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“Η οικονομική κρίση
και η αντιμετώπισή της”
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Εκδήλωση της “Σπίθας”
Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης

Σελίδα 3

Η κόπρος του Αυγείου
Και οι αχυράνθρωποι
της «αγοράς»
Η πλέον αποτελεσματική μεθόδος επηρεασμού της
κοινής γνώμης είναι η προβολή αναμφισβήτητων
γεγονότων, κοινών πεποιθήσεων, «γενικών αρχών»
κοινής παραδοχής, ενώ κάτω απ’ αυτά υφέρπουν
και καιροφυλακτούν οι πραγματικοί στόχοι, οι ενδόμυχοι απεχθείς σκοποί.
Συνέπεσαν, τυχαίως ίσως, την περασμένη Κυριακή,
το «κύριο άρθρο» της «γηραιάς αλεπούς», με τις
επιτιμητικές και καταφανώς υποτιμητικές απόψεις έκτακτου αρθρογράφου της για τους πολιτικούς
μας.
Γράφει λοιπόν η “σοβαρή εφημερίς”1: «Ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε φτάσει στο ναδίρ
είναι το γεγονός ότι όλες οι κυβερτου Κώστα νήσεις αρνούνται επίμονα να χρηΒενετσάνου σιμοποιήσουν σε καίριες θέσεις μη
πολιτικούς και ανθρώπους της αγοράς. (Σ.Σ. η υπογράμμιση δική μας) και συνεχίζει
«οι παραδοσιακοί πολιτικοί σπανίως διαθέτουν τεχνοκρατικές γνώσεις ή διοικητικές ικανότητες και
συνήθως είναι προσηλωμένοι στην επανεκλογή
τους και μόνο».
Και ο αρθρογράφος της2 είναι καταπέλτης:
«Η απέχθεια του Έλληνα πολίτη για τους πολιτικούς αυξάνεται τελευταία κατακόρυφα…» (κοινή
και αναμφισβήτητη διαπίστωση). Και συνεχίζει,
χωρίς περιστροφές:
Συνέχεια στη σελ. 2

Μάχη στο Βαρνάβα
για το Φυσικό Αέριο
Σελίδα 12

«Η χρήση κατοικίας δεν προβλέπεται
στην περιοχή Χέρωμα»
απάντηση αναπληρωτή Υπουργού
στον βουλευτή Θ. Μπούρα

Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε η γης το πρώτο της κυκλάμινο,
Τώρα ετοιμάζονται να ρίξουνε σκουπίδια και να σκεπάσουνε το Οβριόκαστρο.

216.000€ στην Καμάριζα
Σελίδα 7

“Χωρίς αναπτυξιακή προοπτική
ο Προϋπολογισμός Παλλήνης”
Σελίδα 6

Έγραψε

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ στο ΣΑΡΩΝΙΚΟ

2o Athens Salsa
Spring Festival

ιστορία η

Σελίδα 10

ομάδα της
Παλλήνης
Σελίδα 24

Σελίδα 13

Σελίδα 22

Kay Fotografo
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Η κόπρος του Αυγείου και οι αχυράνθρωποι της “αγοράς”
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Δεν βλέπουν (οι πολιτικοί) τον
γκρεμό που οδηγούμαστε; Υστερούν
μήπως βιολογικά, είναι διανοητικά καθυστερημένοι; Ή μήπως βλέπουν,
αλλά εθελοτυφλούν;»
Και συνεχίζει την επιτιμητική φυσιογνωμική ανάλυση της προσωπικότητας του σύγχρονου πολιτικού με
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς όπως,
«… είναι άνθρωπος μέσης (και κάτω)
νοημοσύνης, αλλά κουτοπόνηρος, αμβλυμένης ηθικής αντίληψης, ημιμαθής
(όταν δεν είναι εντελώς αμαθής), πολιτιστικά και πολιτισμικά υπανάπτυκτος. Αν έχει πτυχίο πανεπιστημίου,
μάλλον το πήρε χαριστικά, ως στέλεχος φοιτητικής νεολαίας, ενώ αν δηλώνει κάποιο επάγγελμα, είτε δεν το
άσκησε ποτέ, είτε – αν το άσκησε, λιγουλάκι – κινήθηκε στον πάτο του…»
(εν πολλοίς υπερβολικά).
Αν και συχνά εγώ ο ίδιος τους έχω κατακρίνει, αρνούμαι να δεχθώ την
υπερβολή και την καθολική απαξιωτική στόχευση.
Στη συνέχεια του λιβελλογραφήματος,
τους αναγνωρίζει και μια ικανότητα:
«Αυτό που του διαφοροποιεί τους πολιτικούς από τους υπόλοιπους Έλληνες
είναι ότι ξέρουν να εκλέγονται»! (Αναμφισβήτητη διαπίστωση).
Όσον αφορά την «τέχνη που επαγγέλονται», τους αναγνωρίζει, ο αρθρογράφος, ότι την ξέρουν πολύ καλά,
«για να αποκτούν τα προς το ζην – ή
και το ευ ζην». Κάνουν ρουσφέτια,
«χάρες σε ανθρώπους με γερό πορτοφόλι, που χρηματοδοτούν την προεκλογική τους πελατεία», τάζουν
λαγούς με πετραχείλια «εν επιγνώσει»
τους ότι δεν θα εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και «χωρίς κανέναν ηθικό
ενδοιασμό για την ασυνέπεια» (ψέμματα, λέει; Άλλη μια κοινή παραδοχή).
«…τα στελέχη του κυβερνώντος κόμ-

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ
16,17,18,19,21,23

ματος, συνεχίζει, των περισσοτέρων
υπουργών και ενίοτε του πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένων […] αντί
να εφαρμόζουν τη στρατηγική εξυγίανσης οικονομίας και κράτους που
οι ίδιοι έχουν εξαγγείλει, την αντιστρατεύονται παντί τρόπω, με λαϊκίστικες θέσεις και πράξεις». Δεν
εξαιρεί βέβαια τους βουλευτές της
αντιπολίτευσης που «λαϊκίζουν», ενώ
για τους «επαγγελματίες επαναστάτες» της Αριστεράς, επιφυλάσσει ιδιαίτερη παράγραφο καθότι «αυτοί
πασχίζουν να διακονήσουν, όσο καλύτερα μπορούν τον παλαιολιθικό λαϊκισμό του κόμματος, ώστε να μείνουν
στο μισθολογιό του».
Όλα αυτά, τα κοινώς γνωστά και εν
πολλοίς παραδεκτά σε άλλες εποχές
θα ήταν «βούτυρο στο ψωμί» των Συνταγματαρχών, ενώ τώρα, σε συνάρτηση
και με το κύριο άρθρο της «Καθημερινής», προλειαίνουν το έδαφος για την
έλευση «των ανθρώπων της αγοράς»,
τύπου Μπερλουσκόνι, ίσως.
Διερωτηθήκατε αλήθεια πως θα κυβερνούσαν αυτοί οι «άξιοι» άνθρωποι
που έχουν διαπρέψει στην επιχειρηματική τους ενασχόληση, κοιτώντας
την πάρτη τους;
Άνθρωποι δηλαδή, που προτάσουν την
ατομική τους ανέλιξη, το ατομικό τους
συμφέρον, έναντι του κοινού συμφέροντος.
Άνθρωποι, όχι του σωρού, αλλά τύπου
Σόρος, που οι κοινωνικές τους ευαισθησίες είναι απισχνασμένες έως μηδενικές.
Αυτούς
θέλουν
να
προωθήσουν προφανώς, τώρα οι
«αγορές», για να κάνουν καλύτερα τις
δουλειές τους.
Τη συνταγή την ξέρουν: τα μεγάλα
Μ.Μ.Ε. και κυρίως τα τηλεοπτικά, τα
ελέγχουν – γι’ αυτό θέλουν να φιμώσουν τα «μικρά», που είναι πολλά και
δυσκολοδιαχειρίσιμα.
«Επικοινωνιακή πλύση εγκεφάλου»
λοιπόν και βγάζουμε όποιους θέλουμε
να μας κάνουν την δουλειά μας. Τη
δουλειά τους, δηλαδή.
Τους τρομάζει η λαϊκή αφύπνηση –
τρέμουν το γίγαντα λαό, μπας και ξυπνήσει απ’ το λήθαργό του.
Ανησυχούν μπας και η νεολαία απεγκλωβιστεί από τη βία των γηπέδων και
στρέψει την οργή της κατά των υπαιτίων της κοινωνικής παλινδρόμησης,
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στην αγριότητα του μεσαίωνα.
Όμως, ο αρθρογράφος που τόσο εκτενώς αναφερθήκαμε, ενώ δεν το συνηθίζουμε, μας καλεί να «ωριμάσουμε»,
γιατί «Η λύση δεν είναι να τους πετάμε γιαούρτια», όπως λέει, και σ’
αυτό συνοδοιπορεί με την Παπαρήγα,
που επίσης τα καταδίκασε, σαν έκφραση αποδοκιμασίας δίκαιης αγανάκτησης, έστω και άκοσμης.
Στην ίδια σελίδα όμως, ο παλιός συμμαθητής μου Χρήστος Γιανναράς,
συνταυτίζεται μαζί μου, (κοίτα άρθρο
μου στην «7η» 26/3/2011), ως αποδοκιμασία που την αντιδιαστέλλει από πράξεις βίας.
«Είναι άλλο πράγμα η αποδοκιμασία,
λέει και άλλο η άσκηση σωματικής
βίας».
Τελικά, το πρόβλημα – γιατί το πρόβλημα υπάρχει και το καταλαβαίνουμε
πλέον όλοι – δεν λύνεται:
― Ούτε με γιαούρτωμα,
― Ούτε με μοιρολατρική υποταγή,
― Ούτε με παθητική αντίσταση,
― Ούτε με ενεργητική ή παθητική
αποχή
― Ούτε με ανακάτεμα της τράπουλας,
μπας και βγάλεις το «καλό χαρτί».
Το πρόβλημα θα λυθεί όπως το διακήρυξε ξεκάθαρα ο έμπειρος αγωνιστής,
ο Μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης. Μεγάλος, όχι στην ηλικία, αλλά σε ευψυχία, σε αγωνιστική ωριμότητα και
ακτινοβολία ηγετικής έμπνευσης. Μεγάλος για την αγάπη του στην Πατρίδα και τον Άνθρωπο!

«Το πρόβλημα θα το λύσει μια Πανεθνική – Παλλαϊκή ειρηνική επανάσταση. Θα περάσουν (ίσως) τρία και
τέσσερα χρόνια. Αλλά αυτό θα γίνει
τελικά. Αυτό θα κάνουμε. […]
Καλώ τον κόσμο να ενωθεί σ’ ένα παλλαϊκό – Πανεθνικό μέτωπο για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον τόπο
από ‘’την κόπρο του Αυγείου’’3.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες
Σελ. 6

Να πληρώσουν αυτοί που
τα χρωστάνε Α. Πέγκας
Σελ. 7
Εφοπλιστής έκλεισε παραλία
στη Γαλάζια Ακτή
Σελ. 7
Χωρίς προϋπαρξη έθνους,
επανάσταση δεν γίνεται
Σαράντης Καργάκος

Σελ. 8

Μία επίσκεψη στο Δημαρχείο
του μέλλοντος Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Απόδειξε ότι δεν είσαι ελέφανΣελ.10
τας... Ηλέκτρα Βενετσάνου

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Αχρωμος ο προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Θ. Αυγερινός Σελ. 14
Για μια βιώσιμη έξοδο από την πολύπλευρη κρίση της χώρας
Γιάννης Δημητριάδης

Σελ. 14

Δωρεά οργάνων και Εθελοντισμός
Ημερίδα με το Ν.Δ.
Σελ. 15

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΣΩ

Σελ. 15

Σ’ αυτό το παλλαϊκό μέτωπο που θα
γίνει οπωσδήποτε, θα ‘ναι κι ο στρατός μαζί, θα ‘ναι και η αστυνομία μαζί.
Θα ‘ναι όλοι όσοι είναι πατριώτες»!

Το ξεπούλημα της Ελλάδας Σελ. 16
–––––––––––
1. ΚαθημερινΗ 3/4/11
2. Αποστ. Δοξιάδης αυτόθι
3. Συνέντευξη στο Γ. Παπαδάκη στον ΑΝΤ1
- 5-4-2011

(Διακριτικός τίτλος)

Παράδοση οι Γυναίκες του Αρη
στο πινγκ-πονγκ
Σελ. 22
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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“Η Ελλάδα χρωστάει 1 τρις Δολάρια· και σε λίγο θα
ανοίξουν τα μαντήλια για να ζητιανεύουν”
Θα το ανεχθούμε;

Τα έλεγε ο Χάρυ Κλίν εν έτει 1983
αλλά ποιος τον άκουγε;;;
― Aν οι μισοί Έλληνες ξέρανε πως ζουν οι άλλοι μισοί, θα ήταν κι αυτοί απατεώνες.
― O νεοέλληνας είναι το άτομο εκείνο που έχει δυο τηλεοράσεις στο σπίτι του,
δυο αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιό του, και δυο κατοστάρικα στην τσέπη του.
― Με αυτοκόλλητο στο κούτελο θα κυκλοφοράμε όλοι για να φαίνεται ποιος
έκανε φορολογική δήλωση και ποιος όχι.
Εδώ και δύο χρόνια (εννοει το 1981 που το ΠΑΣΟΚ εγινε κυβερνηση) έχει αρχίσει το μεγάλο κακό που θα μετατρέψει σιγά-σιγά τους Έλληνες σε λαό πιθήκων, σε λαό ψηφοφόρων, δημοσίων
υπαλλήλων, καταναλωτών, κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών, κομπιναδόρων και συνδικαλισταράδων.
Σε είκοσι-τριάντα χρόνια από σήμερα (1983), ο
Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να μην υπάρχει...
Θα υπάρχει όμως μια Ελλάδα πτωχευμένη κι
ένας λαός στα όρια της οικονομικής και της ηθικής εξαθλίωσης.»
Απομαγνητοφωνημένο το 1983 από την παράσταση
"ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", στη Μπουάτ "ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ" στην Πλάκα

“Σήμερα χρειαζόμαστε ένα
κόμμα με το όνομα Πατρίδα”
Η μόνη λύση είναι η ελληνική επανάστασηœ μπορεί να γίνει σε δύο, τρία, χρόνια.
Οταν είδα ότι εδώ είναι παραβίαση του Συντάγματος, και πραξικόπημα άλλου
τύπου, με τα γάντια και τις γραβάτες. Και καλώ όλο τον κόσμο να ενωθούμε σε ένα
πανεθνικό, παλλαϊκό μέτωπο για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον τόπο από
την κόπρο του Αυγείου.
Οχι μόνο αυτή η κυβέρνησηœ όλοι οι παρατρεχάμενοι. Ενα σύστημα ολόκληρο και εμείς είμαστε οι
μόνοι που είμαστε έξω από το σύστημα αυτό.
...Εγώ είμαι ένας απλός Ελληνας πατριώτης, που
αγαπώ την πατρίδα μου. Τποτα άλλο. Την πατρίδα
αυτή τη στιγμή την εξευτελίζουν διεθνώς. Πριν φτάσουν στο ΔΝΤ οι ίδιοι αυτοί άρχισαν να μας λένε ότι
είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε κοπρίτες. Αυτοί οι
ίδιοι μας πήγαν στο ΔΝΤ. Συνωμοσία έγινε ολόκληρη
συνωμοσία για να μας κλέψουν τον πολύτιμο πλούτο
που έχουμε κάτω από τη γη μας. Θέλουν να μας εξαφανίσουν σαν λαό για να έρθουν εκείνοι να τα εκμεταλλευθούν αυτά.
Να τελειώνουμε πια. Το Αιγαίο είναι δικό μας.
…Σ’ αυτό το παλλαϊκό μέτωπο που θα γίνει θα είναι και ο Στρατός μαζί, θα είναι
και η Aστυνομία μαζί. Θα είναι όλοι όσοι είναι πατριώτες. Και δεν θα ‘χουμε ούτε
δεξιούς ούτε αριστερούς, ούτε κεντρώους. Αυτή τη στιγμή προέχει η σωτηρία
http://www.youtube.com/watch?v=qvTR9TmTRnw
της Ελλάδας.

Η Ελλάδα χρωστάει 1 τρισ. Δολάρια· και σε λίγο θα ανοίξουν τα μαντήλια για να
ζητιανεύουν. Και ότι «σε όλα τα εργοστάσιά τους, σταμάτησε η παραγωγή, βάλανε πωλητήριο, αλλά και κανείς δεν τα αγοράζει».

Αντιπρόεδρος Τουρκικής Κυβέρνησης
Απέναντι σ’ όλα αυτά, η Ν.Δ. καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση:
«Ας γνωρίζει ο Τούρκος αντιπρόεδρος ότι καμία δυσκολία δεν πρόκειται να μας
κάνει να απεμπολήσουμε την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων. Καλούμε την
κυβέρνηση να πάρει θέση στην ιταμή αυτή πρόκληση. Πρέπει, επιτέλους, να αντιληφθεί ότι η μόνιμη πολιτική κατευνασμού που ακολουθεί, οδηγεί σε τέτοιες
επαίσχυντες δηλώσεις».

«...Το νέο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε πολλά, αλλά
όχι σε όλα ευτυχώς, υιοθετεί την πατροπαράδοτη φιλοσοφία της αστυνόμευσης….
Δεν γνωρίζουμε -γιατί εδώ είναι το ζουμί- αν τα πρόσθετα μέτρα θα δημιουργήσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές με συνέπεια τη μη είσπραξη εσόδων».
Νίκος Παπανδρέου

ΕΒΔΟΜΗ
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«Η οικονομική κρίση και οι διέξοδοι
για την πατρίδα μας – Η διαχείριση
της δημόσιας περιουσίας»
Σ’ όλη την Ελλάδα οι πολίτες σταδιακά χειραφετούνται πολιτικά, αυτοοργανώνονται, ενημερώνονται από άλλες, μη κατευθυνόμενες, πηγές πληροφόρησης και δραστηριοποιούνται.

Στα πλαίσια αυτά η «ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», διοργανώνει εκδήλωση, με θέμα: «Η
οικονομική κρίση και οι διέξοδοι για την πατρίδα μας –
Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας»

Το Σάββατο, 9-4-2011 και ώρα 18.00, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου
Ομιλητές:
1) Γεώργιος Κασιμάτης (καθηγητής πανεπιστημίου και μέλος της
διοικούσας επιτροπής του κινήματος πολιτών «ΣΠΙΘΑ»).
2) Σοφία

Σακοράφα (ανεξάρτητη βουλευτής)
Χαραλαμπίδης (πολιτικός επιστήμονας – συγγραφέας).

3) Μιχάλης

ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Hμέρα Εθελοντικής Εργασίας
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
Ο Σύλλογος, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, διοργανώνει μία Hμέρα Εθελοντικής Εργασίας για
τον χώρο που περιβάλει το σχολείο και καλεί
όλους την Κυριακή 10 Απριλίου και ώρα
10:30 πμ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.
• Γονείς και παιδιά θα φροντίσουν για τον καθαρισμό του εξωτερικού κήπου και θα ασχοληθούν με την περιποίηση των φυτών, την
απομάκρυνση των άγριων χόρτων, των ξερών
φύλλων και των κλαδιών ώστε να ομορφύνει
ο χώρος και να μπορέσουν τα φυτά και τα όμορφα λουλούδια του
κήπου αυτού να αναπτυχθούν σωστά.
• Η Ανοιξη είναι η καταλληλότερη εποχή γι’ αυτό και η κίνηση αυτή
θα είναι μία καλή αφορμή ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη
φύση και να διδαχθούν τη σημασία της εθελοντικής εργασίας και
της ενεργούς συμμετοχής. Πιστεύουν επίσης ότι θα είναι μία καλή
ευκαιρία για τα παιδιά να λειτουργήσουν ομαδικά και να συνεργαστούν στενά με τους γονείς τους.
• Ο Σύλλογος θα έχει προμηθευτεί από τον Δήμο τα εργαλεία και
τα απαραίτητα υλικά.

«ΠΡΩΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ»
Πασχαλινό BAZAAR
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, το Ελληνικό
Κέντρο για την Ψυχική Υγεία του Παιδιού και της Οικογένειας “Το Περιβολάκι”, οργανώνει Μεγάλο Πασχαλινό
BAZAAR με «ΠΡΩΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ» στο κτίριο
του ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ, Αναπαύσεως 37 – Παιανία
Είναι παλιά μας παράδοση, 26 χρόνια τώρα, να πουλάμε
λίγο μεταχειρισμένα ρούχα και αντικείμενα που μας προσφέρουν φίλοι, σε άλλους φίλους!
Θα βρείτε πολλά φθηνά ενδιαφέροντα ρούχα, κοσμήματα, βιβλία και αντικείμενα.
Συγχρόνως μ’ αυτό το παιχνίδι συμβάλλετε στην πολύ σοβαρή δουλειά του ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ, που είναι η φροντίδα παιδιών με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Απριλίου από 9:00 π.μ έως 18:00.

“ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ”
Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του
Δημαρχείου Κορωπίου ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: “ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ”.
Tην εκδήλωση οργανώνει
το Κέντρο Ανάπτυξης του
Παιδιού υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Νέας
Γενιάς.
Στόχοι της διημερίδας είναι:
η ενημέρωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με
την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του παιδιού και των
γονέων - για τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις στο
χώρο της πρόληψης και
αποκατάστασης των μαθησιακών και αναπτυξιακών
δυσκολιών, η παρουσίαση
αποτελεσματικών μεθόδων
για την πρόληψη και άμεση
αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων.
Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται:
Σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την

εκπαίδευση και την ανάπτυξη του παιδιού: παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς,
νηπιαγωγούς, ψυχολόγους,
λογοθεραπευτές / λογοπεδικούς, και όλα τα μέλη της διε-

πιστημονικής ομάδας που
ασχολούνται με την πρόληψη
και την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών προβλημάτων
Στους γονείς, για την ενημέρωσή τους. Στην εκδήλωση
συμμετέχουν
οι
παρακάτω ομιλητές, οι
οποίοι θα αναφερθούν στις
τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις στο χώρο της αντιμετώπισης των αναπτυξιακών και μαθησιακών
δυσκολιών:
Dr. Mikhail Lazarev, PhD,
μέλος της Ακαδημίας Παιδαγωγικών
και Κοινωνικών Επιστημών, Προγεν-

Ανοιχτός διαγωνισμός
θεατρικού έργου
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κηρύττει ανοιχτό διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου με θέμα τη θέση της γυναίκας
κοινωνικά και φιλοσοφικά. Tο ύφος του έργου θα είναι
ελεύθερο, καθώς και η χρονική τοποθέτηση των ηρώων
από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Το έργο πρέπει να έχει διάρκεια μιάμιση ώρα, να περιλαμβάνει περίληψη της υπόθεσης και να σταλεί σε πέντε
αντίτυπα υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο.
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία στο τηλέφωνο:
Γενική γραμματέας Στέλλα Λεοντιάδου 6955-462146,
ώρες 19.00-21.00.
Τελευταία μέρα υποβολής των έργων ορίζεται η 31η Αυγούστου (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).
Στις 7 Οκτωβρίου 2011 θα ανακοινωθεί η πρώτη δεκάδα,
το όνομα του νικητή και του οποίου το έργο θα ανεβεί στη
θεατρική σκηνή, τα ονόματα του 2ου και 3ου νικητή οι
οποίοι, όπως και ο πρώτος νικητής, θα βραβευτούν στις 25
Νοεμβρίου 2011 με το μετάλλιο του ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
και έπαινοι για τον 4ο ως τον 10ο νικητή.

νετιστής, Καθηγητής της Ιατρικής
της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών
& Τεχνών, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Παιδικής Υγείας του Ρώσικου
Επιστημονικού
Κέντρου
Αποκατάστασης. Δημιουργός της
προγεννητικής μεθόδου Sonatal.

Camilla Leslie, Master’s in Science, MRCSLT – MASLTIP. Λογοθεραπεύτρια – Γλωσσολόγος. Εθνική
Διευθύντρια του Ηνωμένου Βασιλείου της μεθόδου Εξατομικευμένης Ακουστικής Διέγερσης των
Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων
JOHANSEN IAS.
Chris Guy, Master’s in Special
Education - Ειδικός Εκπαιδευτικός,
Αναπτυξιολόγος NDD-INPP, Ηχοθεραπευτής. Εξειδικευμένος σε θέματα μαθησιακών και αναπτυξιακών
δυσκολιών, London, UK
Brenda Lloyd, Ειδική Εκπαιδευτικός, Σχολική Σύμβουλος, Αναπτυξιολόγος
NDD-INPP,
Ηχοθεραπεύτρια, πρόεδρος της
ένωσης Αναπτυξιακών Θεραπευτών
του Ηνωμένου Βασιλείου, δημιουργός του νεύρο – αναπτυξιακού προγράμματος EASIE (Exercise and
Sound in Education)
Diana Crewson, Ειδική εκπαιδευτικός, MRCSLT – AMBDA. Λογοθεραπεύτρια – Πιστοποιημένη
εκπαιδευτικός για παιδιά με μαθη-

σιακές δυσκολίες από την Βρετανική Ένωση Δυσλεξίας.
Χατζηδιάκος Ιωάννης, Υπ.
Διδάκτωρ της Εκπαίδευσης Dr. ED,
Ειδικός Εκπαιδευτικός, M.Ed, ATS –
Αναπτυξιολόγος, NDD - INPP –Θεραπευτής LTH – JIASTH – LBTH –
MMTH- SITH - IRSCR - Διευθυντής
Κέντρου Ανάπτυξης του Παιδιού

Παρόλα τα θετικά βήματα
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το κράτος,
όσον αφορά στον τομέα
τόσο της διάγνωσης και της
ενημέρωσης όσο και της
πρόληψης, το τοπίο συνεχίζει να παραμένει «θολό»
τόσο για τους γονείς όσο
και για τους εκπαιδευτικούς
που συνεχίζουν να αναζητούν λύσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά. Αν σκεφτεί
κανείς πόσο δύσκολη είναι
η εποχή μας και πόσες απαιτήσεις έχει, τότε μπορεί να
κατανοήσει πόσο σημαντικό
είναι για ένα παιδί να κατακτήσει τις γνωστικές ικανότητες
προκειμένου
να
ενταχθεί ενεργά στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία του Κέντρου Ανάπτυξης του Παιδιού με την
οργάνωση της διημερίδας.
Οι ώρες διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι: 5 - 9μ.μ.
Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ
με κράτηση θέσης.
Πληροφορίες: 210 – 7665
822, 6947 708544.

«Τα τέσσερα πόδια
του τραπεζιού»
Ο Δήμος Σαρωνικού, ευαισθητοποιημένος στο μείζον θέμα
των ναρκωτικών, φιλοξενεί την Κυριακή 10 Απριλίου και
ώρα 6:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου,
την παράσταση που ανεβάζει η Ομάδα Θεάτρου του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με
τίτλο «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, του μεγάλου Eλληνα θεατρικού συγγραφέα που
έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.
Πρόκειται για μία κωμικοτραγική κοινωνική σάτιρα που διαπραγματεύεται τις οικογενειακές σχέσεις μέσα από μία διαχρονική οπτική. Εφτά αδέρφια, κληρονόμοι μιας μεγάλης
βιομηχανικής επιχείρησης, ζουν κάτω από την τυραννία ενός πατέρα, που διατηρεί το 50% των μετοχών, κρατώντας έτσι τους διαδόχους του σε άγνοια για την μελλοντική υπόσταση του καθενός
μέσα στην εταιρεία. ...Στην πιο άγρια απ' τις μεταξύ τους διαμάχες διαπιστώνουν σε απόγνωση ότι κυνηγούν μια τελειωμένη υπόθεση και
ότι επενδύουν σ' ένα μέλλον που δεν το ορίζουν οι ίδιοι.

ΕΒΔΟΜΗ
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art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
12.30 – 3.00 το μεσημέρι
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΙΕΤΕ
με Πλούσιο μπουφέ €30
ΜΙΛΤΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ - ΟΛΓΑ ΑΓΚΟΣΚΟΒΑ συμμετέχει η Χαρά Καλατζίδου & το χορευτικό ζευγάρι Τζουλια & Αλεξάντερ σε
Τάνγκο γεμάτα πάθος, ρομαντικά Βιεννέζικα Βάλς και πικάντικα Μάμπο και Σάμπα Λάτιν

Ατμόσφαιρα «ΒΑΡΙΕΤΕ» με τραγούδια του πρόσφατου
χθες…
Τσιγγάνικες Ρώσσικες ρομάντζες,,Μιούζικαλ – Οπερέττες, Μεγάλα Σουξέ της Λατινικής Αμερικής, Αμερικάνικη τζαζ, Ελαφρό Ελληνικό Τραγούδι των ΑΤΤΙΚ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ-ΣΟΥΓΙΟΥΛ-ΚΑΠΝΙΣΗΓΙΑΝΝΙΔΗ-ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ κ.α. μεγάλων Ελλήνων συνθετών της εποχής του φλέρτ και του έρωτα…
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 «ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ» με την Φλώρα Κατωγά – Λαζάρου
Μια μουσική διαδρομή από την οπερέτα του 1920 και τον
Αττίκ, μέχρι τις ρομάντζες του Σουγιούλ και του Γιαννίδη.
Στο πιάνο, ο Αναστάσιος Λαζάρου.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

με την

Παναθηναϊκή Γλυφάδας - Βούλας

Απογευματινός περίπατος
και εκκλησιασμός
στον Οσιο Εφραίμ
Την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου, η Παναθηναϊκή
οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας, με οργανωμένη απογευματινή εκδήλωση θα καταλήξουν στο
Μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, όπου
θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία.
Η εκκίνηση θα γίνει από το Δημαρχείο Γλυφάδας,
στις 3 το μεσημέρι.
Πληροφορίες 210 9622.753 από 8 έως 10 το πρωί
και στο κινητό 6936607075

Την Κυριακή 10 Απριλίου στις 10πμ “Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα” θα επισκεφθούν τον
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Βραυρώνας όπου
θα έχουν ξεναγό την κ. Πάνου Καλλιόπη. Στη συνέχεια

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Τα λαϊκά της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ
Ένα αφιέρωμα στις μεγάλες κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου:
Βίκυ Μοσχολιού, Τζένη Βάνου, Δήμητρα Γαλάνη, Μαρινέλα
Πιάνο: Γ. Σαλτάρης Μπουζούκι: Άρης Σιγάλας
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00μμ

Στην Πλατεία Κλαυθμώνος
8-21 Απριλίου
Μέχρι φέτος το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών
Βιβλιοπωλών Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.), οργάνωνε παραδοσιακά την ανοιξιάτικη έκθεση βιβλίου στο Ζάππειο.
Τη φετινή χρονιά λόγω του ότι κρίνεται επιζήμιο να
πραγματοποιηθούν τρεις εκθέσεις στον ίδιο χώρο
σε διάστημα πέντε μηνών, η 22η Έκθεση Βιβλίου
«ΑΝΟΙΞΗ 2011» θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία
Κλαυθμώνος από τις 8 έως τις 21 Απριλίου.

Πέμπτη 14, Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Απριλίου, στις 21:00
Μετά την παρουσίαση της σύντομης εκδοχής του στο 16ο
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (2010), το “In the
Process of…” της χορογράφου Ζωής Δημητρίου κάνει την
αθηναϊκή του πρεμιέρα την Πέμπτη 14 Απριλίου, στο Θέατρο
του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Η παράσταση, που
συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες του διεθνούς δικτύου

Aerowaves και έχει βραβευτεί με το 2009 Bonnie Bird Choreography Fund Award, θα παρουσιαστεί στην ολοκληρωμένη
εκδοχή της για τρεις μόνο παραστάσεις, στις 14, 15 και 16
Απριλίου 2011.
Το In The Process of… είναι ένα επιδέξια χορογραφημένο
ντουέτο, όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα διαπραγματεύονται
μια σειρά καταλήξεων μιας σχέσης .... Διάρκεια: 50 λεπτά

Μουσική Βραδιά
Κυριακή 17 Απριλίου, στις 20:30

Colours - Ένα Μουσικό Ταξίδι
με Φλάουτο και Άρπα
θα περιηγηθούν τον υγρότοπο της Βραυρώνας και το
προστατευμένο βιότοπο της Χαμολιάς με οδηγό τον κ.
Γιώργο Σφήκα
Θα αναχωρήσουν στις 8.45 από Μαραθώνα και στις 9.00
από Ν. Μάκρη. Επιστροφή στις 14.00.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στα τηλέφωνα
6977212808 Σοφία Σιδερή
6976864596 Λαμπρινή Σουγιά
6976754182 Βασίλης Δελαγραμμάτικας:.

«Παίρνω…..αμπάριζα και βγαίνω…»
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Από την Ομάδα Χορού Ζωής Δημητρίου

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 10€ (φοιτητικό)

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00μμ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.00μμ

“In The Process of…”

Περιήγηση στη Βραυρώνα

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Les BLACK JACK
Γαλλικά jazz standards και όχι μόνο.
Μ. Αναστασόπουλος, σαξόφωνο, Ά. Τσουρέλης, πιάνο,
Γ. Βασιλείου, μπάσο, Γ.Ράδος, ντραμς, Γιώργος, τραγούδι, Ε. Καραγιάννη, τραγούδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Μια μουσική ξενάγηση με τον Δημήτρη Κανάκη και την
Μίλλυ Στύλογλου

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Βγαίνουμε στον κόσμο, δεν κρυβόμαστε!
Είμαστε κομμάτι σας, ζούμε αναπνέουμε ονειρευόμαστε
και μαζί με όλους εσάς φτιάχνουμε ένα καλύτερο μέλλον
για ΕΜΑΣ.
Σύμμαχος μας τα παιδιά σας.
Στις 15-4 οι καλοί μας φίλοι από το 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βούλας ανοίγουν την πασχαλινή μας γιορτή με τραγούδια από τις 10:00 το πρωί
και οι φίλοι μας από την Ένωση Κρητών Βούλας-ΒάρηςΒουλιαγμένης θα χορέψουν για μας μέχρι 1:00 το μεσημέρι.
Την ίδια μέρα μέχρι στις 7 μ.μ. στο παζάρι μας μαζί με
τους Εθελοντές του Συλλόγου «Φίλοι παιδιών ΠΙΚΠΑ» θα
σας παρουσιάσουμε τις όμορφες κατασκευές μας.
Λαμπάδες, σταυρούς με κανέλα και όμορφα λουλούδια,

Ναταλία Γεράκη & Angela Madjarova
Μία από τις συναρπαστικότερες όψεις της ζωής των μουσικών είναι
τα ταξίδια που τους φέρνουν σε επαφή με τους πολιτισμούς άλλων
λαών: Εκεί που το αργεντίνικο πάθος του Άστορ Πιατσόλα, ως κόκκινο της φωτιάς, παντρεύεται τον γαλάζιο «Μεγάλο Ερωτικό» του
Μάνου Χατζιδάκι, ο νεορεαλισμός του Νίνο Ρότα, σαν μαυρόασπρο
σινεμά, αντιπαραβάλλεται στην παραδοσιακή ιαπωνική άνοιξη με
φόντο βυσσινί του Μίτσιο Μιγιάκι και τη μουσική της γκριζωπής ουγγρικής υπαίθρου, ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206 Ταύρος, Πληροφορίες Ιδρύματος 210-3418550

στεφανάκια για την πρωτομαγιά και δώρα που μας προσφέρατε όλοι σας…
Τα έσοδα από το παζάρι μας θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον δεύτερο θάλαμο πιο λειτουργικό !
Στις 16-4-2011 σας περιμένουμε ξανά από τις 10:00 το
πρωί μέχρι στις 7:00 το απόγευμα να έρθετε για τα ψώνια
σας !
Οι φίλοι μας από τα Κατηχητικά της Μητροπόλεως Γλυφάδας από τις 7:00 το απόγευμα θα μας διασκεδάσουν
παίζοντας κουκλοθέατρο.
Την Κυριακή 17-4-2011 και από 10:00 το πρωί οι φίλοι μας
από την διεθνή Οργάνωση Rottary Αθήνα Ακαδημία θα οργανώσουν ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τραγούδια ,παιχνίδια και δώρα για μας.
Στις 1:00 το μεσημέρι θα κλείσουμε την γιορτή μας με
καντάδες και τραγούδια από ομάδα τροβαδούρων….!
Σας περιμένουμε όλους !
Τα παιδιά του ΚΑΑΠ Βούλας
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“Πλασματικός, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική”
ο προϋπολογισμός στο Δήμο Παλλήνης
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλή- χωρίς προϋπολογισμό δεν κινείται τίποτα.
νης, ο προϋπολογισμός του καλλικρατικού Δήμου για το 2011.
Οι μειοψηφίες τον χαρακτήρισαν άτολμο, πλασματικό, χωρίς προΜαραθώνια η συνεδρίαση, το κυρίαρχο θέμα σε έναν Δήμο, γιατί οπτική.
Πλασματικό και γραμμένο
“στο πόδι”, χαρακτήρισε
τον προϋπολογισμό του
2011 που ψηφιστηκε στο
Δημοτικο Συμβούλιο Παλληνης (29/3), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεκτάριος
Καλαντζής. Θεωρεί οτι η

έλλειψη προτεραιοτήτων
από πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η προχειρότητα της συγγραφής του,
αλλά και το ανεφάρμοστο
αυτού, θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα
που αφορούν τον Γέρακα,

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες
Ενημερωθείτε για τυχόν ενστάσεις
Τρίτη 5 Απριλίου, η Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενημέρωσε ότι
αρχίζει η ανάρτηση των δασικών χαρτών της περιοχής Ανατ. Αττικής και θα είναι διαθέσιμοι στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, στα
Δασαρχεία Πεντέλης και Καπανδριτίου και στα
Δημοτικά καταστήματα των περιοχών αυτών.
Οσοι λοιπόν έχουν ιδιοκτησίες στα όρια των Δήμων
Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα, καλόν
είναι να αναζητήσουν το συντομότερο δυνατόν
τους συγκεκριμένους χάρτες, προκειμένου να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 45 ημερών, εάν και εφόσον έχουν αντιρρήσεις, και πάντα πριν οι χάρτες
γίνουν οριστικοί.

“Δημοκρατική
Συνεργασία”

Παρουσίαση
Θέσεων, Αρχών
και Αξιών
Η Δημοκρατική Συνεργασία Ανατ. Αττικής” θα παρουσιάσει την Πέμπτη 14
Απριλίου στις 6.30μ.μ. στο
κατάστημα “Εν Πλω” στη
Βουλιαγμένη, τις Θέσεις,
τις Αρχές και τις Αξίες
της παράταξης με την παρουσία της Προέδρου της
Ντόρας Μπακογιάννη.

την Παλλήνη και την Ανθούσα.
Στην τοποθέτησή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο ο
Νεκτάριος
Καλαντζής
ανέφερε: «Αρχικά, θεωρώ
σφάλμα εκ μέρους της
πλειοψηφίας, τη μη έγκαιρη προσκόμιση του
Σχεδίου του προϋπολογισμού (δόθηκε διορθωμένο
Σχέδιο τη στιγμή που άρχιζε η συνεδρίαση) που
αφορά τα έσοδα και τα
έξοδα του Δήμου για το
2011, όσο και τη μη δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως
προβλέπεται από τον
Καλλικράτη. Το σοβαρότερο όμως λάθος, είναι η
μη στοιχειοποίηση των
εξόδων που καλείται να
κάνει ο δήμος το τρέχον
έτος, αφού στο προσχέδιο που μας δόθηκε, ούτε
αναλυτικός καταμερισμός
των δαπανών γίνεται,
όπως για παράδειγμα για
τις μισθοδοσίες, αλλά
ούτε έχετε θέσει ένα σοβαρό πλαίσιο, εισηγητικής

Το ΧΡΕΟΣ των εργαζομένων
στην καπιταλιστική ΚΡΙΣΗ
ΑΡΝΗΣΗ του χρέους ή ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ της εργαζόμενης
οικογένειας;
ΔΟΥΛΕΙΑ για όλους ή ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ της ανεργίας;
Αυξήσεις στους ΜΙΣΘΟΥΣ ή στα ΚΕΡΔΗ επιχειρήσεων
και τραπεζών;
110δις. στις τράπεζες ή εθνικοποίηση των τραπεζών σε
όφελος των εργαζομένων;
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του περιβάλλοντος ή ΙΣΟΡΡΟΠΗ σχέση
ανθρώπου – φύσης;
Δικαίωμα στον ΑΓΩΝΑ για καλύτερη ζωή ή ΧΟΥΝΤΑ κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ;

Εκδήλωση - συζήτηση
στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου
Κυριακή 10/4, 11πμ
Ομιλητής: Βασίλης Μηνακάκης, ερευνητής - συγγραφέας.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αν. Αττικής

βάσης, προκειμένου όλοι
εμείς οι συνάδελφοι να
εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό. Και μια
μικρομεσαία
εταιρεία
δέκα υπαλλήλων, θα κατήρτιζε ένα σοβαρότερο
σχέδιο προϋπολογισμού,
προκειμένου να ξέρει τι
δίνει και τι παίρνει. Εμείς
τρείς μήνες ως λειτουργία του νέου Δήμου Παλλήνης,
ούτε
ένα
στοιχειώδες
οργανόγραμμα των υπαλλήλων
του δήμου, με συνάρτηση
τις αρμοδιότητες του καθενός, δεν έχουμε ή δεν

μας το έχετε δώσει.
Πόσοι δουλεύουν στις
τρεις ενότητες, σε ποιες
θέσεις και πόσο μας κοστίζει ο καθένας; Σε μια
ιδιωτική εταιρεία ή έναν
κρατικό Οργανισμό, όπως
είναι ο Δήμος, δε νοείται
προϋπολογισμός χωρίς
αναλυτική περιγραφή του
budjet στα έσοδα και τα
έξοδα».
Και συνέχισε ο Ν. Καλαντζής: «Η κατάθεση κάθε
προϋπολογισμού, κάθε
Οργανισμού, είναι σύμφωνα με τις βασικές
Αρχές του Management, η
πιο σημαντική πράξη σε
ετήσια βάση. Ιδιαίτερα δε
στο δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον της εποχής
μας, αποκτά και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, αφού ο
εξορθολογισμός δαπανών
αποτελεί όχι διοικητικό
στόχο, αλλά μείζονα
ανάγκη.
Μέσα σε αυτό το βεβαρυμένο, κοινωνικά και οικονομικά, κλίμα, η Δημοτική
Αρχή φέρνει έναν προ-

ϋπολογισμό από τον
οποίο ωφελούνται οι λίγοι
και όχι οι πολλοί. Ένας
προϋπολογισμός φοβάμαι, που θα μοιράσει αφειδώς τα χρήματα του
Δήμου σε εργασίες βιτρίνας , βάσει των στοιχείων
με τις υπέρογκες δαπάνες σε κοινωνικές εκδηλώσεις».
...Με όσα συνοπτικά αναλύθηκαν πιο πάνω, γίνεται
κατανοητό ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου Παλλήνης, έτους 2011, είναι
σε πολύ μεγάλο βαθμό
πλασματικός, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Σε
κανένα από τα κείμενα,
δε φαίνεται η Δημοτική
Αρχή να ξεκαθαρίζει
ποιες θα είναι οι διεκδικήσεις της σε σχέση με την
πολιτική του Μνημονίου,
ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν οι δεσμεύσεις της
για τα μεγάλα προβλήματα της πόλης» κατέληξε ο Ν. Καλαντζής
καταψηφίζοντας τον προϋπολογισμο.

Και η ΔΗΜοτική Οικολογική Συνεργασία
καταψήφισε τον προϋπολογισμό
«Δεν θεωρούμε με τον παρόντα
προϋπολογισμό ότι υπηρετούνται και τα τρία βασικά ζητήματα
που θέσαμε ως δημοτική παράταξη και αφορούν την ενιαία αντιμετώπιση της πόλης, το νέο
οικολογικό μοντέλο ανάπτυξης
και την ανάδειξη του κοινωνικού
ρόλου του Δήμου»
Την οικονομική διαφάνεια, την
ορθολογιστική διαχείριση και την κοινωνική συμμετοχή στις αποφάσεις για τον
έλεγχο και τον καταμερισμό των πόρων του.
...Δυστυχώς πίσω από τα νούμερα και τους κωδικούς του προϋπολογισμού δεν
είδαμε το όραμα για την πόλη μας. Είδαμε αντιθέτως μια λογιστική παράθεση
που δεν ξεπερνάει μια απλή διαχειριστική αντίληψη για τον Δήμο» επεσήμανε
ο επικεφαλής της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας Γιώργος Μπουλμπασάκος και καταψήφισε τον προϋπολογισμό.
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216.000€ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΖΑ!
Η διαχείριση του προηγούμενου Κοινοτάρχη Σπύρου
Ζαγουρή όσον αφορά το νερό της Καμάριζας, άφησε
έλλειμμα 216.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πώς συνέβη αυτό; Την απάντηση θα την δώσει ο δήμαρχος
Κώστας Λεβαντής, αφού άρχισε την καταγραφή και
μηχανογράφηση του καταλόγου των υδροληπτών της
Καμάριζας ώστε να δείξει ποιοι δεν πληρώνουν νερό
εδώ και πολλά χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και 2
χρόνια η τότε αντιπολίτευση (Αθανασιάδη – Μάντζη),
έφερε το θέμα του ελλείμματος του νερού στο κοινοτικό συμβούλιο.
Εκεί συνάντησε την συγκάλυψη όλων των υπόλοιπων
συμβούλων, οι οποίοι «σφύριζαν αδιάφορα και γελούσαν ειρωνικά». Αναγκάστηκε τότε η αντιπολίτευση να το καταγγείλει στους επιθεωρητές
δημόσιας διοίκησης, στο ελεγκτικό Συνέδριο και στην
Περιφέρεια, αλλά και εκείνοι «αγρόν ηγόρασαν»! Κατόπιν τούτων, τα δημοσίευσε η εφημερίδα μας αλλά
και πάλι οι αρμόδιοι διάβαζαν αλλού!! Κάπως έτσι μας
κατάντησαν και στην Ελλάδα υπό πτώχευση, διότι
ανέκαθεν υπήρχε ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ και κανένας έλεγχος.
Ελπίζουμε ότι τώρα ο Κ. Λεβαντής θα χρεώσει εκεί-

Να τα πληρώσουν αυτοί
που τα χρωστάνε
Ο Αντιδήμαρχος και τέως κοινοτάρχης της Σαρωνίδας Ανδρέας Πέγκας στην ομιλία του επί του
προϋπολογισμού, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί η Σαρωνίδα με τα χρέη που δημιούργησαν
άλλες κοινότητες. «Τα χρήματα που οι άλλοι θα δίνουν
για να αποπληρώσουν τα χρέη
που δημιούργησαν, εμείς στη
Σαρωνίδα πρέπει να τα κάνουμε έργα υποδομής».
Η μικρότερη κοινότητα Κουβαρά, έχει 1,5 εκ. χρέος και η
Ανάβυσσος έχει 5 εκ. χρέος.
Τα δάνεια που πήραν οι άλλες κοινότητες δεν θα
βαρύνουν την Σαρωνίδα. Τα χρέη να βαρύνουν αυτούς που τα πήραν, αυτό λέει και ο Καλλικράτης,
υπάρχει ρητή διάταξη”, κατέληξε ο Α. Πέγκας

Ετήσια Γ. Συνέλευση του
Εξωρ. Συλλόγου Δικηγορικών
Βούλας ''Η Θέμις''
Ο Σύλλογος “Θέμις” οργανώνει την Κυριακη 10η Απριλιου
και ωρα 11πμ ακριβως, την ετήσια γενική του Συνέλευση,
στο Αμφιθεατρο του Β.Γυμνασιου Βουλας. Εκει θα αναλυθούν η μέχρι τώρα δράση και οι στόχοι ου Συλλόγου.
εχουμε την ευκαιρια να ενημερωσουμε Τηλεπικοινωνιας:
Δημητρη Ηλιού 6944 387639 και Ελενη Κατσακιώρη 6974
505866

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Τοπικός Σύμβουλος της Καμάριζας-Αττικής

νους που δεν πλήρωναν και ότι δεν θα στείλει το
χρέος στους υπόλοιπους Καμαριζιώτες που πλήρωναν κανονικά.

Και ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
85.000 €
Και ενώ ο Σπ. Ζαγουρής φεύγοντας ενημέρωνε τον
Δήμαρχο Λαυρεωτικής Κ. Λεβαντή ότι είναι η μοναδική Κοινότητα που αφήνει πλεόνασμα, μετά το
χρέος των 216.000 ευρώ στην ΕΥΔΑΠ, ήρθε και
αγωγή κατάσχεσης από εργολάβο για 85.000€. Είχε
κατασκευάσει, όπως ισχυρίζεται, κοινοτικούς δρόμους το 2002 και από τότε ο Σπ. Ζαγουρής τον κορόιδευε και δεν τον πλήρωνε. Περιμένουμε να δούμε
μετά την παράδοση (τον Μάρτιο) πού θα φτάσει τελικά το έλλειμμα της Καμάριζας.
Το ίδιο συμβαίνει και στο Λαύριο με τον Δ. Λουκά.
Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έφτασαν στο Δήμο
(στον δήμαρχο) αρκετοί εργολάβοι που διεκδικούν
πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ο τέως δήμαρχος Δ. Λουκάς, προεκλογικά έλεγε από τα μπαλκόνια ότι δεν
χρωστά πουθενά!!!

ΚΥΛΗΠΟΥΡΗ ΤΕΛΟΣ!!!
Λύθηκε τελικά η σύμβαση με το ΙΚΑ Λαυρίου της Ο. Κυληπούρη. Η Ο. Κυληπούρη είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό
συμβούλιο του ΙΚΑ λίγο μετά τις δημοτικές εκλογές όπου
ήταν υποψήφια δήμαρχος Λαυρεωτικής. Από τον Αύγουστο
δηλαδή του 2010, την παρέπεμψαν τέλη Νοεμβρίου. Επειδή
κάποιοι υπεύθυνοι θέλουν να μας υποτιμήσουν διανοητικώς, τους λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η τυπική διοικητική

τιμωρία, μας ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η
ΟΥΣΙΑ. Και η ουσία είναι ότι
δεν έχετε πάρει από ΚΑΝΕΝΑΝ τα κλεμμένα να τα δώσετε πίσω στα ταμεία όπου
έπεσαν έξω από τις κλεψιές.
Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ επικρατεί σε
όλα τα επίπεδα και ό,τι γίνεται, γίνεται μόνο για τα μάτια
του κόσμου. Εμείς θα περιμένουμε όσο χρειαστεί, αλλά φοβόμαστε ότι, θα δούμε μία
ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι η Ολ. Κυληπούρη
υπήρξε υποψήφια του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρόσφατα γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Λαυρίου.

ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΝΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ
Πνεύμα ομοφωνίας επικράτησε στο πρώτο κοινοτικό
συμβούλιο Καμάριζας, παρουσία 20 τουλάχιστον Καμαριζιωτών, οι οποίοι όταν χρειαζόταν έλεγαν και την
γνώμη τους.
Έτσι ψηφίστηκε ομόφωνα:
1. Να λειτουργήσει το παλιό Δημοτικό Σχολείο σαν Νηπιαγωγείο και Προνήπιο.
2. Το μουσείο της Καμάριζας (ΓΑΥΡΙΑ) να λειτουργήσει
με εθελοντές, υπό την εποπτεία του κοινοτικού συμβούλου. Αρμόδιος κοινοτικός σύμβουλος ψηφίστηκε
ομόφωνα ο κ. Αθανασιάδης.
3. Να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι:
Α) Προς τα Λεγραινά.
Β) Προς το Μαρκάτι.
Γ) Από το τένις (θέση Φόρος) προς την Συντερίνα.
4. Το νεκροταφείο να συνεχίσει να είναι υπό τον έλεγχο
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγ. Κων/νου,
που αναλαμβάνει και τα λειτουργικά έξοδα.
5. Αξιοποίηση γαλαρίας (Μπούκα).
6. Αξιοποίηση «Χάους» και καθαρισμός πάρκων.
7. Δημιουργία περίπτερου στην παιδική χαρά Αγ.
Κων/νου.
8. Λειτουργία λαϊκής αγοράς στον Αγ. Κων/νο.

Εφοπλιστής έχει περιφράξει έκταση της παραλίας στη Γαλάζια Ακτή
Πρόσχημα η ανάπλαση, λέει ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Σαρωνικού Γιώργος Μπιθυμήτρης
«Δωράκι» στο δήμο θέλει να το
κάνει ο εφοπλιστής Ρέστης, που
έχοντας περιφράξει μια τεράστια
έκταση μεταξύ της παραλίας και
της παραλιακής λεωφόρου, θέλει
να την αναπλάσει. Ο εν λόγω εφοπλιστής που έχει ήδη εγκατασταθεί
σχεδόν πάνω στην ακτογραμμή,
επιθυμεί να αναπλάσει το κομμάτι
της παραλίας που μετατρέπεται σε
βεράντα του. Ο δήμος, αντί να
απαιτήσει με όλα τα μέσα, πολιτικά
και νομικά, την ακύρωση των σχεδίων δημιουργίας άλλης μιας βίλας
κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, συνεχίζει τη συνήθη πρακτική του να
αφήνει ένα κομμάτι της παραλίας

ελεύθερο για να μη φωνάζει ο κόσμος και επιτρέπει την ανάπλαση
με έξοδα ιδιωτών· και ούτε γάτα
ούτε ζημιά, καταγγέλει με ανακοίνωσή του, ο δημοτικός σύμβουλος
της Λαϊκής Συσπείρωσης του
Δήμου Σαρωνικού Γ. Μπιθυμήτρης.
«Η μόνη δωρεά που μπορούμε να
δεχθούμε είτε από τον Ρέστη,
είτε από τον Αγούδημο, είτε από
βιομήχανους, είτε από μεγαλέμπορους, είναι η εξής: να πάρουν
τις βίλες τους από το Σαρωνικό
και να φύγουν!».
Καταλήγει δε η ανακοίνωση του Γ.
Μπιθυμήτρη: «Αυτή η πολιτική

θέση έχει να κάνει με το πώς βλέπει κανείς το δημόσιο πλούτο και
για ποιο δρόμο ανάπτυξης παλεύει.
Τόσο η παράταξη της συμπολίτευσης, όσο και της κας Χριστοφάκη
αποδέχονται την εμπορευματοποίηση των ακτών, των βουνών, της
θάλασσας, αλλά… υπό όρους. Και
αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά,
αφού σε τελική ανάλυση αρνούνται
να έρθουν σε ρήξη με τα συμφέροντα του κεφαλαίου στο σύνολό
του και στοχοποιούν κάθε φορά
τον καπιταλιστή που τους βολεύει
και φυσικά μόνο όσο χρειάζεται για
να αποπροσανατολίσουν το λαό».
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Πλαστικό χρήμα
Η διεκπεραίωση των συναλλαγών των ιδιωτών για ποσά
άνω των 1500 €, που αποφάσισε το Υπουγείο Οικονομικών είναι άλλος ένας “μποναμάς” για τις Τράπεζες.
Ποιος τους είπε ότι όλοι οι ιδιώτες έχουν τσεκ επιταγών ή
πιστωτική κάρτα;
Και γιατί πρέπει να με υποχεώσουν να βγάλω ντε και καλά
πιστωτική κάρτα στην Τράπεζα για να πληρώνω με πλαστικό χρήμα;
Εν τω μεταξύ, μετά από αντιδράσεις, ανέβασαν το ποσό
στα 3000€, αλλά μόνο για το 2010.
Δηλαδή φέτος για αγορές πάνω από 3000 ευρώ πρέπει
υποχρεωτικά να πληρώσεις με επιταγή ή μέσω πιστωτικής
κάρτας, ενώ από το 2011 το ποσό θα κατέβει στα 1500!

Η Φουκοσίμα ανήκει
σε ολους!

ΚΑΠΟΙΟΙ ιστορικοί -προγενέστεροι εμούονόμασαν την Επανάσταση του 1821 «προδομένη Επανάσταση». Αλλά η Επανάσταση
-παρά την ύπαρξη και τότε πολλών προδοτών- προδίδεται στον παρόντα καιρό. Αρχικά ασημαντοποιήθηκε η διδασκαλία της
στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ακολούθως ήλθε η σκύλευση και σήμερα καταφθάνει η γελοιοποίηση. Δεν θα μιλήσω για
ασέβεια. Διότι «οι κατ' ουρανόν πτύοντες
τα εαυτών πρόσωπα πτύουσι».
ΣΕ ΛΙΓΟ θα μας πουν ότι δεν υπήρξε καν
Επανάσταση· ήταν ένα απλό «ανεμογκάστρι». Γιατί απλούστατα δεν υπήρχε έθνος
που να την κάνει. Κι ότι αυτοί που ονομάστηκαν Ελληνες ήταν ένα «φύραμα» ανθρώπων που έλαβε την ονομασία αυτή από
«νονούς» του εξωτερικού. Συνεπώς, αυτό
που μορφοποιήθηκε σε κράτος την 1η Ιανουαρίου 1822 με το Σύνταγμα της Επιδαύρου ήταν «βαφτιστικός» του ευρωπαϊκού
φιλελληνισμού, δηλαδή καρπός μιας υπέρμετρης λατρείας προς την αρχαία Ελλάδα.
Έχει, άλλωστε, λεχθεί ότι η Επανάσταση

Η καταστροφή της Φουκοσίμα δίνει ένα “σεισμικό” μήνυμα για την συστηματική αφαίρεση των υπηρεσιών
του κράτους και την παράδοσή τους στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, που δεν έριξε θαλασσόνερο για να μη
χαλάσουν τα μηχανήματα και άφησε πολύτιμο χρόνο
να περάσει. Που δεν ανανέωσε τον μηχανικό της εξοπλισμό εδώ και σαράντα χρονια. Και αμέτρητα άλλα
που”.

Εμπιστεύεστε έναν κακοδιαχειριστή
ως λογιστή σας;
Αν σκύψει κανείς στα ταμεία των κομμάτων, στο τί
χρωστάνε και πόσα έχουν προεισπράξει για πολλά χρόνια
μπροστά, θα καταλάβει γιατί έφτασαν τη χώρα στο χείλος
του γκρεμού.

Η καταστροφή της Φουκοσίμα, στην αρχή η φυσική, και
τώρα η τεχνολογική, είναι βαρύς φόρος στην αλόγιστη

Ένα «ΕΑΜΙΚΟ» τραγούδι, αναφερόμενο
στην «έρμη πατρίδα», έλεγε το περίφημο:
«Βαριά θλιμμένη, προδομένη, από δειλούς
προδότες γιους σου». Η Ελλάς, στα 190
χρόνια που υφίσταται ως κράτος, προδόθηκε και πληγώθηκε πολλές φορές. Όχι
μόνο από φίλους και συμμάχους, αλλά και
από τα ίδια τα παιδιά της. Δυστυχώς, ο
Εφιαλτισμός και ο Νενεκισμός (από τον
προσκυνημένο στον Ιμπραήμ, Νενέκο) είναι
μέσα στα γονίδια μας. Ομοίως κι ο ταγματασφαλιτισμός.

εκμετάλλευση του πλανήτη. Η Φουκοσίμα ανήκει σε
όλους, γιατί τα ύδατα και ο αέρας ταξιδεύουν· τα
ψάρια και τα πτηνά επίσης.
Και αναρωτιέμαι: έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, πώς είναι
δυνατόν να τον διαχειρίζονται “αγορές”!
Αγορές που έχουν θεό τους το κέρδος, είναι δυνατόν
να σκεφθούν τον πλανήτη ή τον άνθρωπο;
Αγορές που τζογάρουν στο θάνατό μας, όχι για να ζήσουν αλλά για να αισχροκερδίσουν!

Οταν τα ίδια τα κόμματα έχουν προεισπράξει τις κρατικές
επιχορηγήσεις έως και το 2017, δηλαδή 6 χρόνια πριν!!

καταλαβαίνει κανείς, ποιος κυβερνάει αυτό το κράτος και
πού το οδηγεί.
Παράδειγμα:
Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠαΣοΚ) το 2010
εμφάνισε (στοιχεία από τον ισολογισμό, που πάνε να
καταργήσουν τη δημοσίευσή τους) συνολικά 22,7 εκ €
έσοδα και 65,06 εκατομμ.€ δαπάνες! Δηλαδή ένα άνοιγμα
43 εκατομ. €!! Για να καλύψει λοιπόν τη διαφορά τι έκανε;
Δανείστηκε από τις τράπεζες.
Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει έσοδα 18,7 εκ € και δαπάνες
40 εκατομμυρίων €. Δηλαδή 22 εκατομ. € έλλειμμα κι αυτή.
Ετσι, δανειστηκε από τις τράπεζες 25 εκατομμύρια €.
Το ΠαΣοΚ και η ΝΔ, έχουν υποθηκεύσει την κρατική
επιχορήγηση έως το 2017 για δάνεια από τις τράπεζες
ύψους 233.800.000 €.
Οι επιχορηγήσεις των κομμάτων συνολικά για μεν το 2009
ήταν 68,2 εκατομμύρια €, για δε το 2010 52,7 εκατομμ.€
με τη μερίδα του λέοντος στα δύο μεγάλα κόμματα.
Δεκάδες όμως εκατομμύρια ευρω δανείστηκαν από τις
τράπεζες ΠαΣοΚ και ΝΔ, παρά την επιχορήγηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό!
Κατά πως δείχνουν τα πράγματα, τα ίδια εφαρμόζουν και
στην κυβερνητική πολιτική.
“Τρώγε δανεικά και πούλαγε για να ΄χεις”!
Μπορώ να τους βάλω λογιστές στην επιχείρησή μου; Κι αν
όχι πώς μπορώ να τους εμπιστευθώ τη διαχείριση της ζωής
μας και της οντότητάς μας ως χώρας εν τέλει;

Xωρίς προϋπαρξη έθνους,
επανάσταση δεν γίνεται
του Σαράντου Καργάκου*
μας ήταν ένα είδος «θυγατρικής εταιρίας»
της Γαλλικής Επαναστάσεως.
ΔΕΝ θα αμφισβητήσω τις ξενικές επιρροές.
Αλλά, αν δεν υπήρχε η ενθαδική μαγιά, δεν
θα γινόταν ποτέ ο επαναστατικός άρτος.
Ακούγεται συχνά ότι οι τότε επαναστατημένοι έμαθαν τη λέξη Έλλην - Έλληνες
μετά. Δηλαδή, πρώτα έγιναν κράτος και
μετά Έλληνες. Όταν η σοφιστική υποκαθιστά την επιστήμη, μπορείς να αποδείξεις
οτιδήποτε. Για παράδειγμα, μπορείς να
αποδείξεις -και μάλιστα βάσει μαρτυριώνότι ο Γκέμπελς δεν αυτοκτόνησε, αλλά ότι
ζει και αυτός μας οδηγεί.
ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ σοβαροί. Χωρίς την προΰπαρξη έθνους, καμιά Επανάσταση δεν θα
γινόταν. Για να επαναστατήσεις πρέπει να
υπάρχεις ως σύνολο με βαθιές καταβολές
αυτοσυνειδησίας. Από το τίποτε δεν παράγεται τίποτε. Παράδειγμα, η παρούσα
πολιτική και πνευματική μας ανυπαρξία. Ο
αρχαίος φιλόσοφος Ξενοφάνης έχει διατυπώσει μια αρχή που είναι κανόνας στη Φυσική και την ανθρώπινη ζωή: «Ουδ' αν το μη
ον ποιήσαι τι ούτε υπό του μη όντος γένοιτ'
αν τι». Τη φράση αυτή διεθνοποίησε ο Ρωμαίος σατιρικός ποιητής του Α' μ.Χ. αιώνος
Πέρσιος, με τη δική του απόδοση: «Ex nix-

ilo nihil» (Εκ του μηδενός παράγεται μηδέν).
Πώς, λοιπόν, αν η εθνική υπόσταση του
επαναστατημένου λαού ήταν μηδενική, θα
μπορούσε να προκύψει εθνικό κράτος; Το
γεγονός ότι στον παρόντα καιρό επιδέξια
μηδενικά επιπλέουν και κυριαρχούν είναι
ίσως το μόνο ισχυρό αντεπιχείρημα.
ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ απέκτησα την ικανότητα να
βλέπω όχι το παρελθόν αλλ' ίσως καλύτερα
το παρόν και το μέλλον. Αυτή την πολιτική
της εθνοκτονίας την είχα καταγγείλει
συχνά με τα άρθρα μου στον Ελεύθερο
Τύπο σε παλαιότερη εποχή. Θα μπορούσα
σήμερα τα λεγόμενα για το 1821 να τα θεωρήσω αποκυήματα νοσηρής φαντασίας ή
τεχνουργήματα μιας ηροστράτειας (από
αυτόν που έκαψε το ναό της Αρτέμιδος
στην Έφεσο για να δοξασθεί τ΄όνομά του)
δοξομανίας ή λοξομανίας. Όχι, πρόκειται
για μια ευρύτερη συνωμοσία, που σκοπεί
στην υπονόμευση των πνευματικών και
ηθικών θεμελίων του ελληνικού λαού.
Πρόκειται για μια πολιτική που «πλασάρισε» ο μισέλληνας Άγγλος πολιτικός λόρδος Λοντόντερι διαρκούντος του Αγώνος:
«Η Ελλάς πρέπει να καταστεί όσο γίνεται
λιγότερο επικίνδυνη, ο δε λαός της να γίνει
μικρόψυχος, όπως τα έθνη του Ινδοστάν».
Προφανώς, για να είναι ευκολοκυβέρνητος.

Ο ΛΑΟΣ όμως αυτός δεν έγινε ευκολοκυβέρνητος παρά τα 400 και πλέον χρόνια
δουλείας. Τη μαρτυρία για τον πόθο του
προς εθνική αποκατάσταση από τα πρώτα
χρόνια της δουλείας παρέχει ο Τούρκος
ιστορικός Αχμέτ Δζεβδέτ μπέης με τα ακόλουθα: «Η προς επανάστασιν ροπή των Ελλήνων είναι υπόθεσις παλαιά. Όταν ο
σουλτάνος Μωάμεθ Β' ο Πορθητής εκυρίευσε την Πόλιν, ήτο φυσικόν ότι εις τας
καρδίας των ηττηθέντων και υποταγέντων
Ελλήνων έμεινεν ο προς επανάκτησιν της
ανεξαρτησίας και της κρατικής εξουσίας
πόθος».
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΕΣ ισχύει το αρχαίο
λεχθέν: «Πενθείν ου χρη· Νέμεσις γαρ».

―――――
* Ο Σαράντης Καργάκος είναι ιστορικός και
συγγραφέας.
από τον Τύπο της Κυριακής 27 Μαρτίου 2011
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Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2011
Η μέρα της γαλλοφωνίας είναι ένας καθιερωμένος θεσμός εδώ και πολλές δεκαετίες
και γιορτάζεται ταυτοχρόνως σε όλη την Ευρώπη. Έτσι και φέτος το Γαλλικό Ινστιτούτο
σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία οργάνωσε την εβδομάδα γαλλοφωνίας από τις
15 Μαρτίου έως και τις 22 του μηνός.
Φεστιβάλ, συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια γέμισαν την αυλή του Ινστιτούτου. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στη
χαρούμενη αυτή εβδομάδα που είχε ως θέμα
της τον «Αλληλέγγυο Πλανήτη».
Σχολεία από όλη την Ελλάδα, δημόσια και
ιδιωτικά (7000 μαθητές), έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό της Γαλλικής Πρεσβείας.
Κάθε χρόνο τα σχολεία στέλνουν μια εργασία, με τους καθηγητές της γαλλικής γλώσσας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα,
διαφορετικό κάθε φορά.
Υπάρχει απόλυτη ελευθερία έκφρασης στο
τι θα δημιουργήσει το καθένα από αυτά. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι 10 λέξεις
που ορίζονται από την κριτική επιτροπή και
πρέπει να είναι παρούσες στο μήνυμα ή στο

ποίημα που συνοδεύει την κάθε εργασία.
Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Δημιουργήθηκαν εξαιρετικά τραγούδια, φιλμάκια μικρού μήκους, εικαστικές εργασίες, θεατρικά
σκετς, αφίσες…
Βραβεύτηκαν 22 Λύκεια, 38 Γυμνάσια, 38
Δημοτικά, ένα νηπιαγωγείο και 2 φοιτητικές
εργασίες.
Δημόσια σχολεία από το Σουφλί, το Αγρίνιο,
τη Θεσσαλονίκη, ζητωκραύγαζαν στην απονομή των βραβείων καθώς και μεγάλα γνωστά ιδιωτικά σχολεία, όπως η Ιόνιος Σχολή
(της απονεμήθηκαν 3 βραβεία) και η Λεόντειος, παρουσίασαν εξαιρετικές εργασίες.
Κατά την διάρκεια της γιορτής το Γαλλικό Ινστιτούτο επέτρεψε στους βραβευμένους μαθητές της γαλλικής γλώσσας να κάνουν
γκράφιτι στο πίσω μέρος της αυλής του, τατουάζ από φυτικά χρώματα καθώς και να παρακολουθήσουν ατελιέ θεατρικού παιχνιδιού, μανικιούρ, κατασκευή κοσμημάτων,
κολλάζ και καραόκε. Η γιορτή έκλεισε με τη
συναυλία του διάσημου ράπερ MC.Solaar.

Όλη η Ελλάδα μιά Κερατέα
Όλοι οι Έλληνες κάπου συναντιόμαστε.
Όπως στο γέλιο του μικρού παιδιού και στη λαχτάρα μας ν’ ανθίζει αυτό το
γέλιο, χαρά των ματιών μας και της ψυχής μας βάλσαμο.
Αυτό το γέλιο δεν μπορεί ν’ ανθίζει δίπλα σε σκουπίδια.
Ας συναντηθούμε όλοι οι Έλληνες στην Κερατέα.
Όχι μόνο στον τόπο Κερατέα. Αλλά στ’ Ανθρώπου το ανασήκωμα, που παλεύει
εκεί μ’ όσους φοβούνται τον λεύτερο Άνθρωπο.
Η σπίθα της Κερατέας δεν πρέπει να σβήσει.
Αντίθετα, πρέπει σε φλόγα να θεριέψει και σε φωτιά αντίστασης καθαρτήρια και
σωτήρια να εξαπλωθεί σε όλη την υπόδουλη Ελλάδα. Όχι για να κάψει, αλλά
για να φωτίσει. Για να μη σβήσει το γέλιο του μικρού παιδιού απ’ των ματιών και
των ψυχών μας τον ορίζοντα.
Όλοι οι Έλληνες π’ αγαπάμε την Ελλάδα ενώνουμε τα χέρια με την Κερατέα,
εκατομμύρια χέρια σε μιάν Απόφαση. Όλη η Ελλάδα μιά ψυχή ίσια και γυμνή,
κοφτερή κι αστραφτερή σαν λόγχη, σαν κάθε τίμιο ΟΧΙ.
Όλη η Ελλάδα μιά Κερατέα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Τζωρτζίνα Καλέργη

Μιά επίσκεψη στο Δημαρχείο του μέλλοντος
Ο γεροντάκος μόλις είχε κατέβει απ’ το λεωφορείο
κι ακούμπησε στο στέγαστρο της στάσης για να ξαποστάσει. «Στάση Δημαρχείου». Πόσα λεωφορεία
είχε πάρει απ’ το πρωί; Δεν θυμόταν πια. Το μόνο που
θυμόταν ήταν ότι ξεκίνησε αξημέρωτα και τώρα...
Κοίταξε το ρολόϊ του: «Ωχ, Παναγιά μου, μία πήγε,
πρέπει να βιαστώ». Έσιαξε την τραγιάσκα του, χαιρέτησε τον φρουρό της πύλης του Δημαρχείου κι
έδειξε την ταυτότητά του. -«Που πηγαίνεις παππού»;
τον ρώτησε εκείνος βαριεστημένα. -«Στον Δήμαρχο
γιέ μου, έχω κλείσει ραντεβού πριν έξι μήνες, πρόκειται για σοβαρό θέμα και...» -«Καλά, καλά... -τον
έκοψε ο φρουρός- όλοι τα ίδια λέτε, πάρε το λεωφορειάκι και πες στον οδηγό να σε κατεβάσει στο κτίριο 12. Εκεί θα πεις στον φρουρό της εισόδου ότι
έχεις δείξει την ταυτότητά σου στην πύλη κι εκείνος
θα μου τηλεφωνήσει για να περάσεις».
Χάζευε απ’ το παράθυρο του μίνι μπας για να περάσει
η ώρα. Δεξιά κι αριστερά της φαρδιάς λεωφόρου
έβλεπε κτίρια πολυόροφα, αμέτρητα αυτοκίνητα,
μπουλντόζες, τροχοφόρα κάθε λογής και μεγέθους.
Και πολλούς, μα πάρα πολλούς, ανθρώπους ντυμένους με στολές, που κρατούσαν εργαλεία στα χέρια
και βάδιζαν σε ομάδες με πειθαρχημένο βήμα κι έναν
μπροστά που φώναζε παραγγέλματα: «Ένα-δύο, ενδυό, εν-δυό-ένα ...αριστερό...».
Το λεωφορείο σταμάτησε. «Στάση Γραφείο Δημάρχου», ακούστηκε η φωνή του οδηγού από το μεγάφωνο. Κατέβηκε κι έβαλε το χέρι αντήλιο. Ένα
δωδεκαόροφο κτίριο ορθωνόταν επιβλητικό μπροστά
του. Στην είσοδο κυμάτιζαν τέσσερις σημαίες. Η ελληνική, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιφέρειας
και του Δήμου. Στις τζαμαρίες της εισόδου ήταν ζωγραφισμένος ο θυρεός του Δήμου: Ένας ελέφαντας
που κουβαλούσε στην πλάτη του μιά πόλη. Από κάτω

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
έγραφε: «Δεν υπάρχουν όρια».
Πέρασε από τον έλεγχο και μπήκε στο ασανσέρ. «Που πηγαίνετε κύριε»; τον ρώτησε ο χειριστής. «Στο γραφείο Δημάρχου, παιδάκι μου». Ο ντυμένος
με βυσσινί στολή και κασκέτο νεαρός πάτησε το
κουμπί με τον αριθμό 12, έβγαλε το κασκέτο κι έξυσε
το κεφάλι του. -«Πρώτη φορά που έρχεσαι, παππού»;
ρώτησε τον γέροντα. -«Ναι γιέ μου, δεν έχω ξανάρθει» απάντησε εκείνος, χαζεύοντας από τον διάφανο
ανελκυστήρα το πολύχρωμο ανθρωπομάνι που πηγαινοερχόταν στους διαδρόμους κάθε ορόφου. «Πόσοι δουλεύουν εδώ»; ρώτησε τον νεαρό. -«Στο
κτίριο Δημάρχου, ή σ’ όλο το συγκρότημα του Δημαρχείου»; αντιρώτησε εκείνος. -«Ναι, όλοι μαζί,
πόσοι είσαστε»; -«Κοντεύουμε τις τρεις χιλιάδες,
αλλά θα πάρει κι άλλους, δεν βγαίνει η δουλειά».
Το ασανσέρ περνούσε τώρα από τον όροφο με τα
κομπιούτερ. Ο δαιμονισμένος θόρυβος από το χτύπημα των πλήκτρων τρύπησε τους γυάλινους τοίχους
κι έφτασε στ’ αυτιά του γεροντάκου. -«Πω-πω, πόσα
κομπιούτερ»! θαύμασε. -«Διακόσια παππού. Είκοσι
για κάθε έναν από τους Δήμους που συνενώθηκαν,
ετοιμάσου, φτάνουμε». Η πόρτα του ασανσέρ άνοιξε
και το πόδι του κυρ-Μπάμπη πάτησε σ’ ένα κόκκινο
μαλακό χαλί, κεντημένο με εκατοντάδες ελεφαντάκια που κουβαλούσαν στην πλάτη τους μιά πόλη. Σταμάτησε μιά κοπέλα που έτρεχε μ’ ένα μάτσο ντοσιέ.
«Που είναι το γραφείο του Δημάρχου, κόρη μου»; «Τέταρτος διάδρομος δεξιά, και δεύτερος αριστερά,
θα δείτε, έχει πινακίδες συνέχεια, μη φοβάστε, θα το
βρείτε».
Έφτασε έξω από το γραφείο του Δημάρχου, κοίταξε

με αγωνία το ρολόϊ του κι άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης. Μία και εικοσιέξι. Το ραντεβού
του ήταν για τις μιάμιση. Μπροστά από την θεόρατη,
διπλή συρόμενη πόρτα στέκονταν δυό πανύψηλοι
φρουροί του Δήμου με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος τους. Παντού γύρω είχε καναπέδες σαν των νοσοκομείων, όπου κάθονταν καμμιά δεκαριά
επισκέπτες όλοι κι όλοι. Το ωράριο των ραντεβού τελείωνε. Κάθισε να ξαποστάσει καρφώνοντας το
βλέμμα του στη δίφυλλη πόρτα με προσμονή. Η τραγιάσκα στα χέρια του υπέφερε από το παίδεμα. Επιτέλους, μετά από έξη μήνες θα έβλεπε τον Δήμαρχο.
Καλά ήταν. Άλλοι περίμεναν πιο πολύ, απ’ ότι είχε
ακούσει.
Η δίφυλλη πόρτα άνοιξε και βγήκε μιά κοπέλα μ’ ένα
χαρτί στο χέρι. «Ο κύριος Παρασκευαϊδης»; -«Εγώ,
εγώ», φώναξε με χαρά ο κυρ-Μπάμπης και πετάχτηκε
όρθιος με σβελτάδα παλληκαριού. -«Περάστε, θα σας
δεί ο αντιδήμαρχος Νο 9, που έχει υπηρεσία σήμερα». –«Μα, δεσποινίς εγώ έχω ραντεβού με τον
ίδιο τον κύριο Δήμαρχο, τι να τον κάνω τον αντιδήμαρχο»; παραπονέθηκε δειλά το γεροντάκι... -«Ο κύριος Δήμαρχος παραθέτει αυτή τη στιγμή γεύμα στον
υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, κύριε. Θέλετε να
δείτε τον αντιδήμαρχο, ή να περάσει το επόμενο ραντεβού»; τον ρώτησε αυστηρά η ιδιαιτέρα. Τι να κάνει
ο φουκαράς ο κυρ-Μπάμπης, έσκυψε το κεφάλι και
την ακολούθησε. Ο Νο 9 ήταν από άλλη περιοχή, δυό
ώρες δρόμο με το λεωφορείο από τη γειτονιά του. Τι
να του έλεγε τώρα για το ΚΑΠΗ τους; Πιάσ’ τ’ αυγό
και κούρεφτο.
Είχανε δίκιο, τελικά, οι άλλοι στο ΚΑΠΗ. Του τα λέγανε: «Αμα ήτανε να ‘βλεπε έτσι εύκολα ο καθένας
τον Δήμαρχο, καημένε Μπάμπη»!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Για τους λάτρεις του χορού και συγκεκριμένα της salsa, “η άνοιξη”(spring) ήρθε
το Παρασκευο - Σαββατο - Κύριακο που μας πέρασε.
Ο λόγος είναι το 2nd Athens Salsa Spring Festival, το τριήμερο καθιερωμένο
πλέον διεθνές φεστιβάλ salsa, που φέτος πραγματοποιήθηκε στην Καλλιθέα στο
χώρο του Star Salsa. Οι συμμετέχοντες - οι οποίοι είχαν έρθει από πολλά μέρη

από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Από την Ελλάδα έλαβαν μέρος παρουσιάζοντας χορογραφίες τους ή και διδάσκοντας χορό όλα τα γνωστά χορευτικά ζευγάρια, ανάμεσά τους οι Miler & Elektra, που εκτός απ’ την δική τους χορογραφία

παρουσίασαν μια δεύτερη με τη νέα ομάδα τους “Fuerza Azteca Dance Company”.
Απ’ το εξωτερικό, τα ζευγάρια που απολαύσαμε ήταν πολλά, με πιο δημοφιλή
τους Anne y Anichi και Neeraj & Gosia.
της Ελλάδας και του εξωτερικού - είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα - σεμινάρια χορού καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, και το βράδυ show

Όταν ο
Μωάμεθ
δεν πάει
στο
βουνό...
Μεγάλη
έκπληξη περίμενε τους Αθηναίους
την
Τρίτη 5 Απριλίου, αφού όσοι κυκλοφόρησαν στο κέντρο της
Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια, μάλλον μετάνιωσαν
που δεν πήραν μαγιό... Ναι, μαγιό. Η Ομόνοια μετατράπηκε σε
μια αμμώδη παραλία γεμάτη φουσκωτά, λουόμενους, ρακετίστες και περαστικούς, που απλά αναπόλησαν τις καλοκαιρινές
διακοπές και είπαν να πάρουν μια γεύση...

Έδωσαν ραντεβού για την επόμενη άνοιξη και το 3rd Athens Salsa Spring Festival.

Αντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας
Περιστατικό με την ασφάλεια αεροδρομίου:
― Ασφάλεια Αεροδρομίου: Ποιο είναι το
όνομα σας;
― Επιβάτης: Μπατμαν
― Ασφάλεια Αεροδρομίου: Το πραγματικό σας όνομα παρακαλώ!!
― Επιβάτης: Μπατ-μαν
― Ασφάλεια Αεροδρομίου: Καλά πλάκα
μας κάνετε? Ποιο είναι το επίθετό σας;
― Επιβάτης: Σούπαρμαν
Η ασφάλεια του αεροδρομίου τον συνέλαβε και τον έκλεισε σε ένα δωμάτιο που
έχουν στο αεροδρόμιο για ύποπτα
άτομα.
Ελέγχουν το διαβατήριο του και...
Δείτε δίπλα την πραγματική του ταυτότητα!

ΕΒΔΟΜΗ
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οι αναγνώστες γράφουν
Η στρατηγική της Απελευθέρωσης
ον τελευταίο καιρό έχω διαβάσει
αναρίθμητα κείμενα στο διαδίκτυο
με σοβαρές αναλύσεις και εκτιμήσεις για την παρούσα δεινή κατάσταση
της Ελλάδας. Κοινός παρονομαστής
όλων αυτών των αναλύσεων είναι η επισήμανση και στηλίτευση της βαριάς ευθύνης των κυβερνώντων, πρώην και νυν,
καθώς και γενικότερα του πολιτικού
προσωπικού της χώρας. Νομίζω πως
είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με
αυτές τις επισημάνσεις και τις κατηγορίες εναντίον των πολιτικών μας.
Ωστόσο, όταν οι συγγραφείς αυτών των
κειμένων φτάνουν στο ερώτημα “και
τώρα, τι κάνουμε;”, οι απαντήσεις τους
παύουν να είναι εξίσου πειστικές με τις
αναλύσεις τους.
Νεφελώδεις προτροπές για “ειρηνική
επανάσταση”, για “νέα Εθνοσυνέλευση”,
για “να ξεχυθούμε όλοι στους δρόμους”
θεωρώ ότι είναι ατελέσφορες και ενδεχομένως και επικίνδυνες: ας θυμηθούμε
ότι ακόμα και μια μεγάλη κινητοποίηση
όπως το Πολυτεχνείο το 1973, δεν
έφερε την ανατροπή της χούντας, ενώ
αμφίβολης αντιπροσωπευτικότητας θα
ήταν μια Εθνοσυνέλευση, όσο καλές κι
αν είναι οι προθέσεις των υποστηρικτών
της. Όσο για την “ειρηνική επανάσταση”
άοπλου πλήθους, σε περιβάλλον αδυσώπητης βίας, δεν αντέχει να σχολιαστεί ούτε σαν νοσταλγική ουτοπία.
Πριν εκθέσω τη δική μου πρόταση, όχι
για το πώς θα βγούμε από την παγίδα
όπου μας έριξαν οι κυβερνώντες, αφήνοντάς μας στο έλεος των ξένων δανειστών-κατακτητών μας, αλλά με ποια

Τ

βήματα θα μπορούσαμε να το επιχειρήσουμε, επιτρέψτε μου να κάνω μια συνοπτικότατη
παρουσίαση
του
προβλήματος, με όρους “πολεμικής” αντιπαράθεσης:
Οι εχθροί μας είναι οι προδοτικά ενεργούντες κυβερνήτες που έφεραν και
συντηρούν τον ξένο ζυγό. Οι ξένοι ουδόλως ενδιαφέρονται να μας κυβερνήσουν. Ζητούν μόνο να εισπράττουν τα
τοκογλυφικά τους δάνεια και, σαν κλασικοί τοκογλύφοι τύπου Σάυλοκ, θέλουν
ό,τι μπορούν να αρπάξουν, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία αποπληρωμής
του εξωφρενικού χρέους μας (ορυκτό
πλούτο, λιμάνια, νησιά, κλπ). Συνεπώς,
αν αύριο ανατρεπόταν η εγχώρια κυβέρνηση, για να μην έρθουν (ενόπλως)
οι ξένοι εχθροί μας να αποκαταστήσουν
τη “νομιμότητα”, θα πρέπει το όποιο νέο
κυβερνητικό σχήμα να εξασφαλίσει τα
λεφτά των δανειστών (σε πρώτη φάση,
όπως θα εξηγήσω παρακάτω). Μόνο έτσι
θα διαλύσει τη συμμαχία των ξένων με
τους “πρόθυμους” εθνοπροδότες κυβερνήτες.
Συνεπώς, ο πρώτος στόχος των απε-

λευθερωτικών δυνάμεων πρέπει να είναι
η επιστροφή των κλεμμένων.
Ο στόχος αυτός, εξάλλου, είναι ο πλέον
συσπειρωτικός για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού.
Αφού τα χρήματα αυτά περιέλθουν στα
χέρια των απελευθερωτικών δυνάμεων,
τότε και μόνο τότε αυτές θα καταστούν
έγκυροι συνομιλητές των ξένων και θα
μπορέσουν να προχωρήσουν στην επαναδιαπραγμάτευση.
Όσο κι αν ακούγεται πικρό και θλιβερό,
στις παρούσες συνθήκες η οργή του
λαού, οργανωμένη ή ανοργάνωτη δεν
μετράει. Δει δη χρημάτων πριν από κάθε
τι άλλο.
Με τα λεφτά στα χέρια από τις κατασχέσεις των κλεμμένων ακίνητων περιουσιών και των κλεμμένων καταθέσεων,
οι νέοι κυβερνήτες θα επιδοθούν πλέον
στην ανασυγκρότηση του κράτους, την
επαναφορά της δημοκρατίας και την
επανίδρυση των καταρρακωμένων θεσμών της δημόσιας ζωής.
Αλίκη Τζεν

Σημείωση συντακτη: Καλά κάνει και διαφωνεί η επιστολογράφος μας Αλίκη
Τζεν, γιατί αυτό είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Αλλά το ίδιο αξίωμα
ισχύει και για μας, πάνω σ’ ορισμένες καλόπιστες θέσεις της. Επειδή εκφράζει
σίγουρα κάποιους αναγνώστες μας θα αναλυθούν οι φοβίες της λίαν προσεχώς.
Στο παρόν εισαγωγικό περιορίζομαι να της θυμίσω πώς ανετράπη το καθεστώς
στην Αργεντινή τη δεκαετία που πέρασε, πώς κατέρρευσε η κραταιά ΕΣΣΔ και
παλιότερα ο Σάχης στο Ιράκ και τελείως πρόσφατα στην Αίγυπτο του Μουμπάρακ και τις άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Αυτά προς το παρόν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημόσιου κλειστού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση
χρήσης χώρου για την εκμετάλλευση ενός καταστήματος ψιλικών στη
Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου έναντι Δημαρχείου Λαυρεωτικής. (Αρ.
Διακήρυξης 1/2011).
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων – Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία,
Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ 19500, τηλ. 22920
22089, 22920 27711
Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης: Παραχώρηση χρήσης χώρου για
την εκμετάλλευση ενός καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου έναντι Δημαρχείου Λαυρεωτικής.
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμένας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: Πέντε έτη
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 28/4/2011, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α. Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των 5.000,00€
(πέντε χιλιάδων ευρώ), ο δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το άθροισμα πέντε (5) μηνιαίων
ανταλλαγμάτων.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από τα γραφεία του Οργανισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
www.oll.gr
Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Χαράλαμπος Ράπτης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Δικαιώθηκαν οι 25 Συμβασιούχοι
του Δήμου Μαρκοπούλου
με συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής
Ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Δρίτσας μας ενημερώνει
για την επίλυση του προβλήματος των 25 συμβασιούχων
που παρέλαβαν, όταν ανέλαβαν τη νέα Δημοτική Αρχή.
Μεταξύ άλλων τονίζει στην επιστολή του: «η νέα Δημοτική αρχή, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα,
καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, για να επιλυθεί το ζήτημα με τους 25 Συμβασιούχους του Δήμου Μαρκοπούλου, οι οποίοι παρέμεναν απλήρωτοι εδώ και δύο μήνες.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχτήκαμε την είδηση ότι
υπογράφηκαν τελικά τα εντάλματα πληρωμής.
Το αίσιο τέλος αυτής της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων κινήσεων της νέας Διοίκησης και των ίδιων
των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν καταφύγει στο έσχατο
μέσο των ασφαλιστικών μέτρων.
Η εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων, αλλά και η
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου μας,
είναι αδύνατες σε συνθήκες ομηρίας των εργαζομένων και
απαξίωσης της μισθωτής εργασίας.
Ως Διοίκηση έχουμε αποδείξει ότι υποστηρίζουμε με
πραγματικές δράσεις τους εργαζόμενους, που ούτως ή
άλλως διεκδικούν τα αυτονόητα: την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Το ίδιο κάνουμε επίσης, όταν δέχονται άδικες επιθέσεις, από πολίτες και δημοτικές
παρατάξεις, που τους κατηγορούν ως «βολεμένους», φαινόμενο που τελευταία στη χώρα μας έχει λάβει ακραίες
διαστάσεις.
Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα αυστηρά τα
«κακώς κείμενα», καθώς και τις περιπτώσεις που θεωρούμε, ότι το έργο που προσφέρουν οι υπηρεσίες μας
χρειάζεται δραστική βελτίωση.
Χρήστος Δρίτσας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μαρκοπούλου
στις 31 Μαρτίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα με την υπ’ αριθ.
43/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποτελείται
από τους δημοτικούς συμβούλους:
Χρήστο Δρίτσα, Πρόεδρος
Χαράλαμπο Νικολάου, Αριστοτέλη
Λαϊνά, Κατσίκη Παναγιώτα, Αγγελική Τεμπονέρα, τους δημότες Τριπολίτη Δημήτριο, Ρουστά Ειρηναίο
και τους αλλοδαπούς Τάτσι Φλαμούρ, Χόντζα Αλκίν και Γιάννη
Γκίκα.
Έργο του Συμβουλίου, που αποτελεί
συμβουλευτικό όργανο του Δήμου
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 78 του
Ν. 3852/2010, είναι η καταγραφή και
η διερεύνηση προβλημάτων που αν-

τιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του
δήμου, για θέματα που αφορούν την
ένταξη τους στην τοπική κοινωνία,
την επαφή τους με τη δημοτική αρχή
ή άλλες δημόσιες αρχές, την υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό
συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί
αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες,
τη διοργάνωση σε συνεργασία με
τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής
του
τοπικού
πληθυσμού, τη συνεργασία ιδίως με
το ΥΠΕΣΑΗΔ, το Υπουργείο Παι-

δείας και δια Βίου Μάθησης, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καθώς και με άλλους
φορείς, για τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες, όπως είναι η
εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κ.λπ.
Η γνωριμία των μελών, η ενημέρωση
για τον κανονισμό λειτουργίας, η ανάθεση καθηκόντων στα μέλη, αλλά κυρίως η καταγραφή συγκεκριμένων
άμεσων προβλημάτων των μεταναστών της περιοχής και το ανοιχτό κάλεσμα
για
αντιπροσώπευση
ευρύτερου φάσματος μεταναστών στο
σώμα, ήταν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την πρώτη συνεδρίαση του
Συμβουλίου. Τα μέλη ανανέωσαν το
ραντεβού τους για την Πέμπτη 7 Απριλίου και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο
Μαρκοπούλου.
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ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ρεπορτάζ Γιώργος Κόλλιας
Η πολυσχεδιασμένη επιχείριση "κατάκτησης" του Βαρνάβα για τον αγωγό
φυσικού αερίου έγινε τελικά Δευτέρα 4 Απριλίου.
Δύο διμοιρίες των ΜΑΤ,
ασφαλίτες και αστυνομικοί

προχωρήσουν, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα.
Στις ενστάσεις των εκπροσώπων ότι έχουν εναλλακτική πρόταση την οποία
δεν συζητά η εταιρία, ότι
κανένας εκπρόσωπος της

Μπροστά και πίσω ο “στρατός” των ΜΑΤ και στη μέση τα μηχάνημα. Και απέναντι οι κάτοικοι...

"εκστράτευσαν"
ενάντια
στους πολίτες του Βαρνάβα
που συγκεντρωμένοι στα
όρια Βαρνάβα - Καλάμου
προστάτευαν τον τόπο
τους.
Παρ΄ ότι τις προηγούμενες
μέρες φάνηκε ότι ενδεχόμενα να μπορούσε να υπάρξει
κάποιος
διάλογος,
σήμερα ο Αστυνομικός Διευθυντής, επικεφαλής της
επιχείρισης, δήλωσε στους
εκπροσώπους των κατοίκων
Τσιμίνη Παναγιώτη πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Βαρνάβα,
Στάμου
Πέτρο Δημοτικό Σύμβουλο
του Δήμου Μαραθώνα και
Κόλλια Γιώργο πρώην πρόεδρο της Κοινότητας Βαρνάβα, ότι δεν υπάρχει η
δυνατότητα καμιάς συζήτησης κι ότι τα μηχανήματα θα

ρου.
Όπως ήταν αναμενόμενο
από τους εκπροσώπους δηλώθηκε ότι δεν πρόκειται οι
κάτοικοι να επιτρέψουν την
διέλευση μηχανημάτων στα
όρια του Βαρνάβα.
Στην συνέχεια και παρά τις
επιφυλάξεις των χειριστών
των μηχανημάτων επιχειρήθηκε η είσοδος στα όρια του
Βαρνάβα. Μια διμοιρία των
ΜΑΤ προπορευόταν ακολουθούσε το μηχάνημα και
άλλη μια διμοιρία ακολουθούσε, Με την είσοδο της
"πομπής" στα όρια του Βαρνάβα άρχισε ένας καταιγισμός από πέτρες, με
αποτέλεσμα οι δυνάμεις
των ΜΑΤ να υποχωρήσουν.

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. δεν εμφανίζεται για να προσκομίσει τα
νομιμοποιητικά έγγραφα
που ισχυρίζονται ότι έχουν,
δεν υπήρξε καμία απάντηση.
Κι ακόμη καμία ενέργεια
του Διευθυντή δεν υπήρξε
όταν επώνυμα καταγγέλθηκε ότι το χωματουργικό
μηχάνημα δεν είχε πινακίδες και ζητήθηκε να τηρηθεί
η διαδικασία του αυτοφώ-

Νέα απόπειρα να ξεκινήσει
άλλη επίθεση σκόνταψε
στην άρνηση των χειριστών,
οι οποίοι δεν τολμούσαν να
έρθουν σε αντιπαράθεση με
τους κατοίκους.
Η πρώτη ημέρα έληξε
άδοξα για την ΔΕΣΦΑ και
τις δυνάμεις καταστολής.
Όλος ο συρφετός αποτελούμενος από χειριστές, εκπρόσωπους της εταιρίας,
ΜΑΤατζήδες, ασφαλίτες και
αστυνομικούς αποχώρησαν.
Οι πληροφορίες λένε ότι θα
επανέλθουν με περισσότερες δυνάμεις. Αλλά την ίδια
"υπόσχεση" έδωσαν και οι
κάτοικοι. ότι θα είναι και
πάλι εκεί με περισσότερες
δυνάμεις.

Με πετροπόλεμο και χημικά έληξε η πρώτη ημέρα.

Τελικά δίνονται άδειες από
την Πολεοδομία των 3Β;
Κάτοικοι μας καταγγέλουν, ότι ενώ έχουν προχωρήσει στην διαδικασία έκδοσης άδειας για οικοδόμηση μέχρι και το ΙΚΑ πληρωμένο δεν τους
δίνεται η άδεια από την Πολεοδομία της Βούλας.
Ισχύει κάτι τέτοιο και μέχρι πότε;

Ειδικός Σύμβουλος στα 3Β
Ειδικό Σύμβουλο διόρισε ο δήμαρχος των 3Β στην
κενή οργανική θέση τον Ηλία Θεοδώρου του Γεωργίου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
Τα καθήκοντα, με τα οποία θα απασχοληθεί, είναι η
παροχή συμβουλών σε οργανωτικά και διοικητικά
θέματα του Δήμου.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας του θα προβλεφθεί
στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου.

...“Δήμαρχος” στη Βουλιαγμένη
ο Γιώργος Μαυρωτάς
Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης Γιώργο Μαυρωτά όρισε ο Δήμαρχος των 3Β ως υπεύθυνο συντονισμού για την
παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των Τεχνικών Συνεργείων, των Υπηρεσιών Καθαριότητας,
Πρασίνου, Γραφείου Κίνησης που είναι εγκατεστημένα στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης Κακογιαννάκο
Δημήτριο.
Οι παραπάνω θα συνεργάζονται με τους καθ' ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, Δ/ντές και Προϊσταμένους
τμημάτων των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων.
Η Βουλιαγμένη δεν έχει Αντιδήμαρχο; Γιατί κατά τον
Καλλικράτη η κάθε πόλη που ενώθηκε πρέπει να εκπροσωπείται με Αντιδήμαρχο στον ενιαίο Δήμο.
Και ανακύπτει για άλλη μια φορά το ερώτημα: τελικά
ενώθηκαν οι τρεις πόλεις ή δεν ενώθηκαν;
Γιατί αν παραμένουν οι υπηρεσίες κομμένες στα τρία
και δυσανάλογα έξοδα προκύπτουν και αμοιβές πολλαπλάσιες.
Α.Μ.

Ρε Σάκη, σε πεθύμησα...
Πεθύμησε ένα από τα χέρια του (δεν ξέρουμε αν ήταν δεξιό ή αριστερό) ο Δήμαρχος των 3Β, τον Διονύσιο Κοντονή, επί σειρά ετών Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου στη Βουλιαγμένη, που στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο δεν κατέχει
καμία θέση, πέραν του Δημοτικού Συμβούλου.

Τί συζητήσατε κύριε Δήμαρχε με την Κατσέλη;
Ο Κ. Πασακυριάκος εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δημοιτκό Συμβούλιο των 3Β, ζήτησε ενημέρωση
από το Δήμαρχο (28/3) για σύσκεψη που είχαν οι Δήμαρχοι με την Κατσέλη για προβλήματα της περιοχής.

Δεν συμμετείχα στη σύσκεψη,
απάντησε ο Δήμαρχος και συνέχισε: “Και να σου πω και κάτι
ακόμη. Οποτε πήγα 25 χρόνια, έχασα την ώρα μου. Εδώ
θα το λύσουμε το προβλήμα με τις δικές μας δυνάμεις·
μην περιμένεις απ’ έξω· από κανέναν. Σε κοροϊδεύουνε”.

Σε κάθε συνεδρίαση είναι έτοιμος να βάλει τα πράγματα στη ...θέση τους, είτε
με παρεμβάσεις στη διαδικασία του Προέδρου είτε με παρατηρήσεις επί ενεργειών της Δημοτικής Αρχής.
Ετσι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (28/3), μετά από κάποια παρέμβαση
του Δ. Κοντονή, ο δήμαρχος του απηύθυνε για πρώτη φορά πρόσκληση.
― Ρε Σάκη, σε πεθύμησα. Ελα απ’ το γραφείο μου να τα πούμε.
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«Η χρήση κατοικίας δεν προβλέπεται
στην περιοχή Χέρωμα»
απαντά ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)

σε ερώτηση του βουλευτή Θανάση Μπούρα
Για άλλη μια φορά οι κάτοικοι του Χερώματος βρίσκονται όμηροι, αποφάσεων
για την τύχη των κατοικιών τους και της ζωής τους γενικότερα, αφού η σημερινή Υπουργός Περιβάλλοντος δια στόματος Αναπληρωτή Υπουργού, τους λέει
ότι το Χέρωμα είναι β’ Ζώνη Υμηττού και δεν επιτρέπονται σπίτια.
Τουναντίον συνταγματικό και νόμιμο κρίθηκε από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου
της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 34/2011 γνωμοδότησή του το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι η Ζώνη Β, είναι περιοχή γεωργικής
χρήσης, εκπαίδευσης, υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Επιτρέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων. και πιθανότατα ευαγών ιδρυμάτων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αφού
σύμφωνα με το ΣτΕ, το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν διευκρινίζει στο διάταγμα
με σαφήνεια εάν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στη
Ζώνη Β του Υμηττού.
Ολο αυτό ακούγεται ως ανέκδοτο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το Χέρωμα έχει ήδη
εποικιστεί κατά 80%. Και απ’ την αλλη τί Δημόσιο σχολείο μπορεί να χτιστεί σε
μια ακατοίκητη περιοχή; Ποια παιδιά θα πηγαίνουν;
Και αν βλάπτει το πράσινο η κατοικία δεν βλάπτουν οι εγκαταστάσεις αθλητισμού(!), πολιτισμού(!) που βεβαίως έχουν πολλαπλάσιο όγκο από μία κατοικία.
Γιατί και στην κατοικία μπορείς να βάλεις πολύ χαμηλό συντελεστή δόμησης και
να την κρατήσεις.

Γραφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο ΟΡΣΑ απαντώντας στον βουλευτή Θ. Μπούρα:
«Την παραπάνω χρονική στιγμή προωθείται η θεσμοθέτηση σχεδίου Π.Δ. καθορισμού μέτρων προστασίας του ορεινού
όγκου του Υμηττού, με στόχο την αναβάθμιση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας (Π.Δ. από 31.8.79/ΦΕΚ 544Δ). Το
σχέδιο εγκρίθηκε κατά την 13η Συνεδρίαση /Πρ. 2η/21.7.10 της Ε.Ε. του Οργανισμού Αθήνας και βρίσκεται στη βάση
επεξεργασίας του από την Δ/νση Νομο-

θετικού Εργου του ΥΠΕΚΑ και προσαρμογής του προς τις παρατηρήσεις του
σχετικού Πρακτικού του ΣτΕ (υπ’ αριθ.
34/2011).
Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο Π.Δ., η
περιοχή Χέρωμα του Δ. Βάρης εντάσσεται στην Β’ ζώνη Προστασίας, που καθορίζεται ως περιφερειακή ζώνη με
επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές της γεωργίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της
υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και

Μετά το ψήφισμα διαμαρτυρίας κατοίκων
και ερώτηση του βουλευτή Θ. Μπούρα
Σε αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής και τ. Υφυπουργός Θανάσης Μπούρας σημειώνοντας και το ψήφισμα διαμαρτυρίας
κατοίκων του Χερώματος Βάρης, προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με το Προεδρικό
Διάταγμα που προωθεί το Υπουργείο για τον
Υμηττό και περιλαμβάνει την περιοχή Χέρωμα Βάρης, απάντησε ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός. «Η χρήση κατοικίας δεν
προβλέπεται στην περιοχή Χέρωμα».

αθλητισμού. Για τις εγκαταστάσεις των
χρήσεων αυτών καθορίζονται ανάλογοι
περιορισμοί στους όρους δόμησης.
Γίνεται επομένως σαφές ότι με βάση το
προωθούμενο σχέδιο Π.Δ. προστασίας
Υμηττού, η χρήση της κατοικίας δεν προβλέπεται εντός της Β’ ζώνης και κατ’ επέκταση για την περιοχή Χέρωμα Δ. Βάρης.
Η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας
Ελένη Ηλιοπούλου»
Ο Θ. Μπούρας σημειώνει ότι από την
απάντηση αυτή, δυστυχώς, δεν προκύπτει κάποια λύση, την οποία χρόνια διεκδικούν οι πολίτες και η Δημοτική Αρχή και
δηλώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στους κατοίκους του Χερώματος και θα αγωνιστεί
για την προάσπιση των δικαιωμάτων
τους.
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Άτολμος και άχρωμος ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας
επισημαίνει ο Περιφ. Σύμβουλος Θανάσης Αυγερινός
Πρόκειται για έναν άτολμο, άχρωμο,
και χωρίς ίχνος διεκδίκησης κονδυλίων απο το κεντρικό κράτος. Το βασικό του στοιχείο είναι απλά η
συνέχιση των ήδη σε εξέλιξη έργων
της προηγούμενης διοίκησης.
Επιπλέον, η ισοσκελισή του επιτυγχάνεται με την άντληση 200 εκατ. € απο
το αποθεματικό, και το ερώτημα είναι
τι θα γίνει το 2012 οταν τα διαθέσιμα
στο αποθεματικό θα είναι μόνο 60
εκατ. €; Πώς θα πληρωθούν ακόμα και
λειτουργικές δαπάνες, πόσο μάλλον
νέα έργα;
Δεν υπάρχει ουσιαστικά στον Προϋπολογισμό κανένα έργο ανάπτυξης,
κανενός είδους επένδυση, που θα
μπορούσε να συμβάλλει τόσο στα
έσοδα της Περιφέρειας, αλλά και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας σε μιά
εποχή τεράστιας ανεργίας.
Δεν είδα για παράδειγμα, καμία πρόβλεψη για υλοποίηση της πολυδιαφημισμένης απο την Κυβέρνηση
Πράσινης Ανάπτυξης.
Στίς προτάσεις μου, ήταν και για μία

Τα έργα που ψηφίστηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας και αφορούν την Ανατολική Αττική, όπως μας τα ενεχείρισε η αντιπεριφερειάρχης
Δ. Κισκύρα.

μεγάλη επένδυση που θα μπορούσε
να γίνει άμεσα σε ακίνητα της Περιφέρειας για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, ένα πρώτο βήμα για
ανάπτυξη, εξοικονόμιση πόρων, εργασία για πολλούς, αλλά και σημαντικά
έσοδα.
Ελπίζω η Πράσινη Ανάπτυξη να γίνει
επιτέλους πράξη, και όχι να καταλήξει
σε Πράσινα άλογα!

Εβαλε το θέμα των
Αντισταθμιστικών
των Δήμων
από το Αεροδρόμιο
Πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό ψήφισμα, υπέρ του δικαιώματος
των Δήμων για αντισταθμιστικά από
το Αεροδρόμιο του Ελληνικού (μέσω
του άρθρου 42 του νομοσχεδίου για
την "καταπολέμηση της φοροδιαφυγής").
Αναφέρθηκε αναλυτικά στο μεγάλο

ς υποθέσουμε, προς στιγμή, ότι, ως
δια μαγείας, οι δανειστές μας δέχονται τους καλύτερους για τη χώρα όρους
εξόφλησης του χρέους, τα περίφημα spreads μηδενίζονται και το περιβόητο μνημόνιο ανακαλείται από την ίδια την τρόικα.
Κατά συνέπεια (τι ποιο φυσιολογικό), εμείς
οι νεοέλληνες επανερχόμαστε απερίσπαστοι στις «καλές» συνήθειες του παρελθόντος, με κύριο χαρακτηριστικό το πάρτυ
της άκρατης κατανάλωσης και του αχαλίνωτου δανεισμού, τόσο ως πολίτες όσο και
ως χώρα, αδιαφορώντας ουσιαστικά για την
ανταγωνιστικότητά της και την αναπτυξιακή
της προοπτική. Ερώτημα πρώτο: Σε πόσο
χρόνο θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις πολύ
χειρότερες από τις σημερινές, αν το παραπάνω «σενάριο» γινόταν, με κάποιο μαγικό τρόπο, πραγματικότητα;

Α

Ας υποθέσουμε, ακόμη, ότι άριστοι (και ακομμάτιστοι) συνταγματολόγοι εκπονούν ένα
νέο Σύνταγμα για τη χώρα, που διευκολύνει τα μέγιστα την καλύτερη λειτουργία
της δημοκρατίας μας και καταπιάνεται με
ευαισθησία με τα προβλήματα της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Ερώτημα δεύτερο: Ποιο θα
είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτού του
εγχειρήματος, αν οι πολίτες αυτής της
χώρας (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κάθε βαθμίδας) συνέχιζαν να μην σέβονται τους θεσμούς και, κοινώς, τους
έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων
τους;
Ηθικό δίδαγμα: Ως λαός, χρειαζόμαστε ένα
εθνικό μνημόνιο αλλαγής νοοτροπίας,
αφού πρώτα δώσουμε απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα τι είδους κοινωνία θέ-

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ το 2011

― ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011
― Μελέτη Αποκατάστασης Πρανούς και Αντιστήριξης της Ε.Ο.33 Κάλαμος - Αγ. Απόστολοι στη θεση που σημειώθηκε κατολίσθηση

θέμα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας, και Ραφήνας, με την
επιχειρούμενη κατάργηση (μέσω του
άρθρου 42 του νομοσχεδίου για την
"καταπολέμηση της φοροδιαφυγής"),
των αντισταθμιστικών ρυθμίσεων για
τους θιγόμενους Δήμους των Μεσογείων, λόγω της εκεί εγκατάστασης
του αεροδρομίου των Σπάτων, και της
είσπραξης εσόδων από τον φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού, αλλά και από
την λειτουργία του αεροδρομιου των
Σπάτων.

― ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
― ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ από Γέφυρα ΠΑΛΛΗΝΗΣ έως ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Β. ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ
― ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ Ρ.ΒΑΛΑΝΑΡΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ
― ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΟΖΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 1+950μ. ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 2+070μ.
― ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
― ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ
ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
― ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ

Για μια βιώσιμη έξοδο από την
πολύπλευρη κρίση της χώρας
Γράφει ο

Γιάννης Δημητριάδης,

πολεοδόμος – χωροτάκτης

λουμε να έχουμε, στο εξής. Πρέπει να
γίνει κατανοητό από όλους ότι, η προσπάθεια που θα απαιτηθεί για μια ουσιαστική
και, κυρίως, βιώσιμη έξοδο από τη σημερινή βαθιά και πολύπλευρη κρίση θα είναι
ημιτελής, αν επικεντρωθεί μόνο σε οικονομικούς και νομικής φύσεως στόχους (π.χ.,
στη βελτίωση των όρων του μνημονίου ή
στην αναμόρφωση του αποτυχημένου, κατά
γενική ομολογία, πολιτικού μας συστήματος) και αν δεν συμπεριλάβει μια πανεθνική προσπάθεια για σταθερή, έστω και
μακρόχρονη, αποκατάσταση βασικών θεσμών και παραδοσιακών ηθικών αξιών.
Εξάλλου, είναι προφανές ότι η κρίση αυτή
έφτασε στα σημερινά απαράδεκτα επίπεδα,
μετά από πολλές δεκαετίες συνεχούς εκμαυλισμού του λαού, τόσο από το πολιτικό
μας σύστημα (βλέπε, ρουσφέτι και πελατειακές σχέσεις), όσο και από μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης
(κοινώς, μέσα αποχαύνωσης).
Τι πρέπει να κάνουμε; Κατ’ αρχήν, φυσικά και
πρέπει να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα της
χώρας και να τροποποιήσουμε ριζικά το
πολιτικό μας σύστημα, με στόχο να ξεφύγουμε από τις πελατειακές σχέσεις πολιτικών – πολιτών (όπου την κύρια ευθύνη την
φέρουν τα κόμματα) και να λειτουργήσει
καλύτερα η δημοκρατία μας: με διαφάνεια,
ισονομία και αξιοκρατία παντού και προ-

στασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών,
όπου
τα
δικαιώματα του καθενός σταματούν εκεί
όπου αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Παράλληλα, πρέπει
να γίνει βαθιά μεταρρύθμιση στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένων των
ΔΕΚΟ), με στόχο την κατά το δυνατόν
απάλειψη της σπατάλης του δημοσίου χρήματος και της γραφειοκρατίας και, κυρίως,
την εξυπηρέτηση (και όχι καταδυνάστευση)
του πολίτη. Με λίγα λόγια, πρέπει, σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να γίνουν
σημαντικές αλλαγές και βαθιές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει προ πολλού, αλλά δεν έγιναν εξαιτίας του
περιβόητου «πολιτικού κόστους». Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για μια ουσιαστική έξοδο της
χώρας από την κρίση και, ως εκ τούτου,
επιβάλλεται να γίνουν, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή μη κάποιου μνημονίου.
Τέλος, πέρα και πάνω από τις βαθιές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για την
καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας, του
πολιτικού μας συστήματος και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το σημαντικότερο
πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ανά-

πτυξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των μελών της κοινωνίας
μας. Διότι δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη
χωρίς αυτήν και συγκεκριμένα χωρίς κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη μεταξύ γενεών
και προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων. Τομείς όπου, δυστυχώς, η
χώρα μας υστερεί τραγικά. Για το λόγο
αυτό, βασική λύση για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου θα ήταν η εισαγωγή
υποχρεωτικού μαθήματος σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις βαθμίδες (από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ’ Λυκείου), με το
οποίο θα καλλιεργείται (μακριά από μεθόδους παπαγαλίας) η κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση σε όλους τους μαθητές.
Παράλληλα, όλοι εμείς οι ενήλικες, ας
αναλάβουμε, επιτέλους, τις δικές μας ευθύνες στον τομέα αυτό, θέτοντας ψηλά
στον προσωπικό μας κώδικα αξιών την κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Και
ας προκρίνουμε σε θέσεις ευθύνης (όπως
είναι, κυρίως, αυτές του δημάρχου, του περιφερειάρχη, του βουλευτή και του ευρωβουλευτή) άτομα με ήθος, γνώσεις και
ικανότητες, μακριά από κάθε είδους πελατειακές σχέσεις. Μόνον με μια τέτοιου είδους υπέρβαση, σε προσωπικό και εθνικό
επίπεδο, υπάρχει ελπίδα να εξασφαλίσουμε, σταδιακά αλλά σταθερά, την ουσιαστική και βιώσιμη έξοδο της χώρας από
τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση που αντιμετωπίζει. Κρίση οικονομική, αλλά πρωτίστως κρίση θεσμών και ηθικών αξιών, για
την οποία ευθυνόμαστε, κατά κύριο λόγο,
εμείς οι ίδιοι. Αν όλοι συνειδητοποιήσουμε
και παραδεχτούμε την πικρή αυτή αλήθεια,
θα έχουμε κάνει το σημαντικότερο βήμα
προς την πολυπόθητη εθνική ανάκαμψη.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ και «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΔΗΣΩ, στο 1ο της ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Εκατοντάδες φίλοι και μέλη της ΔΗΣΩ εγκαινίασαν μια νέα
εποχή για την Αυτοδιοίκηση στο νέα Δήμο Ωρωπού, μέσα από
τις εργασίες του 1ου Συνεδρίου της «Δημοτικής Συνεννόησης
για τον Ωρωπό», που διεξήχθηκε στις 2-3/4 στο Μαρκόπουλο
Ωρωπού. Εκατοντάδες κάτοικοι του νέου Δήμου έδωσαν το
παρών στο διήμερο των εργασιών του Συνεδρίου και κατέθεσαν τις απόψεις τους για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η παράταξη και ο Δήμος προκειμένου να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες προκλήσεις και να ακολουθήσει μια πορεία
ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
«Δημιουργούμε συλλογικά όργανα, δεν περιοριζόμαστε σε
ένα αρχηγικό μοντέλο οργάνωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, παρουσιάζοντας τη δομή
της ΔΗΣΩ και το καταστατικό της. Με Γραφεία Πόλης σε
κάθε περιοχή, την Εκτελεστική Γραμματεία, την Νεολαία
ΔΗΣΩ, αλλά και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και Τήρησης του Καταστατικού και των Διαδικασιών, δημιουργείται η Κεντρική Επιτροπή της παράταξης. Τα εκλεγμένα
μέλη της ΔΗΣΩ αποτελούν μια ομάδα στελεχών πρώτης
γραμμής, ικανή να θέσει θέματα, να προκαλέσει εξελίξεις
και να κάνει αισθητή την παρουσία της παράταξης σε όλα
τα επίπεδα του νέου Δήμου Ωρωπού.

«Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται,
θέλει να συμμετέχει και θέλει να είναι πρωταγωνιστής σε
όλες τις εξελίξεις. Μπορείτε και θέλετε να είστε ΕΣΕΙΣ ΟΙ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ» ήταν το κάλεσμα του Βασίλη Οικονόμου στους συνέδρους. Δεν περιμένουμε από κανένα να δώσει τις λύσεις στα προβλήματά

Η δωρεάν οργάνων σώματος και ο εθελοντισμός
Ημερίδα από τη Νέα Δημοκρατία
Η Γραμματεία Εθελοντισμού
και ΜΚΟ της ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ
διοργάνωσαν εκδήλωση με
θέμα «Δωρεά Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεις», στις
16 Μαρτίου στα νέα γραφεία
της Νέας Δημοκρατίας.

ταμοσχεύσεων, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Ιπποκρατείου
Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρου-

σιασε στοιχεία όπου καταδεικνύουν ότι γίνεται λάθος
καταμερισμός χρημάτων τονί-

άτομα που ξεπεράσαμε το
‘εγώ’ και συμμετέχουμε στο
‘εμείς’».
Ο Δημοσιογράφος Κώστας
Γρίμπιλας, ξάφνιασε με τον αυθορμητισμό του: «32 μήνες
μετά δηλώνω παρών, έχοντας

νωνίας. Των εθελοντικών οργανώσεων, με την προώθηση της
ιδέας μέσα στην κοινωνία και τη
δημιουργία πολιτών με συνείδηση προσφοράς. Αλλά και του
καθενός από εμάς, που έχουμε
τη μεγαλύτερη δύναμη να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στο
συγκεκριμένο θέμα».

μας. Συμμετέχουμε με ιδέες και προτάσεις και μέσα από
την διαβούλευση θα μπορέσουμε να επιλέξουμε τις καλύτερες και πιο καινοτόμες διεξόδους για τα πιεστικά προβλήματα και να δώσουμε το στίγμα της πολιτικής που
θέλουμε να κυριαρχήσει στο Δήμο μας.
...Η επένδυση στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας
με παράλληλη αξιοποίηση των μοναδικών φυσικών πλεονεκτημάτων μας
είναι ο πλέον αποτελεσματικός και
ασφαλής τρόπος αειφόρου ανάπτυξης και είναι σταθερή μας δέσμευση
ότι μέσα από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας μπορούμε να αποτελέσουμε την
διαφορά και να εξελιχθούμε σε πρότυπο ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλη την Ελλάδα. Οι
προεκλογικές μας δεσμεύσεις γίνονται πράξη, μέσα από την συμμετοχή
μας στο δημοτικό συμβούλιο, στις
επιτροπές του Δήμου και μέσα από
τις παρεμβάσεις μας που θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα από τα
εκλεγμένα όργανα της ΔΗΣΩ.
...Οι κάτοικοι του νέου Δήμου Ωρωπού θα γνωρίζουν τα
επόμενα χρόνια μια παράταξη που δεν ιδρύθηκε με αυτοσκοπό να κερδίσει τον Δήμο, αλλά με στόχο να φέρει νέα
δεδομένα στην Αυτοδιοίκηση και στον τόπο. Είναι χρέος
μας να συνεχίσουμε την πορεία μας και η εγγραφή 400
μελών στα μητρώα της παράταξης αποδεικνύει ότι η κοινωνία του Δήμου Ωρωπού θέλει να συμμετέχει ενεργά,
θέλει να έχει λόγο στην αυτοδιοίκηση, θέλει να αναλάβει
την τύχη της και δεν περιμένει αυτόκλητους ή κομματικά
εντεταλμένους σωτήρες για να την κατευθύνουν σύμφωνα
με τα μικροκομματικά τους ή τα ιδιοτελή τους συμφέροντα.
Θέλουμε η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ανεξάρτητη, να
μην δεσμεύεται ούτε να κατευθύνεται από κανέναν κομματικό όργανο.

«Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα»
από το τμήμα θεατρικής δημιουργίας Παλλήνης
Τρεις παραστάσεις έδωσε συνολικά το φοιτητικό τμήμα της θεατρικής δημιουργίας του Δήμου Παλλήνης με το έργο «το Αηδόνι του Αυτοκράτορα» και στις
τρεις υπήρξε συμμετοχή, που δημιούργησε το αδιαχώρητο στην αίθουσα του Οινοποιείου Πέτρου (12-13/3) και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα (20/3).
Το γνωστό παραμύθι, σε θεατρική προσαρμογή της Νίκης Ζαρμποζάνη, απέδωσαν

Σκοπός της εκδήλωσης η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
των πολιτών για το κρίσιμο
θέμα της Δωρεάς Οργάνων
Σώματος.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, ο
Πρόεδρος του ΕΟΜ Ιωάννης
Βλαχογιάννης, ο Τομεάρχης
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολ. Συμβουλίου ΟΝΝΕΔ,

Άγγελος Παπανικολάου
Στην εκδήλωση μίλησαν: ο Δημήτρης Γάκης, Χειρουργός Με-

ζοντας: «Το κράτος προτιμά να
πληρώνει τεράστια ποσά για
αμφιβόλου ποιότητας μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό ενώ
με τα χρήματα ενός έτους μπορεί να οργανώσει όλο το σύστημα μεταμοσχεύσεων στην
Ελλάδα».
Η Ψυχολόγος Χρυσούλα Κουτελιέρη - Μαυράκη, που δηλωσε: «Η δωρεά οργάνων είναι
η κορυφαία εθελοντική πράξη,
προσφέρει ζωή μετά από το
θάνατο και προσδιορίζει την
ανθρώπινη υπόστασή μας ως

στο στήθος μου την καρδιά
του Ντουζόν Ζάμιτ. Νομίζω
πως κάθε άλλη λέξη είναι περιττή για να περιγράψω την
αξία της δωρεάς οργάνων».
Η Έλενα Ράπτη, Γραμματέας
Εθελοντισμού & ΜΚΟ ΝΔ δήλωσε: «Είναι ευθύνη όλων μας
να ενισχύσουμε τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Της
πολιτείας, με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις και την
εφαρμογή μιας συγκροτημένης
εθνικής στρατηγικής και επικοι-

άριστα οι νεαροί ηθοποιοί και ζωντάντεψαν τους ήρωες του Χ. Κ. Άντερσεν.
Οι παραστάσεις δόθηκαν στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος του Δήμου
Παλλήνης και όπως έχει προγραμματίσει ο Δήμος θα έχει συνέχεια.

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών
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Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη
Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος - Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου
Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την συζήτηση του 2ου
θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη Χαρίκλεια Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος
- Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος - Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης
Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν.
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμόν 11/18-02-2011 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή ανταποδοτικού τέλους κατά την
τέλεση πολιτικών γάμων, ποσού 100,00 ευρώ για δημότες και μη δημότες.
Η ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη Ομόφωνα.
Η κ. πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,
πρότεινε στο σώμα την έγκριση της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής ως έχει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, την
υπ’ αριθμ. 11/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του
Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση όλων
όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,
ακολούθησε ψηφοφορία

Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα
Μαρία - Παπασταυρόπουλος Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία
ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ.
Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα
και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των
πρακτικών.

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 11/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επιβάλλει ανταποδοτικό
τέλος κατά την τέλεση πολιτικών γάμων, ποσού 100,00
ευρώ για δημότες και μη δημότες.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε,
πήρε αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: «Επιβολή ανταποδοτικού τέλους κατά την τέ-

λεση πολιτικών γάμων».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

Αριθμός Απόφασης: 62/2011

Απίστευτο και όμως αληθινό! Χρειάστηκε πάνω από ένας
χρόνος στην τρόικα για να συνειδητοποιήσει αυτό που εξαρχής ήταν ξεκάθαρο. Ότι δηλαδή οι στόχοι του Μνημονίου
ήταν παντελώς ανέφικτοι. Ωστόσο, η αυταπόδεικτη αυτή
διαπίστωση διατυπώθηκε με όλους τους τρόπους, από την
πρώτη στιγμή και συνεχώς, από γνωστούς ξένους οικονομολόγους, για να μην προσθέσω και κάποιους Έλληνες, μια και
αυτοί οι τελευταίοι είχαν χαρακτηριστεί ως εχθροί του
Έθνους.
Επί ενάμισι περίπου χρόνο οι κυβερνητικοί μας παράγοντες,
με τη σύμπραξη της πλειοψηφίας των ΜΜΕ, μας βαυκάλιζαν
με μύθους όχι μόνο αφελείς, αλλά και κακόγουστους όπως,
«ότι πάμε καλά», ότι «σε λίγο βγαίνουμε με άνεση στις αγορές», ότι «οι θυσίες του ελληνικού λαού αποδίδουν» και άλλα
παρόμοια. Αλλά, παράλληλα, ήταν γενικώς, ικανοποιημένη
και η τρόικα, και τα μεγάλα αφεντικά της, που σε τακτά χρονικά διαστήματα αισθάνονταν την ανάγκη να κάνουν δηλώσεις του τύπου: «Η ελληνική οικονομία πάει καλά»,
«εκτιμούμε τις προσπάθειες της Ελλάδας» κλπ, κλπ.
Ένα από τα πολλά ερωτήματα αυτής της πικρής περιόδου,
και πριν σπάσει το απόστημα της παραπλάνησης, είναι το
ποιος κορόιδευε ποιόν και γιατί. Αν και οι διαδρομές που
ακολούθησαν οι σωρευτικές παραποιήσεις της πραγματικότητας είναι δαιδαλώδεις, το απολύτως σίγουρο είναι ότι το
θλιβερό αυτό κατασκεύασμα στόχευε στον αποπροσανατολισμό του ελληνικού λαού. Ο οποίος, αφού εξευτελίστηκε
με δηλώσεις όπως «μαζί τα φάγαμε», και αφού κατατρομοκρατήθηκε με το φάσμα της πτώχευσης, της αποπομπής από
την Ευρωζώνη και με τη δήθεν αδυναμία καταβολής μισθών
και συντάξεων, δέχθηκε διαδοχικές και αιματηρές περικοπές
του βιοτικού του επιπέδου, στην προσπάθειά του να σωθεί.
Και μέσα στον κυκεώνα της εξαπάτησης των εργαζομένων
να επικεντρωθώ σ’ ένα και μοναδικό σημείο, που είναι πολύ
χαρακτηριστικό. Αναφέρομαι στις ατέρμονες συζητήσεις,
αρνήσεις, διαβεβαιώσεις, υποσχέσεις των αρμοδίων, ότι

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες
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Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την
συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών
ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας
κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα
Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ενοικίου περιπτέρου Πλατείας, Καραμολέγκου Καλής».
Αριθμός Απόφασης: 65/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Στην υπ’ αριθμ. 10/18-02-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα την Αναπροσαρμογή ενοικίου περιπτέρου

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
δήθεν οι εκάστοτε περικοπές μισθών, επιδομάτων, δώρων,
συντάξεων, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, -δηλαδή όλες αυτές οι συμφορές- που άρχιζαν σ’ ένα τομέα ή
κλάδο δεν θα επεκτείνονταν και στο σύνολο της οικονομίας.
Ποιος, αλήθεια, πρωτοετής φοιτητής οικονομικών επιστημών
δικαιούται να αγνοεί ότι οι διάφοροι τομείς και κλάδοι μιας
οικονομίας λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία;
Και ξαφνικά, με μια πολύ κακοστημένη, είναι αλήθεια, παράσταση, ο ελληνικός λαός πληροφορήθηκε ότι οι απάνθρωπες
θυσίες που του έχουν επιβληθεί δεν ήταν παρά ο μεζές των
δανειστών, οι οποίοι εδώ και τώρα απαιτούν το κύριο πιάτο,
δηλαδή τα ελληνικά λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις παραλίες, τα
νησιά και υπό συζήτηση τον Παρθενώνα, κυρίως λόγω δυσκολίας μεταφοράς του!
Όσοι θέλησαν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο του τερατώδους αυτού Μνημονίου, με το οποίο η άμοιρη Ελλάδα έχει
δεθεί χειροπόδαρα, γνωρίζουν ότι έχουμε δώσει στους δανειστές το δικαίωμα να μας τα πάρουν όλα. Και όχι μόνο·
αλλά και να περάσουν κατά βούληση τα δικαιώματά τους σε
τρίτους. Π.χ., και γιατί όχι, στην Τουρκία.
Το θρίλερ «Ελλάς» προχώρησε πολύ. Προχώρησε ανεπίτρεπτα και με σαφείς εγκληματικές προεκτάσεις. Και τώρα πρέπει, κατεπειγόντως να διακοπεί, γιατί διαφορετικά θα έχουμε
εξαφανιστεί από προσώπου Γης.
Ο δημόσιος πλούτος μιας χώρας ανήκει στο λαό της και
καμιά κυβέρνηση, με όσο μεγάλη πλειοψηφία κι αν έχει
εκλεγεί, δεν έχει δικαίωμα να τον αγγίξει, και πολύ περισσότερο να τον εκποιήσει. Όπως το υποστήριξα από την
πρώτη στιγμή, η μόνη μας διέξοδος ήταν και παραμένει η
αναδιαπραγμάτευση-αναδιάρθρωση του χρέους με κούρεμα,
τουλάχιστον 35% τώρα πια – το ποσοστό του κουρέματος

Πλατείας, Καραμολέγκου Καλής, αναφέρεται ότι με την υπ’
αριθμ. 87/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λαυρεωτικής, είχε οριστεί το ποσό των 117,40 € μηνιαίως, ως ενοίκιο για το περίπτερο της κ. Καραμολέγκου Καλής,
που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία του Λαυρίου.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αύξηση του ενοικίου
του περιπτέρου της πλατείας στο διπλάσιο, δηλαδή στο ποσό
των 234,80 €, με ετήσια αναπροσαρμογή ίση με τη μεταβολή
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο κατά μία (1) ακέραια μονάδα, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Απόστολος Παμφίλης
μειοψήφησε, εκφράζοντας την άποψη ότι το ενοίκιο του περιπτέρου θα πρέπει να παραμείνει ως έχει.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η
λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του ενοικίου του περιπτέρου, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, την υπ’
αριθμ. 10/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
έπειτα από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν
το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, προέβη σε ψηφοφορία κατά την οποία
ψήφισε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Ντούνα Παναγιώτα, καθόσον το εν λόγω θέμα είναι ειδικό και αφορά την Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την αύξηση του ενοικίου του περιπτέρου της Κεντρικής
Πλατείας του Λαυρίου, της κ. Καραμολέγκου Καλής, στο
ποσό των 234,80 €, με ετήσια αναπροσαρμογή ίση με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου
έτους, προσαυξημένο κατά μία (1) ακέραια μονάδα, όπως
αυτός υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε, εκφράζοντας την άποψη ότι το ενοίκιο του περιπτέρου θα πρέπει να παραμείνει ως έχει.
Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, κ. Ντούνα Παναγιώτα, υπερψήφισε.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε
αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

αυξάνει κάθε ημέρα που περνά, εφόσον ανέρχεται το χρέος,
κάτι που επίσης ήταν ευδιάκριτο από την πρώτη στιγμή. Σε
περίπτωση που οι δανειστές μας δεν συναινέσουν -πράγμα
που θεωρώ απίθανο-, οι εναλλακτικές ή συμπληρωματικές
μας λύσεις είναι:
― Προσπάθεια κήρυξης του χρέους ως «επαχθούς». Δεν θα
είναι δύσκολο, εφόσον η σκληρότητα των όρων του δεν έχει
ιστορικό προηγούμενο.
― Απαίτηση καταβολής, από τη Γερμανία, των €172 περίπου
δισεκατομμυρίων, που μας οφείλει για τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, που διέπραξαν οι πρόγονοί της στη
χώρα μας, στο διάστημα της κατοχής.
― Προσέγγιση στην Κίνα για να μας βοηθήσει, προσφέροντάς της την εκμετάλλευση-όχι την εκποίηση- του δημόσιου
πλούτου μας για κάποια χρόνια.
―Παύση πληρωμών, στο εξωτερικό, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, έστω και αντιμετωπίζοντας κάποιο κίνδυνο αποπομπής μας από την Ευρωζώνη, αν και πολύ μικρό, αν
συνυπολογιστούν οι σοβαρότατες δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η ΕΕ και το ευρώ. Ωστόσο, στη ζυγαριά πρέπει να
μπει και αυτό το ενδεχόμενο, που όμως κατά την κρίση μου
θα πρέπει να βαρύνει λιγότερο από τον οριστικό μας χαμό.
― Άμεση εγκατάλειψη της αδιέξοδης αντιαναπτυξιακής
στρατηγικής του Μνημονίου και κατάστρωση ενός απλού
αναπτυξιακού προγράμματος, με επίκεντρο την αύξηση της
ζήτησης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.
Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε με μεγάλη
ταχύτητα, και με μια κυβέρνηση προσωπικοτήτων, για να
αποφύγουμε κοινωνική εξέγερση, που ελλοχεύει και που
απειλεί να προκαλέσει αριθμό θυμάτων ανάλογο αυτού που
θρήνησε η Αργεντινή, όταν βρέθηκε, περίπου, στη θέση μας.
Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
Πρ. Πρύτανης και Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρόεδρος του Ιδρύματος Δελιβάνη

ΕΒΔΟΜΗ

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Οικίες: 1,44

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
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Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών
ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας
κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα
Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή Δημοτικών τελών έτους 2011»
Αριθμός Απόφασης: 56/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
περί «αναπροσαρμογής δημοτικών τελών έτους 2011», ανέφερε
τα εξής:
Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως
παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο 25, παρ.12 του Ν.1828/89) επιβάλλεται τέλος
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική (εγκύκλιος
Υπ. Εσωτερικών 3958/20.01.89), ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17
του Ν.1080//80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας
(αποδοχές, εξοπλισμός, ασφάλιση, συντήρηση, επισκευές κλπ).
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος συνιστά
βαριά παράβαση καθήκοντος (άρθρα 184 & 185 του ΚΔΚ και 120
& 124 αντίστοιχα του Ν.1065/80).
Η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζεται ο συντελεστής του
τέλους, πρέπει να είναι αιτιολογημένη ώστε να είναι εφικτός ο
έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων – εξόδων και αυτό σημαίνει ότι το κείμενο της απόφασης και
από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτει σαφώς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσει τους συντελεστές
τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Δεν είναι
απαραίτητο ωστόσο για τη νομιμότητα της απόφασης να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει
μεταξύ τους μία κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή
μη των προβλέψεων και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την τάξη των 40.000,00 με 50.000,00 euro.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 7/18-02-2011 απόφασή
της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τιμών
ανά κατηγορία για τη χρέωση δημοτικών τελών έτους 2011, ως

Καταστήματα – Πτηνοτροφικές μονάδες – μάντρες οικοδομών –
parking σκαφών – πολυκαταστήματα – τράπεζες – επαγγελματικές αποθήκες – εστιατόρια – κινηματογράφοι κλπ:

α) χώροι στεγασμένοι: 2,56 €
β) χώροι μη στεγασμένοι: 1,54 €
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες – Ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ:

α) χώροι στεγασμένοι: ― μέχρι 6.000 m2: 5,03 €
― από 6.001 και πάνω: 3,02 €
β) χώροι μη στεγασμένοι: ―μέχρι 6.000 m2: 3,52 €
― από 6.001 και πάνω: 1,06 €
ΔΕΗ/ΑΗΣ:
α) χώροι στεγασμένοι: ― μέχρι 6.000 m2: 7,20 €
― από 6.001 και πάνω: 4,32 €
β) χώροι μη στεγασμένοι: ― μέχρι 6.000 m2: 7,20 €
― από 6.001 και πάνω: 2,16 €
Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε Κατά Πλειοψηφία.
Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος απευθύνθηκε στο Σώμα, από το
οποίο ζήτησε, με βάση την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσει τον καθορισμό τιμών ανά κατηγορία
για τη χρέωση δημοτικών τελών έτους 2011 του Δήμου Λαυρεωτικής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, την υπ’ αριθμ.
7/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του
άρθρου 25, παρ.12 του Ν. 1828/89, του άρθρου 17 του Ν.1080//80,
των άρθρων 184 & 185 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), του άρθρου 72
παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν
το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης,
ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία ψήφισε και ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας,
καθόσον για την συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα καθορίσθηκαν
για το έτος 2011 μικρότερα Δημοτικά Τέλη, σε σχέση με τις λοιπές Δημοτικές Κοινότητες Κερατέας και Λαυρεωτικής, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τον καθορισμό τιμών ανά κατηγορία για τη χρέωση δημοτικών τελών έτους 2011, ως εξής:
Οικίες: 1,44
Καταστήματα – Πτηνοτροφικές μονάδες – μάντρες οικοδομών – parking σκαφών – πολυκαταστήματα – τράπεζες –
επαγγελματικές αποθήκες – εστιατόρια – κινηματογράφοι
κλπ:
α) χώροι στεγασμένοι: 2,56 €
β) χώροι μη στεγασμένοι: 1,54 €
Βιομηχανίες–Βιοτεχνίες–Ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ:
α) χώροι στεγασμένοι: ― μέχρι 6.000 m2: 5,03 €
― από 6.001 και πάνω: 3,02 €
β) χώροι μη στεγασμένοι: ― μέχρι 6.000 m2: 5,03 €
― από 6.001 και πάνω: 1,51 €
ΔΕΗ/ΑΗΣ:
α) χώροι στεγασμένοι ― μέχρι 6.000 m2: 7,20 €
― από 6.001 και πάνω: 4,32 €
β) χώροι μη στεγασμένοι: ― μέχρι 6.000 m2: 7,20 €
― από 6.001 και πάνω: 2,16 €
Για την Τοπική Κοινότητα του Αγ. Κων/νου καθορίσθηκαν
τιμές, για τις οικίες 1,20 Ευρώ / τ.μ. και για τα καταστήματα
1,80 Ευρώ / τ.μ..
Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Λουκάς Δημήτριος, Κουμπλή – Μανώλη Μαρία, Συρίγος Μιχαήλ, Τσαπρούνης Μέγας, Κωστάλας Αντώνιος,
καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παμφίλης Απόστολος.
Υπερψήφισε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, κ. Κάιλας Νικήτας.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό
απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
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Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την
συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών
ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας
κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα
Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση κανονισμού επιβολής τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών & κοινόχρηστων χώρων».
Αριθμός Απόφασης: 57/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 1080/80, επιτρέπεται, η, υπέρ
δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους σε βάρος όσων χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα, πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες
και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής, με την υπ’
αριθμ. 14/18-02-2011 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό επιβολής τελών χρήσης πεζοδρομίων πλατειών & κοινόχρηστων χώρων έτους 2011, ως
εξής:
1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων χώρων, για την έκθεση εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων, οι συντελεστές θα είναι:
Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως
Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως
2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ. μηνιαίως.
3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:
Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες.
Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως.
Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π.,
από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα)
ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία.
4) Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός
των τ.μ. που δικαιούνται από την άδειά τους (1,95 τ.μ.):
Α) Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως.
Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.
5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως.
6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και λαχανικών ως και καντίνες το
τέλος ορίστηκε σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από
την χρονική διάρκεια κατάληψης.

Στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 14/18-02-11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρονται οι ζώνες Α και Β του πρώην

σε ψητοπωλείο ή πιτσαρία ή γραφείο ή συνοδός σε
σχολικό λεωφορείο (υπάρχει προϋπηρεσία). Ενδιαφέρεται για περιοχές, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό. Τηλ. 6976131520

Η Α ζώνη να περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην
Δήμου Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που περικλείεται από
τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και
το λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά,
Σούνιο, Λεγραινά.
Η Β ζώνη να περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην
Δήμου Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία Παρασκευή, Νεάπολη,
Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο,
καθώς και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη
και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1080/80.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1 περ .ζ’ του Ν.3852/2010
- Την υπ’ αριθμ. 14/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
η οποία αποτελεί και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, και
μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το
λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ι. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 14/18-02-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ψηφίζει κανονισμό επιβολής τελών
χρήσης πεζοδρομίων πλατειών & κοινόχρηστων χώρων ως
ακολούθως:
1) Για την κατάληψη πεζοδρομίων, πλατειών ή κοινοχρήστων
χώρων, για την έκθεση εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων,
οι συντελεστές θα είναι:
Α ζώνη = 16,00 €/τ.μ. ετησίως
Β ζώνη = 12,00 €/τ.μ. ετησίως
2) Για την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά ή εργοτάξια Α και Β ζώνης 10,00 €/τ.μ. μηνιαίως.
3) Για την κάλυψη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
κατά τις θρησκευτικές πανηγύρεις:
Α) Για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας: 10,00 €/τ.μ. για 3 ημέρες.
Β) Για τις λοιπές πανηγύρεις: 20,00 € ημερησίως.
Γ) Για κατάληψη από μηχανικά παιχνίδια, λούνα παρκ, κ.λ.π.,
από 0,50€/τ.μ. ή 2,00 € ανά θέση (εκάστη θέση είναι 4 μέτρα)
ημερησίως, για όλες τις πανηγύρεις του Δήμου ενιαία.
4) Για τις θέσεις που καταλαμβάνουν τα περίπτερα εκτός των
τ.μ. που δικαιούνται από την άδειά τους (1,95 τ.μ.):
Α) Για τα περίπτερα της πόλης: 32,00 €/τ.μ. ετησίως.
Β) Για τα περίπτερα εκτός της πόλης: σε 17,00 €/τ.μ. ετησίως.
5) Για την χρήση του υπεδάφους: 28,00 € το κ.μ./ετησίως.
6) Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους πωλητές εποχιακών φρούτων και λαχανικών ως και καντίνες το
τέλος ορίστηκε σε 16,00 € /τ.μ. ετησίως ανεξαρτήτως από
την χρονική διάρκεια κατάληψης.
ΙΙ. Ορίζει τις ζώνες Α και Β του Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:
Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές του πρώην Δήμου
Λαυρεωτικής: Κέντρο της πόλης που περικλείεται από τις
οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος, Φ. Νέγρη μέχρι και το
λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά.
Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες του πρώην Δήμου
Λαυρεωτικής: Νυχτοχώρι, Αγία Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος
Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιο Γεράσιμο, καθώς
και ολόκληρη τη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας (πόλη και οικισμούς) και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό
απόφ. 57/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ.

Ζητά εργασία ως τηλεφωνήτρια (με προϋπηρεσία)

Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές:
Η Α ζώνη περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: Κέντρο της πόλης
που περικλείεται από τις οδούς Αθηνών-Λαυρίου, Στράβωνος,
Φ. Νέγρη μέχρι και το λιμάνι. Επίσης, τις περιοχές Πουνταζέζα, Λιμάνι Πασά, Σούνιο, Λεγραινά.
Η Β ζώνη περιλαμβάνει τις εξής συνοικίες: Νυχτοχώρι, Αγία
Παρασκευή, Νεάπολη, Άγιος Ανδρέας, Κυπριανός, Σαντορινέϊκα, Ευαγγελίστρια, Καβοδόκανος, Θορικό, Εργατικές Κατοικίες, Άγιος Γεράσιμος.
Εν όψει του γεγονότος ότι ο νέος Δήμος Λαυρεωτικής προήλθε από την συνένωση των πρώην Δήμων Κερατέας και
Λαυρεωτικής, καθώς και της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, η κ. Πρόεδρος πρότεινε την διαμόρφωση των ζωνών του
νέου Δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής 2 γραφεία επί της λεωφ. Μαραθώνος 60 και
75 τ.μ. σε πρώτο όροφο με ανσανσέρ. Τιμή 600 Ε το
καθένα. Πληροφορίες τηλ. 2106623714

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
27

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος - Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την συζήτηση του
2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος
- Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος
- Λουκάς Δημήτριος - Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος - Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης
Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία - Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο
Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας κ.
Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα Ντούνα
και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων
Δήμου Λαυρεωτικής»
Αριθμός Απόφασης: 64/2011
Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 9ο θέμα ημερησίας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το 72 παρ. 1 περ. ια’ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου.
Με την υπ’ αριθμόν 15/18-02-2011 Απόφασή της, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός της
αναπροσαρμογής των τελών για το έτος 2011 – 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο το Σώμα απεφάσισε Κατά Πλειοψηφία - και τον νέο Κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών
Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη Κατά
Πλειοψηφία.
Η κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εισήγησή της ότι στον κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων, οι τιμές τίθενται σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 63/22-03-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ια’ του Ν. 3852/2010, την υπ’
αριθμ. 15/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την
υπ’ αριθμ. 63/22-03-11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λαυρεωτικής και μετά από διαλογική συζήτηση
όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την ψηφοφορία μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παμφίλης Απόστολος, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν λευκό, ήτοι οι κ.κ.
Λουκάς Δημήτριος, Κουμπλή – Μανώλη Μαρία, Συρίγος Μιχαήλ, Τσαπρούνης Μέγας και Κωστάλας Αντώνιος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ψηφίζει τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου
Λαυρεωτικής, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση
λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και
τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Ο Κανονισμός αυτός αφορά τα Δημοτικά Κοιμητήρια του
Δήμου Λαυρεωτικής τα οποία αποτελούνται:
Α) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αποτελούνται από:
- Το υπάρχον 1ο Κοιμητήριο Λαυρίου, στο οποίο περιλαμβάνεται
ο Ναός των Αγίων Θεοδώρων, το Οστεοφυλάκειο στο οποίο
είναι εγκατεστημένος ο ψυκτικός θάλαμος, από το Χωνευτήρι,
όπως επίσης από το γραφείο των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
- Το μετά από επέκταση 2ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
- Το μετά από επέκταση 3ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
Β) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αποτελούνται από:

- Το υπάρχον 4ο Κοιμητήριο Κερατέας στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος και το γραφείο των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
- Το μετά από επέκταση 5ο Κοιμητήριο Κερατέας.
- Το μετά από επέκταση 6Ο Κοιμητήριο Κερατέας, με τα Οστεοφυλάκεια.
Γ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το 7ο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας), στο
οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός του Αγίου Ιακώβου και το Οστεοφυλάκιο.
Δ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Το 8ο Κοιμητήριο που βρίσκεται στην Πλάκα Κερατέας στο
οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός του Αγίου Σώστη και το Οστεοφυλάκειο.
Ε) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
Το 9ο Κοιμητήριο στην περιοχή των Λεγραινών με τον Ναό έξω
από αυτό των Ταξιαρχών.
2. Ο Κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006) και του άρθρου 4 παρ. 1 του
Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που
έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
- Του ΑΝ 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»
(Φ.Ε.Κ. 130/Α’).
- Του ΑΝ 582/1968 «Περί δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»
(Φ.Ε.Κ. 225/Α’).
- Του Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων» (Φ.Ε.Κ. 56/Α’).
- Του Κανονισμού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών και ενοριών» (Φ.Ε.Κ. 1/Α’).
- Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 171/Α’).
- Του Β.Δ. 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» (Φ.Ε.Κ. 136/Α’).
- Του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114κ 145Α).
- Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» (Φ.Ε.Κ.
424/Β’).

ΑΡΘΡΟ 2ο
1. Δικαίωμα ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια έχουν οι κάτοικοι
του Δήμου Λαυρεωτικής και κατά προτεραιότητα οι Δημότες. Η
ταφή των νεκρών, γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και σε χώρους που παραχωρούνται γι’ αυτό το σκοπό.
2. Κανένας δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκομισθεί πιστοποίηση
του Ληξίαρχου για σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης θανάτου που
είναι θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή και με την οποία επιτρέπεται η ταφή.
3. Η ταφή επιτρέπεται μετά από 12 ώρες από την νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά
από αυτήν (Α.Ν. 445/86).
4. Οι εργολάβοι των γραφείων τελετών υποχρεούται να ενημερώνουν την Υπηρεσία διαχείρισης των Κοιμητηρίων άμεσα,
ώστε η Υπηρεσία να ελέγχει τα δικαιώματα χρήσεως των συγγενών στους ήδη χρησιμοποιημένους τάφους, όπως επίσης να
πραγματοποιείται η αντίστοιχη καταγραφή των στοιχείων των
θανόντων και των συγγενών τους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
1. Οι παραχωρούμενοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών
μέσα στο Δημοτικά Κοιμητήρια καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, και εγκρίνονται με απόφαση
Δημάρχου, διαιρούνται σε:
α) Οικογενειακούς τάφους (διαδοχικά ταφεία)
β) Τάφους τριετούς χρήσεως.
2. Η πιστή εφαρμογή των τοπογραφικών ταφολογίων είναι υποχρεωτική από την Υπηρεσία των Κοιμητηρίων και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση απ’ αυτά.
3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Σε ειδικές περιπτώσεις κι ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, επιτρέπεται ο διαχωρισμός τάφων που φαίνονται στα εγκριθέντα
σχεδιαγράμματα υπό τον όρο ότι τα διαχωριζόμενα μέρη θα
αποτελούν τάφους με πρόσοψη τουλάχιστον 1,00μ. η δε αρίθμηση αυτών θα γίνεται με τον ίδιο αριθμό που έχει ο τάφος στο
σχεδιάγραμμα.
5. Οι διαστάσεις των μονών τάφων ορίζονται σε μάκρος 2.20μ.
και πλάτος 1.00μ. και των διπλών τάφων 2.20μ. μάκρος και πλάτος 2.40.
6. Ο καθορισμός της θέσεως που επιθυμεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, γίνεται από τον υπεύθυνο του κάθε Κοιμητηρίου.
7. Οι υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι διατηρούνται μέχρις ότου
ολοκληρωθούν τα δικαιώματα χρήσεως των συγγενών.
8. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φερέτρου με κάλυμμα από
γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό.
ΑΡΘΡΟ 4ο
1. Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα Δημοτικά Κοιμητήρια
προς σύσταση οικογενειακών τάφων με τον όρο καταβολής αναλόγου χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σχετικό άρθρο του παρόντος και με την προϋπόθεση
ότι δε θα γίνεται σε βάρος του αναγκαίου για την ταφή των νεκρών χώρου (Δ/γμα 28/3/1934).
2. Η σύσταση και παραχώρηση οικογενειακού τάφου γίνεται
μόνο στο όνομα του αιτούντος (άρθ. 3 του Α.Ν. 582/68) θεωρείται δε τελειωμένη από της καταβολής στο Δημοτικό Ταμείο του

σχετικού ανταλλάγματος και της εκδόσεως της παραχωρητήριας πράξης από τον Δήμαρχο.
Ειδικότερα για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου χρειάζεται:
α) Να είναι Δημότης ή γηγενής ή κάτοικος του Δήμου Λαυρεωτικής πλέον της 10ετίας.
β) Αίτηση ενδιαφερομένου.
γ) Απόφαση Δημάρχου.
δ) Υπογραφή παραχωρητηρίου πράξεως από τον Δήμαρχο μετά
την εξόφληση του τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
1. Οι χώροι που παραχωρούνται στα Δημοτικά Κοιμητήρια για τη
σύσταση οικογενειακών τάφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
του παρόντος, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνου
προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως εκ τούτου απαγορεύεται η μεταβίβαση προς τρίτους με πράξη ζωής ή αιτία θανάτου (άρθρο 3 παραγρ. 2 του Α.Ν. 582/68).
2. Όσοι επιθυμούν την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου οφείλουν να καταθέτουν σχετική αίτηση στο
Πρωτόκολλο του Δήμου εις την οποία σημειώνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου του αιτούντος ως και τα δικαιούμενα
να ταφούν κατά νόμο πρόσωπα σύμφωνα προς το άρθρο 3 παρ.
3 του ΑΝ 582/68.
3. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο έχουν:
α) Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση.
β) Ο ή Η σύζυγός του.
γ) Οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες ή κατιόντες εκείνου προς τον
οποίο έγινε η παραχώρηση μέχρι και τα εγγόνια ως και των μη
εχόντων ιδία οικογένεια αδελφών αυτού, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως αυτός και μη υπάρχοντος αυτού, ο σύζυγος ή η
σύζυγος και οι κατιόντες αυτού.
δ) Τα νόμιμα, θετά νομιμοποιηθέντα αναγνωρισθέντα δικαστικά,
εξώδικα και υιοθετηθέντα τέκνα του ως και τα τέκνα αυτών.
4. Δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους οι
διαζευγμένοι σύζυγοι ή εκείνοι που έχουν κάνει νέο γάμο μετά
τη λύση του πρώτου.
5. Δια της συστάσεως οικογενειακού τάφου δεν δημιουργείται
δικαίωμα κυριότητας επί του παραχωρημένου χώρου αλλά
απλώς δικαίωμα χρήσεως δια την ταφή των πιο πάνω αναφερομένων συγγενών.
6. Μετά την καταβολή εντός των νομίμων προθεσμιών ολόκληρου του ορισθέντος ποσού δικαιώματος χρήσεως οικογενειακού
τάφου (ολοσχερής εξόφληση) συντάσσεται το οικείο παραχωρητήριο εις διπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα.
Αντίτυπο του παραχωρητηρίου παραδίδεται εις τον υπογράφοντα, το δε έτερο παραμένει εις την υπηρεσία.
7. Ο βαθμός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζομένων, αποδεικνύεται δι’ εγγράφου δημοσίας ή δημοτικής
αρχής ή από ένορκο βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον αρμόδιας
αρχής .
8. Οι έχοντες δικαίωμα χρήσεως σε περισσότερους από ένα οικογενειακούς τάφους, οφείλουν να δηλώσουν επιλογή στον ένα
μόνο τάφο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας του Δήμου. Αν παρέλθει άπρακτος η πιο
πάνω προθεσμία το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τον τάφο επί του οποίου περιορίζεται το δικαίωμα χρήσεως
του δικαιούχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
1. Εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 5 του Κανονισμού
κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα χρήσεως στους οικογενειακούς τάφους. Επιτρέπεται όμως η τριετής (φιλοξενία) σε οικογενειακούς τάφους συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του
αρχικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου με έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός του ή
της συζύγου και των κατιόντων με τον όρο καταβολής του 10%
της αξίας του τάφου στο Δήμο όπως έχει διαμορφωθεί κατά τον
χρόνο που ενεργείται η φιλοξενία.
2. Ο βαθμός συγγένειας αποδεικνύεται δι’ εγγράφου Δημόσιας
ή Δημοτικής Αρχής ή δι’ Ενόρκου Βεβαιώσεως μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Συμβολαιογράφου, το δε γνήσιο της
υπογραφής των συγκατατιθεμένων βεβαιώνεται από το οικείο
Αστυνομικό Τμήμα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
1. Εάν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων χρησιμοποιούν έκταση μεγαλύτερη της παραχωρημένης αρχικά, είναι
υποχρεωμένοι να επιστρέψουν την επί πλέον έκταση στο Δήμο,
εφ’ όσον αυτή η έκταση προσφέρεται για τη δημιουργία τάφου.
Εάν δεν προσφέρεται για την δημιουργία τάφου, τότε υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος για την επί πλέον έκταση με
τιμή τετραγωνικού μέτρου που βγαίνει από την αξία του τάφου
κατά τον χρόνο που γίνεται η διαπίστωση. Ο Διαχωρισμός γίνεται με δαπάνες του Δήμου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται την καταβολή, η υπόθεση παραπέμπεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο για να πάρει σχετική απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί και να ακυρώσει ακόμη και την αρχική παραχώρηση για τον δυστροπούντα και αρνούμενο.
2. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων για τους οποίους για
οποιονδήποτε λόγο δεν καταβλήθηκε ολόκληρο το χρηματικό
ποσό κατά το χρόνο της παραχώρησης, υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματικώς ανάλογο χρηματικό ποσό για την
ολοκλήρωση του κανονισμένου ανταλλάγματος .
Οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα εκ της τυχόν θέσεώς του (Γωνιακός ή ακραίος ).
ΑΡΘΡΟ 8ο
1. Η χρήση οικογενειακών τάφων περιέρχεται στο Δήμο όταν
εκλείψουν οι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δικαιούχοι και
μετά παρέλευση τριετίας από της ταφής του τελευταίου νεκρού.
Ο Δήμος μπορεί ελεύθερα πια να διαθέσει αυτούς τους τάφους
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως οικογενειακών τάφων χωρίς
τίτλο και αντάλλαγμα, η υπηρεσία υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός έτους να καλέσει αυτούς που κάνουν χρήση τέτοιων
τάφων για την νομιμοποίηση των, σύμφωνα με το άρθρο 4, αλλιώς και μετά παρέλευση τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας
που θα τεθεί από την Υπηρεσία, ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο
και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
3. Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους, δεν μπορεί να
γίνεται χρήση τους από αυτούς και περιέρχονται στο Δήμο, μετά
παρέλευση τριμήνου από της τριετίας της ταφής του τελευταίου
νεκρού, ο οποίος και θα μπορεί να τους διαθέτει σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος .
4. Τάφοι χρησιμοποιηθέντες κατά το παρελθόν και λόγω έλλειψης εγγράφων στοιχείων φέρονται ότι δεν έχουν παραχωρηθεί,
τακτοποιούνται ως οικογενειακοί με την προσαγωγή από τους
δικαιούχους σχετικών εγγράφων στοιχείων της παραχώρησης,
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από της ειδοποίησης από
την Υπηρεσία του Δήμου μετά την παρέλευση της οποίας περιέρχονται οριστικώς στον Δήμο και διατίθενται ελεύθερα.
5. Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τάφους στους
οποίους έχουν ενταφιαστεί ιστορικά πρόσωπα ή επί των οποίων
υπάρχουν τύμβοι ή μνημεία που χαρακτηρίσθηκαν με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ως έργα καλλιτεχνικά, ύστερα από
πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Νεκροταφείου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
1. Με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν, «τιμής ένεκεν» πρόσκαιρα ή επ’ αόριστον για να θάβονται πρόσωπα και μόνον αυτά (χωρίς δικαίωμα
διαδοχής) με αποδεδειγμένη εθνική ή κοινωνική και πολιτική
δράση και που πρόσφεραν στο Έθνος ή στο Δήμο μεγάλες Υπηρεσίες.
2. Με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να χαρακτηρίζονται δωρητές πρόσωπα που κάνουν δωρεές στο Δήμο.
Τα οστά αυτών ή η τέφρα τους εναποτίθενται στο Μαυσωλείο
Ευεργετών Δωρητών που υπάρχει στο Δημοτικό Νεκροταφείο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν ένα πρόσωπο επέδειξε
Εθνική ή Κοινωνική δράση και πρόσφερε στο Έθνος μεγάλες
υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται
της παραπέρα χρήσεως, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος δύναται να παραχωρεί σε άλλους σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 11ο
1. Η ανακομιδή των οστών των Νεκρών που έχουν ταφεί στα
Δημοτικά Κοιμητήρια ενεργείται μετά τριετία από της ταφής,
χωρίς να είναι απαραίτητη η αποστολή ειδοποιήσεως από την
Υπηρεσία των Κοιμητηρίων.
2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, πριν να παρέλθει η τριετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας του Εισαγγελέα.
3. Παράταση του χρόνου ταφής, μετά την πάροδο της τριετίας επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως των συγγενών στην Υπηρεσία του
Δήμου. Για την παράταση καταβάλλεται δικαίωμα που ορίζεται από
τον παρόντα Κανονισμό. (αρθ.22 παραγ.3, άρθ. 23 παραγ. 3).
4. Η ανακομιδή των οστών των νεκρών που έχουν ενταφιαστεί
σε οικογενειακούς τάφους για μία τριετία (φιλοξενία), ενεργείται επίσης σε μία τριετία από της ταφής, με παρουσία των δικαιούχων των τάφων, οι οποίοι υποχρεούνται στην εκταφή με
την συμπλήρωσης της τριετίας από της ταφής καθώς και των
συγγενών των ταφέντων νεκρών. Σε περίπτωση άρνησης των
συγγενών να προβούν στην εκταφή, αρκεί γι’ αυτήν η παρουσία
ενός μόνο προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος .
5. Εάν μετά την συμπλήρωση τριετίας από της ταφής (φιλοξενία) δεν ενεργηθεί η εκταφή, τότε ο αρχικός δικαιούχος του
τάφου και οι συγγενείς του νεκρού υποχρεούνται αλληλέγγυα
και αδιαίρετα και ο καθένας εξ ολοκλήρου, στην καταβολή του
δικαιώματος παρατάσεως της ταφής που προβλέπεται από τον
παρόντα. Το έσοδο τούτο βεβαιώνεται κατά νόμο και δεν επιτρέπεται η χρήση του τάφου εάν δεν εξοφληθεί η οφειλή αυτή.
6. Με συγκατάθεση των δικαιούχων του δύναται να παρατείνεται και πέραν της τριετίας η εκταφή του νεκρού, αφού καταθέσουν στην Υπηρεσία έγγραφη δήλωση που θα ορίζει το χρόνο
παραμονής του νεκρού πέραν της τριετίας και με την καταβολή
του δικαιώματος παράτασης διπλασίου αυτού που καθορίζεται
από την παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος.
7. Απαγορεύεται η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και
ανακομιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί σε αυτούς,
όταν απουσιάζουν οι δικαιούχοι του τάφου, εκτός εάν ειδοποιήθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.
8. Εφόσον οι συγγενείς δεν προβαίνουν στην εκταφή έγκαιρα,
το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της τριετίας ή
μετά την λήξη του χρόνου παράτασης, τότε αυτή γίνεται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία των Κοιμητηρίων. Η τυχόν εκπρόθεσμη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους
απαλλάσσει από τις οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ
έχουν δημιουργηθεί. Τα δικαιώματα του Δήμου στην περίπτωση
αυτή εισπράττονται από τους υπόχρεους συγγενείς κατά τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
9. Για την παρακολούθηση των ενταφιαζομένων νεκρών για μία
τριετία σε οικογενειακούς τάφους, τηρείται ειδικό βιβλίο στο
οποίο αναγράφονται οι ταφές φιλοξενίας με πλήρη στοιχεία του
νεκρού και ημερομηνία ταφής για εύλογο έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
1. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και μετακομιδή των οστών
ενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίας
υγείας.
2. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών του

ΕΒΔΟΜΗ

νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώμα τούτο δεν είναι διαλυμένο, υποχρεωτικά μεταφέρεται και ενταφιάζεται σε ειδικό χώρο για την τέλεια διάλυσή του.
Σε περίπτωση που κατά την ανόρυξη οικογενειακού τάφου, για
την ανακομιδή των οστών νεκρού που έχει ενταφιαστεί για μία
τριετία, βρεθεί το πτώμα του νεκρού αδιάλυτο, παραμένει υποχρεωτικά στον τάφο μέχρι τελικά να διαλυθεί εφόσον δεν υπάρχει στα Κοιμητήρια ειδικός χώρος αδιαλύτων.
3. Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται με αίτηση
των ενδιαφερομένων συγγενών και με επιμέλεια των υπηρεσιών
των Κοιμητηρίων
α) στα Οστεοφυλάκεια,
β) στους οικογενειακούς τάφους με την συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως και την καταβολή χρηματικού ποσού που καθορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό.
Εάν δεν καταβληθεί το τέλος που προβλέπεται για τα Οστεοφυλάκια μέσα σε τρεις μήνες από τον καθορισμένο χρόνο, τα οστά
μεταφέρονται από την υπηρεσία των Νεκροταφείων στα χωνευτήρια.
Στους οικογενειακούς τάφους εναποτίθενται τα οστά μόνο αυτών
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 13ο
1. Για την παραχώρηση τάφου σε προβλεπόμενους χώρους για
τριετή ταφή στα Δημοτικά Κοιμητήρια καταβάλλεται δικαίωμα που
καθορίζεται από το άρθρο 21o και από το Κεφάλαιο Γ΄.
2. Για την παραμονή των νεκρών τούτων πέραν των τριών ετών
ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 11, αρθ. 22 παραγ.3 όπως
και του άρθρ. 23 παρ. 3.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Δημότες που αποδεικνύεται ότι είναι άποροι ενταφιάζονται δωρεάν στα Δημοτικά Κοιμητήρια με εντολή του Δημάρχου.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Επιτρέπεται η ταφή των προσώπων που ανήκουν σε άλλα δόγματα
και θρησκείες (Καθολικοί - Διαμαρτυρόμενοι-Ισραηλίτες κ.λ.π.) με
την καταβολή του δικαιώματος που προβλέπει ο Κανονισμός.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Για την παροχή υπηρεσιών από το υπαλληλικό προσωπικό των Δημοτικών Κοιμητηρίων για την συντήρηση των τάφων, καταβάλλεται χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το άρθρο 22 του
παρόντος Κανονισμού.
Οι ώρες λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων καθορίζονται
από την Υπηρεσία των Κοιμητηρίων με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου και κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Κατά τις Επίσημες Αργίες δεν θα γίνονται ταφές.
ΑΡΘΡΟ 17ο
1. Η εκτέλεση έργων κατασκευής ή διακόσμησης των οικογενειακών τάφων, ως και των τάφων τριετούς χρήσεως, ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων κατασκευαστών –
εργολάβων μαρμάρων και με καταβολή αναλόγου χρηματικού
ποσού, που καθορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό (άρθρο 22
παρ. 6 & άρθρο 23 παρ. 5).
Ο κατασκευαστής - εργολάβος υποχρεούται να αιτείται στο Δήμο
την χορήγηση αδείας κατασκευής μνήματος για οικογενειακούς
είτε για τριετούς χρήσεως τάφους. Ο Δήμος κατόπιν αιτήσεως του
κατασκευαστή-εργολάβου χορηγεί άδεια κατασκευής μνημείου
και απόδειξη πληρωμής για την εν λόγω δαπάνη.
Απαγορεύεται απολύτως η οποιαδήποτε εργασία επί των τάφων
έστω και προπαρασκευαστική προ της τηρήσεως των άνω υποχρεώσεων του κατασκευαστή -εργολάβου και της καταβολής
όλων των υπέρ του Δήμου δικαιωμάτων για την εκτέλεση του
έργου, που αποδεικνύεται μόνο με την προσαγωγή της οικείας
άδειας κατασκευής και του οικείου γραμματίου διπλοτύπου εισπράξεως της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Το τέλος άδειας κατασκευής που καταβάλλεται στο Ταμείο του
Δήμου από τους εργολάβους μαρμάρων αποτελεί αποκλειστικά
δική τους υποχρέωση έναντι του Δήμου, με κανένα τρόπο δε, δεν
αποτελεί μέρος της δαπάνης που υποχρεούται να καταβάλλει ο
ενδιαφερόμενος συγγενής.
Τα τέλη που υποχρεούται να καταβάλλουν οι κατασκευαστές εργολάβοι μαρμάρων στο Ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό τα οποία έχουν παραλείψει πραγματοποιώντας
παρανόμως κατασκευές μνημείων (δηλαδή άνευ της σχετικής
αδείας του Δήμου) απαιτούνται, βεβαιώνονται και εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ως δημόσιο έσοδο.
Σε περίπτωση που κατ’ εξακολούθηση οι κατασκευαστές - εργολάβοι μαρμάρων δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, απαγορεύεται
οριστικώς η είσοδός τους στα Κοιμητήρια με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Κοιμητηρίων και των αρμόδιων Υπηρεσιών του
Δήμου. Αν εισβάλουν παρανόμως σε αυτό παρ’ όλες τις υποδείξεις
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η Υπηρεσία θα καλεί το Αστυνομικό Τμήμα.
Δικαίωμα για την εκτέλεση των κατασκευών μνημείων έχουν αναγνωρισμένοι κατασκευαστές - εργολάβοι μαρμάρων.
2. Οι εργολάβοι - κατασκευαστές μαρμάρων που αναλαμβάνουν
την εκτέλεση έργου στα Δημοτικά Νεκροταφεία θα ακολουθούν
το ωράριο εργασίας τους και θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών τους, όπως επίσης θα δηλώνουν
στους υπεύθυνους των Κοιμητηρίων καθημερινά, σε ποιους τάφους θα εργασθούν, δείχνοντάς τους την άδεια κατασκευής και
το διπλότυπο είσπραξης της Υπηρεσίας του Δήμου.
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κείμενα αυτά περιέρχονται στο Δήμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 19ο
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Κοιμητηρίων ασκείται από το
Δήμο, δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής του Υπηρεσίας.
2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Νεκροταφείων και την εφαρμογή των διατάξεων είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος, στο
οποίο υπάγονται οργανικά τα Νεκροταφεία.
3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων
των Νεκροταφείων γίνεται από υπαλλήλους, εξουσιοδοτημένους
από το Δήμαρχο.

Α. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Γ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

• Από το υπάρχον 1ο Κοιμητήριο Λαυρίου στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός των Αγίων Θεοδώρων, το Οστεοφυλάκειο στο οποίο
είναι εγκατεστημένος ο ψυκτικός θάλαμος, από το Χωνευτήρι,
όπως επίσης από το γραφείο των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
• Το μετά από επέκταση 2ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
• Το μετά από επέκταση 3ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Τα δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών και για την χρήση
χώρων στα Δημοτικά Νεκροταφεία ρυθμίζονται και καθορίζονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας, «Περί προσόδων
Δήμων και Κοινοτήτων», η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται από
την νομοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως Δημοτικών Προσόδων.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Τα κατά τα άρθρα 4, 5 του παρόντος Κανονισμού του Δημοτικού
Νεκροταφείου προβλεπόμενο δικαίωμα για την παραχώρηση
χώρων, για σύσταση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια της
Δημοτικής Κοινότητας Λαυρίου καθορίζεται για τους δημότες το
ποσό των 1.000,00 ευρώ για την παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του
Δήμου, όπως επίσης και για τους κατοίκους πέρα της 10ετίας η
παραχώρηση μονού τάφου ορίζεται έναντι του ποσού των
2.500,00 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Τα δικαιώματα του Δήμου, από τη χρήση των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και καθορίζονται ως εξής:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ
α) Ταφή σε μονό οικογενειακό τάφο
β) Ταφή τριετούς χρήσεως
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ
α) Τέλος Εκταφής
β) Αγορά Οστεοθήκης

1) Κοιμητήρια Δημοτικής Ενότητας Κερατέας 4ο,5ο, 6ο
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου
400,00 ευρώ
Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου
800,00 ευρώ
2) Κοιμητήριο 7ο Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας)
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου
200,00 ευρώ

Α) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

50,00 ευρώ
80,00 ευρώ
200,00 ευρώ
35,00 ευρώ
35,00 ευρώ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 8,00
ευρώ ανά μήνα (96 ευρώ το έτος).
β) Για το 5ο έτος 15,00 ευρώ ανά μήνα (180,00 ευρώ το έτος).
γ) Για το 6ο έτος 20,00 ευρώ ανά μήνα (240,00 ευρώ το έτος).
δ) Πέραν της εξαετίας 40,00 ευρώ ανά μήνα (480,00 ευρώ το
έτος).
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ (ανενεργό)
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
α) Τέλος Οστεοφυλακίου
35,00 ευρώ ετησίως
β) Τέλος φύλαξης οστών σε μονό οικογενειακό τάφο30,00 ευρώ.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
α) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε μονούς οικογενειακούς τάφους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής – εργολάβος μαρμάρων 150,00 ευρώ.
β) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε τάφους τριετούς χρήσεως το
οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής- εργολάβος
μαρμάρων 150,00 ευρώ.
γ) Δικαίωμα άδειας ανακατασκευής ήδη χρησιμοποιημένων παλαιών τάφων 50,00 ευρώ.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 ευρώ ημερησίως.
8. ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Αυτοτελές πρόστιμο για κατασκευή μνημείου στα Κοιμητήρια
χωρίς άδεια κατασκευής 1.000,00 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΡΘΡΟ 18ο
Αντικείμενα γενικά που βρίσκονται κατά τις ανακομιδές επάνω ή
μέσα στους οικογενειακούς τάφους, των οποίων η χρήση για κάθε
λόγο περιέρχεται στο Δήμο επιστρέφονται στους δικαιούχους των
τάφων ή στους κληρονόμους των, εφ’ όσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου κατά την ανακομιδή, εκτός από
έργα τέχνης που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα
η Επιτροπή Νεκροταφείου. Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς τα αντι-

Όπως επίσης και το 9ο Κοιμητήριο Λεγραινών δημιουργήθηκε από
δωρεές των κατοίκων των Λεγραινών και δεν έχει κατασκευαστεί
σε αυτό Οστεοφυλάκειο ούτε γραφείο υπαλληλικού προσωπικού,
ούτε ψυκτικός θάλαμος, όπως επίσης δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός.
Δικαίωμα χρήσεως στα ανωτέρω Κοιμητήρια θα έχουν οι δημότες
και μόνιμοι κάτοικοι πέρα της 10ετίας Λεγραινών, οι δημότες και
μόνιμοι κάτοικοι πέρα της 10ετίας που διαμένουν στον Άγιο Κωνσταντίνο Καμάριζας, οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι πέρα της 10ετίας
που διαμένουν στην Πλάκα Κερατέας και οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας στα αντίστοιχα ανά περιοχή Κοιμητήρια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα δικαιώματα του Δήμου Λαυρεωτικής καθορίζονται ως εξής:

Τα κοιμητήρια του Δήμου Λαυρεωτικής:
α) Της Κερατέας (4ο, 5ο, 6ο)
β) 7ο Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας) και
γ) 8ο Πλάκα Κερατέας,
δεν έχουν τις παροχές που διαθέτουν τα Κοιμητήρια του Λαυρίου,
δεν διαθέτουν Γραφεία Υπηρεσιών με υπαλληλικό προσωπικό. Δεν
διαθέτουν ηλεκτροφωτισμό, δεν διαθέτουν Ψυκτικό Θάλαμο για
την προσωρινή τοποθέτηση των νεκρών.

3) Κοιμητήριο 8ο στην Πλάκα Κερατέας
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου

διατίθενται κατά περίπτωση με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Το προϊόν της εκποιήσεως βεβαιώνεται και εισπράττεται
σαν έσοδο του Δήμου.
2. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από τους νεκροταφειακούς χώρους
παντοειδών αντικειμένων, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 26ο
1. Η εκταφή νεκρών από τους τάφους τριετούς χρήσεως, των
οποίων οι συγγενείς μετά την συμπλήρωση τριετίας από της
ταφής των, δεν επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή
και διαφύλαξη των οστών των, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος, ενεργείται από την Υπηρεσία των Κοιμητηρίων μετά παρέλευση από τη λήξη της τριετίας, τα δε οστά των νεκρών τούτων
μεταφέρονται και εναποθέτονται μέσα στα χωνευτήρια που έχουν
καθορισθεί γι’ αυτό το σκοπό.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργηθεί η υπηρεσιακή ανακομιδή
και ζητηθεί από τους συγγενείς του νεκρού, υποχρεώνονται στην
καταβολή δικαιώματος για την παράταση ταφής, έστω και αν δεν
είχε ζητηθεί απ’ αυτούς παράταση.
3. Τα οστά που φυλάσσονται σε οστεοθήκες στα Οστεοφυλάκια
των Κοιμητηρίων και για τα οποία δεν καταβληθεί το κατά τα
άρθρα 22 και 23 δικαίωμα επί ένα έτος, μεταφέρονται υποχρεωτικά και εναποτίθενται στα χωνευτήρια, μετά από ειδοποίηση των
ενδιαφερομένων, οι δε οστεοθήκες περιέρχονται στο Δήμο.

200,00 ευρώ

4) Κοιμητήριο 9ο των Λεγραινών
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες
1.000,00 ευρώ
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για γηγενείς κατοίκους
500,00 ευρώ
Στα ανωτέρω Κοιμητήρια για τους μόνιμους κατοίκους πέρα της
10ετίας η παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου θα αντιστοιχεί στο ποσό των
2.500,00 ευρώ.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Γ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ 23ο
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ
α) Ταφή σε μονό οικογενειακό τάφο
β) Ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως

30,00 ευρώ
30,00 ευρώ
100,00 ευρώ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ
α) Τέλος εκταφής
β) Αγορά Οστεοθήκης

15,00 ευρώ
35,00 ευρώ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος 4 ευρώ
ανά μήνα.(48 ευρώ το έτος).
β) Για το 5ο έτος 5,00 ευρώ ανά μήνα (60 ευρώ το έτος).
γ) Για το 6ο έτος 6,00 ευρώ ανά μήνα (72 ευρώ το έτος).
δ) Πέραν της εξαετίας 8,00 ευρώ ανά μήνα (96 ευρώ το έτος).
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΦΩΝ (ανενεργό)
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
α) Τέλος Οστεοφυλακίου
20,00 € ετησίως.
β) Τέλος Μαρμάρινων Θυρίδων Οστεοφυλακίου
293,47 €
γ) Τέλος Φύλαξης Οστών σε μονό οικογενειακό τάφο
20,00 €
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
Τα δικαιώματα του Δήμου από τις κατασκευές των τάφων ορίζονται ως εξής:
α) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε οικογενειακούς τάφους, το
οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής – εργολάβος
μαρμάρων 150,00 ευρώ.
β) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε τάφους τριετούς χρήσεως, το
οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής - εργολάβος
μαρμάρων 150,00 ευρώ.
γ) Δικαίωμα άδειας ανακατασκευής ήδη χρησιμοποιημένων παλαιών τάφων 50,00 ευρώ.
7. ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Αυτοτελές πρόστιμο για κατασκευή μνημείου στα Κοιμητήρια,
χωρίς άδεια κατασκευής, 1.000,00 ευρώ.
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 ημερησίως.
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ –ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε έτος για την αναπροσαρμογή ή όχι των τελών από τη χρήση του Νεκροταφείου.
Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών και δικαιωμάτων ευεργέτες και δωρητές του Δήμου ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24ο
Τα κατά τα άρθρα 22 και 23 δικαιώματα και τα τέλη χρήσεως βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του Δήμου και εισάγονται
στο Ταμείο του Δήμου.
Σύμφωνα με την υπ’. αριθμ. 49/29-12-2010 παρ. 3 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών ο/η πρόεδρος της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία των Κοιμητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων,
προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής και ανακομιδής
οστών.
ΑΡΘΡΟ 25ο
1. Κάθε είδους αντικείμενα και μάρμαρα που προέρχονται από
ανακομιδές ή από παράλειψη χρήσεως περιέρχονται στο Δήμο και

ΑΡΘΡΟ 27ο
Παντοειδείς δωρεές δημοτών υπέρ του Δημοτικών Κοιμητηρίων
γίνονται αποδέκτες από το Δήμο, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητού
εφ’ oσον δεν αντίκειται στο νόμο ή την ηθική.
ΑΡΘΡΟ 28ο
1. Για την διάνοιξη οδών και γενικότερα για την εφαρμογή του τοπογραφικού διαγράμματος των Νεκροταφείων δύναται με την
συγκατάθεση και των ενδιαφερομένων να μετατεθούν οι οικογενειακοί τάφοι σε πλησιέστερους χώρους.
2. Η μεταφορά και αποκατάσταση των τάφων τούτων γίνεται με
δαπάνες του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 29ο
1. Κάθε επιγραφή στα Κοιμητήρια που δεν αφορά ονοματεπώνυμο
ενταφιασθέντος, ημερομηνία ταφής, τόπο και επάγγελμα πρέπει
να έχει την έγκριση του Δημάρχου.
2. Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου συνεπάγεται και την υποχρέωση κατασκευής του, μέσα σε διάστημα
ενός (1) έτους από την εξόφληση. Όσοι διατηρούν τάφους στα
Δημοτικά Νεκροταφεία είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυτούς
καλώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας, ως προς την καλαισθητική εμφάνιση αυτών.
3. Τάφοι που χρειάζονται επισκευής για λόγους εξωτερικής εμφανίσεως και υγείας πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικούς
από τους δικαιούχους μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από το
Δήμο, διαφορετικά οι εργασίες εκτελούνται από το Δήμο με δαπάνες και για λογαριασμό των υπόχρεων, εφαρμοζομένων στην
περίπτωση αυτή των σχετικών περί βεβαιώσεως και εισπράξεως
των Δημοτικών εσόδων διατάξεων.
4. Απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία μοτοποδηλάτων ή
αυτοκινήτων μέσα στα Δημοτικά Νεκροταφεία, από επισκέπτες
για την επίσκεψη των τάφων των, εξαιρουμένων των αναπήρων
και των για σοβαρούς λόγους υγείας μη δυναμένων να μετακινηθούν αλλά με άδεια του Δημάρχου ή του Προϊσταμένου.
5. Απαγορεύεται η είσοδος στα Δημοτικά Νεκροταφεία ατόμων
που συνοδεύονται από οικιακά ζώα, χειραμάξια βρεφών ή επαιτών.
ΑΡΘΡΟ 30ο
Το κυλικείο και το ανθοπωλείο θα εκμισθώνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), απαγορεύεται δε απ’ αυτά η
πώληση κεριών.
ΑΡΘΡΟ 31ο
Δι’ αποφάσεώς του, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να κηρύσσει
κεκορεσμένους τους χώρους των Νεκροταφείων για την παραχώρηση σ’ αυτό τάφων μόνον ως οικογενειακών ή να καθορίζει
αλλιώς .
ΑΡΘΡΟ 32ο
Δύναται ο Δήμος, με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
να προέρχεται στην παραχώρηση δικαιωμάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κατά οριζόντιο ιδιοκτησία επί αναγερθησομένων τριώροφων τάφων από τους ενδιαφερόμενους,
σύμφωνα με τα πρότυπα που θα εκπονηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εφ’ όσον από τεχνικής άποψης είναι δυνατή,
κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 21 τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 33ο
Κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. παλαιών τάφων κ.λ.π.), που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, ούτε από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 34ο
Παραμένουν ανενεργά, μέχρι να υπάρξουν προϋποθέσεις για την
ενεργοποίησή τους το άρθρο 30, ως και οι περιπτώσεις 4 του άρθρου 22 και 4 του άρθρου 23.
ΑΡΘΡΟ 35ο
Αυτός ο Κανονισμός καταργεί οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων και ισχύει από την έγκρισή του από το
Δ.Σ. και την Περιφέρεια.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό
απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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,
Διακοπή καπνίσματος

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

Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Συμβάσεις με Ταμεία

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.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ 10, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 & ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

213 2163000

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Κέντρο:

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

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

NOΣOKOMEIO:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

κιν. 6945 548882

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
Ë Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες
Ë Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
Ë Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα - τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
27

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την
συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών
ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας
κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα
Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
έτους 2011».
Αριθμός Απόφασης: 58/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/80:
Οι δήμοι και οι κοινότητες επιτρέπεται να επιβάλλουν υπέρ
αυτών, με απόφαση του συμβουλίου τους, φόρο για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρειά
τους, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.
Προκειμένου περί μη στεγασμένου χώρου ο συντελεστής του
φόρου ορίζεται κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφανείας, στο μισό του συντελεστή που ορίζεται για τους στεγασμένους χώρους.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.13 του
Ν.1828/1989:
Ο προβλεπόμενος συντελεστής του φόρου ηλεκτροδοτούμε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
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18.03.2011
27

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την
συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών
ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας
κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα
Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ποσού για θέσεις λαϊκής αγοράς».

νων χώρων ορίζεται από 0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος.
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 του Ν.
1892/90:
Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80) όπως
διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω
μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται
αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων.
- Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’
του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 12/18-02-2011 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Αναπροσαρμογή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2011,
ως ακολούθως:
Α. Για τις οικίες: 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Β. Για τις βιομηχανίες, στεγασμένους & μη στεγασμένους χώρους: 0,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο κοινός συντελεστής που θα δοθεί στη ΔΕΗ για όλες τις κατηγορίες θα είναι: 0,37.
Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε Κατά Πλειοψηφία.
Μειοψήφισε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παμφίλης
Απόστολος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής
αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/80.
- Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.13 του Ν.1828/1989.
- Τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 του Ν. 1892/90.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010.
- Την υπ’ αριθμ. 12/18-02-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως
καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία μειοψήφισε
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παμφίλης Απόστολος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 12/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και καθορίζει τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ως εξής:
Α. Για τις οικίες: 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Β. Για τις βιομηχανίες, στεγασμένους & μη στεγασμένους χώρους: 0,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο κοινός συντελεστής που θα δοθεί στη ΔΕΗ για όλες τις κατηγορίες θα είναι: 0,37.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε
αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

ξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμόν 13/18-02-2011 Απόφασή της, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των ποσών για τις θέσεις στις λαϊκές αγορές του Λαυρίου
και της Κερατέας, για τους επαγγελματίες και παραγωγούς,
ως εξής:
Α. Για τη θέση των 4μ. το ποσό των 12,00 €
Β. Για τη θέση των 8μ. το ποσό των 24,00 €
Η ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη Ομόφωνα.
Η κ. πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, πρότεινε
στο σώμα την έγκριση της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής ως έχει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, την υπ’
αριθμ. 13/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και
πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά της συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 13/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και καθορίζει τα ποσά για τις θέσεις στις λαϊκές
αγορές του Λαυρίου και της Κερατέας, για τους επαγγελματίες και παραγωγούς, ως εξής:
Α. Για τη θέση των 4μ. το ποσό των 12,00 € ανά χρήση θέσης.
Β. Για τη θέση των 8μ. το ποσό των 24,00 € ανά χρήση θέσης.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε
αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Αριθμός Απόφασης: 60/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάτα-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
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Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την
συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών
ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας
κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα
Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για
την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων»
Αριθμός Απόφασης: 59/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτ. Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμόν 9/18-02-2011 Απόφασή της, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον ορισμό
τιμών που αφορούν την υπηρεσία εσόδων, ως εξής:

1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα
2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις: 880,00 € /ημέρα
3. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για δεξιώσεις γάμων κλπ: 600,00 €/ημέρα
4. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00
€ /ημέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
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Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την
συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία ήταν
παρών ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ.
Κερατέας κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ. Λαυρεωτικής κ.
Παναγιώτα Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή τελών αποκομιδής κλαδεμάτων
και πάσης φύσεως ογκωδών αντικειμένων».
Αριθμός Απόφασης: 61/2011

5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € /ημέρα
6. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € /ημέρα
7. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα
8. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα
9. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (μουσικές εκδηλώσεις,
προβολή προϊόντων, κλπ) από 150,00 έως 400,00 €.
Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε Κατά Πλειοψηφία.
Στη συνέχεια η κ. πρόεδρος πρότεινε στο σώμα την έγκριση της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής, αποσύροντας όμως την περίπτωση με α/α 3.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, την υπ’
αριθμ. 9/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010 και μετά
από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το
λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
της συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία, για
τα θέματα 1 και 2 της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής –
καθόσον το 3ο θέμα απεσύρθη - ψήφισε και η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Ντούνα Παναγιώτα,
επειδή τα θέματα αυτά είναι ειδικά και αφορούν την Δημοτική
Κοινότητα Λαυρεωτικής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποσύρει από την υπ’ αριθμ. 9/18-02-11 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής την περίπτωση με α/α 3 και εγκρίνει αυτή κατά τα λοιπά.
Β. Ορίζει τις τιμές της Υπηρεσίας Εσόδων ως εξής:
1. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για διαφημιστικά γυρίσματα: 600,00 €/ημέρα
2. Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας του παλαιού Μηχανουργείου για θεατρικές παραστάσεις: 880,00 € /ημέρα
3. Έσοδα από γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους: 600,00
€ /ημέρα
4. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για παιδικές θεατρικές παραστάσεις: 140,00 € /ημέρα
5. Παραχώρηση αίθουσας Πολιτιστικού Κέντρου για θεατρικές παραστάσεις: 205,00 € /ημέρα
6. Έσοδα καθαριότητας από ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ: 20,00 €/ημέρα
7. Έσοδα καθαριότητας από ΤΣΙΡΚΟ: 50,00 €/ημέρα
8. Παραχώρηση κοινόχρηστων ανοικτών χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (μουσικές εκδηλώσεις,
προβολή προϊόντων, κλπ) από 150,00 έως 400,00 €.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε
αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμόν 8/18-02-2011 Απόφασή της, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τελών αποκομιδής κλαδεμάτων και πάσης φύσεως
ογκωδών αντικειμένων, ως εξής:
Α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 50,00 euro
Β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 100,00 euro
Η ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη κατά
πλειοψηφία.
Η κ. πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, πρότεινε
στο σώμα την έγκριση της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής ως έχει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, την υπ’
αριθμ. 8/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010 και
μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν
το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την
οποία μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παμφίλης Απόστολος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 8/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και καθορίζει τα τέλη αποκομιδής κλαδεμάτων και
πάσης φύσεως ογκωδών αντικειμένων ως ακολούθως:
Α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 50,00 euro.
Β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, το ποσό των 100,00 euro.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε
αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες
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Έγραψε ιστορία η ομάδα της Παλλήνης
ανεβαίνοντας στην Α2 κατηγορία
Ιστορικές στιγμές έζησε η ομάδα volley της Παλλήνης όταν σημείωσε νίκη
απέναντι στην ομάδα της Πρέβεζας
και κατέκτησε το πρωτάθλημα αλλά
και την άνοδό της στην Α2 κατηγορία
για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.
Ο ενθουσιασμός μετά και την μεγάλη
νίκη επί του Πανερυθραϊκού ήταν μεγάλος. Η ψυχολογία στα ύψη. Τίποτε
δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να
εκτροχιάσει την πορεία της Παλλήνης
για την Α2 κατηγορία.
Έτσι η Παλλήνη μπήκε δυνατά και
αποφασισμένη στον αγώνα με την
Πρέβεζα όπου τα 2 πρώτα σετ βκήκαν
σχετικά εύκολα. Στο 3ο σετ η Πρέβεζα
έδειξε ότι ήταν εκεί για να διεκδικήσει
την νίκη και οι θεατές παρακολούθησαν μια μάχη πόντο – πόντο μέχρι την
στιγμή που προπορεύθηκε 5 πόντους
μπροστά η Πρέβεζα και η Παλλήνη
ανασυντάχθηκε φτάνοντάς τους και
περνώντας τους κατακτώντας και το
3ο σετ με 25-22.

στους παίκτες τα μετάλλια! Όμως
έπρεπε να δώσει και κάτι ακόμα. Το
κύπελο του πρωταθλητή του 2ου
ομίλου της Β’ Εθνικής για την περίοδο
2010-2011. Το κύπελο το παρέλαβε ο
αρχηγός, Δ. Ζαχαρόπουλος και οι
πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις
πρωινές ώρες.
Το κύπελο αυτό ήταν μία επιβράβευση
για την προσπάθεια ενός χρόνου όλων
των ανθρώπων που απαρτίζουν την
ομάδα.

Οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν
δεν είχαν προηγούμενο, σαμπάνιες,
φωνές, μπλουζάκια που έγραφαν Α2
ερχόμαστε!!
Την στιγμή της απονομής ο Δήμαρχος
της Παλλήνης, Αθ. Ζούτσος μοίρασε
ευχές και συγχαρητήρια και απένειμε

Μία χρονιά στην οποία η Παλλήνη:
- τερμάτισε στην 1η θέση με 31
βαθμούς
- έχοντας 11 νίκες και 1 ήττα
- με απολογισμό 35 σετ υπέρ και 12 κατά
Μία χρονιά με χαρές, λύπες, εντάσεις,
νεύρα…
Μία
χρονιά
γεμάτη
πλούσια
συναισθήματα και συγκινήσεις που
μόνο ο αθλητισμός μπορεί να
προσφέρει.
Προπονητικό team:
Γιώργος Φλώρος
Γιάννης Χαλβατζάρας
Φροντιστής:
Νίκος Κλαδιάς
Παίκτες:
1. Σμέλτζερ Τιμ,
2. Δημήτρης Ζαχαρόπουλος,
3. Δημήτρης Ψάρρης
4. Χαριλάου Αντρέας
5. Αναστάσιος Ρηγάτος
6. Κωνσταντίνος Κοντοδήμας
7. Στέφανος Αμαξόπουλος
8. Μαρκάκης Δημήτρης
9. Φερνάντο Μπιλλήρης
10. Αναστάσιος Αντωνάκης
11. Χριστόφορος Χριστοφίδης
12. Θεόδωρος Πλεμμένος
13. Γεώργιος Χριστόπουλος
15. Ιάσονας Παναγούλης
16. Παναγιώτης Σταθάκης
17. Κωνσταντίνος Ραμέας
18. Αλέξανδρος Μπούρας

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ
Στις 25, 26 και 27 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στο
Σ.Ε.Φ. η τελική φάση των ομαδικών και ατομικών
αγωνισμάτων των ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
Πρόκειται για πρωτάθλημα αθλητών – αθλητριών
κάτω των 21 ετών.
Η Γυναικεία ομάδα του Α.Ο.
ΑΡΗΣ 2006 έχασε με 3-1
από τα ΤΑΤΑΥΛΑ και την
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ και με 30 από τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η γυναικεία ομάδα (με ελλειπή σύνθεση) του Γ.Σ.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ έχασε επίσης με 3-0 από την ΧΑΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και την ΚΑΒΑΛΑ.
Η αντρική ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, αλλά στον κρίσιμο
αγώνα με το ΗΡΑΚΛΕΙΟ έχασε με 3-2 και έτσι αποκλείστηκε από την συνέχεια των αγώνων.
Η αντρική ομάδα κέρισε με 3-1 την ΚΑΒΑΛΑ και
έχασε με 3-1 από το ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 3-2 από το ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
Στα ατομικά οι Μαριόλης και Κουνουπάς δεν κατάφεραν να προκριθούν στις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος.
Στους αγώνες ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ είναι
πολύ δύσκολο να διακριθούν αθλητές και αθλήτριες
της ΒΟΥΛΑΣ γιατί είναι ακόμη μικροί στην ηλικία.

Παράδοση το γυναικείο πινγκ πονγκ στη Βούλα - Διασυλλογικές επιτυχίες
Μια από τις πιο επιτυχημένες χρονιές στα διασυλλογικά ολοκληρώθηκε για τις ομάδες της Βούλας στο
πινγκ-πονγκ.
Αρχίζει μάλιστα να γίνεται παράδοση για την Βούλα
το γυναικείο πινγκ πονγκ, καθώς και οι τρεις ομάδες
πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα στα γυναικεία
πρωταθλήματα.
Η ομάδα του ΓΣ Αρη Βούλας έφτασε πολύ κοντά
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α2 κατηγορία, αλλά βασικές απουσίες την οδήγησαν στην
ήττα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων με τον Φοίνικα
Αγ. Σοφίας και τελικά στην κατάκτηση της δεύτερης
θέσης, η οποία μάλιστα οδηγεί στα μπαράζ ανόδου
για την πρώτη κατηγορία.
Η ομάδα του Αρη 2006 στην πρώτη της χρονιά στην
Β Εθνική κατέκτησε την δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει στα μπαράζ ανόδου μία θέση στην Α2 κατηγορία. Την Κυριακή στο ντέρμπι της Β Εθνικής
επικράτησε του Ελληνικού με σκορ 4-2 σε ένα πολύ
θεαματικό παιχνίδι.
Η ομάδα του ΑΣ Πρωταθλητή κατέκτησε με μόλις μία
ήττα το πρωτάθλημα στην Α κατηγορία της Αττικής
και συνάμα την άνοδο στην Β Εθνική κατηγορία.
Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκλήρωσε και τις υπο-

χρεώσεις της και η αντρική ομάδα του Αρη Βούλας
στην Α2 κατηγορία κατακτώντας τελικά την 5η θέση.
Παρά τις θεαματικές νίκες επί των πρωτοπόρων που
πέτυχε η ομάδα, πολλές απουσίες κατά την διάρκεια
της χρονιάς δεν επέτρεψαν σταθερή απόδοση και

στέρησαν την ομάδα από μια καλύτερη θέση.
Θυμίζουμε ότι τόσο η ανδρική ομάδα του ΑΣ Πρωταθλητή όσο και του Αρη 2006, έχουν κατακτήσει την
τρίτη θέση στα πρωταθλήματα της Β Εθνικής και της
Γ Αττικής αντίστοιχα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

γ) Δικαίωμα άδειας ανακατασκευής ήδη χρησιμοποιημένων παλαιών τάφων 50,00 ευρώ.

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 6η
Ημερομηνία Συνεδρίασης
Ημέρα & Ώρα
Αριθμός Πρόσκλησης
Ημερομηνία Επίδοσης
Αριθμός Μελών

22.03.2011
Τρίτη, 18:00
4254/18.03.2011
18.03.2011
27

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μακρή Αρετούσα, Πρόεδρος - Κουμπλή- Μανώλη Μαρία, Αντιπρόεδρος - Μπουκουβάλας Λάμπρος - Θηβαίος Βασίλειος Αντωνίου Νικόλαος - Στάμου Νικόλαος - Κατσίκης Κωνσταντίνος - Παπανικολάου Νικόλαος (αποχώρησε πριν από την συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.) - Ρόζης Σταύρος - Πρίφτη
Χαρίκλεια - Σταμέλου- Λουκά Αναστασία - Μπίστας Εμμανουήλ - Πολύζος Γεώργιος - Κατσουνάκης Κυριάκος - Πιτσικάλη Ιουλία - Σαλίβερος Γεώργιος - Λουκάς Δημήτριος Συρίγος Μιχαήλ - Τσαπρούνης Μέγας - Κωστάλας Αντώνιος
- Ιατρού Σταύρος - Ιατρού Σωτήριος - Παμφίλης Απόστολος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κουλουβράκη Ιωάννα - Βλαχογιάννης Νικόλαος - Γκίκα Μαρία
- Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ης Συνεδρίασης, στην οποία
ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Δ.Κ. Κερατέας κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, Δ.Κ.
Λαυρεωτικής κ. Παναγιώτα Ντούνα και Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάιλας Νικήτας, έχοντας νόμιμα κληθεί, παρούσα και η
υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων
Δήμου Λαυρεωτικής».
Αριθμός Απόφασης: 63/2011
H κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010,
η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την υπ’ αριθμόν 15/18-02-2011 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
εκτός από τον νέο Κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών
Κοιμητηρίων του Δήμου Λαυρεωτικής – το οποίο είναι το
επόμενο, 9ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης -, και την αναπροσαρμογή των τελών για το έτος 2011, ως εξής:
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αποτελούνται από:
- Το υπάρχον 1ο Κοιμητήριο Λαυρίου, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός των Αγίων Θεοδώρων, το Οστεοφυλάκειο
στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ψυκτικός θάλαμος, από
το Χωνευτήρι, όπως επίσης από το γραφείο των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
- Το μετά από επέκταση 2ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
- Το μετά από επέκταση 3ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
Παραχώρηση μονών οικογενειακών τάφων: για τους δημότες το ποσό των 1.000,00 ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται
εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου, όπως επίσης και για τους κατοίκους πέρα της 10ετίας το ποσό των 2.500,00 ευρώ.
Τα δικαιώματα του Δήμου, από τη χρήση των Δημοτικών
Κοιμητηρίων, ως εξής:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ
α) Ταφή σε μονό οικογενειακό τάφο
β) Ταφή τριετούς χρήσεως
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως

50,00 ευρώ
80,00 ευρώ
200,00 ευρώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ
α) Τέλος Εκταφής
β) Αγορά Οστεοθήκης

35,00 ευρώ
35,00 ευρώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος
8,00 ευρώ ανά μήνα (96 ευρώ το έτος).
β) Για το 5ο έτος 15,00 ευρώ ανά μήνα (180,00 ευρώ το έτος).
γ) Για το 6ο έτος 20,00 ευρώ ανά μήνα (240,00 ευρώ το έτος).
δ) Πέραν της εξαετίας 40,00 € ανά μήνα (480,00 € το έτος).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
α) Τέλος Οστεοφυλακίου
35,00 ευρώ ετησίως
β) Τέλος φύλαξης οστών σε μονό οικογενειακό τάφο 30,00 ευρώ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
α) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε μονούς οικογενειακούς
τάφους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής – εργολάβος μαρμάρων 300,00 ευρώ.
β) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε τάφους τριετούς χρήσεως το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής- εργολάβος μαρμάρων 150,00 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 ευρώ ημερησίως.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Αυτοτελές πρόστιμο για κατασκευή μνημείου στα Κοιμητήρια χωρίς άδεια κατασκευής 1.000,00 ευρώ.
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αποτελούνται από:
- Το υπάρχον 4ο Κοιμητήριο Κερατέας στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος και το γραφείο
των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
- Το μετά από επέκταση 5ο Κοιμητήριο Κερατέας.
- Το μετά από επέκταση 6ο Κοιμητήριο Κερατέας, με τα
Οστεοφυλάκεια.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 500,00 ευρώ
Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου1.000,00 ευρώ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το 7ο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου Καμάριζας στο
οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός του Αγίου Ιακώβου και το
Οστεοφυλάκιο.
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 ευρώ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
Το 9ο Κοιμητήριο στην περιοχή των Λεγραινών με τον Ναό
έξω από αυτό των Ταξιαρχών.
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες
1.000,00 ευρώ
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για γηγενείς κατοίκους
500,00 ευρώ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Το 8ο Κοιμητήριο που βρίσκεται στην Πλάκα Κερατέας στο
οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός του Αγίου Σώστη και το
Οστεοφυλάκειο.
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 ευρώ
Στα ανωτέρω Κοιμητήρια για τους μόνιμους κατοίκους
πέρα της 10ετίας η παραχώρηση τάφου θα αντιστοιχεί στο
ποσό των 2.500,00 ευρώ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ
Α) Ταφή σε μονό οικογενειακό τάφο
30,00 ευρώ
Β) Ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως
30,00 ευρώ
Γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως
100,00 ευρώ
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ
Α) Τέλος εκταφής
Β) Αγορά Οστεοθήκης

15,00 ευρώ
35,00 ευρώ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος
4 ευρώ ανά μήνα.
Β) Για το 5ο έτος 5,00 ευρώ ανά μήνα.
Γ) Για το 6ο έτος 6,00 ευρώ ανά μήνα.
Δ) Πέραν της εξαετίας 8,00 ευρώ ανά μήνα.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
Α) Τέλος Οστεοφυλακίου
20,00 ευρώ ετησίως.
293,47 €.
Β) Τέλος Μαρμάρινων Θυρίδων Οστεοφυλακίου
Γ) Τέλος Φύλαξης Οστών σε μονό οικογενειακό τάφο 20,00€
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
Τα δικαιώματα του Δήμου από τις κατασκευές των τάφων
ορίζονται ως εξής:
α) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε μονούς οικογενειακούς
τάφους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής – εργολάβος μαρμάρων 300,00 ευρώ.
β) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε τάφους τριετούς χρήσεως το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής- εργολάβος μαρμάρων 150,00 ευρώ.
γ) Δικαίωμα άδειας ανακατασκευής ήδη χρησιμοποιημένων παλαιών τάφων 50,00 ευρώ.
6. ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Αυτοτελές πρόστιμο για κατασκευή μνημείου στα Κοιμητήρια χωρίς άδεια κατασκευής 1.000,00 ευρώ.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 ημερησίως.
Η ως άνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη
Κατά Πλειοψηφία.
Επίσης στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης αναφέρεται
ότι: «Η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών των Κοιμητηρίων του Λαυρίου έγινε με την υπ’ αριθμ. 66/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης οι
τελευταίες αναπροσαρμογές του υπ’ αριθμ. 7/96 Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Κερατέας έγινε με τις
υπ’ αριθμ. 23/99 και 213/2000. Όσο αφορά τα υπόλοιπα κοιμητήρια δεν έχει παρθεί καμία απόφαση επί σειρά ετών και
δεν έχουν χρεωθεί αντίστοιχα τέλη κατά περίπτωση.»

Κατόπιν των ανωτέρω η κ. Πρόεδρος επεσήμανε στο Σώμα
ότι, επειδή τα Κοιμητήρια της Κερατέας 4ο, 5ο, 6ο, Αγίου
Κωνσταντίνου 7ο και της Πλάκας 8ο , δεν διαθέτουν γραφεία υπηρεσιών με υπαλληλικό προσωπικό, δεν διαθέτουν
ηλεκτροφωτισμό ούτε ψυκτικό θάλαμο για την προσωρινή
τοποθέτηση νεκρών και επίσης το 9ο Κοιμητήριο Λεγραινών δημιουργήθηκε από δωρεές των κατοίκων των Λεγραινών και δεν έχει κατασκευαστεί σ’ αυτό οστεοφυλάκιο
και γραφείο υπαλληλικού προσωπικού, ούτε υπάρχει ψυκτικός θάλαμος και ηλεκτροφωτισμός, πρέπει να γίνει διαχωρισμός και να ορισθούν τέλη ανά Κοιμητήριο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010, την
υπ’ αριθμ. 15/18-02-11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν
και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία έλαβαν μέρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων:
- Της Δημοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής, κ. Ντούνα Παναγιώτα, για τις περιπτώσεις των Κοιμητηρίων 1ο, 2ο και
3ο Λαυρίου και της περίπτωσης του 9ου Κοιμητηρίου των
Λεγραινών, τα οποία ευρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα της Λαυρεωτικής.
- Της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, κ. Αθανασίου
Κων/νος, για τις περιπτώσεις των Κοιμητηρίων 4ου, 5ου
και 6ου Κερατέας και 8ου Πλάκας Κερατέας, τα οποία ευρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα της Κερατέας και
- Της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, για την περίπτωση του 7ου Κοιμητηρίου του Αγίου Κωνσταντίνου το
οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, κ. Καΐλας Νικήτας.
Κατά την ψηφοφορία μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Παμφίλης Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν λευκό, ήτοι οι κ.κ. Λουκάς Δημήτριος, Κουμπλή – Μανώλη Μαρία, Συρίγος Μιχαήλ,
Τσαπρούνης Μέγας, Κωστάλας Αντώνιος, λευκό ψήφισε
και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναπροσαρμόζει τα τέλη των Δημοτικών Κοιμητηρίων του
Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2011, ως ακολούθως:
Α) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αποτελούνται από:
- Το υπάρχον 1ο Κοιμητήριο Λαυρίου, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός των Αγίων Θεοδώρων, το Οστεοφυλάκειο
στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ψυκτικός θάλαμος, από
το Χωνευτήρι, όπως επίσης από το γραφείο των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
- Το μετά από επέκταση 2ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
- Το μετά από επέκταση 3ο Κοιμητήριο Λαυρίου.
Παραχώρηση μονών οικογενειακών τάφων: για τους δημότες το ποσό των 1.000,00 ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου, όπως επίσης και για
τους κατοίκους πέρα της δεκαετίας (10ετίας) το ποσό των
2.500,00 ευρώ.
Τα δικαιώματα του Δήμου, από τη χρήση των Δημοτικών
Κοιμητηρίων, ως εξής:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ
α) Ταφή σε μονό οικογενειακό τάφο
β) Ταφή τριετούς χρήσεως
γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως

50,00 ευρώ
80,00 ευρώ
200,00 ευρώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ
α) Τέλος Εκταφής
β) Αγορά Οστεοθήκης

35,00 ευρώ
35,00 ευρώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος
8,00 ευρώ ανά μήνα (96 ευρώ το έτος).
β) Για το 5ο έτος 15,00 ευρώ ανά μήνα (180,00 ευρώ το
έτος).
γ) Για το 6ο έτος 20,00 ευρώ ανά μήνα (240,00 ευρώ το
έτος).
δ) Πέραν της εξαετίας 40,00 € ανά μήνα (480,00 € το
έτος).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
α) Τέλος Οστεοφυλακίου
35,00 € ετησίως
β) Τέλος φύλαξης οστών σε μονό οικογενειακό τάφο 30,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
α) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε μονούς οικογενειακούς
τάφους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής – εργολάβος μαρμάρων 300,00 ευρώ.
β) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε τάφους τριετούς χρήσεως το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής- εργολάβος μαρμάρων 150,00 ευρώ.
γ) Δικαίωμα άδειας ανακατασκευής ήδη χρησιμοποιημένων παλαιών τάφων 50,00 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου 30,00 € ημερησίως.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Αυτοτελές πρόστιμο για κατασκευή μνημείου στα Κοιμητήρια χωρίς άδεια κατασκευής 1.000,00 ευρώ.
Β) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αποτελούνται από:
- Το υπάρχον 4ο Κοιμητήριο Κερατέας στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος και το γραφείο
των Υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
- Το μετά από επέκταση 5ο Κοιμητήριο Κερατέας.
- Το μετά από επέκταση 6Ο Κοιμητήριο Κερατέας, με τα
Οστεοφυλάκεια.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 400,00 ευρώ
Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου 800,00 ευρώ
Γ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το 7ο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου Καμάριζας στο
οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός του Αγίου Ιακώβου και το
Οστεοφυλάκιο.
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 ευρώ
Δ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
Το 9Ο Κοιμητήριο στην περιοχή των Λεγραινών με τον Ναό
έξω από αυτό των Ταξιαρχών.
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για δημότες
1.000,00 ευρώ
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου για γηγενείς κατοίκους
500,00 ευρώ
Ε) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Το 8ο Κοιμητήριο που βρίσκεται στην Πλάκα Κερατέας στο
οποίο περιλαμβάνεται ο Ναός του Αγίου Σώστη και το
Οστεοφυλάκειο.
Παραχώρηση μονού οικογενειακού τάφου 200,00 ευρώ
Στα ανωτέρω Κοιμητήρια για τους μόνιμους κατοίκους
πέρα της 10ετίας η παραχώρηση τάφου θα αντιστοιχεί στο
ποσό των 2.500,00 ευρώ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΦΕΣ
Α) Ταφή σε μονό οικογενειακό τάφο
30,00 ευρώ
Β) Ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως
30,00 ευρώ
Γ) Τέλος χώρου τριετούς χρήσεως
100,00 ευρώ
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ
Α) Τέλος εκταφής
Β) Αγορά Οστεοθήκης

15,00 ευρώ
35,00 ευρώ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Α) Τέλος παράτασης για πέραν της τριετίας για το 4ο έτος
4 ευρώ ανά μήνα.
Β) Για το 5ο έτος
5,00 ευρώ ανά μήνα.
Γ) Για το 6ο έτος
6,00 ευρώ ανά μήνα.
Δ) Πέραν της εξαετίας
8,00 ευρώ ανά μήνα.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
Α) Τέλος Οστεοφυλακίου
20,00 € ετησίως.
293,47 €
Β) Τέλος Μαρμάρινων Θυρίδων Οστεοφυλακίου
Γ) Τέλος Φύλαξης Οστών σε μονό οικογενειακό τάφο 20,00 €
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
Τα δικαιώματα του Δήμου από τις κατασκευές των τάφων
ορίζονται ως εξής:
α) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε μονούς οικογενειακούς
τάφους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής – εργολάβος μαρμάρων 150,00 ευρώ.
β) Δικαίωμα άδειας κατασκευής σε τάφους τριετούς χρήσεως το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο κατασκευαστής- εργολάβος μαρμάρων 150,00 ευρώ.
γ) Δικαίωμα άδειας ανακατασκευής ήδη χρησιμοποιημένων παλαιών τάφων 50,00 ευρώ.
6. ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Αυτοτελές πρόστιμο για κατασκευή μνημείου στα Κοιμητήρια χωρίς άδεια κατασκευής 1.000,00 ευρώ.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ
Δικαίωμα χρήσεως ψυκτικού θαλάμου
30,00 ημερησίως.
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λεβαντή Κωνσταντίνο.
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε
αριθμό απόφ. 56/2011 και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ως παρόντες

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Μαχητική, ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας
για τον ΧΥΤΑ Κερατέας και στον Σαρωνικό
Eιρηνική μαχητική συγκέντρωση,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3
Απριλίου στην παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου στο Λαγονήσι από κατοίκους των πέντε
Δήμων που οργάνωσαν και τη διαμαρτυρία ενάντια στον ΧΥΤΑ Κερατέας, διαδηλώνοντας έμπρακτα
την αμέριστη συμπαράστασή τους
στους αγωνιζόμενους κατοίκους
της. Οι πέντε Δήμοι είναι ο Σαρωνικός, Λαυρεωτική, Κορωπί, Μαρκόπουλο και Παιανία.
Οι συγκεντρωμένοι απέκλεισαν
συμβολικά ένα τμήμα της παραλιακής λεωφόρου, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια σε οδηγούς και
επιβάτες των αυτοκινήτων, που περνούσαν τη λεωφόρο.
Ολες οι ηλικίες παρούσες, από όλους
τους Δήμους καθώς και οι Δήμαρχοι
που απηύθυναν χαιρετισμό. Ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής, Κορωπίου
Δημήτρης Κιούσης, Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων που εδώ και 115 ημέρες

σης επανέλαβε την πρόταση να
καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε ένα ουδέτερο τραπέζι διαλόγου προκειμένου να βρουν από
κοινού μία σωστή λύση.
Τέλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θανάσης Αυγερινός δήλωσε
πως οι κάτοικοι θα παραμείνουν
στους δρόμους για όσο διάστημα
χρειαστεί γιατί μόνο έτσι δε θα έρθουν τα σκουπίδια στην Κερατέα.
«Και τέσσερις και δεκατέσσερις
μήνες, και όσο χρειαστεί. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Κερατέας, είναι όλης της περιοχής.
Εχουμε δώσει ένα μήνυμα: θα διααγωνίζονται για να μην υποβαθμιστεί η
ζωή και η περιοχή τους με την κατασκευή ΧΥΤΑ. Τόνισε στην ομιλία του ότι
«η Κερατέα διδάσκει σε όλη την κοινωνία ήθος και αξιοπρέπεια» και κάλεσε
την κυβέρνηση να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή και
να ξεκινήσει διάλογο για να βρεθεί
λύση στο θέμα της διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης
Μεθενίτης, μετέφερε την αλληλεγγύη
των κατοίκων του Μαρκοπούλου στον
αγώνα των κατοίκων της Λαυρεωτικής,

Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ του ΚΚΕ

Αδίστακτη η κυβέρνηση προωθεί την καρκινογόνο καύση
Ανακοίνωση για το νέο κύμα βαρβαρότητας στους κατοίκους της Κερατέας εξέδωσε η Α.Ε. Μεσογείων-Λαυρεωτικής του ΚΚΕ, όπου μεταξύ άλλων σημειώνει:
Καταγγέλλουμε το νέο κύμα καταστολής και τρομοκρατίας που εξαπέλυσε η κυβέρνηση ενάντια στους
κατοίκους της Κερατέας και του Λαυρίου. Η αγριότητα των δυνάμεων καταστολής έδειξε για μια ακόμη
φορά πόσο αδίστακτη είναι η κυβέρνηση όταν απειλούνται τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Οι εδώ και
108 ημέρες ακροβολισμένες σε ολόκληρη τη Λαυρεωτική αστυνομικές δυνάμεις, χθες έκαναν την εμφάνισή τους και στο γειτονικό Δήμο Σαρωνικού, αποκλείοντας ολόκληρες γειτονιές, με προφανή στόχο
να τρομοκρατήσουν όσους καθημερινά συνειδητοποιούν ποιον συμφέρει η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού που προωθούν με τέτοιο ζήλο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ από το 2003.
Ο μεγάλος φόβος του πολιτικού προσωπικού της πλουτοκρατίας απορρέει από το γεγονός ότι όλο
και περισσότερο κατανοείται η ανάγκη ανατροπής αυτής της πολιτικής που εμπορευματοποιεί
την διαχείριση των απορριμμάτων, που χωροθετεί ΧΥΤΑ ανεξέλεγκτα χωρίς κριτήριο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που προωθεί την καρκινογόνο μέθοδο της καύσης για να αυξήσει την κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών οικογενειών.
Ταυτόχρονα και σε αντιδιαστολή με την απαξίωση στη συνείδηση του κόσμου των επιλογών
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-Ε.Ε., η πρόταση του ΚΚΕ βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση για εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων από Ενιαίο Δημόσιο Φορέα, στο πλαίσιο του οποίου απαιτείται να
γίνει εξειδίκευση για την Αττική, με κατεύθυνση την αναζήτηση νέων χώρων ταφής υπολοίπων και
εκτός Αττικής.
...μπορούν να ιεραρχηθούν προτεραιότητες που μειώνουν αποφασιστικά τον όγκο του σκουπιδιού
και ελαχιστοποιούν τις επενέργειες από τη διαχείριση του τελικού προϊόντος, όπως:
― η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων
― η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή
― η ορθολογική μεταφορά με σταθμούς μεταφόρτωσης
― η επιλογή μείγματος σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας, με εξαίρεση τη μέθοδο της καύσης, ή
της θερμικής επεξεργασίας
...Η επίθεση των πολιτικών δυνάμεων της μεγαλοεργοδοσίας και των εργολάβων είναι ενιαία, είτε
αφορά τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ, είτε την περιστολή εργατικών δικαιωμάτων, είτε την μόρφωση και
την υγεία του λαού.

εξέφρασε το θαυμασμό των κατοίκων
του Μαρκοπούλου προς του κατοίκους
της Λαυρεωτικής για το πείσμα και την
αγωνιστικότητά τους και επεσήμανε
ότι αποτελούν ζωντανό παράδειγμα
προς μίμηση για όλους. Εδωσε κουράγιο στη συνέχιση του αγώνα των κατοίκων με τα λόγια του Μπέρτολντ
Μπρεχτ «στην πιο κρίσιμη στιγμή της
μάχης η κούραση για τον μαχητή είναι
και η πιο μεγάλη» και τόνισε: Είμαι βέβαιος ότι αν αντέξετε και προχωρήσετε
αυτό τον αγώνα για λίγο ακόμα και θα
τον αντέξετε, θα αναγκάσετε την κυβέρνηση να σας ακούσει. Ούτε το
“πάση θυσία” ενός μη εκλεγμένου
υπουργού όπως είναι ο κ. Ραγκούσης
θα περάσει. Ενας διορισμένος Υπουργός χωρίς καμία λαϊκή ψήφο, χωρίς
καμία λαϊκή νομιμοποίηση».
Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής δήλωσε πως οι κάτοικοι της Κερατέας και του Λαυρίου βρίσκονται στα
μπλόκα τέσσερις μήνες και θα μείνουν

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου στο
μικρόφωνο, πίσω του ο περιφ. σύμβουλος Θ. Αυγερινός, ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτης και στο βάθος ο τ. κοινοτάρχης Κουβαρά
και νυν δημ. σύμβουλος Σαρωνικού Στ. Γκίνης.

χειριστούμε μόνοι μας τα σκουπίδια.
Πού είναι οι βουλευτες σήμερα, όλων
των παρατάξεων; Θα έπρεπε να είναι
εδώ» τόνισε.

Ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης έδωσε το
παρών στην διαμαρτυρία.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Αυγερινός με τον παλιό δήμαρχο Κρωπίας Ντ. Γκίκα.

εκεί όσο χρειαστεί. Τόνισε δε: Μην παρασυρθείτε από τις εντολές του Ραγκούση. Ο άνθρωπος θέλει αίμα.
Ετοιμάζεται με ειδικές δυνάμεις να
ανέβει στο Οβριόκαστρο.
Ο δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιού-

Πολιτιστικο τριήμερο
στην Κερατέα
Η Επιτροπή αγώνα καλεί όλους τους
κατοίκους της περιοχής - και όχι μόνο
- το Σαββατοκύριακο να βρεθούν στην
Κερατέα, για να συμμετέχουν στο μεγάλο πολιτιστικό πανηγύρι, που θα καλύψουν εθελοντικά 300 καλλιτέχνες.

