
οργανώνει χορό στο κέντρο “Νέο Κάστρο” (Τριπόλεως
3 Δάφνη, τηλ. 210 9737.465), την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, στις 1 το μεσημέρι. Θα έχει ζωντανή μουσική,
χορό και κρητικο παραδοσιακό πιλάφι.

Πληροφορίες κα Γαβριλάκη 6937 730692,
κα Δημητρακάκη τηλ. 6977 787886

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου και ώρα 19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 36, τηλ. 22990 49393)
εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής των τμημάτων Παιδιών
και Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 30
Νοεμβρίου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά,
Δευτέρα με Παρασκευή: 9.00 -13.00 & 17.30 – 20.30

Η κλασική
φιγούρα
του Καραγκιόζη που
έχει διασκεδάσει γενιές και γενιές

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ
Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12 το μεσημέρι, στα πλαίσια της πολιτιστικής δραστηριότητας
του Δήμου Βάρης, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας εγκαινιάζει το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και
Πολιτισμού στη Βάρκιζα.
• Παράλληλα, θα εγκαινιαστεί και η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Ντόπιων Καλλιτεχνών, το πρόγραμμα
της οποίας θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Η Αγάπη και ο Έρως
συναντιούνται
στη σκηνή του Megaron Plus!
Έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο σε διαχρονικά
και σύγχρονα μείζονα ζητήματα, το Megaron Plus καλεί το κοινό του να παρακολουθήσει τη διάλεξη «Αγάπη και Έρως», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
Κύκλου Σημείον αντιλεγόμενον: Διαχρονικοί και σύγχρονοι προβληματισμοί.
Η ιδιαίτερη αυτή συνάντηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πρωταγωνιστές θα είναι ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και εκδότης, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Ο
ύμνος της Αγάπης: μια άλλη ανάγνωση», και η Μαριγώ Αλεξοπούλου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, η οποία θα δώσει διάλεξη με τίτλο: «Ο Πλατωνικός Έρως στο Συμπόσιον».

Η ΕΚΚΥΚΛΗΜΑ παρουσιάζει σε μία και μοναδική μαγική βραδιά
τους θρυλικούς Buena Vista Social Club την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Πειραιώς 254 Κτίριο 56.
Η Κουβανέζικη μουσική στέλνει στην χώρα μας τους καλύτερους εκπροσώπους της, την μοναδική 11μελή ορχήστρα των BUENA VISTA SOCIAL CLUB, για να μας λικνίσει σε ρυθμούς (son montunos, danzon, cha cha cha,
boleros και Cuban Jazz).
Προπώληση εισιτήριων από τις 4/10/2010
Σημεία Πώλησης: TICKET HOUSE, METROPOLIS
Τιμές Εισιτηρίου: 25€ (Τα πρώτα 300), 30€, 35€

Θεόδωρος Χρυσανθίδης
Σύμβουλος Πληροφορικής

Γεννήθηκε στη Βούλα. Σπούδασε στην Αμερική, κατέχει Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική. Ερευνητικές γνώσεις και ανάπτυξη εφαρμογών στην Τηλεματική και Τηλε-ιατρική σε συνεργασία με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει τελέσει ως Manager Τεχνικής Υποστήριξης και Διευθυντής Μηχανογράφησης σε γνωστές εταιρείες των Αθηνών.
Είναι ιδρυτικό μέλος του Λαογραφικού Συλλόγου
ΠΑ.Λ.ΜΟ.Σ. (www.palmos-dance.gr), και μέλος
του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Βούλας
(http://sites.google.com/site/exsykv/).

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
λων, ούτε διοίκησης εξυπηρέτησης συμφερόντων.

Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,
Πιστεύω ότι 4 χρόνια τώρα, σας δόθηκε η δυνατότητα και οι ευκαιρίες να με γνωρίσετε τόσο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,
όσο κυρίως στις γειτονιές σας.
Από τη θέση του επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης του ΔΣ του Δήμου Βάρης, αγωνίστηκα φιλότιμα και με πάθος για να λυθούν
προβλήματα του Δήμου και των Δημοτών μας.
Με την κριτική και με τις πολλές και εποικοδομητικές μου προτάσεις, προσπάθησα για να δοθούν λύσεις σε μια σειρά βαλτωμένων προβλημάτων. Αλλού τα κατάφερα, τις περισσότερες
φορές δεν εισακούστηκα από τη Δημοτική Αρχή.
Σήμερα όμως το τοπίο έχει αλλάξει. Ο διευρυμένος Δήμος έχει ανάγκη σοβαρής διοίκησης
και όχι μιας όποιας διοίκησης παρέας και φί-

Η συστράτευσή και η συμπαράταξη της Παράταξής μου με την Παράταξη του Υποψήφιου Δημάρχου ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ, στηρίχτηκε σε
προγραμματικό πλαίσιο Αρχών και Δεσμεύσεων, που έχουν σαν κεντρικό στόχο τη διασφάλιση της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για όλους μας.
Είμαστε αποφασισμένοι και ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ
να κάνουμε το καλλίτερο δυνατό για το νέο μας
Δήμο και όλους τους Δημότες του, χωρίς εξαιρέσεις και δίχως αποκλεισμούς.
Προσωπικά σας ζητάω να μας ακολουθήσετε και
να συμμετάσχετε σε αυτή τη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, για
να έχουμε ΟΛΟΙ λόγο και γνώμη στο νέο μας μεγάλο Δήμο.

Δημήτρης Κυπριώτης
Στρατηγός ε.α
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης ΔΣ ΒΑΡΗΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για ποιότητα ζωής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

Φιλικά
Δημήτρης Κυπριώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Βάρης
και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το Συνδυασμό
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για ποιότητα ζωής - Ανδρέας Κάσδαγλης,
με την ευκαιρία της ονομαστικής του γιορτής,
θα δεχτεί στις 27 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 7μμ
στην Ταβέρνα ΓΑΡΔΕΝΙΑ στην Βάρη (πλατεία Δήμα),
τις ευχές όλων των φίλων και γνωστών του.

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Η νοθεία είναι γλυκιά
...αμαρτία

Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρώσουν την ψηφοφορία και να αποδείξουν για άλλη μια φορά, ότι η νοθεία είναι καλή όταν τη χρησιμοποιούμε για πάρτη μας.

Ο Αλαβάνος δεν κατεβαίνει
με το Συνασπισμό

Γράφοντας στο προηγούμενο φύλλο για τις εκλογές των περιφερειακών υποψηφίων, βάλαμε τον Αλέκο Αλαβάνο ως υποψήφιο
του Συνασπισμού, αν και στην αρχή γράφαμε ότι κατεβαίνει με το
Τη νοθεία την απεχθάνεται ο καθείς όταν αφορά τον αντίπαλό του, ενώ την «μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής».
αγαπά όταν τον βολεύει.
Δεν κατεβαίνει λοιπόν με τον Συνασπισμό, αλλά μας έχουν μπερΑφορμή μου έδωσε το ερωτηματολόγιο που είχαμε αναρτήσει στο site της εφη- δέψει οι περί τον Συνασπισμό με όλον αυτόν τον πολυτεμαχισμό.
μερίδας μας, «αν ψηφίζατε σήμερα, ποιον υποψήφιο δήμαρχο θα ψηφίζατε;» Το
ερώτημα αφορούσε τις δημοτικές κοινότητες των 3Β (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη).
Τις τρεις πρώτες ημέρες που ψήφιζαν οι αναγνώστες του site τα ποσοστά έρχονταν φυσιολογικά, είχαν μια εικόνα που ανταποκρινόταν λίγο-πολύ στα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Μετά ήρθε η έκρηξη. Πήραν είδηση οι υποψήφιοι
την ψηφοφορία και άρχισαν να ψηφίζουν ομοθυμαδόν. Δεν τους έφτασε όμως
αυτό, κάποιοι πιο ειδικοί, χρησιμοποίησαν – κατά τη γλώσσα των πληροφορικάριων – διαφορετικά μπράουζερς στον ίδιο υπολογιστή, ακόμη έσπασαν τα cookies και άρχισαν να ψηφίζουν πολλαπλάσια.
Ετσι είδαμε το φαινόμενο να ανεβαίνουν με ταχύτητα του φωτός τα ποσοστά
κάποιων υποψηφίων, αφού μετέτρεψαν τα cookies σε κουκιά!...

Εκ της διευθύνσεως
Ζητάμε συγνώμη για την μετακίνηση των μόνιμων σελίδων, για
απουσία τους (υγεία, πολιτισμός) και για έλλειμμα γενικότερη
ενημέρωσης.
Κρίθηκε όμως επιβεβλημένη λόγω της ενημέρωσης των αναγνωστών μας, για τις επερχόμενες εκλογές.

Ο ρόλος των Συμβούλων

Γιώργος Τσαλκάνης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με το συνδυασμό “ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ”
Από την ετυμολογία της λέξεως συνάγεται
άμεσα πως, «Σύμβουλος» - δημοτικός ή μέλος άλλου συμβουλίου – είναι εκείνος που
εκφράζει θέληση (βούληση) μαζί με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου.
Η βούληση του συμβουλίου – η απόφαση
για εκτέλεση προς αυτήν την κατεύθυνση – είναι η συνισταμένη ή η επικρατέστερη πλειοψηφικά, των βουλήσεων καθ’
έκαστον, καθενός Συμβούλου ξεχωριστά,
μετά από διαλογική συζήτηση – διαβούλευση – και ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας.
Άρα ο ρόλος του Συμβούλου, θα μπορούσε
να καθοριστεί συνοπτικά, στην κατάθεση
της απόψεώς του επί συγκεκριμένου θέματος, την ανάπτυξη της επιχειρηματολο-

γίας και την υπερψήφιση ή καταψήφιση
της συγκεκριμένης προτάσεως ή και μόνον αυτό.
Στα πολιτικά Συμβούλια (Κοινοβούλιο,
Υπουργ. Συμβούλιο, Νομαρχιακά, Περιφερειακά κλπ) και εν προκειμένου στα Δημοτικά Συμβούλια, τα πράγματα δεν είναι τόσο «απλά».
Αν εξετάσουμε τα πράγματα όπως συνήθως γίνονται στην πράξη, ο Σύμβουλος
της πλειοψηφίας κυρίως, λειτουργεί περίπου ως «μετοχή» του δημάρχου που περνάει τις απόψεις του ανάλογα με τον αριθμό των συμβούλων που «κατέχει». Ο Σύμβουλος δηλαδή είναι ένα σιωπηλό ον ή
διαπληκτιζόμενο με τους αντιπάλους, προκειμένου να επιβάλλει την επιθυμία του
δημάρχου «του», καταλήγοντας σ’ ένα
«ναι» κατά την ψηφοφορία.
Σ’ αυτή την περίπτωση, πολύ συνηθισμένη
στην πράξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για
«Συμβούλιο», αλλά για πλειοψηφικό «πακέτο μετοχών», όπου ο πλειοψηφών – ο
Δήμαρχος – περνάει τις απόψεις του τηρώντας τυπικά την νομιμότητα, καταργώντας όμως ουσιαστικά τη δημοκρατική διαβούλευση.
Η δημοκρατική διαβούλευση, προϋποθέτει
ελευθερία έκφρασης και ψήφισης κατά
συνείδηση, πράγμα που το προβλέπει και
το διατυπώνει ρητά ο νομοθέτης στον Δημοτικό Κώδικα (άρθρο 94 §1): «Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση».

Γιατί όμως οι σύμβουλοι δέχονται ενίοτε
τον άχαρο ρόλο του άβουλου πλάσματος;
Γιατί το σύστημά μας είναι αρχηγο-κεντρικό. Πρωθυπουργικό-κεντρικό για το κυβερνόν εκάστοτε κόμμα, Δημαρχο-κεντρικό
για τους Δήμους. Από το Δήμαρχο εξαρτάται η απόκτηση κάποιου υπέρτερου
αξιώματος, αντιδημαρχίας κλπ.
Επομένως, δύσκολα του “χαλάς το χατήρι” αν δεν θέλεις να γίνεις το «μαύρο
πρόβατο».
Αυτή ειναι εν πολλοίς και σε συντομία η
κρατούσα κατάσταση.
Αν το δούμε το θέμα δεοντολογικά, πως
πρέπει δηλαδή να λειτουργήσει ένας σύμβουλος που σέβεται τον εαυτόν του και
τους ψηφοφόρους του, τα πράγματα είναι
αρκετά διαφορετικά.
Τα τυπικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες
περιγράφονται στα άρθρα 93 και 98 του
Δημοτικού Κώδικα. Οι αρμοδιότητες του
Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) είναι πολλές
και καθοριστικές για την ποιότητα της ζωής μας και την «τσέπη» μας. «Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν
το Δήμο…» (αρθ.93 §1).
Το Δ.Σ. «καθορίζει τους φόρους, τα τέλη,
τα δικαιώματα και τις εισφορές» (§3) ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί κάποιοι έχουν σκοπό να βάλουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη μας.
Ακόμα το Δ.Σ. – δηλαδή οι Σύμβουλοι –
έχουν «αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περι-

βάλλοντος …εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, …ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών επεμβάσεων…» κλπ, κλπ.
Έξω όμως απ’ τα θεσμοθετημένα αλλά και
μέσα απ’ αυτά, «ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη
ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου
των δημοτών», επίσης κατά τον κώδικα.
Αυτό είναι και το κεντρικό και σημαντικότερο σημείο του ρόλου του Συμβούλου: το
κοινό συμφέρον της πόλης!
Είναι η πρώτη δέσμευση και υποχρέωση
του Συμβούλου. Αυτό είναι, πρέπει να είναι, πάνω από το Δήμαρχο, πάνω από το
πρόγραμμα, πάνω απ’ το προσωπικό μας
συμφέρον, πάνω απ’ τους φίλους μας και
τις όποιες «υποδείξεις».
Μετά απ’ αυτή την κύρια δέσμευση του
Συμβούλου, ακολουθεί η υποχρέωση τήρησης του προεκλογικού προγράμματος του
συνδυασμού του, που αποτελεί το οιονεί
«Συμβόλαιο» με τους δημότες.
Αυτά τα “πρέπει”, καθορίζουν και το ρόλο
του Δήμοτικού Συμβούλου.
Για τους λόγους αυτούς εξ’ άλλου κι εγώ
προσωπικά αποφάσισα να συμμετέχω στο
συνδυασμό ΔΑΔΑ με όραμα με υποψήφιο
δήμαρχο τον Άγγελο Αποστολάτο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Γιατί
διακηρύσσει και εγγυάται την δημοκρατική
λειτουργία του δημοτικού Συμβουλίου και
του δήμου, με διαφάνεια, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια και αποφασιστικότητα.

ΕΒΔΟΜΗ
Η πρώτη επέτειος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία,
βρήκε το κυβερνόν κόμμα να έχει μεταλλαχθεί
από σοσιαλιστικό, σε κόμμα της κυρίαρχης
ελίτ, αδιάφορο και απροσπέλαστο στα λαϊκά
στρώματα, που πάντα και παραδοσιακά το στήριζαν. Και στον αντίποδα, να έχει επιδείξει ενδιαφέρον, μόνον για τις τράπεζες, το μεγάλο
κεφάλαιο και τους ξένους επενδυτές! Ενα κόμμα, που έχει ήδη τα ηνία της διακυβέρνησης
της χώρας, από έτους, φρόντισε και εκμεταλλεύτηκε την μεγάλη δημοσιονομική κρίση, την
οποία περαιτέρω, εντέχνως και κακοβούλως
διόγκωσε με τις συνεχείς και απανωτές του
δηλώσεις και δή, δια χειλέων του ίδιου του
πρωθυπουργού! -(Ακόμη και μέχρι προχθές,
στο εξωτερικό, έγιναν «βούκινο» οι δηλώσεις
του, ότι δήθεν κυβερνά μια διεφθαρμένη χώρα)
- Απώτερός του σκοπός, η επιβολή των πιο
σκληρών «διαρθρωτικών» μέτρων, των ήδη
προαποφασισμένων, από τον Αύγουστο του
2009, με την μορφή που έχει τώρα το μνημόνιο, όπως μας «σερβιρίσθηκε» στην συνέχεια!
Γιατί ναι ο κ. Παπανδρέου ήξερε πολύ καλά, εκ
των προτέρων, πιό πρόγραμμα θα εφήρμοζε,
όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα
του IMF (ΔΝΤ)-(δείτε: http://www.imf.org)
Σύμφωνα λοιπόν, με αυτήν, αποδεικνύεται, ότι
μέχρι τον Μάιο του 2009 ο διεθνής Χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που μας κατέχει πλέον οικονομικώς (μέχρι στιγμής και ποιός ξέρει
με τι τρόπο αργότερα), είχε συνομιλίες με την
κυβέρνηση Καραμανλή. Στη συνέχεια, αφού
μάζεψε διάφορα στοιχεία, μέχρι τον Ιούνιο του
ίδιου έτους και ενημερώθηκε με update τρέχουσες πληροφορίες τον Ιούλιο, τον αμέσως
επόμενο μήνα Αύγουστο, εξέδωσε το υπ’
αριθμόν 9/244 country report, για την χώρα μας!
Στη σελίδα 17 αυτής της αναφοράς, μνημονεύ-
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TO XΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@hotmail.com

ονται τα μαύρα σύννεφα της ελληνικής οικονομίας, η ανεργία,τα spreads, η ύφεση, όλο
μας το κακό το χάλι, ενώ στην σελίδα 25 περιλαμβάνεται συμπυκνωμένο, όλο το μνημόνιο, χωρίς να έχει βέβαια, νομικώς την ισχύ
του υπογραφέντος επισήμου. Παράλληλα
προς το τέλος της σελίδας αυτής, γίνεται σαφής υπόδειξη για την κατάργηση του 13ου και
14oυ μισθού (eliminating αγγλιστί)! Σας υπογραμμίζω, εν προκειμένω, τον εκδότη του εγγράφου, που είναι το ΔΝΤ, αφ’ενός κι αφ’ετέρου την ημερομηνία έκδοσής του που είναι ο
Αύγουστος του 2009!
Κι όμως ο ΓΑΠ, την 13η Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους στην Θεσσαλονίκη, έκανε τον «Κινέζο»!
Σε ερώτηση δημοσιογράφων και κατά την διάρκεια συνέντευξης, στη 74η Διεθνή Εκθεση,
αναφέρθηκε με σιγουριά στο πρόγραμμά του,
το οποίον όπως διαβεβαίωνε, είχε τεθεί υπ’
όψιν των Ευρωπαίων εταίρων μας κι ότι είχε
συνομιλήσει σχετικά και με τον Τρισέ και με
τον Αλμούνια και με τον Μπαρόζο, που το έβρισκαν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο!! Ακουσονάκουσον!!! Και φυσικά απέφυγε εντέχνως και
κάθε σχετική ερώτηση, ως προς την παύση των
πληρωμών και την αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων, που εφημολογείτο για
τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Και επί πλέον,

Εικόνες από γυμνάσια και λύκεια υπό κατάληψη. Εικόνες
μιάς κοινωνίας που δελεάστηκε, εξαπατήθηκε και συναίνεσε στην παρακμή της. Εικόνες ντροπής για οποιαδήποτε ευνομούμενη, πολιτισμένη και δημοκρατική χώρα.
Ο ιστορικός του μέλλοντος όταν κληθεί να εξηγήσει το
γιατί σάπισε ως το μεδούλι ένα έθνος που δίδαξε πολιτισμό και αρετή σε όλη την ανθρωπότητα, θα πρέπει
οπωσδήποτε ν’ αναφερθεί και στον παιδοκτόνο νόμο του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., που τον ανέχθηκαν και οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και επιτρέπει σε ανήλικα παιδιά να καταλαμβάνουν -και συχνότατα να
καταστρέφουν- «δημοκρατικότατα», δημόσια περιουσία στο όνομα βαρυσήμαντων διεκδικήσεων, όπως «πιο φτηνές τυρόπιτες»
και «πιο πολύ χαρτί στις τουαλέτες». Θεσμοθετημένη «επαναστατική» γυμναστική αποπροσανατολισμού - μέσω μηνυμάτων
στα κινητά των μαθητών- που ομνύει βέβηλα στη μνήμη του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου του 1973 και εκπορεύεται από τα
γνωστά «προοδευτικά» ηχεία και χαλκεία της εθνικής λοβοτόμησης των Ελλήνων.
«Εμπρός στον έτσι που χάραξε ο τέτοιος»!
Ακόμα όμως και αυτός ο νόμος-ολετήρας της Παιδείας ορίζει κάποιες προϋποθέσεις για να είναι «νόμιμη» η κατάληψη του δημόσιου σχολείου από τα παιδιά των γονέων που πληρώνουν με τους
φόρους τους την ξεχαρβαλωμένη στο όνομα της Δημοκρατίας
Δημόσια Παιδεία. Για να μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα κι
όχι να γυρνάνε στις καφετέριες τις ώρες που θα έπρεπε να διδάσκονται. Λέει λοιπόν ο σοφός νομοθέτης, που έστελνε τα παιδιά
του σε ιδιωτικό σχολείο, ότι τα πενταμελή, τα δεκαπενταμελή και
τ’ άλλα της αμετροέπειάς μας πολυτελή προνόμια που εκχώρησαν στους παίδες οι εκλεγμένοι παλίμπαιδες, θα πρέπει να συνεδριάζουν και κατά πλειοψηφία ν’ αποφασίζουν αν γουστάρουν να
κάνουν μάθημα ή όχι. Παγκόσμια ελληνική ευρεσιτεχνία! Η Ελλάδα και σήμερα δίνει τα φώτα της στην ανθρωπότητα, αλλ’ επειδή
οι σύγχρονοι «φωτοδότες» είναι εμφανώς κρετίνοι, η ανθρωπότητα δεν τσίμπησε και μείναμε μόνοι να διαφθείρουμε «δημοκρατικά» το αύριο της πατρίδας μας, τα παιδιά μας.
Τηρείται λοιπόν η νομοθετική πρόβλεψη για την πλειοψηφική νομιμοποίηση μιας σχολικής κατάληψης; Σαφέστατα όχι, αφού στις
συντριπτικά περισσότερες των περιπτώσεων μιά δυναμική μειοψηφία βάζει λουκέτα κι αλυσσίδες, διαπομπεύει δια βοής όσους

αρνήθηκε κατηγορηματικά, ότι την επαύριον
της εκλογής του, θα κατέφευγε στην λήψη δανείου, ισχυριζόμενος ότι με την αποκοπή των
υπερωριών και των οδοιπορικών και με την
εξοικονόμηση, συνεπεία αυτών, 160 εκατ. Ευρώ, θα έλυνε το δημοσιονομικό πρόβλημα!!
Δηλαδή η αστειότητα και η, εν γνώσει του, παραπληροφόρηση, σε όλο της το μεγαλείο! (Για
όποιον ενδιαφέρεται να δεί όλη την τότε συνέντευξη, ας κοιτάξει στην διεύθυνση:
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObje
ct/id/9d3ecb37-956a-4e02-ae37-18c5c33bf513.)
Την ίδια θέση του, με ακριβώς τους ίδιους
ισχυρισμούς, επανέλαβε απτόητος και στην
τηλεμαχία του, με τους υπόλοιπους κομματικούς αρχηγούς, που αν μη τι άλλο, γνώριζαν κι
αυτοί,την φριχτή οικονομική μας κατάσταση
και οπωσδήποτε, την ήδη κυκλοφορούσα στα
αρμόδια γραφεία, αναφορά του ΔΝΤ! Οπως καταλαβαίνετε, την γνώριζαν όλοι, εκτός από
τον λαό, που τώρα την πληρώνει!
Ομως και πέραν της αυτοδιάψευσής του, στην
συνέχεια, η πλέον επίσημη και έγκυρη επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας του, έγινε από τον ίδιο
τον Γιούγκερ, πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και προέδρου του Eurogroup, καθώς και από
τον πρώην ΥΠ.ΟΙΚ. της Γερμανίας Στάινμπρουκ,
που εδήλωσαν ότι ο ΓΑΠ γνώριζε!......Και βεβαί-
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ως γνώριζαν άπαντες, κυβερνώντες και
μη........Παρ’ όλα αυτά και μολονότι, ακόμη κι αν
δεχόμασταν ότι έγινε και έγιναν γνώστες του
γεγονότος, ΜΕΤΑ τις εκλογές και όχι ΠΡΙΝ, η
επιλογή του μνημονίου, ως τον αναγκαστικό μονόδρομο, εν όψει του διλήμματος «μνημόνιο ή
χρεωκοπία», ή «μνημόνιο ή αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων», θα μπορούσε να
αποφευχθεί! Με ποιό τρόπο; Μα με το Flexible
Credit Line: ένα από τα προϊόντα του ΔΝΤ, που
δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι, ούτε ακούσθηκε
ποτέ σε πάνελ συζητητών για την οικονομία. Είναι ένας ευέλικτος τρόπος δανεισμού κατά τον
οποίον ο διεθνής οργανισμός, διευκολύνει με
ρευστότητα, χώρες-μέλη του, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν ανάλογα προβλήματα. To επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, παρόμοιο με το επιτόκιο των τυπικών συμφωνιών, ο χρόνος αποπληρωμής τα 3,25-5 έτη και χωρίς να υπάρχει ανάγκη υπογραφής μνημονίου με επαχθείς όρους
(ίδετε Μεξικό, Κολομβία, Πολωνία και που όμως
δεν τον χρησιμοποίησαν στο τέλος, αφού δανείσθηκαν από άλλους δανειστές προστρέξαντες, εν όψει του ΔΝΤ, για να μην χάσουν τους
τόκους....) Φαίνεται, όμως δυστυχώς, ότι η παράμετρος αυτή δεν υπήρχε στην συμφωνία για
την δύστυχη, από πολλές απόψεις, πατρίδα
μας.Τα πάντα ήταν προαποφασισμένα, μέσα κι
έξω από την χώρα, μέσα σε συνωμοσία σιωπής!
Για να καταλήξουμε χώρα με το STIGMA του
IMF! Και να πάψουμε, ασφαλώς, να είμασθε αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη εθνότης, στον παγκόσμιο χάρτη. Γίναμε προφανώς, αντικείμενο δολίων σχεδίων εθνικών μειοδοτών όλων των παρατάξεων! Θα το ανεχθούμε; Θα εξακολουθήσουμε, να είμασθε θεατές, σ’αυτό το γκράν-γκινιόλ φίλμ; Αλήθεια,...«ως πότε παλλικάρια,θα
ζούμε στα στενά;.....»

θητές δεν αντέχουν οι γονείς τους το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος της παρα-παιδείας; Ε, αυτοί απλά ας κόψουν
τον λαιμό τους κι ας περιμένουν πότε οι αρχι-μπουμπούνες αρχηγοί της κατάληψης θα βαρεθούν και θα ξανανοίξουν το σχολείο.
Πολύ πριν εφαρμοστεί ο αντι-παιδαγωγικός νόμος είχαν
αρχίσει να εκλείπουν οι παιδαγωγοί. Τα πανεπιστήμια
έβγαζαν φουρνιές δημόσιων υπαλλήλων και συνδικαλιστών με
ελάχιστη έως μηδαμινή συναίσθηση του εκπαιδευτικού τους –ως
θα ‘πρεπε- λειτουργήματος. Στείρους αναμασητές τυπωμένης
γνώσης, αλλ’ όχι οδηγούς ψυχών. Οι ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις στοχοποιούνται από τους «συναδέλφους», βλέπουν άλλους
με λιγότερα ή καθόλου προσόντα να γίνονται γυμνασιάρχες και
λυκειάρχες και οδηγούνται πειθαναγκαστικά στην απραξία και
στη βουβαμάρα. Η δημοκρατία των αδιάφορων και των φοβισμένων σε όλο της το αποκρουστικό μεγαλείο.
Εικόνες μετά το πέρας μιάς κατάληψης. Ρημαγμένο το αμφιθέατρο, το χημείο, το γραφείο των καθηγητών, σπασμένα θρανία, διαλυμένοι υπολογιστές. Διαρηγμένο, λεηλατημένο το κυλικείο, ληστευμένο το ταμείο του. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Μπήκαν ποτέ στον
κόπο οι γονείς και οι καθηγητές αυτών των παιδιών να τα διδάξουν σεβασμό στην δημόσια και ιδιωτική περιουσία; Αντιθέτως, σε
μιά συγκεκριμμένη περίπτωση επιτέθηκαν φραστικά και οι μεν και
οι δε στον ανάδοχο του ληστευμένου από τους καταληψίες μαθητές σχολικού κυλικείου επειδή είχε ...το θράσος να φέρει την
Σήμανση: «Μπορείς να αποδείξεις ότι ευθύνονται τα παιδιά για τις
καταστροφές και τις κλοπές»;

Όταν η κοπάνα βαφτίζεται κατάληψη
και η παρακμή δημοκρατία
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
«φύτουκλες» και «σπασίκλες» τολμήσουν να ψελλίσουν ότι θέλουν να κάνουν μάθημα και επιβάλλει δημοκρατικότατα στην παθητική πλειοψηφία τον νόμο του φέροντος τις αλυσσίδες. Συνήθως οι πρωτεργάτες των καταλήψεων είναι οι γνωστοί περιφερόμενοι στο προαύλιο εν ώρα μαθημάτων αρχικουμπούρες και αρχικοπανατζήδες, που κάποια στιγμή βαριούνται τη μοναξιά της κολοβής αλεπούς του Αισώπειου μύθου κι απο-φασίζουν να κολοβώσουν και τις άλλες.
Η καταδρομική επιχείρηση γίνεται συνήθως βράδυ και το πρωί οι
καθηγητές, οι γονείς κι οι μαθητές αντικρύζουν το γνωστό πανό
και το λουκέτο του τετελεσμένου γεγονότος. Μπορεί, άραγε, ο
κάθε λυκειάρχης και γυμνασιάρχης του οποίου το σχολείο τελεί
υπό κατάληψη ν’ αντιδράσει; Ναι, αν δεν έχει πάρει διαζύγιο από
την συναίσθηση των ευθυνών του. Ο σοφός-κρετίνος νομοθέτης
ορίζει ότι η κατά πλειοψηφία απόφαση των καταληψιών μαθητών
θα πρέπει να αποδεικνύεται με τις υπογραφές τους και με την,
επίσης πλειοψηφούσα παρουσία τους στον χώρο του σχολείου
καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάληψης. Τηρούνται ποτέ αυτές οι
προϋποθέσεις; Σπανιότατα. Έχει επομένως κατά νόμο το δικαίωμα ο διευθύνων το σχολείο, να ζητήσει επέμβαση της Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέως για να εισέλθει στο σχολείο και σε
περίπτωση που οι καταληψίες είναι λιγότεροι των όσων ορίζει ο
νόμος, να μπουν οι καθηγητές στις τάξεις και να καταγράψουν
παρόντες και απόντες μαθητές.
Γιατί δεν τηρείται κατά γράμμα ο έστω αυτός εκτρωματικός νόμος; Διότι, απλούστατα, όσο διαρκούν οι καταλήψεις, οι καθηγητές πληρώνονται χωρίς να εργάζονται. Οι γονείς στην πλειονότητά τους έχουν προ πολλού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο σχολείο είναι απλώς μιά τυπική διαδικασία κι ότι στην ουσία
τα παιδιά τους θα μορφωθούν μόνο στα φροντιστήρια. Κι όσοι μα-

Όχι, δεν ευθύνονται τα παιδιά. Ευθύνεστε εσείς οι γονείς κι οι δάσκαλοί τους που τα εκπαιδεύετε με την αδιαφορία και ανευθυνότητά σας για να γίνουν αντικοινωνικοί και ανεύθυνοι πολίτες αύριο.
Αντί να παιδαγωγείτε, ως οφείλετε τα παιδιά, αγνοήσατε τον ίδιο
τον αρχέγονο νόμο της Φύσης που ορίζει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καθοδηγούν τους μικρότερους, παραιτηθήκατε των υποχρεώσεών σας και μεταθέσατε τις ευθύνες σας σε μιά Πολιτεία αποδεδειγμένα κατώτερη των περιστάσεων.
Σαν να μην έφτανε που αφεθήκαμε να σαπίσουμε ως άτομα και
κοινωνία, στερούμε και την παραμικρή ελπίδα από τα παιδιά μας
να γίνουν καλύτερα από εμάς.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Βουλιαγμένης

ΕΒΔΟΜΗ
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Σας περιμένουμε την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις 19:30
στο χώρο Vive Mar στη Βούλα.
Ο Δήμαρχος Βάρης και Υποψήφιος Δήμαρχος “Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης”

Παναγιώτης Καπετανέας
θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του Συνδυασμού του
για τη Νέα μας Πόλη και τους συνεργάτες του
Επίσης σας περιμένουμε:
 στην ανοιχτή συζήτηση στο Δημοτικό Θέατρο της Βάρκιζας την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου στις 8.00μ.μ. με θέμα “ανάπλαση πράσινη ζωής
στην πόλη - ποδηλατόδρομος”

 στην παρέλαση που θα γίνει για πρώτη φορά στην Βάρκιζα στις 28 Οκτωβρίου και αμέσως μετά την παρέλαση, στα εγκαίνια του κέντρου
πολιτισμού και εικαστικών τεχνών, στην παραλία της Βάρκιζας

 στην ανοιχτή συγκέντρωση στο parking του Al cielo την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στις 730μ.μ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η αγωνίστρια που δίνει καθημερινές μάχες
για να σωθεί η παραλία μας
ΠΑΡΑΛΙΕΣ SOS!!
Οι παραλίες μας και ο αιγιαλός είναι ζωτικά αγαθά, ελεύθερα και κοινά σε όλους τους πολίτες. Η πρωτοφανής διαδικασία παραχωρήσεως των ακτών του ΕΟΤ σε επιχειρηματικά συμφέροντα αναδεικνύουν την όλη υπόθεση ως μέγα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό σκάνδαλο. Με το άρθρο 12 του ν.2636/1998 συνεστήθη
ανώνυμος εταιρεία αξιοποιήσεως της περιουσίας του ΕΟΤ, η γνωστή σήμερα ΕΤΑ Α.Ε. (Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης). Στη δημόσια περιουσία που διαχειρίζεται η
εταιρεία αυτή με δικαίωμα μάλιστα εκποιήσεώς της, περιλαμβάνονται οι πέντε οργανωμένες ακτές που βρίσκονται στην Αττική (Ακτή Αλίμου, Ακτή Β’ Βούλας, Ακτή
Β’ Βούλας, Ακτή Βουλιαγμένης και Ακτή Βάρκιζας). Με διάφορες συμβάσεις και με την σύμφωνη γνώμη των οικείων Δήμων, οι ακτές μας παραχωρήθηκαν πλέον στα
ιδιωτικά συμφέροντα.
Η παροχή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε ιδιώτες και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και των ελεύθερων χώρων της παραλίας
σε αυτούς συνεπάγεται τον έλεγχο των ιδιωτών στην πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα και αποστερεί το δικαίωμά μας να την απολαμβάνουμε ελεύθερα. Οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπουν εντατικοποίηση και εμπορευματοποίηση των χρήσεων των ακτών μας και τη μετατροπή τους σε εμπορικά κέντρα με αποτέλεσμα την επιδείνωση
των όρων διαβιώσεώς μας. Σκοπός των συμβάσεων όπως αναγράφεται στις οικείες πράξεις μεταβιβάσεως είναι
η αύξηση της καταναλώσεως στις ακτές με την ανέγερση κτιρίων, όπως πολυκαταστήματα λιανικού εμπορίου
πάσης φύσεως, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και κινηματογράφοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις συμβάσεις αυτές η μόνη αναφερομένη ως δωρεά παρεχομένη υπηρεσία είναι η κολύμβηση. Οι παραλίες όμως είναι από
τα πλέον ευπαθή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός μας και είναι δεκτικές ηπίας μόνον διαχειρίσεως με
κύριο προορισμό την κολύμβηση. Οι προαναφερθείσες χρήσεις και υπηρεσίες που επετράπησαν με την συναίνεση της προηγουμένης δημοτικής αρχής αποτελούν βάναυση παραβίαση των διατάξεων του Συντάγματος περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ελληνικές ακτές είναι κρίσιμο και πολύτιμο μέγεθος
του Εθνικού φυσικού κεφαλαίου και ουσιώδης παράγων της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων. Η ανάγκη
διασώσεως και διαφυλάξεώς τους για την παρούσα και τις μέλλουσες γενιές, οδήγησε πολίτες και πολιτιστικούς συλλόγους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και επέτυχαν μετά από πολυετείς και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες την έκδοση σειράς αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (891, 892,
893, 894, 895/2008) κατά τις οποίες επιλύθηκε το ζήτημα της διαδικασίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου της χώρας να δικάσει τις εν λόγω διαφορές αναθέσεως της διαχείρισης των ακτών σε
ιδιώτες. Οι σχετικές υποθέσεις θα εκδικασθούν πλέον από το Δ’ τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, στις 30 Νοεμβρίου 2010. Θα πολεμήσουμε για την προστασία της παραλίας μας και του
αιγιαλού μας να παραμείνουν στην κοινοχρηστία των πολιτών και να μην παραχωρηθεί η συνολική διαχείρισή τους και εκμετάλλευση σε ιδιώτες που επιδιώκουν το ιδιωτικό τους συμφέρον και όχι την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.
Θα αγωνισθούμε να προστατεύσουμε τις ακτές μας από την παράνομη λειτουργία των νυκτερινών κέντρων τύπου LA PLAYA που οι προηγούμενοι Δήμαρχοι αγκάλιασαν και φέρουν
ακέραιη την ευθύνη για την πληθώρα των απαγορευμένων χρήσεων στην περιοχή μας και
την νόθευση του καθεστώτος αποκλειστικής κατοικίας. Δεν θα επιτρέψουμε ένα τείχος κτισμένων όγκων να αποκόψει τον Δήμο μας από την θάλασσα. Ο θόρυβος και το κυκλοφοριακό χάος έχουν ήδη υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής μας και έχουν καταστρέψει την ψυχική μας ηρεμία.
Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι μαζί για να παραμείνει η παραλία μας στους πολίτες.
Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε με την ψήφο μας εκείνον που μας την διασφαλίζει: την
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ με υποψήφιο Δήμαρχο
τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ.
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«Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς πολλά και χαρούμενα παιδιά γύρω μου»

Στα σχολεία της Βουλιαγμένης ένα όνομα είναι
πιό οικείο στους μαθητές, ακόμα και από εκείνα
των πιό αγαπημένων τους δασκάλων. Υπάρχουν σήμερα μαθητές στο Λύκειο της Βουλιαγμένης που θυμούνται τη Μαρία Σίνα δίπλα σε
κάθε ανάγκη και πρόβλημά τους από τότε που
πήγαιναν στο Δημοτικό. Έτσι όμως αισθάνονται
για κείνη και οι εκπαιδευτικοί. Κι ακόμα όλοι οι
σύλλογοι της Βουλιαγμένης. Από το πιό μικρό
πρόβλημα μέχρι τα πιό σημαντικά, το κινητό της
είναι πάντα φορτωμένο. Όπως και οι ώρες της.
«Μαρία τρέχα». Σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα
παιδιά, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δεν
αρνήθηκε ποτέ την βοήθειά της.

Μαρία Χόβρη-Σίνα

χαν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστυνομικών.

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με Γρηγόρη Κασιδόκωστα

Τα παιδιά της Βουλιαγμένης και οι γονείς τους
είχαν την τύχη να χαρούν αξέχαστες στιγμές
στις πολύ προσεγμένες χριστουγεννιάτικες και
αποκριάτικες γιορτές που διοργανώνει κάθε
χρόνο. Με την ίδια αγάπη και φροντίδα είναι
πάντοτε κοντά στους μετανάστες που ζουν και
εργάζονται στη Βουλιαγμένη, έχοντας συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην ένταξή τους
στην τοπική κοινωνία. Βοηθά επίσης ενεργά
στην οργάνωση των σχολικών εκδρομών. Τα τελευταία δύο χρόνια οργανώνει με εξαιρετική
επιτυχία τα Προγράμματα Θερινής Απασχόλησης των παιδιών της Βουλιαγμένης, στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Κ.Β όπου ψυχαγωγούνται
δημιουργικά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με κολύμπι, ναυταθλητισμό, σκάκι, ζωγραφική, χορό και κατασκευή κοσμημάτων,
υπό την επίβλεψη εκπαιδευτών και την άγρυπνη
φύλαξη σχολικού φύλακα του Δήμου και ναυαγοσώστη.

Έχουμε ο καθένας τα καθημερινά προβλήματά
του και μας φαίνονται βουνό. Πως τα καταφέρνει η Μαρία να κάνει προβλήματά της, τα
προβλήματα τόσων ανθρώπων κάθε μέρα κι
όποτε την δεις να ‘ναι μεσ’ στην καλή χαρά,
αυτό είναι απορίας άξιον. Μητέρα τριών παιδιών η ίδια, έχει χωρέσει μέσα στην οικογένειά της και την καρδιά της όλα τα παιδιά της
Βουλιαγμένης. Ξεκίνησε προ πολλών ετών να
υπηρετεί ως πρόεδρος ή μέλος όλων των συλλόγων γονέων, σχολείων της Βουλιαγμένης,
αλλά σύντομα φάνηκε ότι αυτό δεν της ήταν
αρκετό. Έτσι, παρέχει τις υπηρεσίες της ως:
- Πρόεδρος και αρχηγός τμήματος του σώματος Ελλήνων Οδηγών
- Πρόεδρος της Χορωδίας Βουλιαγμένης
- Έφορος αθλητικού τμήματος του Ναυτικού
Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης
- Μέλος Δ.Σ. σε Ε.Ε.Σ.Κ.Ο και Α.Μ.Ε.Α
Παράλληλα προσφέρει αδιάλλειπτα την βοήθειά της στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο
Βουλιαγμένης, στον εθελοντικό οργανισμό
«κάνε μιά ευχή», στο Χωριό SOS, στο ΠΙΚΠΑ, καθώς και στην διοργάνωση και διανομή
«χριστουγεννιάτικων καλαθιών αγάπης».
Μετά την εκλογή της στο Δημ. Συμβούλιο εκ-

προσώπησε τον Δήμο Βουλιαγμένης ως:
- Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού
και Γυμνασίου
- Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας
- Πρόεδρος των πολιτιστικών προγραμμάτων
- Έφορος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου
Βουλιαγμένης
- Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής
- Μέλος επιτροπής του Κοινωνικού Ξενώνα
Βουλιαγμένης
Είναι, επιπλέον, η υπεύθυνη για την οργάνωση
των δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεάτρου, ζωγραφικής, χειροτεχνίας, σκακιού,
κοσμήματος και χορού, καθώς και κολύμβησης, ιστιοπλοϊας, τένις γυμναστικής, γιόγκα,
αυτοάμυνας και ρυθμικής γυμναστικής, για
ενηλίκους και παιδιά. Στη διάρκεια της θητείας
της στο Δημ. Συμβούλιο, η Βουλιαγμένη έζησε
μιά πρωτόγνωρη πολιτιστική άνθιση με μουσικές και ποιητικές βραδιές, συναυλίες και χορωδιακά φεστιβάλ, εκθέσεις ζωγραφικής,
τουρνουά σκακιού και βραδιές χορού. Επιμελείται εδώ και χρόνια, με ιδιαίτερο μεράκι, τις
τελετές λήξης των αθλητικών προγραμμάτων,
ημερίδες στίβου κι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε Έλληνες και ξένους που συμμετεί-

Όταν την ρωτάς πως θα τα καταφέρει να είναι
πανταχού παρούσα στις ανάγκες των παιδιών
τριών πόλεων στο νέο Δήμο, σου απαντά με την
αφοπλιστική βεβαιότητα ότι στη Βούλα και στη
Βάρη υπάρχουν πολλοί με το δικό της μεράκι
και δεν έχει παρά να τους γνωρίσει για να φτιάξουν μιά μεγάλη εθελοντική ομάδα προσφοράς
στα παιδιά, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Γ. Ρ.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Του Γιώργου Γκολφινόπουλου*
Εδώ και τριάντα τουλάχιστον χρόνια, η Ελληνική κοινωνία έχει
δεχτεί επιδράσεις που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη μη υγιή
και μη ουσιαστική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων
της. Έτσι τα τελευταία 1-2 χρόνια με τη παγκόσμια οικονομική
κρίση που γνωρίζουμε, ο Έλληνας βρέθηκε απροετοίμαστος και
χωρίς τους μηχανισμούς ασφάλειας για την αντιμετώπισή της.
Επιγραμματικά αναφέρω μερικές παραμέτρους που συνέβαλαν σε αυτή την κατάσταση:
-Η αμφισβήτηση συστημάτων αξιών (ηθικών-πνευματικώνυλικών κ.λ.π.)
-Η αλλαγή κοινωνικοπολιτικών συστημάτων παγκόσμια
-Η επιρροή των Μ.Μ.Ε.
-Η καταναλωτικού τύπου διαχείριση του διαδικτύου
-Η μη κατάλληλη υποστήριξη των μεταποιητικών μονάδων
-Ο μη ελεγχόμενος και παραγωγικός Δημόσιος τομέας
Γι’ αυτούς και για άλλους συναφείς λόγους, η κοινωνία μας βρίσκεται σε αμηχανία. Είναι προβληματισμένη και σε αναμονή, σαν
να περιμένει τη λύση από κάπου αλλού. Ενώ εμείς πρέπει να
ενεργήσουμε.
Αυτή η κατάσταση σχετικής αδράνειας και αναπαραγωγής συμπεριφορών που δεν οδηγούν ουσιαστικά σε λύσεις πρέπει να
αλλάξει. Ας αναλογιστεί ο καθένας από τη πλευρά του, ποιες
ήταν οι συνέπειες μίας παθητικής αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων και της νοοτροπίας «ανοχής» που υπήρχε.
Η κρίση υπαγορεύει την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
Είναι μία εν δυνάμει ευκαιρία που αντί να μας αδρανοποιεί μπορεί να μας κινητοποιήσει για δραστική και ουσιαστική αλλαγή της
συμπεριφοράς μας και τη διαμόρφωση μίας άλλης νοοτροπίας.
Υπάρχουν μερικές προτάσεις για κινητοποίηση που δεν χρειάζονται σημαντική οικονομική συμμετοχή.
-Προσπάθεια προβολής και προώθησης των κοινωνικοκεντρικών
αξιών. (Π.χ. ανάπτυξη συμπεριφοράς εθελοντικού τύπου, πρακτική συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική συ-

μπαράσταση στις ευπαθείς ομάδες κ.λ.π.).
-Προσπάθεια εξασφάλισης του ατομικού συμφέροντος μέσω του
κοινωνικού συμφέροντος. Δηλαδή αντί να αγωνιζόμαστε ατομικά να αγωνιζόμαστε συλλογικά, σαν ομάδα. (π.χ. μέσα από τη
συλλογική προσπάθεια – αγώνα για την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων επωφελήθηκε συναισθηματικά και το κάθε άτομο
ξεχωριστά).
-Τοποθέτηση συγκεκριμένων στόχων με αποδέκτη το σώμα, το
πνεύμα και την ψυχή. Π.χ. το περπάτημα, η ποδηλασία, κάθε είδους σπορ, η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων δοκιμίων και επιστημονικών συγγραμμάτων, η παρακολούθηση επιμορφωτικών
εκπομπών στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η συμμετοχή μας
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αποτελούν μόνο μερικές ποιοτικές προτάσεις προς την βελτίωσή μας
-Σταδιακή – συστηματική αποφυγή της συμπεριφοράς «ανοχής»
σε κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα εκτροπής. Δεν μένουμε
αδρανείς άλλά μέσα από εναλλακτικές προτάσεις προσπαθούμε

για την αναβάθμιση της ποιότητας του βιοτικού και πνευματικού
μας επιπέδου.. Π.χ. φροντίζουμε να μην παρακολουθούμε τα καταναλωτικού τύπου προγράμματα στη τηλεόραση αλλά αυτά που
είναι ουσιαστικά και φροντίζουμε επίσης στην εργασία μας και
στις κοινωνικές μας σχέσεις να επισημαίνουμε ευγενικά τις συμπεριφορές «ανοχής».
-Αποφυγή προσκολλήσεων ιδεολογικού, πολιτικού, κομματικού τύπου και διεύρυνση της οπτικής μας. Μέσα από αυτό το μηχανισμό
μπορούμε να ανακαλύψουμε νέα ενδιαφέροντα για τη ζωή μας.
-Προσπάθεια προσδιορισμού του εαυτού μας και των άλλων μέσα από τις πράξεις και όχι από τα λόγια.
-Αποφυγή σκέψεων και πράξεων στις οποίες ενδεχόμενα το αίσθημα ανασφάλειας η κατωτερότητας ενίοτε μας οδηγεί και εκδηλώνουμε συμπεριφορές που τις αναπαράγουμε επειδή κάποιος άλλος τις διαπράττει. Π.χ. αφού παρκάρουν οι άλλοι πάνω στο
πεζοδρόμιο θα παρκάρω και εγώ, αφού «όλοι» κοιτάνε τον εαυτό τους το ίδιο θα κάνω και εγώ.
-Κατανόηση ότι η βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος, έχει
σαν αποτέλεσμα το ατομικό συμφέρον.
Εάν δεν κάνουμε αυτές τις μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, θα συνεχίσουμε να ζούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εάν μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτές
τις κατευθύνσεις για κάποιο μικρό διάστημα, θα νοιώσουμε σίγουρα καλλίτερα. Η οικονομική κρίση δεν θα έχει, τουλάχιστον
σε ψυχικό επίπεδο, τον αντίκτυπο που έχει τώρα επάνω μας.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι συμβάλλουμε, χωρίς αμφιβολία, ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας της κοινωνίας μας.
Ευχαριστώ.
Dr. Med. Γκολφινόπουλος Γιώργος
*Ψυχίατρος-Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ»
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Προεκλογικές συγκεντρώσεις στα 3Β
Δύο μεγάλες συγκεντρώσεις σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από
υποψηφίους Δημάρχους των 3Β.
Του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στη
Βάρκιζα και του Ανδρέα Κάσδαγλη στη
Βούλα.
Κατά γενική ομολογία η συγκέντρωση
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου σημείω-

ήταν πολύ καλά οργανωμένες και με
πολλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα
ο κάθε υποψήφιος.

ρουσία του τύπου.
Χαρακτηριστικό του Παν. Καπετανέα
είναι η μεγάλη επιτυχία του να ολοκληρώσει συνδυασμό, παρά τις απόψεις περί του αντιθέτου, από πολλούς.

Χαρακτηριστικό της εντύπωσης που
προκάλεσε είναι η προσχώρηση στο
συνδυασμό, εκείνη την ώρα, υποψηφίου από τη Βάρη, που προφανώς επείσθη για την καλή οργάνωση και επιτυΑπ’ την εκδήλωση του Ανδρέα Κάσδαγλη

το μεγαλύτερο μέρος παλιοί κάτοικοι
της Βούλας.
Η εκδήλωση περιελάμβανε εγκαινια
του εκλογικού του κέντρου και παράλληλα παρουσίαση υποψηφίων συμβούλων, ένα μίγμα παλιών και νέων ανθρώπων.
Παρουσίαση του συνδυασμού του έκανε και ο υποψήφιος Δήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας στη Βάρκιζα πα-

Απ’ την εκδήλωση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

σε τεράστια επιτυχία, με πολύ μεγάλη
συμμετοχή αλλά και αντίκτυπο.
Οι ομάδες των υποψηφίων που τον
πλαισιώνουν και από τις τρεις πόλεις

χία του συνδυασμού.
Και η εκδήλωση του Ανδρέα Κάσδαγλη όμως άφησε καλές εντυπώσεις. Ο
κόσμος που τον πλαισίωσε ήταν κατά

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ της Αριστεράς
των κινημάτων και της οικολογίας

Υποψηφιότητα
Αλέξη Μητρόπουλου
ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ
Υπόψη κας Αννας Βενετσάνου
Κυρία Διευθύντρια,
Με αφορμή τα όσα αναγράφονται στο φύλλο της Εφημερίδας σας στο φύλλο αριθμός 653 της 16/10/2010 περί
στήριξης του Συνασπισμού της Αριστεράς στον συνδυασμό του Αλέκου Αλαβάνου στη Περιφέρεια Αττικής κατά
τις περιφερειακές εκλογές 2010 και για την αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του στηρίζει και συμμετέχει στο Ψηφοδέλτιο ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ με επικεφαλής τον καθηγητή
Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξη Μητρόπουλο.
Έχουμε τη πεποίθηση ότι σύμφωνα με τη δημοσιογραφική
δεοντολογία θα φροντίσετε για την αποκατάσταση της
αλήθειας στο επόμενο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ.

Με Εκτίμηση,
Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής
Του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της Αριστεράς των κινημάτων και της οικολογίας
Λιώνης Δέδες,
Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής

Απ’ την εκδήλωση του Παναγιώτη Καπετανέα

Ενα συνδυασμό, όπως ελέχθη, ιδιαίτερα αξιόλογο από έμψυχο υλικό. Αυτό
του δίνει μία νέα δυναμική που μπορεί
να δημιουργήσει εκπλήξεις.

Δημοτική και Περιφερειακή
κίνηση του Κ.Κ.Ε.
Το ΚΚΕ κατεβάζει σε όλους του Δήμος και τις Περιφέρειες δικούς του υποψηφίους με τον τίτλο ”Λαϊκή Συσπείρωση” και προτροπή “ψήφο αντίστασης” στα
αντιλαϊκά μέτρα της Κυβέρνησης.
Στις δημοτικές κοινότητες των 3Β, υποψήφιος δήμαρχος, κατεβαίνει ο Κώστας
Πασακυριάκος.
Ο Κώστας Πασακυριάκος τονίζει μεταξύ άλλων, ότι συνεχίζονται οι επαφές και οι συναντήσεις ενημέρωσης της Λαϊκής Συσπείρωσης με εργαζόμενους στους δήμους, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τις θέσεις εργασίας με την εφαρμογή του Καλλικράτη, όπως:
Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε δήμους και νομαρχίες, απειλούνται με απόλυση,
με την υλοποίηση του "Καλλικράτη" από την 1η Γενάρη 2011. Πρόκειται για 30.000 35.000 εργαζόμενους που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει και βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας,
αφού κανείς μέχρι σήμερα από την
κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει
για το μέλλον όσων δουλεύουν
τώρα σε υπηρεσίες των δήμων,
όταν αυτές συγχωνευτούν ή σε
δημοτικές επιχειρήσεις όταν αυτές καταργηθούν.
...
Οι εργαζόμενοι στους δήμους
και στις νομαρχίες, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πρέπει να αντιπαλέψουν την αντεργατική πολιτική. Να μη συμβιβαστούν με
όσα τους ετοιμάζουν. Να μη δεχτούν να πληγεί ούτε ένας εργάτης. Γι αυτό πρέπει με την ψήφο
τους να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
σε περιφέρειες και δήμους όλης
της χώρας.
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Ο Διονύσης Κοντονής απαντά:
“Το έργο μας 24 ετών,
είναι ο δικός μας επικοινωνιολόγος”
Κυρία Διευθύντρια,

Βουλιαγμενιώτες για βλακεία, αφού εκλέγουν ξανά
και ξανά έναν Δήμαρχο που δεν έχει να παρουσιάσει
ούτε ένα έργο, κατά τους ισχυρισμούς του. Αυτή του
Στο φύλλο της «Εβδόμης» της 16-10-2010 δημοσιεύσατε άρθρο υποψηφίου δημοτικού συμη νοοτροπία είναι ο ορισμός της «προκλητικά φασίβούλου, το οποίο στην ουσία είναι μία απάντηση-επίθεση σε δική μου συνέντευξη που είχα ζουσας αντίληψης».
παραχωρήσει σε άλλο τοπικό έντυπο. Επειδή ο «αρθρογράφος» επικριτής μου ερμήνευσε τα Εξ’ όσων πληροφορούμαι ο επικεφαλής του συνδυαλεγόμενά μου, σε εκείνη τη συνέντευξη, κατά τρόπο ιδιοτελώς εναρμονισμένο με τις προ- σμού στον οποίο μετέχει, έχει αναθέσει σε επικοισωπικές του πολιτικές επιδιώξεις, στοιχειώδης σεβασμός προς τους αναγνώστες σας μού νωνιολόγο την προβολή του. Εάν αυτό αληθεύει,
αναρωτιέμαι πως του ξέφυγε του επικοινωνιολόγου
επιβάλει να του απαντήσω.
ο "υποψήφιος" και δεν τον «μάζεψε» για την εμφανή ζημιά που προκαλεί στον συνδυασμό τους η ιταΜου καταλογίζει λοιπον έλλειμμα δημοκρατίας στις διάταξη και να συζητούνται. Ο "υποψήφιος" συγχέει
μή αμετροέπειά του. Ίσως πάλι, κακώς ν’ αναρωτιέσυνεδριάσεις του Δ.Σ. Βουλιαγμένης τις οποίες είχα με επιτηδευμένη αφέλεια τις συνεδριάσεις των δημαι, αφού είναι γνωστή η μειωτική και συχνά υβριτην τιμή να διευθύνω ως πρόεδρος επί σειράν ετών. μοτικών συμβουλίων μ’ εκείνες των διαφόρων συλστική φρασεολογία που μετέρχονται ορισμένοι στον
Επιλεκτικά απομόνωσε φράσεις μου, όπως συνηθί- λόγων και σωματείων.
συγκεκριμένο συνδυασμό προκειμένου να αντιπαραζεται στο είδος εκείνο της δημοσιογραφίας που απο- Ο Δήμος Βουλιαγμένης οργάνωσε πλειστάκις στο
τεθούν στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα και στο έργο
καλούμε «κιτρινισμό», για να μου προσάψει «προ- παρελθόν ανοιχτές συτου, το οποίο βλέπουν
κλητικά φασίζουσα αντίληψη». Όμως το «άρθρο» νεδριάσεις, όπως εκείνη
και εκτιμούν όχι μόνον οι
του διαπνέεται από τον ίδιο εκείνο φτηνό λαϊκισμό, στην οποία συζητήθηκε,
“Το άγρυπνο ενδιαφέρον του
Βουλιαγμενιώτες αλλά
η κατόπιν εισήγησης ειΓρηγόρη Κασιδόκωστα για τις και οι γείτονές μας Βουδικών, πρόταση του Δηλιώτες και Βαριώτες. Αυακτές της Βουλιαγμένης
μάρχου για εγκατάστατό το έργο είναι ο δικός
ση οικιακών συστημάτων
τις προφύλαξε από το να μετατρα- μας επικοινωνιολόγος.
πυρασφαλείας, συνεΑυτό που καμώνονται ότι
πούν σε «Απολλώνιες Ακτές»”
δρίαση στην οποία τελιδεν βλέπουν αυτοί που
κώς οι παρευρεθέντες
ηδη έχουν χάσει το τρέδημότες απαίτησαν και
νο και τό μέτρο. Αντιθέτως όπως ισχυρίζεται ο ευεπέτυχαν την τροποποίηση της προτάσεώς μας.
φάνταστος αρθρογράφος σας διαβλέπουν ως μόνο
ενδιαφέρον του Γρηγόρη Κασιδόκωστα για τη Βούλα
Στο έτερο σκέλος της επιχειρούμενης διαστρέβλωκαι τη Βάρη τις παραλίες τους, υπονοώντας ομιχλωσης των γραφομένων μου και της αληθείας, πάλι με
δώς και αορίστως κάποια ιδιοτελή εκ μέρους μας
προσποιητή άγνοια της ορίζουσας τη λειτουργία των
πρόθεση και μην έχοντας το ελάχιστο θάρρος να την
πολεοδομικών γραφείων κειμένης νομοθεσίας,
κατονομάσει. Εμφανίζει όμως πλεόνασμα θράσους
εγκαλεί τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα ότι
συνιστώντας σ’ εμένα «να περιοριστώ» στις συνεκλείνει τα μάτια σε αυθαιρεσίες υπαλλήλων της ποντεύξεις μου. «Ο στόμφος και η παραπλάνηση ουδέλεοδομικής υπηρεσίας του Δήμου που «χαρίζονται
ποτε δικαιώθηκαν», διατυμπανίζει με ...στόμφο! Συμστους πλουσίους της Βουλιαγμένης». Δυστυχώς,
φωνώ απολύτως. Άλλωστε θα το διαπιστώσει και
αδυνατώ να κάνω διάλογο με τον εν λόγω "κύριο",
εκείνος στις 7 Νοεμβρίου.
με ορολογία εμπνευσμένη από μυθιστορήματα τύΣε ότι αφορά στις παραλίες, πράγματι ενδιαφερόμαπου «Ζορό» και «Ρομπέν των δασών». Μπορώ,
στε γι’ αυτές. Αυτό ακριβώς το άγρυπνο ενδιαφέρον
όμως, να του θυμίσω ότι για ν’ ανοίξει ο δρόμος διετου Γρηγόρη Κασιδόκωστα για τις ακτές της Βουρεύνησης τυχόν πολεοδομικών αυθαιρεσιών των αρλιαγμένης τις προφύλαξε από το να μετατραπούν σε
μοδίων υπαλλήλων, ώστε ν’ ασχοληθεί το αρμόδιο
«Απολλώνειες Ακτές» και το ίδιο ενδιαφέρον θα
Υπουργείο, η Δικαιοσύνη και εν τέλει ο Δήμαρχος,
υπάρξει μετά τις 7 Νοεμβρίου και για τις ακτές της
Διονύσης Κοντονής
πρέπει απαραίτητα να προϋπάρξει καταγγελία του
Βούλας και της Βάρης.
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης
θιγομένου πολίτη. Ο κάθε Δήμαρχος δεν υποχρεούΥποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ται να έχει γνώση του τεράστιου όγκου και κυκεώνα
Ως καταγόμενος, όπως ισχυρίζεται ο επικριτής μου,
των πολεοδομικών διατάξεων ώστε να ελέγχει κάθε
από την ιστορική Δημητσάνα της ηρωϊκής Αρκαδίας,
τον χαρακτηριστικό όλων των φασιστικών καθεστώ- πράξη και απόφαση της πολεοδομικής υπηρεσίας.
ελπίζω να συναισθανθεί ότι το γεμάτο στοχευμένες
των. Θα του επαναλάβω, λοιπόν, ότι οι διευθύνοντες
ανακρίβειες και υπονοούμενα άρθρο του δεν ταιριάσυνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων υποχρεού- Παραδίδω τον "αρθρογράφο" στην κρίση της πλειοζει σε Αρκάδα. Οι Αρκάδες φημίζονται δικαίως για
νται να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον κανονι- νότητας των δημοτών της Βουλιαγμένης που επί 24
τη λεβεντιά και την ευθύτητά τους και δεν εκφράζοσμό. Οι δημότες κάθε δήμου έχουν το δικαίωμα να χρόνια τιμούν με την εμπιστοσύνη τους τον Δήμαρνται με μισόλογα.
φέρουν στο Δ.Σ. με αίτησή τους τα θέματα που τους χο Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Χωρίς, ίσως, να το αντιΜετά τιμής
απασχολούν, ώστε να εγγράφονται στην ημερήσια λαμβάνεται ο "κύριος" αυτός κατηγορεί έμμεσα τους
Διονύσης Κοντονής
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Οικοδομικές εργασίες & εγκαταστάσεις" με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης
με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
4.900.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό
3.251.993,90 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 605.705,00 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος
όροφος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272209, FAX επικοινωνίας 210-5242283 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Zιώγα Ευθαλία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09 Νοεμβρίου 2010
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης
των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην
Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών
που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7
του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας
αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των ερ-

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠ/6/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 19409/19-10-2010
ΕΡΓΟ: Χημικός και μικροβιολογικός
έλεγχος νερού 2010
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠ: 36.530,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
με συμπλήρωση τιμολογίου και
προϋπολογισμού προσφοράς και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την ανάθεση της
εργασίας με τίτλο
“ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ 2010”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.530,00 € πλέον
Φ.Π.Α. 23%, και θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ.
28/80 και N. 3463/06 και Ν.
3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 10η
Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη
με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και
ώρα λήξης την 11:00 π.μ. ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.826,50 €
σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

γασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6
του Ν. 3669/08), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο
ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (αρθρ. 9
του Ν. 3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (3-4)
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (1-2-3)
στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α,
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (5) για οικοδομικά έργα και στην τάξη (-) για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη
και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην (-)
τάξη για έργα οικοδομικά και στην (-) τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 77.154,00 € και
ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων
Επενδύσεων.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο του έργου.
ΑΘΗΝΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΡΓΟ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
Αρ. Μελ. 14/2008
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: 3.579.300,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ” με προϋπολογισμό 3.579.300,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
1.627.574,75€ (εργασίες, ΓΕ &ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό
506.595,09€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
438.500,95€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
- κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό
321.083,30€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 50,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 - 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 210-6604643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών
τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
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
- τάξεις 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες τάξης 2ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
- τάξεις 1η, 2η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,
- τάξεις 1η, 2η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,
- τάξεις 1η, 2η και 3η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες τάξης Α2 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
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 57.875,08 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΠ Αττικής και Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος
2010. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτελεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΒΔΟΜΗ

Γεννήθηκε στην αθήνα το 1969 και από το 1980 είναι κάτοικος Βούλας.
Κόρη του ιατρού μαιευτήρα – γυναικολόγου Μιχάλη
Ψυλλάκη που διετέλεσε επί σιερά ετών Πρόεδρος του
Ασκληπιείου Βούλας και της Φωτεινής Ψυλλάκη ιατρού
αναισθησιολόγου που για 12 χρόνια διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στη Βούλα και είναι από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος του Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ».
Σπούδασε στο University of Nice Sophia Antipolis, (Γαλλία) οικονομικά, έλαβε υποτροφία από το Γαλλικό
υπουργείο Παιδείας για το διδακτορικό τη δίπλωμα στα
χρηματοοικονομικά.
Από το 2009 είναι Επίκουρςο καθηγήτρια στο Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και σε πολλά από αυτά είναι
κριτής (Referee).
Είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου
Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (HFAA). Είναι παντρεμένη με
τον Παναγιώτη Καλαμάκη, Αξιωματικό του
Πολεμικού Ναυτικού.
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Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της
Αθήνας και ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διετέλεσε κατά την δεκαετία 1992 έως 2000, Νομικός Σύμβουλος και Δικηγόρος του Δήμου Βούλας, τον οποίον υπηρέτησε με εντιμότητα και συνέπεια,
αποκομίζουσα και τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για τον
χειρισμό των δημοτικών θεμάτων. Γνωρίζει, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά . Αρθρογραφεί στην έγκυρη εφημερίδα Εβδόμη, (στην οποία
έχει μόνιμη στήλη, αγωνιζόμενη κατά των κακώς κειμένων των πολιτικών όλων των αποχρώσεων) και σποραδικώς και σε άλλα έντυπα.
Παλαιότερα αρθρογραφούσε και στις τοπικές εφημερίδες, «Τομές»
και «Πρώτη Γνώμη». Υπήρξε ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και άσκησε δικηγορία επί 22 χρόνια στον Πειραιά, όπου
διατηρούσε και το δικηγορικό της γραφείο.

 Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα από το 1989.
 Είναι γυιός του διεθνή ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου
Δημήτρη Χριστοδούλου.
 Εισήχθη 2ος (με υποτροφία) στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 Έχει παρακολουθήσει Συνέδρια για τη Θερμική ρύπανση
στο αστικό περιβάλλον, την Επιστημονική προσέγγιση
των βλαβερών ουσιών στα τρόφιμα, και τις Νέες τάσεις
και προοπτικές στις Γεωπονικές Επιστήμες.
 Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς ως Δόκιμος
Έφεδρος Αξιωματικός και απολύθηκε με το βαθμό
του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού.
 Aσχολείται με Αρχιτεκτονική (Σχεδίαση &
Κατασκευή) και Συντηρήσεις Κήπων.

Ταμίας του Συλλόγου Κρητών
Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης
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Νάνσια

ΚΩΣΤΑΡΑ

Περί πολιτικού ήθους
δεύει αυτιά» και να τάζει λιγότερα. Περισσότερο αυθεντικός παρά δήθεν, θα πει αυτό που πιστεύει, με τον τρόπο που
το πιστεύει, χωρίς καθόλου «φτιασιδώματα», καμουφλάζ
και στρογγυλέματα στις γωνίες. Και δεν θα παραστήσει ποτέ κάτι άλλο απ’ αυτό που είναι. Γιατί ο κώδικας αρχής του
είναι οι καθαρές συναλλαγές και οι σταράτες κουβέντες
χωρίς υπεκφυγές.

Η δημοσιογραφία με έφερε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Με έμαθε να τους «διαβάζω» και να βρίσκω τα καλά
κρυμμένα νοήματα πίσω από τις λέξεις που αρθρώνουν. Γι’
αυτό και όταν «διάβασα» τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, δεν δίστασα ούτε μια στιγμή να τον ακολουθήσω.
Στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα είδα την άλλη όψη του νομίσματος. Όταν οι περισσότεροι επιδεικνύουν το θράσος, σ’αυτόν
αναγνώρισα τον τσαμπουκά που ψάχνουμε όλοι μας. Το θάρρος, δηλαδή, του άνδρα που δεν δειλιάζει, ξέρει να μάχεται
και να διεκδικεί. Το θάρρος του άνδρα που δεν «κολώνει» σε
καμιά γραφειοκρατία ή εξουσία που θα τολμήσει να σταθεί
εμπόδιο στο δίκαιο και το συμφέρον της πόλης του.
Τι και αν δε μιλάει πολύ; Αντί γι’ αυτόν «μιλάει» η Βουλιαγμένη! Και μια εικόνα είναι πάντα χίλιες λέξεις. Άλλωστε ποια
μορφή υποκρισίας είναι αυτή που προτιμά τα λόγια από τις
πράξεις; Η εποχή των ρητόρων έφυγε ανεπιστρεπτί και ο κόσμος δεν χρειάζεται πια υποσχέσεις. Έχει μάτια και βλέπει,
έχει χειροπιαστά δεδομένα για να συγκρίνει με τη λογική!
Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι
πολιτικό ον από στόφα. Είναι απόλυτα δομημένος σύμφωνα
με το αίτημα της εποχής που απαιτεί να μπει τέλος στην ξύλινη γλώσσα, να μιλήσουν επιτέλους τα έργα και όχι τα λόγια
και οι υποσχέσεις, να κυριαρχήσει η αξιοκρατία και η εντιμότητα και όχι τα ύποπτα συμφέροντα.
Ο ίδιος, περισσότερο ταπεινός παρά στομφώδης ζητά απ’ό-

Σήμερα που οι περισσότεροι μιλούν για κρίση θεσμών και έκπτωση ήθους... Σήμερα που στην εποχή μας υπάρχει περίσσευμα θράσους, υποκρισίας, αναποφασιστικότητας, δειλίας,
εγωκεντρισμού, φιγούρας και δηθενισμού… Σήμερα, λοιπόν,
ο κανόνας έρχεται να επιβεβαιωθεί μέσα από τις εξαιρέσεις
του. Και μια τέτοια εξαίρεση είναι ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας
που κόντρα στο μπάχαλο που ζούμε κάθε μέρα γύρω μας και
κάποιοι που τους εμπιστευτήκαμε δημιούργησαν για μας, αυτός έχει ήδη καταθέσει το δικό του πολιτικό ήθος και προπάντων έργο!

λους να μη προκαλούν. Περισσότερο αληθινός και ρεαλιστής παρά υποκριτής και αιθεροβάμων, προτιμά να μη «χαϊ-

Γι’ αυτό και αυτή η νέα προσπάθεια μαζί του αξίζει στο κάθε
της βήμα! Γιατί σ’ αυτό το «χαρούμενο πανηγύρι της Δημοκρατίας», όπως συνηθίζει να λέει και ο ίδιος, αξίζει να μάχεσαι για ένα καλύτερο αύριο μαζί με ανθρώπους που έχουν
ακόμα αξίες!

Νικόλαος Ασημακόπουλος
Ο Ενεργός πολίτης που προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του για το μέλλον της Βούλας
Θέλω να εργαστώ για την ανάπτυξη δικτύου Συμβουλευτικής Στήριξης Γονέων. Θέλω να εργαστώ για την
ανάπτυξη δικτύου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Παιδιού και σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης των νέων μας.

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Αγαπητέ συμπολίτη,
Φίλες και φίλοι,
Μετά από τιμητική πρόταση που μου έκανε ο Άγγελος Αποστολάτος και φίλοι από τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων με τους οποίους συνεργάστηκα, δέχθηκα να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Ζητώ την ψήφο σας έχοντας πλήρη συναίσθηση ευθύνης
απέναντί σας, απέναντι σε όλους τους δημότες.
Δεν ζητώ να μου δώσετε καρέκλα σε μια αίθουσα συμβουλίου. Παρακαλώ να μου δώσετε την ευκαιρία να διεκδικήσω
ορισμένα πράγματα για χάρη όλων μας.
Να δουλέψω:
- Για έναν ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, που δεν

θα αλλάζει τις χρήσεις γης, αλλά θα μας επιτρέψει να αναβαθμίσουμε γειτονιές καθηλωμένες, στα πλαίσια μια πόλης
περιβαλλοντικά υποδειγματικής.
- Για την απόδοση της παραλίας στους δημότες, με οργανωμένες ακτές ανοιχτές στο σύνολο, για ήπια αναψυχή και άθληση.
- Για την διευθέτηση των πεζοδρομίων, για φωτισμό σε όλους
τους δημόσιους χώρους.
- Για την καθαριότητα της πόλης. Κάδοι παντού, και καθημερινή συλλογή απορριμάτων. Τα σκουπίδια δεν δείχνουν μόνο
εγκατάλειψη, αλλά συνιστούν και απειλή.
- Για την ασφάλειά μας. Δεν μπορούμε να ζούμε σε καθεστώς
φόβου. Η δημοτική αστυνομία πρέπει να λειτουργεί και να
φαίνεται ότι λειτουργεί, μέρα - νύχτα παντού.
Ως ενεργός πολίτης, μέλος συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Γεννήθηκε στην Αράχωβα – Αρκαδίας, κοντά στην ιστορική Δημητσάνα, το 1956. Υπηρέτησε τη θητεία του στο
Υγειονομικό ως υπαξιωματικός.
Είναι παντρεμένος με την Μαρία Θεοδωροπούλου και έχουν τρεις κόρες εκ των οποίων
οι δύο είναι δίδυμες. Ασκεί την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα από το
1983 μέχρι σήμερα στη Βούλα.
Είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στον
κατασκευαστικό κλάδο και σύμβουλος δομικών έργων. Η δραστηριότητά του έχει επεκταθεί σήμερα και στον χώρο αλυσίδας καθαριστηρίων με την επωνυμία “Fresh & Clean” και
ένα εκ των υποκαταστημάτων βρίσκεται στο
Πανόραμα Βούλας, στην οδό Προόδου 42.
Τα τελευταία 12 χρόνια ασχολείται με τα κοινά της Βούλας. Είναι ευαίσθητος στα θέματα
της νεολαίας, σχολείων, περιβάλλοντος, εκ-

έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της νεότητας. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν είναι απλώς χώροι όπου η μητέρα
αφήνει το παιδί της. Είναι στην ουσία το πρώτο σχολείο του
παιδιού. Θέλουν φροντίδα τα παιδιά μας, για να μπορέσουν
να την παρέχουν και αυτά στα δικά τους αύριο.
Δεν είναι μόνο αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Είναι
ασφαλώς και άλλα πολλά. Και η τρομακτική οικονομική κρίση
που περνάμε όλοι, δεν μας αφήνει περιθώρια για ανοχή και
αδιαφορία.
Αυτό όμως που με αταλάντευτη συνέπεια πρέπει να απαιτήσουμε, είναι η δημιουργία ενός δήμου με άξονα την αλληλεγγύη. Μόνον έτσι θα φτιάξουμε τη χαμένη μας κοινωνικότητα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δήμο που
να ακτινοβολεί ανθρωπιά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
κλησίας και πολιτισμού. Διετέλεσε Πρόεδρος
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο για 6 χρόνια με διευθυντή τον κ. Γουδέλη
Γαβριήλ, 3 χρόνια στη δευτεροβάθμια στο 1ο
Γυμνάσιο με διευθυντή τον κ. Ψαλίδα και 3
χρόνια στο 1ο Λύκειο με διευθυντές τους κ.κ.
Χρήστου και Αδάμ. Ως πρόεδρος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων καθημερινά με την μαχητικότητα, την ανιδιοτέλεια και τους συνεχείς
αγώνες με τη βοήθεια των γονέων και των πολιτών της Βούλας, προσπάθησε να εμποδίσει
την εμπορευματοποίηση της παραλίας που είναι κοινωνικό αγαθό. Καθώς επίσης επανέφερε παλαιότερη πρόταση στο Δήμο της Βούλας
για τη δημιουργία 3ου Γυμνασίου – Λυκείου
σε συγκεκριμένη τοποθεσία (δίπλα στο 2ο Γυ-

μνάσιο – Λύκειο). Η πρόταση αυτή
είχε απορριφτεί από τη σημερινή
δημοτική αρχή την οποία έχει επαναφέρει στο
προσκήνιο για λόγους προεκλογικούς, μετά
την παρέλευση 8 ετών. Αντιμετώπισε με επιτυχία, και με τους συλλόγους της πόλης μας,
το 3ο κατά σειρά νομοσχέδιο περί μεταφοράς
συντελεστού δόμησης που ερχόταν στη Βουλή. Έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος με τον
Καποδίστρια στον Δήμο Ηραίας, από όπου κατάγεται και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο λόγος του αποπνέει εγκυρότητα και νηφαλιότητα, αλλά και καθαρότητα ως προς τους
στόχους που επιβάλλεται να έχουν οι θέσεις
ενός μαχόμενου ενεργού πολίτη.
Πιστεύει ότι η κοινωνία έχει την ανάγκη όλων
μας και ότι ο ενεργός πολίτης είναι καθοριστικός παράγοντας.
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Πιστεύω ότι όλοι σας γνωρίζετε τις δικές
μου προσπάθειες και προθέσεις των προηγούμενων ετών για το καλό της πόλης μας
και προπαντός τη διατήρηση του χαρακτηρισμού της ως ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ, αντικείμενο
στο οποίο άλλωστε έχω ιδιαίτερη επιστημονική ειδίκευση.
Με την παρούσα θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την κάθοδό μου στις
προσεχείς Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, με το Συνδυασμό
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ.
Η απόφασή μου αυτή ελήφθη υπό το πρίσμα γεγονότων και περιστάσεων,
οι οποίες με έπεισαν “ψυχή τε και σώματι”, ότι πράγματι η δυναμική του
Συνδυασμού εξασφαλίζει τις τέλειες προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, δίνοντας ουσιαστικές και οριστικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει ή θα προκύψει
στο μέλλον.
Εύχομαι την ύπαρξη ενός ήπιου και τίμιου εκλογικού αγώνα και καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους.

Φίλες και φίλοι,
Πολίτες της Ανατολικής Αττικής και πάλι μαζί.
Με την ψήφο σας και την αγάπη σας, δώστε
μου την Δύναμη να αξιοποιήσουμε κάθε συγκριτικό
πλεονέκτημα της Ανατολικής Αττικής, στην σημερινή συγκυρία των οικονομικών εξελίξεων.
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.
ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ.
ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ,
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ…
Μαζί ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια όταν με τιμήσατε
με την ψήφο σας ως Νομαρχιακή σύμβουλο
Ανατολικής Αττικής, με Διάλογο και Ουσιαστική
προσπάθεια Αντιμετώπισα μία Σκληρή, Απαιτητική
και Δύσκολη καθημερινότητα.
Η εμπειρία μου με δίδαξε πως η ουσιαστική
και διαρκής προσφορά στους συνανθρώπους
μας ξεπερνά τις όποιες αγκυλώσεις – προβλήματα
και διαχωριστικές γραμμές.
Την Αλήθεια,
Την Δικαιοσύνη,
 Τον Σεβασμό στον Συνάνθρωπο



Είναι Αξίες που όλοι αποζητούμε.
Και επειδή είναι Αξίες εν ανεπαρκεία
τις απαιτούμε από Κρατικούς Φορείς εν γένει.
Φίλοι και Φίλες,
 Το Περιβάλλον καταστρέφεται από ιδιοτέλεια.
 Η Ανεργία μαστίζει τα νιάτα και θάβει
τα όνειρά τους.
 Η Αδιαφορία που εγκαταλείπει τους ηλικιωμένους στην μοναξιά και την ανέχεια.
 Η Κοινωνική Πρόνοια που δεν φτάνει σ’ εκείνους
που έχουν ανάγκη.
Αυτές τις Αξίες θα συνεχίσω να υπηρετώ χωρίς
συμβιβασμούς στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
Η ψήφος σας στο πρόσωπό μου στις 7 Νοεμβρίου
είναι συμβολή στην απόφασή μου να εργασθώ
και πάλι.

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Με εκτίμηση,
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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Απάντηση στο δελτίο τύπου
του Γρ. Κωνσταντέλλου
Προσωπικά κύριε Κωνσταντέλλο με πείσατε!!! Θα
ψηφίσω το συνδυασμό μου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί
σας. Απαιτείται Δήμαρχος καλών προθέσεων, τεκμη-

ριωμένης γνώσης, διαπιστωμένων ικανοτήτων και
ειλικρινών δεσμεύσεων. Επιβάλλεται, λοιπόν, για
τους λόγους αυτούς, να ψηφίσω το συνδυασμό μου,
ο οποίος έχει αποδείξει ότι διαθέτει όλα αυτά τα
προσόντα, που εσείς ο ίδιος ζητάτε να έχει ο νέος
Δήμαρχος. Αυτό, το οποίο δεν επιτρέπεται, είναι να
εκλεγεί Δήμαρχος συνένοχος της απραξίας των τελευταίων δώδεκα χρόνων, ο οποίος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος επί σειρά ετών ως Πρόεδρος Δ.Σ.,
αντιδήμαρχος οικονομικών της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Είστε σε θέση κύριε Κωνσταντέλλο να
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα;

όποια επιχειρηματική δραστηριότητα του Ασκληπιείου νοσοκομείου, έτσι ώστε να παραμείνει Δημόσιο
Περιφερειακό Νοσοκομείο, εσείς και όλη η συμπολίτευση;
• Πώς είναι δυνατόν μια ανάπλαση πλατείας να στοίχισε 3,5 εκ. ευρώ;
• Ποιος έχει γεμίσει με κεραίες κινητής τηλεφωνίας τη
Βούλα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των δημοτών;
• Ποιος και γιατί έδωσε άδεια οικοδομής και λειτουργίας στο «Σμαράγδι»;
• Ποιος και γιατί έκλεισε το κυλικείο του νεκροτα-

• Τι έγινε, λοιπόν, με τη διάνοιξη της Β. Παύλου; Ποι-

φείου της Βούλας;

ος την εμποδίζει;

• Πόσα ανείσπρακτα, βεβαιωμένα πρόστιμα αυθαιρέ-

• Γιατί είναι ανύπαρκτη η καθαριότητα στο Δήμο

των κατασκευών υπάρχουν στη Βούλα;

Βούλας τα τελευταία δώδεκα χρόνια;
• Ποιος ευθύνεται για τη Β’ πλαζ Βούλας;
• Ποιος ευθύνεται για το 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας;
• Γιατί δεν ψηφίσατε την πρότασή μου για μείωση
του Σ.Δ. από 0,6 σε 0,4 όλοι οι Σύμβουλοι της συ-

Εμείς κύριε Κωνσταντέλλο δεν θέλουμε Δήμο να
πηγαίνει με τον «αυτόματο πιλότο». Θέλουμε συνέπεια, έργο και προσφορά.
Τέλος, σε ό, τι αφορά την πρόσκλησή σας σε ανοιχτό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων,
ανυπομονώ να ορίσετε τόπο και χρόνο συνάντησης.

μπολίτευσης των εκτάσεων ΚΟΝΙΑΡΗ;
• Γιατί δεν ψηφίσατε την πρόταση μείωσης του Σ.Δ.

Άγγελος Αποστολάτος

από 0,8 σε 0,4 προκειμένου να είναι ασύμφορη η

Υποψήφιος Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010, στις 7μ.μ.,
στο ξενοδοχείο Apollon Divani Palace,
(Αγ. Νικολάου 10 & Ηλίου Καβούρι),
στην επίσημη παρουσίαση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
και των υποψηφίων του Συνδυασμού μας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Πάντα κοντά σας
Άγγελος Αποστολάτος
Τηλ.2109689960,2108951150 Φαξ.2109689961 Email: an_apost@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73
Πληρ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Πετρελαίου
Θέρμανσης Δημαρχείου,
Δημοτικών Κτιρίων & Σχολείων
Δήμου Βούλας 2010 – 2011

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. 166/06-10-2010 απόφαση της Δ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 20318/15-10-10)
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής όπως αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Εμπορίου της
Νομαρχίας Αθηνών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας
Επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου 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 μέρα και έως της 14:00μ.μ. της αποσφράγισης Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου απευθείας στην επιτροπή την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 71.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 3.550,00€.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 20000 Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί του ποσού των 10€ από τα γραφεία του
Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι
και την Παρασκευή 19/11/2010.
Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

Συναλλαγές
Δημοσίου
Με ένα κλικ στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή
όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου:
http://www.ermis.gov.gr/p
ortal/page/portal/ermis/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ANAΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου 19013
Τηλεφωνικό κέντρο 15325
Φαξ: 22910-36260
Παλαιά Φώκαια 11-10-2010
Αρ. πρωτ.3670
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων στη μελέτη «Τροποποίηση Πολεοδομικής
Μελέτης παραθεριστικής κατοικίας
οικισμού Θυμάρι Π. Φώκαιας».
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 3 του ΝΔ/17-7-1923.
2. Την παρ. 3 του άρθρου 13 του
Ν.3212/2003.
3. Την υπ’ αρ. Πρ.69/Συν12η/2-82010 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Δια της παρούσης οι κύριοι ή οι
νομείς των ακινήτων εντός των
ορίων της μελέτης «Τροποποίηση
Πολεοδομικής Μελέτης παραθεριστικής κατοικίας οικισμού Θυμάρι Π. Φώκαιας» να προσέλθουν
στο κατάστημα της Κοινότητας Π.
Φώκαιας, προκειμένου να λάβουν
γνώση και να υποβάλουν τυχόν
ενστάσεις τους.
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την τελευταία
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία θα
δέχεται το κοινό Δευτέρα έως
Παρασκευή 10:00–13:00 στα γραφεία της Κοινότητας Π. Φώκαιας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προσωπικό του Δήμου Βούλας 2011
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Μ.: 25 (Λ-21)10
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 16673
Πληρ.: Κούσιας Α.
Τηλ.: 2132020000, fax: 2132020049 / E-mail: akousias@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Την υπ’ αριθ. 167/06-10-2010 απόφαση της Δ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(ΑΡ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 20320/15-10-10)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φρέσκου
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βούλας 2011.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου 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 προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ.
16673 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου απευθείας στην επιτροπή την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για πσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής προύπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (2.250,00€). 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 20000 Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας. 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) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.dimosvoulas.gr
Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
0.Τ. 619 ΤΗΣ Π.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ –
Αρ. Μελ. 01Α/2008
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 2.450.250,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου:
«ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. 619 ΤΗΣ Π.Ε. “ΚΕΝΤΡΟ”»,
με προϋπολογισμό 2.450.250,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
1.226.607,91€
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18% απρόβλεπτα 15%)
- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό523.189,37€
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύτχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας
το ατνίτιμο των 50,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 –
13:00), μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν απο την ημερομηνία
λήξης υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604.651, fax επικοινωνίας: 2106604643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί
η 12η Νοεμβρίου 2010 ημερά Παρασκευή, 10:00π.μ. με σύστημα υποβολής προσφοράς πουπεριλαμβάνει «μελέτη και κατασκευή». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.1418/84, τον Ν. 3263/2004, τον
Ν.3669/08 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους.
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
- τάξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
- τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με τα δημοπρατούμενο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμπραξη με μελετητικά γραφεία χωρών
– μελών της Ε.Ε. ικανά να εκπληρώσουν με τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο
της μελέτης προσφοράς (οριστική μελέτη), (φάκελος τεχνικής προσφοράς) όσο και της μελέτης εφαρμογής κατά την περίοδο εκτέλεσης του
έργου και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων.
Για την σύμπραξη μπορούν να χρησιμοποιηθεί ένα από τα ακόλουθα σχήματα:
- Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών
που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία:
- Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 – «Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων»,
- Γ’ τάξης στην κατηγορία 8 – «Στατικές Μελέτες»,
- Β’ ή Γ’ τάξης στην κατηγορία 9 – «Μελέτες (Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές».
- Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ, με την έννοια και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγρ. Β1.1.) και
εφόσον έχουν δυναμικό κατά κατηγορία μελέτης αντίστοιχο με αυτό που
απαιτείται για τα Ελληνικά Μελετητικά Γραφεία της προηγούμενης παραγράφου και συγκεκριμένα εφόσον κάθε κατηγορία από τις πιο πάνω καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον γραφείο:
1. «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»: για το πτυχίο Γ’ τάξης (3
μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία.
2. «Στατικές Μελέτες»: για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονάδες): υποχρεωτικά
ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία.
3. «Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές»: για το
πτυχίο Β’ τάξης (2 μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 8ετή εμπειρία ή 2 μελετητές με 4ετή εμπειρία, ενω για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία,
- Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσιας.
- Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος διαθέτει δικό του γραφείο μελετών,
τότε επίσης θα πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικάκαι ουσιαστικά
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα
απαιτούμενα γραφεία μελετών για την συμπλήρωση των προσόντων.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγγυητικής
επιστολής ύψους 38.464,00 ευρώ, η οποία θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα έντεκα (11) μηνών από
την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία
λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
2007-2013/ΠΔΕ.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη Φιλοσοφικής Αθηνών, με
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γούναρη 229 Γλυφάδα 166 74
Τηλ.: 210 9601420, Fax: 210 9601.421
e-mail: im-haus@otenet.gr

φροντιστηριακή πείρα και συστάσεις, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.
Τηλ.: 6942473475

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

Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας
νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπογείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό
βάσει Ν. 3843/2010).
Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος

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

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική
εμπειρία διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.
Τιμές λογικές.
Τηλ. 6938422692

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
και λοιπών χώρων.
Τηλ. 6976903366

παραδίδει μαθήμα-

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια ιταλικών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.
Πολύ λογικές τιμές. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.

 6945897273

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων,
μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας,
σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία στην
προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές
εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ
στα εγκαίνια του Εκλογικού του κέντρου
Εντυπωσιακή συγκέντρωση σημειώθηκε στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου Βούλας του συνδυασμού «Νέα Πορεία για
Ποιότητα ζωής» του υποψηφίου Δημάρχου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Ανδρέα Κάσδαγλη την περασμένη Τετάρτη 20
Οκτωβρίου.
Ο Ανδρέας Κάσδαγλης αναφέρθηκε εν ολίγοις στους βασικούς άξονες του προγράμματός του που επικενετρώνονται στην
ποιότητα ζωής, που προτάσσεται εξ άλλου στο λογότυπό του και συνίσταται στον πολιτισμό-παιδεία, άθληση, πολιτιστική
ανάπτυξη – στις ελεύθερες παραλίες παραδειγματίζοντας με το άνοιγμα του Κάμπινγκ στο Α’ αλίπεδο, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του συνδυασμού του, στο πράσινο – 124 στρέμματα Πανοράματος– στην καθαριότητα κ.ά.
Το πρόγραμμά του βεβαίως θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στην κεντρική προεκλογική του ομιλία και έντυπα.
Ο προεκλογικός αγώνας βρίσκεται ήδη στην τελική ευθεία, και όπως δείγνουν τα πράγματα, ο Κάσδαγλης
αναπτύσσει μια ιδιαίτερη και αξιόλογη δυναμική.
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του συνδυασμού του.

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Συμβάσεις με Ταμεία

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 24, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10
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
OΛO TO
24ΩPO

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση
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Επιμελητής Α Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Επιστημονικά Υπεύθυνος στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού.
 Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθώς και στο Hospital for Special Surgery – New York.
 Μέλος της επιτροπής στο Hospital for Special Surgery-New York για την επιλογή
Ελλήνων Ορθοπαιδικών για μετεκπαίδευση καθώς και διοργανωτής ετήσιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο εν λόγω νοσοκομείο για 25 Έλληνες Ορθοπαιδικούς. Τα
παραπάνω διοργανώνονται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 Μέλος της Παγκόσμιας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Εταιρείας.
 Mέλος φιλανθρωπικής ιατρικής ομάδας FOCOS Cornell University (www.orthofocos.com) με την οποία συμμετέχει σε χειρουργικές επεμβάσεις στην Γκάνα,
Νιγηρία και Σιέρα Λεόνε.
 Σύμβουλος υγείας σε προγράμματα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 Δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης από το 2002 με τον Γρηγόρη
Κασιδόκωστα.

Αγγελική ΣΠΑΓΑΚΟΥ
Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Γεννήθηκα στο Παλαιό Φάληρο και από το 1990 ζω στη Βούλα. Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Panthéon Assas Paris ΙΙ, ενώ έχω σπουδάσει και Ιαπωνική Φιλολογία στο Institut National des Langues et Civilisations Orientales στο Παρίσι.
Ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Αγγλικό Δίκαιο στο College of Law στο
Λονδίνο και στη συνέχεια εργάστηκα στη διεθνούς φήμης δικηγορική εταιρία στο Σίτυ
του Λονδίνου, Clyde & Co, η οποία ειδικεύεται στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο.
Είμαι Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2003 και Δικηγόρος Αγγλίας και Ουαλίας από το
έτος 2005.
Εργάστηκα στον Πειραιά και στο Λονδίνο για ναυτιλιακές εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων και στην Ασφαλιστική εταιρία διεθνούς κύρους P&I Club «West of England» στον
Πειραιά.
Από το έτος 2007 διατηρώ δικό μου δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και ασχολούμαι με Εμπορικό – Πτωχευτικό, Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.
Επικοινωνία: 6970032445

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΔΑΣ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Προκριματική φάση του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ομαδικών και ατομικών αγωνισμάτων Παίδων - Κορασίδων, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 8, 9 και 10 Οκτωβρίου
στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας, όπου ο Αρης Βούλας σημείωσε σημαντικές επιτυχίες.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στο
επόμενο φύλλο.
Για μία ακόμη χρονιά οι
ομάδες Πινγκ-Πονγκ της
Βούλας διακρίθηκαν τόσο σε ομαδικό όσο και σε
ατομικό επίπεδο.
Στο ομαδικό κορασίδων,
από τις έξι ομάδες της
Αττικής που περάσανε
στην τελική φάση οι δύο
ήταν από τη Βούλα, ενώ
η τρίτη (αποτελούμενη
από παιδιά δημοτικού
σχολείου) έχασε την
πρόκριση σε αγώνα μπαράζ.
Η ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ, αποτελούμενη
από τις αθλήτριες Εμίρη
Φιλία, Καλαντζή Ζαχαρούλα και Καραβαίδα Νι-

κολέτα κερδίζοντας με 30 τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, τη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ και τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Α.Σ. πέρασε
εύκολα στην τελική φάση.
Ομοίως η ομάδα του Α.Ο.
ΑΡΗΣ 2006 (Πατεράκη,
Γκοβάτσου, Χατζηαντωνίου, Στραϊτούρη) με 3 νίκες πέρασε επίσης στην
τελική φάση.
Η ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Α.Σ. (Ισαμπάλογλου, Φίσερ, Πεχλιβανίδη και Λύτρα) κέρδισε με
3-1 την Ν. Ιωνία, με 3-0
τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και έχασε με 3-0 από τον Γ.Σ.
ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.
Σε αγώνα μπαράζ που
έδωσε για την πρόκριση
έχασε με 3-1 από την
ΠΕΥΚΗ και έτσι δεν πέρασε στην τελική φάση.
Στο ομαδικό παίδων η
ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ
2006 (Τσαπόγας, Σκουτέρης, Γενεράλης, Καρνέσης) κέρδισε με 3-0 την
ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ & Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ αλλά στον κρίσιμο αγώνα για την πρό-

κριση έχασε πολύ δύσκολα από τον ΑΟ ΚΑΡΕΑ με
3-2.
Η ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ, αποτελούμενη
από νέους παίκτες (Λυκούδης, Βλάχος, Καραϊσκος) κέρδισαν με 3-0
τον ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ & ΓΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Στο απλό
των κορασίδων περάσανε στην τελική φάση οι
αθλήτριες:
Πατεράκη
Στέλλα, Καλαντζή Ζαχαρούλα, Στραϊτούρη Ελένη, Καραβίδα Νικολέτα
και Φίσερ Ελλη και στο
απλό παίδων ο αθλητής
Σκουτέρης Νίκος.
Πολύ κοντά στην πρόκριση έφτασαν και οι αθλήτιρες Γκοβάτσου Δέσποινα
(πολύ καλή εμφάνιση)
Μοράκη Βικτωρία, Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια και
Πεχλιβανίδη Φοίβη και
από τους Παίδες οι Τσαπόγας Χρήστος και Γενεράλης Νίκος.
Στο διπλό κορασίδων πέρασαν οι: Πατεράκη, Καλαντζή, Στραϊτούρη &
Καραβίδα, ενώ στους

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Παίδες ο Σκουτέρης Νίκος.
Η Φιλία Εμίρη πέρασε
κατευθείαν στην τελική
φάση του ατομικού (επειδή έχει καλή θέση στον
πίνακα αξιολόγησης) και
πέρασε επίσης και στο διπλό.

Φίλες και φίλοι αναγνώστες γεια σας!
Είμαι η Καράμπαλη Χρυσάνθη μαθήτρια του 1ου Λυκείου
Βούλας. Για δεύτερη χρονιά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κ.Βενετσάνο για την τιμή που μου
έκανε και παράλληλα την ευκαιρία
που μου δίνει να κάνω πράξη αυτό
που αγαπώ. Δηλαδή να γράφω και
να συμβάλλω στην σαφή ενημέρωση των αναγνωστών, αναρτώντας
τα αποτελέσματα της τοπικής ομάδας βόλλεϋ "ΘΕΤΙΣ". Αποτελώντας
μέλος της Θέτιδας στην ομάδα των
κορασίδων και των γυναικών εδώ
και 8 χρόνια, νιώθω περήφανη για
την ευκαιρία που μου δίνεται. Και
πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αξιοσέβαστο κ. Βενετσάνο.
Εύχομαι η συνεργασία μας και γι' αυτή τη χρονιά να είναι επιτυχημένη.
Οι αγώνες ξεκίνησαν, οι στόχοι τέθηκαν ψηλότερα, η αγωνία
κορυφώνεται και τα αποτελέσματα της σκληρής προπόνησης
φαίνονται στο γήπεδο. Μια νέα χρονιά ξεκινά γεμάτη ελπίδες
και στόχους ευελπιστώντας να πραγματοποιηθούν.
Μιλώντας με τον προπονητή κ.Παναγιώτη Ιωάννου, πληροφορούμαστε τα εξής:
Κατ’ αρχάς τους δυο μήνες προετοιμασίας ξεκινώντας 30 Αυγούστου, όπου συναντήθηκαν παλιοί και νέοι αθλητές-αθλήτριες, έγινε ό,τι ήταν δυνατό για τη δημιουργία ομάδων ανταγωνιστικών, έτσι ώστε να διεκδικήσουν τους στόχους τους
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα..
Όσον αναφορά στην ιδιαίτερα ενισχυμένη ομάδα των γυναικών, προστέθηκαν οι αθλήτριες: Σημαντήρη Σοφία από την
Κερατέα, Προκοπίου Μιλιάννα από την Αγία Παρασκευή, Κωλέττα Ειρήνη και Δήμου Ηλιάννα από τη Φιλία Ηλιούπολης,
Θεμελίου Έφη από AO TYΦΩΝ, Μαλικούτη Ιππολύτη από την
Ευρυάλη και τέλος επέστρεψε η Δράκου Βίβιαν από τον Φιλαθλητικό Λαρίσης. Η συμμετοχή της ομάδας στον μαραθώνιο της Α' ΕΣΠΑΑΑ περιλαμβάνει και τους υψηλούς στόχους
που έχουν τεθεί. Η 1η αγωνιστική διεξήχθη τη Δευτέρα 17/10
με αντίπαλο την ομάδα της Χαλκίδας στην ομώνυμη περιοχή.
Η ταλαιπωρία την μετακίνησης και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, ευθύνονται εν μέρει για την νωθρότητα των γυναικών, με αποτέλεσμα πριν καλά-καλά το καταλάβουν να χάνουν το 1ο σετ με 25-19. Η συνέχεια, όμως,
ήταν ανάλογη των δυνατοτήτων της ομάδας και με όπλο το
σερβίς κατακτήθηκαν τα 3 επόμενα σετ (17-25, 17-25, 17-25),
όπως επίσης και το πολύτιμο τρίποντο σε μια έδρα, όπου αναμένεται να μην περάσουν πολλοί από τους αντιπάλους. Ακολουθεί η 2η αγωνιστική τη Δευτέρα 25/10 και ώρα 21:00 στο
κλειστό γήπεδο της Βούλας με αντίπαλο τη δυνατή Παλλήνη.
Με κεκτημένη ταχύτητα οι Κορασίδες μετά την περσινή ξέφρενη πορεία τους ως πανκορασίδες, έκαναν το 2 στα 2 με
6-0 σετ. Αντίπαλοι με τον Κτησιφώντα αρχικά το Σάββατο
9/10 και στη συνέχεια νίκη και επί της Βάρης εκτός έδρας το
Σάββατο 16/10. Έτσι οδηγούν την κούρσα στο αντίστοιχο
πρωτάθλημα του ΣΤ' ομίλου κορασίδων της ΕΣΠΑΑΑ και κυνηγούν την πρόκριση στην επόμενη φάση, στο γκρουπ των
δυνατών δηλαδή στις θέσεις 1-28. Ο επόμενος αγώνας είναι
το Σάββατο 23/10 στις 18:30 στο κλειστό γήπεδο της Βούλας
με αντίπαλο την Κερατέα.
Εκτός από τη συμμετοχή σε πρωταθλήματα, η Θέτιδα έχει και
έναν άλλο στόχο, που δεν είναι άλλος από την παραγωγή
αθλητών υψηλού επιπέδου. Έτσι, λοιπόν, έφτασε η ώρα να παραχωρήσουμε τον αθλητή Χρυσοχόο Γιάννη στον Ολυμπιακό
για ένα χρόνο, με σκοπό την εξέλιξή του σε ένα περιβάλλον
ανταγωνιστικότερο και με μεγαλύτερες προοπτικές. Παρ' όλο
που η χρονιά για τους παίδες ξεκίνησε με ήττα απέναντι στην
Παλλήνη με σκορ 3-1, η συνέχεια στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής κατάφερε να είναι νικηφόρα με αντίπαλο την ομάδα της
Ν.Μάκρης, εκτός έδρας και με σκορ 3-0. Την Κυριακή 24/10 και
ώρα 17:00 το Κολλέγιο Αθηνών θα είναι αντίπαλος των παίδων.
Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλους!!
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΗ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
Παρ’ όλη την ζάλη και τις εκλογικές συγκρούσεις, οφείλουμε όλοι μας για λίγο να αποστασιοποιηθούμε από τις εντάσεις της στιγμής και να εκτιμήσουμε την πραγματική ουσία των γεγονότων και την εξέλιξη σε βάθος χρόνου.
Η διοικητική συνένωση των 3Β στα πλαίσια του «Καλλικράτη» οδηγεί, στην περίπτωση
μας, στην γέννηση μιας νέας πόλης, δεν μπορεί και δεν πρέπει στην περίπτωση μας να
μείνει μια απλή διοικητική συνένωση.
Στην κατεύθυνση αυτή συντρέχουν πλήθος παραμέτρων, των οποίων την επιστημονική ανάλυση δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και δεν διατίθεται ο χρόνος και
ο χώρος να παρουσιάσουμε, ελπίζω όμως ότι σύντομα θα μας δοθεί η ευκαιρία
για πιο αναλυτικό και εξειδικευμένο διάλογο.
Η νέα αυτή πόλη, και κατ’ επέκταση η επόμενη Δημοτική Αρχή της, θα κληθεί άμεσα να δώσει κατευθύνσεις σε μια σειρά από σοβαρά κεντρικά και περιφερειακά
ζητήματα δομής-ανάπτυξης-λειτουργίας, το στοίχημα φαίνεται δύσκολο, αλλά
πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να κερδηθεί με επιτυχία. Χωρίς αμφιβολία, θα
χρειαστεί πολλή και προσεκτική δουλειά, σοβαρή επεξεργασία, σχεδιασμός με
ξεκάθαρους στόχους, δυναμισμός και θέληση.
Είναι μεγάλη τύχη, για την πόλη που γεννιέται σήμερα, να έχει ένα από τα τρία
κύτταρα της την Βουλιαγμένη, που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο και πετυχημένο στάδιο, με σαφέστατες κατευθύνσεις σχετικά με το πράσινο, την ήπια
ανάπτυξη, τον αθλητισμό. Η «ιδέα» της πόλης πρότυπο βοηθά καταλυτικά στην
ανάπτυξη της νέας μας πόλης προς αυτή την κατεύθυνση.
Το έργο που χρειάζεται να γίνει και υψώνεται μπροστά μας είναι μεγάλο
και δύσκολο, δεν χωρά καμιά αμφιβολία για αυτό. Υπάρχει όμως το πρότυπο, υπάρχει η ομάδα που με γνώση και ενθουσιασμό, πλαισιώνει τον
Δήμαρχο, τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Όμως, κατά την γνώμη μου, το πιο
σημαντικό, που μας οδηγεί σίγουρα στην επιτυχία του εγχειρήματος, είναι ότι «όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε», είναι αυτό που πραγματικά πιστεύει και μεταφέρει στον καθένα που τον συναντά ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας και πρέπει να προσέξουμε ότι αυτό δεν
είναι ένα εκλογικό σύνθημα, είναι η μόνη λύση που έχουμε όλοι μας για
να φτιάξουμε καλύτερο αυτόν τον τόπο.
«Εμείς, με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ξέρουμε σε τι πόλη θέλουμε να
πάμε» Θέλουμε μια πόλη καταπράσινη, όχι πνιγμένη στους όγκους του
τσιμέντου, φιλική στον άνθρωπο, λειτουργική, με αισθητική και πολιτισμό. Δείχνουμε, με το έργο που έχει ήδη γίνει στην Βουλιαγμένη, καθαρά τον στόχο μας για ολόκληρη την νέα πόλη.
Το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας και την
χώρα μας είναι η καλλιέργεια διχαστικού κλίματος, η καλλιέργεια της διαίρεσης και της διάσπασης, ο χωρισμός σε «ξένους» και «δικούς μας».
Είμαστε όλοι αδέλφια, συμπολίτες, συντοπίτες, τρίδυμα παιδιά του ίδιου τόπου, ενδιαφερόμαστε όλοι για το καλό του συνόλου και πάσχουμε
το ίδιο για ότι γίνεται στον τόπο μας, είτε στην Βούλα, είτε στην Βάρη,
είτε στην Βουλιαγμένη.
Θέλω να πω ξεκάθαρα, σε φίλους και αντιπάλους, ότι όλοι μαζί πρέπει να
αγωνιστούμε, και ίσως μάλιστα δεν φτάνουμε. Ο τόπος μας είναι μικρός,
δεν έχει την πολυτέλεια των διχασμών και των διασπάσεων. Στην συνεργασία για να φτιάξουμε την νέα πόλη χωράμε όλοι, όχι μόνο εμείς αλλά
και οι σημερινοί μας αντίπαλοι, θα δουλέψουμε με κανόνες, με αρχές, με
διαφάνεια, με ρόλο ουσιαστικό για τον καθένα, με δημόσια και τίμια αναγνώριση της δουλειάς και της συνεισφοράς του καθενός και είμαι σίγουρη
ότι θα πετύχουμε. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, σε Βουλιώτες, Βαρκιζιώτες
και Βουλιαγμενιώτες, όπως δεν υπάρχουν διαχωρισμοί σε Πανοραμιώτες, Ανωβουλιώτες και Κατωβουλιώτες, είναι γελοίο να επιμένουμε, υπάρχουν τα προβλήματα και η ανάγκη για την επίλυση τους που μας ενώνουν.
Όλους μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας και η εθελοντική κατάθεση
της προσπάθειας μας στον κοινό αγώνα για νοικοκύρεμα και ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας.
Εμείς στα συνθήματα του διχασμού «Αννίβας», «Έξω οι ξένοι», «Έξω
ο Αττίλας» και στις άλλες χυδαιότητες απαντάμε με το σύνθημα:
«Όλοι μαζί, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τον κοινό μας
στόχο» Να φτιάξουμε την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας. Όλοι έχουμε να ωφεληθούμε, από την επιτυχία.

*Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπροέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με τον συνδυασμό
του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ

