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Δεν είμαστε υπόλογοι
μόνο για αυτά που κάνουμε αλλά και γι’
αυτά που δεν κάνουμε.

ΜΑΪΟΣ 2011

AP. ΦYΛΛOY 685

(Μολιέρος)

Ο ΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ
Οι ηγεσίες κοιμούνται
«Να ξυπνήσει επιτέλους ο λαός»,
είπε ο Μίκης Θεοδωράκης στην εκπομπή του Γ. Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 την Τρίτη που μας πέρασε.
Αν δεν πάρουμε τη δόση (μας) τον Ιούλιο από την
τρόϊκα «θα κατεβάσουμε ρολλά», είπε ο Υπ. Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, την Δευτέρα, στην
εκπομπή του Αλ. Παπαχελά. «Δεν θα πληρώσουμε
μισθούς και συντάξεις». Κι έτσι ο λαός πήρε την
τρομοκρατική «δόση» του, απ’ τον ίδιο τον
Υπουργό των (υποτίθεται) οικονομικών.
Είχε παρθεί προηγούμενα η απόφαση του Υπ. Συμβουλίου για τις αποκρατικοποιήσεις των πρώτων
φιλέτων, όπως γράψαμε ήδη το περασμένο Σάββατο. Μόνο ο ΟΠΑΠ δίνει
ετήσιο κέρδος στο δημόσιο 500 εκατομμύρια ευρώ. Και τον πουλάει για
να εισπράξει 1,5 δις, δηλαδή τις καθαρές εισπράξεις μόνο τριών ετών.
Τόσο «σπουδαίοι» οικονομολόγοι
είναι! Είναι δηλαδή σαν να πουλάγατε
του Κώστα το σπίτι σας, όσο θα εισπράττατε σε
Βενετσάνου* ενοίκια τριών ετών!
Γι’ αυτό το ξεπούλημε λοιπόν, των
πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, έπρεπε να
τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό για να το αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα.
Στη συνέχεια παίρνει «πάσα» ο πρόεδρος του ΣΕΒ
Δ. Δασκαλόπουλος. Αφού «τα ρίχνει» στο πελατειακό πολιτικό σύστημα και στο Συνδικαλισμό και
«ξεχνάει» τους φοροφυγάδες των offshore και των
διαφόρων νομοθετικών «ρυθμίσεων και της μίζας,
αφού ξεχνάει τους επιδοτούμενους βιομήχανους
Συνέχεια στη σελ. 2

Εικόνες ντροπής στο Θέατρο
Δεξαμενής στο Κορωπί

Ξεχείλισε η οργή του κόσμου στην πρώτη μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Τελεσίγραφο από το Δήμαρχο των 3Β
“Οι αθλητικοί χώροι επιστρέφουν στο
Δήμο. Τελεία και παύλα…”
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με μία επιστολή που ανάρτησε στον ιστοχώρο του Δήμου
www.vvv.gov.gr, δηλώνει ότι παίρνει πίσω όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι Αθλητικοί
φορείς της Βούλας και της Βάρης και τους καλεί να παραδώσουν τα κλειδιά. Τα ίδια είπε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο (23/5) και στη συνάντηση που τους κάλεσε για να το ανακοινώσει (25/5/).

Στο Μαρκόπουλο, ακόμα
περιμένουν τον απογραφέα...

Σελίδες 8, 17

Λήξη 7ο Εαρινού φεστιβάλ

Σελίδα 7

Προϋπολογισμός στα 3Β
Χωρίς συναίνεση, χωρίς όραμα, με
την λογική της καμένης γης
Σελίδα 3

17ο Κύπελλο Άνοιξης στο ΝΑΟΒ
Σελίδα 16

Σελίδα 30

Σελίδα 15
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο ΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ
Οι ηγεσίες κοιμούνται
Συνέχεια από τη σελ. 1
που μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και τη Ρουμανία, αυτούς που μετέφεραν τις καταθέσεις τους των 600 δις στην Ελβετία
πρότεινε – και το καλοείδε ο Πρωθυπουργός – να
οδηγηθεί ο λαός σ’ ένα ψευτο-διλημματικό δημοψήφισμα και ν’ αποφανθεί υπό το κράτος του τρόμου
εάν θα προχωρήσουμε «στον δρόμο που επιβάλλει η
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, με τους όρους και
με τις θυσίες που απαιτεί η παραμονή μας στην ευρωζώνη ή αποχωρούμε και πορευόμαστε πλέον
μόνοι, χωρίς τους όρους, αλλά και χωρίς τα δισεκατομμύρια (!!!) των εταίρων μας;»
Σημειώνουμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ δεν έχει
καμμία βιομηχανία στην Ελλάδα τουλάχιστον όπως
δήλωσε αγανακτισμένος ο Γ. Αλαφούζος, στο Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ, συμπληρώνοντας ότι δεν τον
εκπροσωπεί.

«…ποιόν αγαπάς καλύτερααα.…»
Συμπληρωματικά, έσπευσε την επομένη η επίτροπος
Αλιείας της Ε.Ε. Μαρία Δαμανάκη να δηλώσει:
«…το σενάριο της απομάκρυνσης της Ελλάδας από

Το Ασκληπιείο πρέπει
να αναβαθμιστεί και
να κρατήσει το
δημόσιο χαρακτήρα του
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα,
οργανώνει ανοιχτή συζήτηση με τους φορείς και ανταλλαγή απόψεων για το
Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας, που

το ευρώ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, καθώς και η
μεθόδευσή του. Είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω ανοικτά». Και συμπλήρωσε ξεκάθαρα το εκφοβιστικό –
εκβιαστικό δίλημμα:
«Ή συμφωνούμε με τους δανειστές μας σε ένα πρόγραμμα σκληρών θυσιών, με αποτελέσματα (;) αναλαμβάνοντας τις ευθύνες για το παρελθόν μας (!) ή
επιστρέφουμε πίσω στη δραχμή…».
Μια ακόμη απόπειρα ωμού εκβιασμού του ελληνικού
λαού ν’ αποδεχθεί τις καταστροφικά αντεθνικές, αντιλαϊκές πολιτικές, μιας κυβέρνησης που βαρύνεται
κατ’ ελάχιστο με αποδεδειγμένη και ομολογημένη
αποτυχία αφού η προσδοκώμενη «ανάπτυξη» έπεσε
το τελευταίο τρίμηνο του 2010 στο μείον 7,5% (δήλωση Παπακωνσταντίνου, στον Παπαχελά).

Ο λαός ξύπνησε
Κι εκεί που περίμεναν να πέσει στην παγίδα ο τρομοκρατημένος ελληνικός λαός – αφού μας «έκραξαν»
και οι Ισπανοί, και μπράβο τους – οι απλοί αγανακτισμένοι πολίτες που βρίσκονταν σ’ εγρήγορση, σηκώθηκαν και πήγαν «μια βόλτα» στην πλατεία
Συντάγματος. Έτσι, σαν προειδοποίηση. Δίχως οδηγητή! Χωρίς αρχηγούς, κόμματα, αποκόμματα, εργατοπατέρες ή Σωτήρες και παντιέρες. Έριξαν σ’ όλους
μια «μούτζα» και τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο.
Αυτοί είναι, μωρέ, οι Έλληνες!
Σεβαστείτε την απλή εγρήγορση, συνετιστείτε και
φύγετε προτού κάνετε κι άλλη ζημιά.
Εκείνοι που βλέπουν τη ζημιά της πατρίδας, αυτοί
που διακρίνουν σε ποιά ένδοια οδηγείται ο λαός,
αυτοί που έχουν τσίπα και «κουκούτσι μυαλό», αν
ακολουθήσουν τα κελεύσματα των καιρών ίσως γλυτώσουν τη …«μούντζα»…
Οι ηγεσίες, όλες οι ηγεσίες που ευθύνονται με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, θετικά ή αποθετικά, σκόπιμα,
ή και από αμέλεια, ή λάθος εκτίμηση, ή και ολιγωρία
ας ξυπνήσουν, γιατί ο Λαός τους έπιασε στον ύπνο.
Επιβάλλεται να λάβουν τα μηνύματα από την εγρήγορση των αγανακτισμένων πολιτών, για να μην οδηγήσουν την «εγρήγορση» σε εξέγερση!
――――――

τύχη του, την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 11 το

Πάμε πλατεία
Το Σάββατο μετά τις 6μμ

πρωί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
(οδός Πανός).

ΟΛΟΙ στην πλατεία ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ!
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Σελ. 5

Κρίθηκαν ενστάσεις για τον Συμπαραστάτη του Δημότη
Σελ.6

Το Μαρκόπουλο μείωσε τις τιμές
στους παιδικούς σταθμούς Σελ. 7

Τους ...ζυγούς λύσατε
Σελ. 8
Οι Κατάρες του οίκου των Πελοπιδών
Γιάννης Κορναράκης

Σελ. 8

Στο “διά ταύτα”
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Είμαστε ξύπνιοι! Τι ώρα είναι;

ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση για την

Πληροφορίες Γωγώ Βικελή 6946465294

“Πάρε - δώσε” χωρίς χρήματα
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ.14

Πρωταθλήματα τέννις

Σελ. 30

… Βούλιαξε η λίμνη της ΒουΣελ. 32
λιαγμένης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 31η Μαΐου του έτους 2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 18:00 με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Έγκριση Απολογισμού Α΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων έτους 2010.
(Εισηγητής : Ελευθερίου Σταμάτης)
2. Έγκριση Απολογισμού Β΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων έτους 2010.
3. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων προέδρου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων (ΚΕΔΚΑ) έτους
2010.
(Εισηγητής: Πλιάκος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Δ.Σ.)
15. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων
αναγκών.( άρθρ.206, παρ.1 ΚΚΔΚΥ) (ναυαγοσώστες κ.λπ.)
(Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)
16. Λήψη απόφασης περί διαχείρισης χώρου στην Παραλία ΧΕΡΩΜΕΣ Καλυβίων (Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία)
18. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης του Ιερού
Ναού Αγίων Αναργύρων Π.Φώκαιας στην Ιερά Μητρόπολη
Μεσογαίας. (εισηγητής: Πρόεδρος Σ. Δημ. Κοιν. Π. Φώκαιας)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

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

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Προϋπολογισμός στα 3Β: Χωρίς συναίνεση, χωρίς
όραμα, με τη λογική της καμμένης γης
Με ένα γενικό λόγο αναφέρθηκε στον
προϋπολογισμό ο Δήμαρχος, ζητώντας
να ψηφιστεί ομόφωνα από τις πτέρυγες της μειοψηφίας και τονίζοντας ότι
του χρόνου θα είναι καλύτεροι και ακολούθησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δημ. Δαβάκης και ο ειδικός σύμβουλος
Ηλίας Θεοδώρου.
Ο Δήμαρχος είπε ότι «ο προϋπολογισμός
είναι στηριγμένος στο τί βρήκαμε και λιτός.
Αλλωστε πέρασε ο μισός χρόνος. Δεν προ-

λαβαίνουμε να τον εκτελέσουμε του Χρόνου θα είμαστε πιο άνετοι γιατί δεν είχαμε
την εμπειρία. Ούτε εγώ.
...Η ιστορία του «Καλλικράτη» όπως το είχα
προβλέψει δεν βοηθάει τους Δήμους, αλλά
τους μαραζώνει.
...Πρέπει να κατανοήσει και το προσωπικό
ότι αν οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υπευθυνο – ανεύθυνοι είναι τραγωδία. Και αυτό
βλέπω. Το προσωπικό πρέπει να κάνει τη
δουλειά του χωρίς να ακούω, «το είπε ο
ένας το είπε ο άλλος;»
...Είμαστε ενιαίος Δήμος. Το θέλουμε - δεν
το θέλουμε, είναι ενιαίος. Να βάλουμε όλοι
χέρι. Χωρίς να είμαστε ενωμένοι δεν θα πετύχουμε».
Ο Αντιδήμαρχος Δημ. Δαβάκης, είπε ότι
είχαν δύο άξονες να αναλύσουν.
Τα ιστορικά στοιχεία (διαφορετική προσέγγιση), λόγω της ένωσης των τριών πόλεων
και η διαφορετική μορφή οργάνωσης που
δημιούργησε προβλήματα στη σύνταξη του
προϋπολογισμού.
Το 42,30% του τεχνικού προγράμματος
αφορά συνεχιζόμενα έργα που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Αρχή κάθε Δήμου. Το
υπόλοιπο αφορά δράσεις για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής του Δημότη.
Μϊλησε για δραστική μείωση του κόστους
λειτουργίας του, για αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και εκσυγχρονισμό
των απορριμματοφόρων.
― Ενιαίο Συνεργείο
― Δημιουργία Αποθηκών με λογιστική παρακολούθηση υλικών
― Ελεγχος εξοικονόμησης ενέργειας
― Αξιοποίηση Κοιμητηρίων
Ο Ειδικός σύμβουλος Ηλίας Θεοδώρου, παρουσίασε την πλήρη ανάλυση του προϋπολογισμού με διαφάνειες και δέχθηκε
ερωτήσεις από τους συμβούλους.

Ανέρχεται στα 63.500.000 ευρώ ο προϋπολογισμός και το 48,5% των λειτουργικών
δαπανών πάει για μισθούς του προσωπικού,
725 άτομα σε πλήρη απασχόληση.
Και οι τρεις Δήμοι οριακά καλύπτουν τις
λετουργικές τους δαπάνες. Αύξηση λειτουργικών δαπανών κατά 10 εκατομμύρια,
ήτοι 37% αύξηση.
Τακτικά έσοδα των 3 πόλεων δια του αριθμού των δημοτών, (από τα στοιχεία του
δημοτολογίου) μέχρι 31.12.11 είναι ως
εξής
Η Βάρη έχει έσοδα ανά δημότη, δείκτης παραγωγικότητας, 670€ ανά δημότη
Η Βούλα 357€
Η Βουλιαγμένη 896
Εν μέρει εξηγείται από τα δημοτικά τέλη.
Οι τρεις βασικοί συντελεστές των δημ.
τελών και στους τρεις δήμους είναι διαφορετικοί.
Η Βάρη έχει οικιακό 1,52€/τ.μ.
Η Βουλιαγμένη έχει 2,2€/τμ.
Επαγγελματικό η Βάρη έχει 4,87€, η
Βούλα 3,81 και η Βουλιαγμένη 6.52€
Αυτές οι διαφορές δικαιολογούν και τα
έσοδα ανά δημότη, εξήγησε.
Στις 31/12 οι τρεις Δήμοι είχαν υποχρεώσεις:
Βάρη σε προμηθευτές 4.040 εκατ.€ και δάνεια 4,4 εκατ. ευρώ.
Η Βούλα είχε υποχρεώσεις σε προμηθευτές
1.735 εκατ. και 5.248.000 € σε δάνεια
Η Βουλιαγμένη σε Προμηθευτές 1.619.000,
και δάνειο 80.000
Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι 17 εκατ.
περίπου. Το 45,3% ανήκει στη Βάρη
Το 53,8 στη Βούλα και το 1% στη Βουλιαγμένη.

Η λογική της καμένης γης
O Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργανωμένος και εξοπλισμένος με στοιχεία. Στοιχεία που

κατέρριψαν εκείνα του Η. Θεοδώρου, που
παρουσίασε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς – έναν για κάθε πόλη – ανεβάζοντας τη Βουλιαγμένη ως την πιο άρτια,
ενώ η Βούλα και η Βάρη με μεγάλα προβλήματα και ελλείμματα.
Τόνισε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου, δεν
παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη συγκρι-

τική εικόνα των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων των 3 Δήμων, ενώ είχαν τα
στοιχεία. Αντιθέτως οργάνωσαν μια
ατελή και αντιεπιστημονική παρουσίαση
για να υποστηρίξουν τις μεθοδεύσεις παραπληροφόρησης της Δημοτικής Αρχής
σχετικά με τα οικονομικά, που ξεκίνησε ο
Δήμαρχος από την αρχή ότι δήθεν παρέλαβε οικονομικό χάος το εύρος του
οποίου δεν γνώριζε!
Επεσήμανε δε ότι αντίθετα η Βουλιαγμένη παρουσιάζει ένα συνεχόμενο αρνητικό πρόσημο στα εισπραχθέντα από το
2006 και εντεύθεν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι εισέπραξε μόλις
το 52,03% των προυπολογισθέντων τακτικών του και το 16,95%!!! των έκτακτων
(πρόστιμα) εσόδων για το 2010.
Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Γρ.
Κωνσταντέλλος λέγονται: «Δεν υπάρχει
κανένας προγραμματισμός για την αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων και για
την ουσιαστική λειτουργική συνένωση
των 3 Δήμων.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κανένα έργο
υποδομής από τα πολλά που λείπουν.
Δεν έχει προγραμματιστεί καμία οικονομική, διοικητική ή τεχνική εξυγίανση του
νέου Δήμου, ούτε έχει εισάγει καινοτόμες δράσεις μείωσης της σπατάλης με
εφαρμογές εξοικονόμησης χρημάτων
αλλά και οικολογικής σπουδαιότητας .
Αντιθέτως, κληθήκαμε να ψηφίσουμε
έναν Προϋπολογισμό που περιορίζεται
σε υπερβολική και αλόγιστη σπατάλη του
Δημοτικού Χρήματος (περίπου 1,320,000
Ευρώ), για κηποτεχνικές εργασίες!!!».
Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός από
το προεκλογικό σας πρόγραμμα;
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
Γιάννης Σκουμπούρης επισημαίνοντας
ότι υπάρχει μία παράξενη αντιδιαστολή
των οικονομικών της Βουλιαγμένης:
700.000 ευρώ βεβαιωθέντα και μόνο
200.000 εισπραχθέντα από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τόνισε ακόμη ότι υπάρχει μία απόκλιση
της τάξεως του 60% στις εισπράξεις από
τον προϋπολογισμό στη Βουλιαγμένη.
Ρώτησε «τι δαπάνες έχετε προβλέψει
στον προϋπολιγισμό για υλοποίηση του
προγράμματός σας του προεκλογικού για
το οποίο υπερψηφιστήκατε;»
Ο Γ. Σκουμπούρης βλέπει στον προϋπολογισμό, έναν ξεχωριστό χαρακτήρα των
3πόλεων.
«Δεν διαχειρίζεται και δεν ενσωματώνει
τα δύσκολα προβλήματα της πόλης. Πού
πάει η πόλη; Ποια είναι τα έργα – σημαίες, που κάνετε; Δεν υπάρχει.
Η σημαία του Δήμου είναι το κλάδεμα
που κάνει!
Θεωρώ ότι χάθηκε κρίσιμος χρόνος. Φο-

βάμαι ότι δεν ωριμάζει κανένα έργο.
Ασχολείται με τα απαραίτητα μικρά και
αφήνει τα απαραίτητα μεγάλα», κατέληξε.

Λείπει το όραμα
Ο Παν. Καπετανέας επεσήμανε ότι
«Μέσα στον προϋπολογισμό δεν βρήκα
πουθενά το οικόπεδο της Βάρης στα όρια
με τη Βούλα, δεν βρήκα πουθενά τον
Βρεφονηπιακό Σταθμό που είχε δρομολογηθεί στη Βάρη, το Μουσείο, το Δημαρχείο της Βάρης που είχε εκδοθεί και
άδεια. Δεν ακούσαμε τίποτα γι’ αυτά. Κατασκευές πεζοδρομίων. Τις αγνοήσατε
τελίως. Ούτε νύξη για το θέατρο Κόκκινος βράχος».
Συμπερασματικά απάντησε ότι «ενισχύσατε το πράσινο αλλά ξεχάσατε τις κοινωνικές παροχές, την κοινωνική μέριμνα,
τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τους παιδικούς σταθμούς και άλλα».
Εν ολίγοις τόνισε ότι ο Δήμος βαδίζει
πίσω από το Μνημόνιο της κυβέρνησης.
Υποβαθμίζει και τον πολιτισμό και την
κοινωνική μέριμνα.

Συναίνεση ακούμε,
αλλά δεν τη βλέπουμε
Ο Νίκος Ζυγούρης επεσήμανε ότι «κληθήκαμε για συναίνεση αλλά δεν υπάρχει.
Υποβάλαμε 18 προτάσεις και καμία

απ΄αυτές δεν έχει υλοποιηθεί.
Τόνισε ότι «προτεραιότητα πρέπει να
έχουμε στην ανθρώπινη ζωή και γι’ αυτό
ζητήσαμε πεζογέφυρα στο Δίλοφο αλλά
δεν είδαμε τίποτα. Ούτε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Αντίθετα είδαμε 1.300.000€ για φυτά,
χώματα και λιπάσματα».
Αννα Μπουζιάνη

 Για τον προϋπολογισμό παραχώρησε συνέντευξη ο επικεφαλής της
μείζονος πλειοψηφίας, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, την οποία θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο.
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«Οι Σημειώσεις μου για το Λαύριο»
παρουσίαση βιβλίου
Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο παρουσιάζει το
βιβλίο με τίτλο:
«Οι Σημειώσεις μου για το
Λαύριο»
του Παντελή Δ. Τατάκη
στις 11 Ιουνίου, ημέρα
Σάββατο και ώρα 19:30
στην αίθουσα του
Φαρμακείου στο
Τεχνολογικό και
Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου.

Πρωτοβουλία του Εξ.
Συλλ. Πανόραμα Βούλας

Προληπτική
διάγνωση μαστού
Κατόπιν πρωτοβουλίας του
Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος Βούλας, στο ιατρικό
κέντρο μέχρι 31/12/2011
όλες οι γυναίκες του Δήμου
έχουν τη δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων για έγκαιρη
διάγνωση
του
καρκίνου του μαστού σε ειδικές τιμές.
Πληροφορίες στον γιατρό
Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ
του
Σωματείου
(τηλ.

6983501081).

Το Σάββατο, 28 Μαϊου και ώρα 7 μ.μ., εγκαινιάζεται το νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο – Ράφτη, που
βρίσκεται δίπλα στο Γραφείο Ύδρευσης!
Ο χώρος εφοδιάστηκε με όλο τον αναγκαίο
εξοπλισμό, με ελάχιστα έξοδα και χάριν κυρίως
στις χορηγίες, που εξασφάλισε η Δημοτική
Αρχή.
Το προσωπικό του Δήμου έβαλε προσωπική
εξαντλητική δουλειά, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, και γι’ αυτό τους ευχαρίστησε γιατί
«πολλοί εξ αυτών έκαναν εθελοντικά (δωρεάν)
υπερωρίες, για να προσφέρουμε ένα όμορφο
χώρο, για τους συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, που μένουν στο Πόρτο – Ράφτη!».
Το τηλέφωνο του νέου ΚΑΠΗ είναι 2299-0-

Ο Ροταριανός Όμιλος
Κορωπίου
βραβεύει την Δημοτική Φιλαρμονική
O Ροταριανός Όμιλος (
Ρ.Ο) Κορωπίου στο πλαίσιο της πολιτικής του για
στήριξη των κοινωνικών και
πολιτιστικών δομών του
Δήμου Κρωπίας βραβεύει
τη Δημοτική Φιλαρμονική
Ορχήστρα Κορωπίου για
την πολυετή προσφορά της
σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα
20.30μμ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου ( Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη «Γ.Σ
Παπασιδέρη» 13). Επι-

Εγκαινιάζεται το νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη

πλέον, ο Ρ.Ο. Κορωπίου θα
δωρίσει στον Δήμο Κρωπίας, στη ίδια εκδήλωση,
έναν σύγχρονο ηλεκτροκαρδιογράφο για να συμβάλει
στην
δυνατότητα
λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου στην πόλη.

Μεταστεγάζεται
ο Ορειβατικός Σύλλογος
Σπάτων
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Σπάτων ανακοινώνει τη μεταστέγαση των γραφείων του σε νέο χώρο επί της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου 9 στα Σπάτα.
Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27
Μαΐου.
Ωρες Γραφείου: Πέμπτη-Παρασκευή 8-10 μμ
Τηλ. 210-6633190
e-mail: os_spaton@yahoo.gr ― URL: www.eos-spata.gr

75311 και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του, ορίστηκε η Κοινωνική Λειτουργός του
Δήμου, Νάνσυ Μακρή, η οποία θα βρίσκεται καθημερινά και σε οκτάωρη βάση στη θέση της,
ώστε να προχωρήσουν όλα κανονικά, απ’ το
πρωινό της Δευτέρας, 30 Μαϊου 2011.

ΠΝΕΥΜΑΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
“ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί
τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση,
που θα γίνει την Κυριακή 29 Μαΐου στις 11πμ,
στην Λάβα στην πλατεία του Γέρακα με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων 2010
2. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Συμπτώματα κρίσης της Αρχαίας
Αθηναϊκής Δημοκρατίας κι αντίστοιχα
φαινόμενα της παρούσας “Δημοκρατίας”
Ο Σύλλογος Κρητών Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
και η Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας οργανώνουν τη
Δευτέρα 30 Μαϊου στις 7μ.μ. ομιλία με θέμα: «Συμπτώματα κρίσης της αρχαίας αθηναϊκής Δημοκρατίας
κι αντίστοιχα φαινόμενα της παρούσας “Δημοκρατίας”». Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα “Ιωνία”
δίπλα από το Δημαρχείο της Βούλας. Ομιλητής είναι ο
ιστορικός και συγγραφέας Σ. Καργάκος.
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«ἡ ἑρμηνεία τοῦ Ποιητικοῦ λόγου
στήν Βυζαντινή Μουσική»

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

“Η χώρα των μπαλονιών”

Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
Σᾶς προσκαλεῖ, εἰς ἐπίκαιρον Πολιτιστικήν Mουσικολογικήν ἐκδήλωσιν τὴν Δευτέραν 30ήν Μαΐου
καὶ ὥραν 7.30 μ.μ. εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας.
Ὁ Μουσικολογιώτατος – Πρωτοψάλτης, Συγγραφέας καί
Καθηγητής Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Μονωδίας τοῦ
Ἐθνικοῦ Ὤδείου Ἀθηνῶν κ. Σπυρίδων Παυλάκης θὰ ἀναπτύξῃ τό θέμα: «ἡ ἑρμηνεία τοῦ Ποιητικοῦ λόγου στήν
Βυζαντινή Μουσική» Ἐπίκαιρους ὕμνους θά ἀποδώσῃ ἡ
Χορωδία τῆς Σχολῆς ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς κ. Διονυσίου Ἠλιοπούλου.

Την παρουσίαση του παιδικού της βιβλίου με τίτλο “Η
χώρα των μπαλονιών” θα πραγματοποιήσει η Κατερίνα
Καρτάλια, το Σάββατο 28 Μαϊου στις 12π.μ. στο Art
gallery cafe (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ

210 8958866).
Αφήγηση θα κάνει η ίδια η συγγραφέας και το
συντονισμό θα έχει ο εκδότης Κώστας Σπανός.
Το βιβλίο είναι των εκδόσεων Παρισιανού και
απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου.

Το Ταξίδι του Οδυσσέα και άλλες
μουσικές περιπλανήσεις
Μια μουσική βραδιά επιστροφής στην Αθήνα του
Πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους
Σάββατο 28 Μαΐου, Μουσείο Μπενάκη
Ενδιαφέρουσες μουσικές περιπλανήσεις για τους μικρούς και μεγάλους φίλους της μουσικής πραγματοποιεί
το Εθνικό Ωδείο με τη συμμετοχή πολλών Παιδικών Χορωδιών και οργανικών συνόλων του, το Σάββατο 28
Μαΐου, ώρα 7 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (κτίριο οδού Πειραιώς 138).

«ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ» χωρίς χρήματα
Συνεχίζεται η πρωτοβουλία “πάρε δώσε” που ξεκίνησε
πριν ένα μήνα με μεγάλη επιτυχία.
Στο «πάρε-δώσε», είναι ευπρόσδεκτος όποιος θέλει να
απαλλαγεί από αντικείμενα που έχει στο σπίτι του και δεν
ξέρει τι να τα κάνει. Μπορεί να τα ανταλλάξει λοιπόν, με
κάτι άλλο που χρειάζεται και θα βρει σε αυτήν, ή σε κάποια άλλη μελλοντική συνάντηση.
Ο βασικός ΚΑΝΟΝΑΣ της ημέρας, είναι η ΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Τα πάντα είναι δεκτά, αρκεί να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα ρούχα να είναι καθαρά και
διπλωμένα, τα παιχνίδια καθαρά και να δουλεύουν, όπως

2η Θερινή Συνάντηση
για τις Νεανικές Συνάξεις
Αγ. Σοφίας Ν. Ψυχικού και
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας
2η Θερινή Συνάντηση για τις Νεανικές Συνάξεις Αγ. Σοφίας Ν.Ψυχικού και Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας.
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου και ώρα 8:30μμ θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η θερινή συνάντηση
νέων των Ενοριακών Ιερών Ναών της Αττικής.
Σημείο συνάντησης θα είναι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας για την μετάβασή μας στην παραλία που
βρίσκεται ακριβώς απέναντι.
Λεωφοριακές γραμμές που εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό :
Από Αθήνα : Α2, Ε2, Ε22 (στάση Νοσοκομείου)
Από Πειραιά : Α1, Ε1, Ε96
Από Γλυφάδα: 114, 115, 116, 120, 149
Τράμ: Τερματικός Σταθμός-Αφετηρία (στάση Ασκληπιείου)
Συνδιοργάνωση:
Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας

και οι ηλεκτρικές συσκευές. Φέρνουν βιβλία, περιοδικά,
εργαλεία, ό,τι είναι αχρείαστο σε σας, σε καλή κατάσταση
και το δωρίζουν σε κάποιον που το χρειάζεται. Όλοι είναι
ευπρόσδεκτοι, αρκεί να έρθουν ΧΩΡΙΣ ΠΕΝΤΑΡΑ στην
τσέπη.
Απλοποιούμε τη ζωή μας, ανταλλάσσοντας στο πνεύμα
της αλληλοβοήθειας και της συντροφικότητας. Και πάνω
απ’ όλα, το διασκεδάζουμε.
Περιμένουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ, 11.00-15.00, στον
αμφιθέατρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου,
που τους φιλοξενεί και πάλι, αγκαλιάζοντας με ιδιαίτερη
αγάπη, την πρωτοβουλία αυτή. Τηλ. επικοινωνίας: Γαβριέλλα: 22910-55057/6936232891 και Ezelda: 2291053222/6932139439.

Η ξεχωριστή αυτή μουσική εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 παιδιά και νέοι σπουδαστές του κεντρικού Εθνικού Ωδείου και των παραρτημάτων του
Καλλιθέας, Νίκαιας, Πολυγώνου, Άνω Ηλιούπολης, Χαλανδρίου, Παπάγου, έχει ως τίτλο «Το ταξίδι του Οδυσσέα» από το ομώνυμο μουσικoθεατρικό έργο που
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Είναι αφιερωμένη στην Αθήνα του Πολιτισμού, της καλλιτεχνικής έκφρασης- δημιουργίας και έμπνευσης, στη δική μας
«Ιθάκη», κόντρα στα όσα δεινά συμβαίνουν στις γειτονιές
της και μας πληγώνουν.
Συγκεκριμένα το «Ταξίδι του Οδυσσέα» αποτελείται από
δραματικά επεισόδια της ιστορίας του πολυμήχανου ήρωα
που ξετυλίγεται μέσα από ηχοχρώματα, με τη σύμπραξη
παιδικών φωνών, σόλο φωνών, φλογέρας, κρουστών και
πιάνου σε κείμενο και μουσική της Κατερίνας Τσίτσα.
Εκτός από το «Ταξίδι του Οδυσσέα» παρουσιάζεται ένα
ενδιαφέρον χαρούμενο πρόγραμμα με τραγούδια από
γνωστά μελοποιημένα παραμύθια και μιούζικαλ, έργα
γνωστών ξένων αλλά και Ελλήνων συνθετών όπως των:
Μανώλη Καλομοίρη, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη,
Περικλή Κούκου, Νίκου Κυπουργού, …

Εορτασμός της Αναλήψεως του Κυρίου στο Κορωπί
2 Ιουνίου, Εορτή της Αναλήψεως
του Κυρίου πανηγυρίζει ο Ιερός
Καθεδρικός Ναός της πόλης του
Κορωπίου.
Ο Δήμος Κρωπίας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, παρουσιάζουν το πλήρες πρόγραμμα:
Παραμονή Τετάρτη 1 Ιουνίου
7:00 μ.μ: Πανηγυρικός Εσπερινός,
Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου
20.30μμ: Κεντρική Πλατεία Κορωπίου
Παιδική Παράσταση «Μύθοι του
Αισώπου» από τις Αθηναϊκές Μαριονέτες του Βασίλη Αθανασάκη,
Εργαστήρι κατασκευής μαριονέτας από ανακυκλώσιμα υλικά

22.30μμ: Λαϊκή βραδιά με ορχήστρα Γ. Πολυχρονάκης, Μ Σαβιολάκης,
Κ.Νικολόπουλος,
Χ.
Πετεβής, Γ. Γκίκας και στο τραγούδι η Μ. Φασουλάκη.
Ανήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου
7:00πμ : Ι. Ν. Αναλήψεως του Κυρίου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. Νικολάου. Θα ακολουθήσει λιτάνευση της Ιερής
Εικόνος (10.30πμ)
Ανήμερα Εσπέρας 6.30μμ: Ιερά
παράκληση εις την Ανάληψη του
Κυρίου
20.30μμ: Πλατεία Γκίκα Παρουσίαση Ελληνικών Παραδοσιακών
Χορών από τις χορευτικές ομά-

δες του Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου, του Συλλόγου Κρητών ο
«Ψηλορείτης», του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής, του Συλλόγου Ελληνοχωριτών Έβρου (Θρακιωτών) και του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Κρωπίας.
21.00μμ : Πεζόδρομος Μουσική
εκδήλωση από τοπικά νεανικά
συγκρότημα
Steps of Destiny : N. Γεώργας, Β.
Πασχίδης, Η. Μπούτσης, Δ. Κατσίκης, Χ. Μαλέσης, Serenity Broken : Μ. Μεθενίτης, Α. Λουζιώτης,
Α. Παπαδόπουλος, Β. Πασαγιαννίδης, Π. Κοταράς
22.00μμ : Ιερή Αγρυπνία
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ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ, ώρα 7μ.μ.
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Ανοιχτή συγκέντρωση-διαμαρτυρία, στα
Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών,
διοργανώνουν ακαδημαϊκοί και διανοούμενοι, την Τρίτη 31 Μαΐου, στις 19.00 το
απόγευμα, ενάντια στο Μνημόνιο και στην
δανειακή σύμβαση, που προωθεί η κυβέρνηση και η τρόικα.
Η συγκέντρωση είναι ανοιχτή και θα συμμετέχουν ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ο
Θεοδόσης Πελεγρίνης, μουσικοσυνθέτης
Μίκης Θεοδωράκης και οι Πανεπιστημιακοί καθηγητές Γιώργος Κασιμάτης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Νότη Μαριά, Κώστας
Μπέης και Κώστας Χρυσόγονος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη 24/05/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.: 16034
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12-15344 - Γέρακας
Πληρ.: Βασιλειου Ν. - Τηλ 210 6032898 fax: 210 6032898
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για την επισκευή ηλεκτρολογικών οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2011 αξίας
58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 10:00’ π.μ.
και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 3η
Ιουνίου ημέρα Παρασκευή.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του
ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το
Δημόσιο ήτοι 2.380,00 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου
(πληροφορίες κ. Βασιλείου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη 24/05/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.: 16037
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12-15344 - Γέρακας
Πληρ.: Βασιλειου Ν. - Τηλ 210 6032898 fax: 210 6032898
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για τις εργασίες πλυσίματος και
γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2011 ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.276,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 – Γέρακας) με ώρα ενάρξεως
την 11:00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:00π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 3η
μηνός Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί του ποσού του Ενδεικτικού –
Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή 1.030,00 €)
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου
(πληροφορίες κ.Βασιλείου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ενστάσεις κατά του συμπαραστάτη του Δημότη
στο Κορωπί απορρίφθηκε, στο Μαρκόπουλο έγινε δεκτή!
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηλία Λιακόπουλου (αρ. Απόφασης
14227/11106
,16.05.2011
και
117/8711, 5.5.2011) απορρίφτηκαν
οι ενστάσεις, που είχαν κατατεθεί
κατά της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Κορωπίου
(αρ.
48/28.02.2011) για την εκλογή του
Συμπαραστάτη του Δημότη.
Οι λόγοι των ενστάσεων ήταν αβάσιμοι και η απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου ήταν νόμιμη.
Αντιθέτως στο Μαρκόπουλο ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακύρωσε την
υπ΄αριθμ. 42/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου «Περί Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Μαρκοπούλου».
Οι λόγοι που απορρίφθηκε, όπως
σημειώνεται στην απόφαση: «Κά-

νουμε δεκτή την από 14/2/2011
προσφυγή των Γεωργίου Αδάμου,
εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης “Δύναμη Ελπίδας”, Ιωάννη
Στρατουδάκη προέδρου Εξωραϊστικού Συλλόγου “ΠΕΡΑΤΗΣ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ” και Λεωνίδα Κρητικού Προέδρου Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων 3ου Νηπιαγωγείου
Πόρτο Ράφη, κατά της αριθ.
42/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μαρκοπούλου.

Πάμε πλατεία....
Την Κυριακή 12 Ιουνίου, από τις 7 μ.μ.
έως τις 12 μ., η Κεντρική Πλατεία του
Μαρκόπουλου, θα κλείσει και θα πεζοδρομηθεί δοκιμαστικά, ενώ το ίδιο

απόγευμα, η Φιλαρμονική που προσφέρθηκε, θα παρουσιάσει το εξαιρετικό μουσικό ρεπερτόριό της, στην
πλατεία επίσης!
Ο Δήμαρχος τονίζει ότι: «Στόχος

χρήση, χωρίς αυτοκίνητα και με
διάφορα, μικρά ή μεγάλα μουσικά
και θεατρικά δρώμενα να την
ομορφαίνουν και να μας δίνουν τις
πολιτιστικές ανάσες, που όλοι μας

Νέος Παιδικός
Σταθμός στο
Πόρτο Ράφτη
Εντάχθηκε σε κοινοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1.832.000
ευρώ, η κατασκευή ενός νέου Παιδικού Σταθμού, στην έξοδο του
Μαρκοπούλου προς Πόρτο –
Ράφτη, που θα εξυπηρετεί πενήντα
μικρά παιδιά.
Ήδη προχωρούν στην διαδικασία
δημοπράτησής του και την ανάδειξη εργολάβου, που θα αναλάβει
να προχωρήσει το συντομότερο
δυνατό, την κατασκευή του.

Αποψη της πλατείας τη νύχτα.

μας είναι, κάθε ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό απόγευμα Κυριακής, η
Πλατεία μας να αποδίδεται στους
δημότες μας ελεύθερη προς

έχουμε τόσο ανάγκη!
Η πρώτη δοκιμή, πιστεύουμε ότι θα
μας δείξει τον δρόμο, που πρέπει
να ακολουθήσουμε».

Τη σύγκληση της «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»
ζητάει ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Ντούνης
Με την υπ αριθμό 119/18-04-2011 απόφαση του Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ συγκροτήθηκε «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ» για την παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων
του Δήμου οικονομικού αντικειμένου άνω των 300.000 €
σύμφωνα με το άρθρο 70 του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Η επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο Δ. Κιούση,
τους δημοτικούς συμβούλους Νικόλαο Γιαννάκο,
Ιωάννη Σταύρου και Αντώνιο Ντούνη. Για 5ο μέλος
της Επιτροπής προτάθηκε ο Γεώργιος Πουλάκος
Δημότης, τ. Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους.

Ο Αντώνης Ντούνης, με αίτησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει την άμεση συνεδρίαση της Επιτροπής, παρουσία και του δικηγόρου του Δήμου που χειρίζεται την
υπόθεση, για ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων
με σκοπό την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων
του Δήμου Κορωπίου».
Τη σύγκλιση της Επιτροπής ο Αντ. Ντούνης όπως σημειώνει στην αίτησή του έκρινε αναγκαία, «επειδή έχει παρέλθει ένας και πλέον μήνας και δεν έχει συνεδριάσει, ενώ
είναι σε εξέλιξη η σοβαρότατη δικαστική διαμάχη του
Δήμου Κορωπίου με την εταιρεία “ΑΞΩΝ - ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΕ”,
με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο».

ΕΒΔΟΜΗ

Υψηλά τα κόστη συμμετοχής
στους Παιδικούς Σταθμούς
Μειώσεις στο Μαρκόπουλο
Κάθε αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, από την κεντρική, αδειάζει την τσέπη
του δημότη τελικά.
Οσο οι Παιδικοί Σταθμοί ανήκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας οι γονείς δεν πλήρωναν συμμετοχή για τα παιδιά τους, ούτε δραχμή.
Σήμερα έχει φτάσει να πληρώνουν έναν μισθό τουλάχιστον το χρόνο για τα “τροφεία” όπως τα λένε
σήμερα των παιδιών.
Γράφαμε πριν δύο εβδομάδες για το Δήμο 3Β, όπου
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την αύξηση
των τροφείων, αλλά τελικά με τη μεσολάβηση του
δημάρχου η πρόταση απεσύρθη.
Στο Δήμο Μαρκοπούλου, ήταν πολύ υψηλά, σε σχέση με
άλλους Δήμους και παραμένουν υψηλά παρά τις μεγάλες
εκπτώσεις που έκανε ο Δήμος, οι οποίες φθάνουν μέχρι
και 70%, ανάλογα με το εισόδημα των γονιών.
Και όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η πρώτη φορά που στο
Δήμο Μαρκοπούλου μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια.
Ενδεικτικά, για το 2010, μια οικογένεια έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως για ένα παιδί, ανεξαρτήτως διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ φέτος για τους
χαμηλόμισθους, το ποσό είναι 100 ευρώ.
Και τονίζουμε ότι είναι υψηλά γιατί σε εισόδημα 12.000
ευρώ το χρόνο, έρχεται 1000 ευρώ το μήνα, δηλαδή ο γονιός χρειάζεται να διαθέσει, στο χρόνο, έναν μισθό για το
παιδί του στον παιδικό σταθμό.
Ανακούφιση βέβαια είναι η αναλογικότητα λόγω εισοδήματος και κατάστασης της οικογένειας.
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Η απογραφή τελείωσε
Πολλοί ακόμα περιμένουν!
Πολλά παράπονα ακούστηκαν από πολίτες που δεν τους επισκέφθηκε
απογραφέας, προκειμένου να απογραφούν.
Ετσι “άναψαν” οι τηλεφωνικές γραμμές που έδιναν για τέτοιες περιπτώσεις, στις οποίες κατέφυγαν μεν οι κάτοικοι, αλλά δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους.
Το ίδιο καταγγέλει και ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης,
με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Ανδρέα Γεωργίου.
Γράφει στην επιστολή του ο Δήμαρχος:
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας έχει δεχθεί τις δύο τελευταίες ημέρες (24 & 25/5),
περισσότερες από 400 κλήσεις
δημοτών και δεκάδες προσωπικές
παραστάσεις στα γραφεία του Δήμουμας, από διαφορετικές περιοχές του Μαρκοπούλου και του
Πόρτο Ράφτη, που δηλώνουν, ότι
δεν έχουν απογραφεί, είτε γιατί ο
Απογραφέας δεν πέρασε καθόλου
από την περιοχή τους, είτε γιατί πιθανόν να πέρασε, αλλά δεν βρή-

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
Με ανακοίνωσή του το Σωματείο Συμβασιούχων του
Δήμου Μαρκοπούλου, επιχαίρουν για τη νίκη τους
στα ασφαλιστικά μέτρα
που είχαν προσφύγει 21
συνάδελφοί τους.
Γράφουν χαρακτηριστικά:
«Με προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα δικαίωσε (23
Μαϊου 2011), το Πρωτοδικείο Αθηνών, 21 συμβασιούχους του Δήμου μας, οι
οποίοι προσφέρουν αδιαλείπτως εδώ και χρόνια,
τις υπηρεσίες τους προς
το Δήμο και τους δημότες,
υπό το καθεστώς ομηρίας
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, επιτρέποντάς
τους έτσι ουσιαστικά να
επιστρέψουν στην εργασία
τους, παρά τη λήξη των
συμβάσεών τους και την
απομάκρυνσή τους από
την υπηρεσία τους.

καν τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση στην πόρτα τους!
Σας ενημερώνουμε, ότι έχουμε
ήδη από χθες το πρωί στις 9 π.μ.
ειδοποιήσει σχετικά, τον Επόπτη
της Απογραφής ΙΣΜΑΗΛ ΝΤΟΝΤΙΝ, αλλά μέχρι σήμερα, Πέμπτη,
ώρα 11:00 π.μ., οι σχετικές διαμαρτυρίες και τα παράπονα των
συμπολιτών μας συνεχίζονται
ακατάπαυστα!
Παρακαλώ, όπως λάβετε άμεσα
μέτρα, ορθής και ομαλής διεκπε-

ραίωσης της απογραφής του πληθυσμού του Δήμου μας, γιατί διαφορετικά θα είμαστε υποχρεωμένοι
να ζητήσουμε την επανάληψη της
σχετικής διαδικασίας απογραφής, η
οποία στον Δήμο μας, φαίνεται ότι
εξελίσσεται με άκρως προβληματικό τρόπο, χωρίς σωστή προετοιμασία και με κακή σχεδίαση και
υλοποίηση!

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Τους ...ζυγούς λύσατε
Προχθές λοιπόν την Τετάρτη, είχε καλέσει ο δήμαρχος των 3Β, τους
αθλητικούς συλλόγους
της Βούλας και της
Βάρης, αφού προηγουμένως είχε αναρτήσει
στην ιστοσελίδα του
Δήμου ένα ανακοινωθέν,
«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ».
Εβγαλε ένα μακρύ λογίδριο, ότι πρέπει όλα τα
παιδιά να μπορούν να
αθλούντα χωρις να πληρώνουν, γι’ αυτό παίρνει
πίσω ό,τι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν
οι
αθλητικοί
σύλλογοι, αλλά και ότι
άλλο χρησιμοποιούν είτε
για εξυπηρέτηση των
αναγκών τους είτε για
κάποιο εισόδημα.
Εχει ένα τρόπο να μιλάει
λαϊκά, μιας και είναι
παιδί του λαού. Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια που έκανε αθλητισμό
χωρίς να πληρώνει.
«Λοιπόν όπως είπαμε:
Δεν έχετε τίποτα, ούτε
γήπεδο, ούτε κυλικείο.
Θέλετε να κάνετε μία εκδήλωση, θα κάνετε μία
αίτηση στο Δήμο και θα
παίρνετε άδεια· τίποτα
άλλο. Ο Δήμος έχει μια
περιουσία, δεν τη δινει
σε κανέναν. Κι αυτα που
ανήκουν στην ΕΤΑ τώρα
είναι του Δήμου».
...Γι’ αυτό σας κάλεσα, τα
είπαμε, δεν βλέπω να
έχετε αντίρρηση.
Και όποιοι δεν συνεργάζονται με το Δήμαρχο θα
λογοδοτήσουν...
Και να δούμε τον ισολογισμό σας, να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε
γιατί από το Δήμο δεν
υπάρχει περίπτωση να
πάρετε χρήματα· ξεχά-

στε το. Και μη χρησιμοποιήσει κανείς γήπεδο
χωρίς άδεια.
Και μια πιθανή συγχώνευση μεταξύ σας είναι
πιθανή. Δεν μπορεί να
έχει μία ομάδα η Βούλα,
μία η Βάρη...

Αυτά και άλλα πολλά
είπε ο “τροϊκανός” Δήμαρχος, που έφερε το
“μνημόνιο” στην πόλη.
Και δεν μίλησε κανείς!
Κανείς δεν αντέτεινε,
αφού δεν έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε
συνδρομή, αφού δεν θα
μας
δώσετε
εσείς
χρήμτα, πώς θα λειτουργήσει ένας φορέας για
να αθλήσει παιδιά;
Τους ...ζυγούς λύσατε
λοιπόν, μεταβολή και

εξοδος.
Παραμένει, σε εμάς, ως
απορία αν και το είδαμε
το τούνελ... Με τα λουλούδια τα πάει καλά...
Πώς θα ανοίξει τους
αθλητικούς χώρους για
δωρεάν χρήση; Θα τους
κάνει αλάνες; Θα πάρει
προπονητές να τους
προπονεί δωρεάν; Θα
βάλει φύλακες να φροντίζουν τους αθλητικούς
χώρους;
Μάλλον τιποτα από όλα

αυτά· λόγια και μόνο
λόγια.
Η μέχρι σήμερα πρακτική
του αυτό έδειξε.
Η πρώτη πράξη του Δημάρχου ήταν να κλείσει
την ελεύθερη παραλία
του κάμπινγκ της Βούλας, και μάλιστα όχι ο
Δήμος, αλλά φώναξε την
“τρόικα”, αποκλείοντας
τους κατοίκους της
πόλης να την προσεγγίσουν, με το αιτιολογικό
ήταν ελεύθερη και βρώμιζε.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!
― Είναι κάτι γραφεία
κάτω από τη γέφυρα στη
Βούλα και μου λένε: να
μας τα δώσεις.

Τι λέτε ρέ, κι άμα πέσει
η γέφυρα και σας πλακώσει, να πάμε φυλακή;
Δεν είναι ανέκδοτο· το
είπε ο Δήμαρχος στα σωματεία!
Προσοχή οδηγοί!
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Οι Κατάρες του οίκου των Πελοπιδών
Σε προηγούμενο άρθρο μου, είχα γράψει για τον
αδίστακτο Τάνταλο, βασιλιά της Λυδίας και Φρυγίας, που το βασίλειό του, κληρονομικώ δικαιώματι έφτανε μέχρι την Κρητική Ϊδη.
Τον Τάνταλο που θανάτωσε το γιό του τον Πέλοπα και τον έκοψε κομματάκια, προσφέροντάς
τον γεύμα στους θεούς, για να διαπιστώσει αν
πραγματικά αυτοί ήταν τόσο σοφοί, ώστε να καταλάβουν πως αυτό που τρώνε είναι ανθρώπινο κρέας.
Οι θεοί όμως φρικίασαν, αντιλήφθηκαν την ανόσια πράξη και δεν έφαγαν. Αλλά η Δήμητρα,
ούσα βιαστική γυναίκα και λαίμαργη, πρόλαβε
και έφαγε τη μια του την ωμοπλάτη. Όταν λοιπόν οι θεοί, που εν τω μεταξύ είχαν συμπαθήσει
τον Πέλοπα, τον ανέστησαν και τον ανασύνταξαν μαζεύοντας τα κομματάκια του, με δέος διαπίστωσαν ότι του έλειπε ο ένας του ώμος. Όλοι
έστρεψαν το βλέμμα τους προς τη Δήμητρα.
Εκείνη ενοχικά θλιμμένη, προέβη στην αντικατάσταση του απολεσθέντος ώμου του Πέλοπα,
με ένα τεχνητό από ελεφαντοστούν, γράφοντας
έτσι και την προϊστορία των αρθροπλαστικών.
Από τότε όλοι οι απόγονοι του Πέλοπα φέρουν
ενδεικτικό σημάδι στον ώμο τους· το σημάδι

της προπατορικής περιπέτειας, σημάδι κάποιο
σαν του Αγίου Συμεών που λέμε σήμερα.
Ο Πέλοπας, μετά από το θάνατο του πατέρα του
κληρονομεί τον θρόνο, αλλά τον χάνει από τον
βασιλιά Ίλο της Τροίας. Εξορίζεται λοιπόν και
φτάνει στην ΄Ηλιδα*.
Εκεί παντρεύεται την κόρη του βασιλιά της Πίσσας Οινομάου και να πώς.
Ο Οινόμαος είχε κόρη την Ιπποδάμεια, κόρη καίτοι σε ώρα γάμου, δεν ήθέλε να την χάσει. Έτσι
με τον κάθε υποψήφιο μνηστήρα, άρχισε να συναγωνίζεται σε αγώνα αρματοδρομίας, βάζοντας έπαθλο την κόρη του. Φρόντιζε δε με τον
ένα ή άλλο τρόπο να βγαίνει πάντοτε νικητής,
αφού μάλιστα είχε άριστο ηνίοχο τον Μύρτιλο που όπως ψιθυριζόταν ήταν γιός του Ερμή- και
ζευγμένα στο άρμα άλογα αθάνατα χαρισμένα
από τον θεό Άρη. Κατά δε τη συμφωνία, μετά
την νίκη του, σκότωνε τους μνηστήρες.
Ο Πέλοπας όμως, καταφέρνει να τον νικήσει,
αφού προηγουμένως είχε δωροδόκησει τον
ηνίοχο Μύρτιλο, με την υπόσχεση μιάς νύχτας
με την Ιπποδάμεια και το μισό του βασίλειο,
αρκεί να προβεί σε δολιοφθορά των τροχών στο
άρμα του Οινομάου, όπως και έγινε.

Σε μια στροφή, φεύγουν οι τροχοί, το άρμα ανατρέπεται και ο Οινόμαος, προτού ξεψυχήσει,
έχοντας αντιληφθεί την πλεκτάνη που του στήθηκε από τον Μύρτιλο, τον καταριέται: «Να
βρεις τον ίδιο θάνατο, από το χέρι του Πέλοπα».
Ο Πέλοπας παντρεύεται την Ιπποδάμεια, γίνεται βασιλιάς της Πίσας, δίνει το όνομά του στην
Πελοπόννησο, αλλά δεν τηρεί την υπόσχεση
που είχε δώσει στον Μύρτιλο. Σε ένα ταξίδι του
μάλιστα, με ηνίοχο τον Μύρτιλο, σε δύσκολη
στροφή τον πετά στα βράχια και στη θάλασσα,
που από τότε πήρε το όνομα Μυρτώον Πέλαγος.
Προτού πνιγεί ο Μύρτιλος καταριέται και αυτός
με τη σειρά του, όχι μόνο τον Πέλοπα, αλλά και
τους απογόνους του. Είναι αλήθεια, ότι μετά από
ένα έγκλημα σε πιάνουν οι τύψεις. Γίνεσαι να
πούμε κάτι σαν ένας καλός χριστιανός και θέλεις
παντί τρόπω να δείξεις, το πόσο καλός είσαι. Σήμερα εξαγνίζεσαι και εξαγιώνεσαι με τις αγαθοεργείς πράξεις· τότε με τις θυσίες στους θεούς.
Έτσι και ο Πέλοπας έστησε δακρύβρεχτο μνημείο για τον Μύρτιλο στην Ολυμπία, όπου προσφέρονταν τιμές και γίνονταν παράτες στη
μνήμη του.
Ο Πέλοπας, τώρα είναι ο μεγάλος αφέντης στην
Πελοπόννησο. Αλλά η κατάρα του Μύρτιλου,
ήταν σαν μεγάλη κατάρα βγαλμένη από το
στόμα του λαού. Μια κατάρα που καιροφυλακτεί
και πάντοτε στέκεται στο διάβα· από πάνω σου.
Ήρθε λοιπόν και ο χρόνος, οι αμαρτίες γονέων
να πληρωθούν από τα τέκνα. Τέκνα εδώ ήταν ο
Ατρέας, που είχε παντρευτεί την εγγονή του
Μίνωα Αερόπη, ο αδελφός του Θυέστης και η
αδελφή του Νιόβη.

Η Νιόβη αυτοτιμωρείται και γίνεται βράχος όταν
είδε όλα της τα παιδιά να θανατώνονται από τον
Απόλλωνα και την Αρτέμιδα, επειδή είχε αλαζονικά ισχυριστεί, ότι ήταν πιο καρπερή από τη
Λητώ, τη μητέρα του Απόλλωνα.
Ο Ατρέας και ο Θυέστης, πιστοί στις πατρικές
διδαχές έκαναν ακόμα πιο φοβερά εγκλήματα
από τον πατέρα τους. Μεταξύ αυτών, με την
προτροπή της μητέρας τους Ιπποδάμειας, επιχείρησαν να σκοτώσουν τον Χρύσιππο, που
ήταν γιός του Πέλοπα από άλλο γάμο. Ο Χρύσιππος επέζησε, τα μαρτύρησε όλα στον Πέλοπα, και ο Πέλοπας έδιωξε τον Ατρέα και τον
Θυέστη, οι οποίοι μετά το θάνατο του Πέλοπα,
ξαναγύρισαν εγκληματικότεροι.
Και η ιστορία συνεχίζεται σε επόμενα άρθρα.
Το θέμα βέβαια που μέχρι τώρα προκύπτει, είναι
αυτή η κατάρα για την εξουσία, η οποία όπως
φαίνεται από ανέκαθεν δεν γνώριζε κανένα
ηθικό φραγμό. Αυτή η κατάρα για μια μακιαβελική εξουσία, που και μέχρι σήμερα συνεχίζεται.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Ήλις, Ήλιδα: Ιερή πόλη του Δία και αρχαιοτάτη
πολυάνθρωπη πρωτεύουσα των Ηλείων. Μαζί με
την Πισάτιδα και Τριφυλία αποτελούσαν τα τρία
κράτη της Ηλείας. Είχε τη διεύθυνση των Ολυμπιακών αγώνων.
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα
2) Ν. Τσιφόρος: «Ελληνική Μυθολογία»
3) «Ελληνική Μυθολογία», Εκδ. Καρακωτσόγλου
4) «Ελληνική Μυθολογία», Εκδοτική Αθηνών.

Στο «διά ταύτα»
Το πως φτάσαμε στο παρα-πέντε του χαμού μας έχει αναλυθεί κατά κόρον. Οι σκοπιμότητες που επέβαλαν την υπαγωγή
μας στο Μνημόνιο και στην νεο-κατοχική δανειακή σύμβαση
είναι επίσης γνωστές, όπως και οι άλλες λύσεις που υπήρχαν
εκτός Μνημονίου, αλλά δεν εξυπηρετούσαν τα σχέδια των κατακτητών μας και εντολέων του Γ. Παπανδρέου. Εκείνο που
παραμένει ομιχλώδες είναι το τι μπορούμε να κάνουμε, ατομικά και συλλογικά, για να πατήσουμε φρένο στον εθνικό μας
κατήφορο και να μην επιτρέψουμε να περάσει η Ελλάδα σε
ξένα χέρια με το πρόσχημα της ...«διάσωσής» μας. Οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία και βέβαια δεν συμβαδίζουν με τον πολύ
αργό ρυθμό αφύπνισής μας, ούτε κάποιος αόρατος σκηνοθέτης πρόκειται να φωνάξει «στοπ ...επανάληψη», βλέποντας ότι
οι περισσότεροι κομπάρσοι, δηλαδή η πλειονότητα των Ελλήνων, νομίζουν πως παίζουν στο δικό του έργο ο καθένας και κατά την προσφιλή ρήση της σημερινής νεολαίας- παραμένουν
πεισματικά και μοιρολατρικά ...«στην κοσμάρα τους».
Όπως όλα τα σημάδια δείχνουν, είναι εξαιρετικά απίθανο ν’
αποφύγουμε την κατρακύλα στο «πιο κάτω σκαλί», που λέει
προφητικά ο Κωστής Παλαμάς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να
επιτύχουμε το χαλάρωμα του θανάσιμου βρόγχου στο λαιμό
μας με «δημοκρατικές διαδικασίες» και λοιπές φρούδες ελπίδες και παραμυθένιες χίμαιρες. Σε επίπεδο θεσμών έχει ξεπουληθεί σχεδόν το σύμπαν. Ανά πάσα στιγμή είναι πιθανό να
ξεσπάσει ο χειρότερος εφιάλτης εκείνων που παρέδωσαν την
χώρα και τον λαό προς λεηλασία. Μιά ανεξέλεγκτη λαϊκή εξέγερση με απρόβλεπτες εξελίξεις, που θα κατεβάσει τα σωτήρια ελικόπτερα της άτακτης φυγής των πρωταιτίων στις
ταράτσες των δημόσιων κτιρίων και θα δικαιώσει όσους πιστεύουν ότι μόνο μετά από ολοσχερή κατεδάφιση της εθνικά
επιζήμιας πολιτικής μας παράγκας είναι δυνατόν να δούμε κάποτε άσπρη μέρα. Όλα δείχνουν δυό δρόμους μπροστά μας:
Την μοιρολατρική υποταγή μας σε μιά νέα και μακρόχρονη
σκλαβιά, ή την διάσωσή μας μέσα από αίμα, πόνο και ερείπια.
Υπάρχει άραγε τρίτος δρόμος; Υπάρχει. Αλλά πρέπει να τον

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
ανοίξουν οι όσοι θεματοφύλακες έχουν ακόμα μέσα τους Ελλάδα. Τον έδειξε αυτόν τον δρόμο, με μιά αποστροφή της σε
πρόσφατη συνάντηση της «Σπίθας» των «3Β», μιά αληθινή Ελληνίδα αρχόντισσα, η ηλιόλουστη και ευγενής ποιήτριά μας
Σοφία Θεοδωράκη: «Απορώ γιατί δεν τους πλακώνουμε με χιλιάδες μηνύσεις;». Κι εγώ απορώ. Αλλά το αποτελεσματικό
ζητούμενο δεν είναι οι μονομερείς προσφυγές στην Ελληνική
Δικαιοσύνη για την αντισυνταγματικότητα της ψήφισης του
Μνημονίου και την εξώφθαλμη έσχατη προδοσία εκείνων που
υπέγραψαν και εφαρμόζουν την κατοχικού «δικαίου» Δανειακή Σύμβαση. Το ζητούμενο είναι η συλλογική, έστω κατά
πλειονότητα, αντίδραση του λεγόμενου νομικού κόσμου της
χώρας. Και αυτή, μέχρι στιγμής, έχει εκφραστεί μόνο με την
προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα της ψήφισης
του Μνημονίου. Αντίδραση που δεν διασφαλίζει στους Έλληνες νομικούς ούτε την ελάχιστη «τιμή των όπλων», όταν υπάρχει υπογραφή «Έλληνα» πρωθυπουργού –Greek Prime
Minister, αν προτιμάτε- σε μιά Δανειακή Σύμβαση που στο
άρθρο 14 παρ. 5 ορίζει ότι «ο δανειολήπτης παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται
να αποκτήσει λόγω εθνικής κυριαρχίας».

Επανέρχομαι σε παλαιότερη πρότασή μου που δημοσιεύθηκε
στην «7η». Να επιδιωχθεί, με πρωτοβουλία του Δ.Σ.Α., μιά πανελλαδική συσπείρωση όλων των δικηγορικών συλλόγων της
χώρας με κοινό κείμενο μηνυτήριας αναφοράς που θα εγκαλεί
για εσχάτη προδοσία τους ενόχους της παράδοσης της Ελλάδας στην κυριαρχία ξένων δυνάμεων. Στη μηνυτήρια αυτή αναφορά θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι Έλληνες πολίτες το
επιθυμούν, έναντι συμβολικού ποσού. Αυτή την στιγμή, προ
του ορατού κινδύνου εθνικής καταβαράθρωσης, ένας Μπέης κι

ένας Κασιμάτης δεν επαρκούν για να διασώσουν την τρωθείσα
τιμή του νομικού κόσμου της χώρας. Όπως δεν διασώζει η
τίμια φωνή του Μίκη Θεοδωράκη την υπνώτουσσα έως ναρκωμένη συνείδηση του κατ’ ευφημισμόν αποκαλούμενου
«πνευματικού» μας κόσμου. Για την όποια ακόμα εφικτή, αναίμακτη λύση, καθίσταται επιτακτική η πρωτοπορεία των όσων
ΕΛΛΗΝΩΝ νομικών σε μιά Νέα Φιλική Εταιρεία που θα συνενώσει τις πατριωτικές δυνάμεις του νομικού, πνευματικού και
επιχειρηματικού μας κόσμου -αλλά και όσων κληρικών μας αντιλαμβάνονται και επωμίζονται το εθνικό τους χρέος- σε μιά
πανεθνική πανστρατιά παλιγγενεσίας που δεν θα «επαναδιαπραγματευθεί» την Δανειακή Σύμβαση, αλλά θα την καταγγείλει στα διεθνή δικαστήρια ως επαχθή και εθνοκτόνο.
Χρειαζόμαστε μιά πανελλήνια Εθνοσυνέλευση που θα προχωρήσει σε ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος και μετατροπή του από Σύνταγμα ραγιάδων-υπηκόων σε Σύνταγμα
Ελλήνων Πολιτών. Όσοι από το ηθικά εκπεσόν πολιτικό προσωπικό της χώρας θελήσουν ν’ ακούσουν έστω το ένστικτο
της αυτοσυντηρήσεώς τους, ας περάσουν έγκαιρα στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Δηλώσεις όπως κάποιων κορυφαίων
στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που αφού υπερψήφισαν το Μνημόνιο,
ανεκάλυψαν εκ των υστέρων την καταστροφικότητά του, ούτε
πρόκειται να τους διασώσουν, ούτε πείθουν κανένα. Τα στρατόπεδα είναι τρία: Οι πατριώτες, οι προδότες και ο ροζ κιμάς
των αδιάφορων. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη. Όσο για κάτι δηλώσεις όπως του αρχηγού της Ν.Δ. περί «επανεκκίνησης» της
Ελλάδας μέσω επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου, είναι
απλώς κολοκύθια με τη ρίγανη.
Με τον κατακτητή δεν διαπραγματεύεσαι, κύριε Σαμαρά. Ή
«του κάθεσαι», οπότε μπορείς να βαφτίσεις τον βιασμό «συναινετική ερωτική συνεύρεση», ή εξεγείρεσαι. Οι πολιτικάντικοι εξωραϊσμοί της αβουλίας και της εθνικής ανεπάρκειας
είναι παραμύθια για αφελείς. Και θα σε ξαναρωτήσω: Αντέχεις
να κοιτάξεις στα μάτια τη φωτογραφία της προγιαγιάς σου,
Πηνελόπης Δέλτα;
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τον Μέτοχο της ΑΔΜΚΕΚ ΑΕ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες 1ες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Καλυβίων Α.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

59.960,00 €
13.790,80 €
73.750,80 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
– Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 06 / 06 / 2011 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και
ανάλογη εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας Bio – Trio Denitro (που απαιτείται).
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε
μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο
ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς το ΦΠΑ 2.998,00 € και η οποία απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος κα. Ορφανίδου), στις εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία της Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής
μέχρι την Παρασκευή 03/06/2011.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
Αντωνίου Νικόλαος

“ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΣ
Το Δ. Σ. του Συλλόγου ενημερώνει ότι ο Σύλλογος συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις
"ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
2011", που διοργανώνει η οργάνωση "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS" ,
καλεί όλα τα μέλη και τους
φίλους του στην παραλία του
Λαγονησίου στο Κιόσκι, την
Κυριακή στις 29 Μαΐου και
ώρα 9.00 πμ. για να καθαρίσουν την παραλία. Θα ξεκινήσουν, από την καντίνα στο
Κιόσκι και θα φθάσουν μέχρι
τον Άγιο Νικόλαο.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διαχειριστή με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από το άρθρο 43a (3) ν. 2190/55.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011
Μάριος Ελευθεριάδης
Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕΛ : 21091
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
Μέλος της BDO INTERNATIONAL

Μαρακόπουλο 10.5.2011
Αρ. Πρωτ. 6075

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ

Γνώμη με επιφύλαξη
Κατά την γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός μελέτης:
ΦΠΑ 23 %:
Σύνολο:

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει
μελέτη και κατασκευή για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 8 του Ν. 3669/2008. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.839.391,83 €, με Φ.Π.Α.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πλατεία Δ. Σωτηρίου την 5/7/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η, 4η τάξη
ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, κα στην 5η τάξη
ΕΝΤΟΣ Νομού για έργα κατηγορίας οικοδομικών, συγρόνως εγγεγραμμένες στην 2η, 3η ανεξαρτήτως Νομού Αττικής για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών και στην 4η τάξη ΕΝΤΟΣ Νομού για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολόγων.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνάι
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είανι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη στα οποία δεν τρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης καητογορίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη 24/05/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.: 16052
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12-15344 - Γέρακας
Πληρ.: Βασιλειου Ν. - Τηλ 210 6032898 fax: 210 6032898
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 για την επισκευή υδραυλικών
συστημάτων (μπουκάλες, αντλίες, σωλήνες πίεσης κλπ) έτους 2011 συνολικής δαπάνης 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 11:00’ π.μ. και
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:00π.μ.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί του ποσού του Ενδεικτικού –
Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή 1.430,00 €)
Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι
την 3η του μηνός Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00’ από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και
μέρες στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου (πληροφορίες κ Βασιλείου ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων, που γίνονται
δεκτές σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει να συμπράξουν με μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) που διαθέτουν πτυχίο (Β) ή (Γ)
τάξης για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», (Β)
ή (Γ) τάξης για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες», (Α) ή (Β) τάξης για την
κατηγορία 9 - «Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές§», και κατά τα
λοιπά, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών
- μελών της ΕΕ κλπ. με την έννοια και τις προϋποθέσεις της παρ. 21.6 της
Αναλυτικής Διακήρυξης) εφόσον κάθε κατηγορία από τις πιο πάνω καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον γραφείο.
1. Αρχιτεκτονικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή, με 8ετή εμπειρία.
2. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή με 8ετή εμπειρία.
3. Στατικές μελέτες τουλάχισοτν ένα μελετητή με 8ετή εμπειρία.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 600 ημερολογιακές ημέρες, που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669 (ΚΔΕ), εγγυητικές
επιστολές συμμετοχή, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
29.732,55€. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κανείς
υπέρ όλων των μελών της. Η ισχύς των εγγυητικών θα είναι 10 μήνες και 30
ημέρες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Αναππτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕ Αττικής 2007-2013,
καθώς και από το Π.Δ.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, να λαμβάνουν γνώση
των στοιχείων, σχεδίων κλπ. της δημοπράτησης και να παρααμβάνουν
σειρά εντύπων, τευχών ως και τα έντυπα υποβολής της προσφοράς τους
κατόπιν συνεννόησης από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου, Πληροφορίες και Σκοπελίτη στο τηλ. 22990 20123
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 - 13.00 μέχρι 15 ημέρες πριν την
ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΒΔΟΜΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2011

ΣΕΛΙΔΑ 11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12-15344 - Γέρακας
Πληρ.: Βασιλειου Ν. - Τηλ 210
6032898 fax: 210 6032898
Παλλήνη 24/05/2011
Αριθμ.Πρωτ.: 16047
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 και για
την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων MERCEDES έτους
2011 αξίας 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η
του μηνός Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως
την 09.00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.00’ π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν
να καταθέσουν γραπτή προσφορά
μπορούν να την υποβάλουν στο
αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι
και την 3η του μηνός Ιουνίου
ημέρα Παρασκευή
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή ποσόν 2.040,00 €.
Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την 3η του μηνός
Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00’ από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες
και μέρες στο Γραφείο Κίνησης του
Δήμου (πληροφορίες κ Βασιλείου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ιθάκης 12-15344 - Γέρακας
Πληρ.: Βασιλειου Ν.
Τηλ 210 6032898 fax: 210 6032898
Παλλήνη 24/05/2011
Αριθμ.Πρωτ.: 16043
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80 και για
την συντήρηση και επισκευή σαρώθρων έτους 2011 αξίας 52.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η
του μηνός Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως
την 10.00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00’ π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν
να καταθέσουν γραπτή προσφορά
μπορούν να την υποβάλουν στο
αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι
και την 3η του μηνός Ιουνίου
ημέρα Παρασκευή.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή ποσόν 2.120,00 €.
Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την 3η του μηνός
Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00’ από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες
και μέρες στο Γραφείο Κίνησης του
Δήμου (πληροφορίες κ Βασιλείου ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39112
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
24150/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ʻΕγκρισης Περιβαλλοντικών
ʻΟρων
του
συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συστημάτων και τροχών
αυτ/των, της Α. ΓΚΑΛΛΟ & ΣΙΑ
ΟΕ, Λεωφ. Καραμανλή 80, Αχαρναί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 38662
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ.
Φ5452/1789/Περ6/11 που αφορά
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Επισκευή, κατασκευή, συντήρηση
και εξοπλισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων μαθητικών κατασκηνώσεων
(υπαλλήλων)
του
ΥΠΕΠΘ στον Άγιο Ανδρέα στη
Νέα Μάκρη (Δήμος Μαραθώνος)», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας
Αττικής
(Πολυτεχνείου
4,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί
και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις
εντός τριάντα (30) ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39120
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
7056/11 Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής ʻΕγκρισης Περιβαλλοντικών ʻΟρων της υφιστάμενης
υδρευτικής γεώτρησης (άρδευση πρασίνου) σε οικόπεδο
ιδιοκτησίας των ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ
ΣΩΚΡΑΤΗ, ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στη θέση <<Μεγάλα Σχοίνα>>, Λεωφ. Θρακομακεδόνων 190, Δήμου Αχαρνών, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου
στη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39115
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
21244/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ʻΕγκρισης Περιβαλλοντικών
ʻΟρων
(
σε
ανανέωση της υπʼ αρ. πρωτ.
865/4-05-07 ΑΕΠΟ) του συνεργείου
αυτ/των
(μηχανικών
μερών, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο αυτ/των) της ΑΦΟΙ
ΛΕΔΑΚΗ Ο.Ε., Αρχιμήδους 4,
Σπάτα, η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Είμαστε ξύπνιοι! Τι ώρα είναι; Είνα πλέον ώρα να φύγουν!

Διαδηλώνοντας με καθιστική διαμαρτυρία απάντησαν
χιλιάδες Έλληνες στο σύνθημα των Ισπανών “σσσσ...
θα ξυπνήσετε τους Έλληνες”.

Μια διαμαρτυρία αγανακτισμένων πολιτών όπως την
χαρακτήρισαν πολύ εύστοχα, που ίσως να έψαχναν το
έναυσμα για να δώσουν το μεγάλο παρών ειρηνικά
μπροστά απ’ τη Βουλή. Όλοι ενωμένοι, χωρίς συνδικαλιστικές ομάδες και κόμματα, όλοι μαζί με ένα στόχο·
να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στον πρωθυπουργό
αυτής της χώρας, ότι οι κινήσεις που κάνει είναι αντίθετες με τα θέλω του λαού, ότι δεν μπορεί να ξεπου-

λιέται η Ελλάδα με μια μόνο υπογραφή, ακόμα κι αν
αυτή είναι του πρωθυπουργού της. Η τύχη της χώρας
είναι στα χέρια του λαού, κι ο λαός απαιτεί την παραίτηση όλων αυτών που απαρτίζουν την σημερινή κυβέρνηση και την ακύρωση του μνημονίου και των
δανειακών συμβάσεων.
Ακούει κανείς ή εδώ κολλάει η λαϊκή παροιμία “στου
κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα”;

Εξαφάνιση παιδιών και τρόποι αντιμετώπισης
Ισπανική άποψη της κοινωνίας

Ο φτωχός δουλεύει, o πλούσιος τον εκμεταλεύεται, o
στρατιωτικός φυλάει και τους δυο, o φορολογούμενος
πληρώνει και για τους τρεις, o βαγαμπόντης ξεκουράζεται και για τους τέσσερις, o μπεκρούλιακας πίνει και για
τους πέντε, ο τραπεζίτης καταχράζεται και τους έξι, ο
δικηγόρος κοροιδεύει και τους επτά, ο γιατρός σκοτώνει
και τους οκτώ, ο νεκροθάφτης θάβει και τους εννέα, ο
πολιτικός ζει στις πλάτες και των δέκα...

Σε μείζον θέμα αναγάγεται η εξαφάνιση παιδιών και στην Ελλάδα, που μπορεί να έρχεται τελευταία σε ποσοστά στην
Ευρώπη, εμφανίζεται όμως αύξηση τα τελευταία χρόνια.
Αυτά και άλλα σημαντικά στοιχεία ανακοινώθηκαν στις 25 Μαΐου 2011 στη συνάντηση που πραγματοποίησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής για
έβδομη συνεχή χρονιά.
 800.000 παιδιά τον χρόνο δηλωμένα ως εξαφανισμένα στις Η.Π.Α.
 105.000 παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, 50.000 παιδιά στην Γερμανία, 39.000 παιδιά στην Γαλλία, 8.400 παιδιά στην
Ισπανία, 1.250 παιδιά στην Ιρλανδία, 1.100 παιδιά στην Ιταλία.
 Τελευταία η χώρα μας με 430 παιδιά θύματα εξαφάνισης το 2010 έως και 30/4/2011 και το σημαντικό ποσοστό 95%
επιτυχίας στον εντοπισμό τους όπως ανακοίνωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η ΕΛΑΣ.
Η Γραμμή 116000 έχει λάβει πανευρωπαϊκά 37.000 κλήσεις για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, παιδιά δηλαδή που βρίσκονται σε κίνδυνο. Πέρα από τη σημαντική δουλειά όλων των εθελοντικών φορέων, καθοριστικός είναι και ο ρόλος που
πρέπει να διαδραματίσει το κράτος και οι συναρμόδιοι φορείς».
Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν:
- Το ECAAS (ECAAS-European Child Alert Automated System), η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας συστημάτων συναγερμού εξαφάνισης παιδιών. Το σύστημα, όπως παρουσιάστηκε, δημιούργησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος και θα υιοθετηθεί από το σύνολο των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και Φορέων που
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση και κοινή
διασυνοριακή δράση σε μηδενικό χρόνο. Προσομοίωση του ECAAS για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης.
- Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εξαφανίσεις ανηλίκων σε Ελλάδα, από την ΕΛ.ΑΣ. και «Το Χαμόγελο
του Παιδιού»
- Τα επίσημα διεθνή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εξαφανίσεις ανηλίκων
- Η διεθνής καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο και την έκταση που έχει λάβει, την οποία συνυπογράφουν 9 μέλη του «The Global Missing Children's Network». Καταχωρήσεις, τηλεοπτικό spot και ένα site σχεδιάστηκαν.
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Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39124
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
17674/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για ανανέωση της
υπʼ αρ. πρωτ. 1794/07 ΑΕΠΟ του
Νομάρχη Ανατολικής Αττικής,
για το πρατήριο υγρών καυσίμων
αυτ/των της ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗΣ,
49Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου,
Ανάβυσσος, μετά τροποποιήσεων ως προς την ανακατανομή προϊόντων, προσθήκες
νέων δεξαμενών και αυτόματου
πωλητή καυσίμων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη
Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(Πολυτεχνείου
4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αʼ/7-52010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Εικόνες ντροπής!
έσπασαν το θέατρο της δεξαμενής στο Κορωπί
Τη διάρρηξη των καμαρινιών του θεάτρου της πλατείας κατήγγειλε ο συνδυασμός της “Αναγέννησης” Κορωπίου,
με επιστολή του που μας κοινοποίησε
καθώς και ανάλογες φωτογραφίες της
καταστροφής.
Η “Αναγέννηση” περιγράφει τους βανδαλισμούς στο θέατρο, οι οποίοι έγιναν
σε δύο φάσεις, όπως σημειώνει στην
επιστολή που μας απέστειλε.
Μάλιστα κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή,
ότι ενώ την ενημέρωσε σχετικά δεν

ενήργησε.
Είναι απαράδεκτο να καταστρέφεται
δημόσια περιουσία, χρήματα που πληρώνουμε εμείς οι πολίτες και θα ξαναπληρώσουμε για να ξαναγίνουν. Πότε
θα το καταλάβουν αυτοί οι ανεγκέφαλοι που βρίσκουν τρόπο διασκέδασης
το βανδαλισμό;
Η Δημοτική Αρχή δεν αποδέχεται την
κατηγορία της “Αναγέννησης” και με
επιστολή της απαντά στις αιτιάσεις

της.
Τονίζει μάλιστα ότι η «Η Δημοτική
Αρχή δεν είχε καμμία ενημέρωση για
τα περιστατικά, παρά μόλις στις 19
Μαϊου από τον Αντώνη Ντούνη και με
ανώνυμο τηλεφώνημα στον πρόεδρο
του Αθλητικού Οργανισμού Αντ. Κορωνιά.
Σημειώνει δε: «Η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής ήταν άμεση και ουσιαστική. Παρακαλούμε τους κοινωνικά
υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους
δημότες που διαμένουν γύρω από την
Πλατεία Δεξαμενής καθώς και

όσους/ες ανώνυμα ενημέρωσαν, να
βοηθήσουν στην εξιχνίαση αυτής της
περίπτωσης βανδαλισμού της 19ης
Μαίου. Καταγγέλουμε, όσους προσπαθούν να εκμεταλευτούν με ανεύθυνο
τρόπο και με αναληθή στοιχεία αυτή
την υπόθεση για μικροπαραταξιακά
οφέλη.
Υπενθυμίζουμε ότι οι βανδαλισμοί στη
Πλ. Δεξαμενής είναι ένα φαινόμενο
που έχει επαναληφθεί και την περίοδο
2006-2010. Τότε, κανείς δεν εξέδωσε
τέτοιες ανακοινώσεις αλλά και ποτέ
κανείς δεν συνελήφθη.

«Από τον ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ στον ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ»
Δεκάδες μαθητές από 40 δημοτικά και νηπιαγωγεία της
Ανατ. Αττικής συμμετείχαν στο 8ο Φεστιβάλ Χορού, που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου στο Δημοτικό
Στάδιο Σπάτων «Δ. Δημητρίου», που ευγενώς παραχωρήθηκε από το Δήμο Σπάτων.

τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή
Ενότητα Ανατ. Αττικής.
Η ομάδα παραδοσιακών χορών του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Άνοιξης (φωτο δεξιά), υπό τη καθοδήγηση του Γεώργιου Αντωνίου, έδωσε το παρών για 3η χρονιά φέτος.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Μάρκου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τόνισε μεταξύ άλλων ότι:

Η εκδήλωση είχε σαν θέμα τη διαδρομή «από τον ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ στον ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ» και οργανώθηκε από

«Ίσως σήμερα η κοινωνία μας να έχει ανάγκη απ’ την πολιτιστική αυτή τροφή περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Ακριβώς σ’ αυτή την δύσκολη σημερινή συγκυρία αποκτά
ιδιαίτερη σημασία το 8ο Φεστιβάλ Χορού, που θα μας οδηγήσει απ’ την παράδοση του χθες στην σημερινή καλλιτεχνική δημιουργία».
Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Δήμος Μπαρούτας και η υπεύθυνη της διοργάνωσης
Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής.
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“Οι αθλητικοί χώροι επιστρέφουν στον Δήμο. Τελεία και παύλα…”
Τελεσίγραφο από τον Δήμαρχο των 3Β
Είναι ημέρες τώρα που αιωρείτο στην
ατμόσφαιρα του Δήμου 3Β ότι ο Δήμαρχος αφαιρεί τους αθλητικούς χώρους
από τους αθλητικούς συλλόγους που
χρησιμοποιούν είτε για προπονήσεις, είτε
για την κάλυψη κάποιων εξόδων τους.
Ετσι, στη συνεδρίαση της 23/5 ο σύμβουλος της παράταξής του Διονύσης Κοντονής και δεξί του χέρι μέχρι τις εκλογές(!),
ρώτησε το Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23 Μαϊου, αν αληθεύει η πληροφορία, ότι «θα πάρουμε πίσω την
περιουσία από τους Συλλόγους για να
έχουμε έσοδα».
Κοντονής Τι εννοείτε κύριε Δήμαρχε; Θα
πάρουμε πίσω τα κυλικεία, τα αναψυκτήρια; Θα ήθελα μία απάντηση.
Δήμαρχος τα Σωματεία φιλοξενούνται...
Δίνει λοιπόν ο Δήμαρχος μία ενδιαφέρουσα, μακροσκελή απάντηση στον Διον.
Κοντονή:
«Είναι αποκλειστικά ιδιοκτήτες σ’ αυτούς
ανήκει, ανήκει στο Δήμο και δεν μπορεί
να τη διαχειρίζεται κανείς. Απαγορεύεται
και όποιος την έχει δώσει για διαχείριση
πρέπει να πάει εισαγγελέα. Απαγορεύεται δια ροπάλου. Δεν γίνονται παραχωρήσεις για κανέναν. Φιλοξενούνται τα
Σωματεία και οφείλουν να σέβονται τους
κανόνες του παιχνιδιού.
Φιλοξενούνται και εγώ θα δώσω ένα μήνυμα τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία. Δεν
είναι δυνατόν να παίζουν μπάσκετ παιδιά
στη Βούλα, με ένα πενηντάρικο το μήνα.
50€ το μήνα είναι μία σύνταξη. Γιατί η
Βούλα έχει 15.000 παιδιά. Αυτά που δίνουν
το πενηντάρικο είναι τριακόσια. Δεν είναι
δυνατόν τα υπόλοιπα να κοιτάνε από τα

σύρματα τα παιδιά που διαθέτουν το
50άρικο. Είναι αντισυνταγματικό, είναι
απάνθρωπο. Τελεία και παύλα.
Οποιος θέλει να κάνει κοινωνική, αθλητική υποδομή στο δήμο θα ακολουθήσει
αυτό το ρητό. Δεν θέλουμε επιχειρημα-

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ανοιγμα δημοτικών αθλητικών
χώρων και εγκαταστάσεων
Επιθυμούμε με την επιστολή αυτή να σας
κάνουμε κοινωνούς της διαχρονικής άποψής μας ότι ο αθλητισμός αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα όλων των δημοτών και
της νεολαίας μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο
Δήμος μας προγραμματίζει να έλθει σε
συνεννόηση με τους Αθλητικούς Συλλόγους ώστε να παρέχει στους δημότες δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους
αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις
που ανήκουν στην περιουσία του Δήμου,
χωρίς να υφίστανται αποκλεισμοί και η οικονομίστικη λογική της αγοράς, του κέρδους και των διακρίσεων.
Προχωράμε άμεσα στο άνοιγμα όλων των
δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων για δημόσια, δωρεάν χρήση
τους από τους δημότες και τη νεολαία,
χωρίς αποκλεισμούς και με στόχο τη δημιουργία συνείδησης για τη δια βίου
άσκηση. Σας καλούμε εφεξής να μην καταβάλετε οποιοδήποτε αντίτιμο παροχής
υπηρεσιών σε Αθλητικούς Συλλόγους για
δραστηριότητες που υλοποιούν σε δημοτικά κτήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις.
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κασιδόκωστας

τίες, εκεί θα σκοτωθούμε, θα είμαστε
μπροστάρηδες.
Αλλά θα γυρίσει η περιουσία του Δήμου,
πίσω, αυτό εννοώ. Γήπεδα είναι· καφετέριες. Ξέρετε ότι καφετέρια υγειονομικού
ενδιαφέροντος πουλάει σουβλάκια στον
Πρωτέα, χωρίς άδεια χωρίς τίποτα;
Επομένως θα γυρίσει η περιουσία του
Δήμου, όποια περιουσία έχει δώσει εδώ

και χρόνια στα Σωματεία. Ο Δήμος υπόσχεται ότι θα βοηθήσει τα Σωματεία όσο
γίνεται πάνω από όλα όμως να είναι νόμιμα παραχωρημένα.
Με τη σωστή νομοθεσία. Οχι δώσαμε ένα
κυλικείο στη Βάρκιζα, μέσα στον αιγιαλό
και το νοικιάζουμε και παίρνουμε τα ενοίκια οι Σύλλογοι. Θα βρούμε άλλους τρόπους, γιατί αυτοί οι τρόποι είναι απιστία
κατά του Δήμου σε βαθμό κακουργήματος. Γι’ αυτό θα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με
τον αθλητισμό να κοιμούνται ήσυχοι.
Γιατί τώρα δεν κοιμούνται ήσυχοι είναι
και οι μεν και οι δε παράνομοι. Θα κινηθεί ο αθλητισμός προς όφελος των παιδιών του Δήμου μας και μετά κατ’
επέκταση στους Δημότες του Δήμου μας.

Αυτά εννοούσα κύριε Κοντονή και να το
πάρει χαμπάρι οποιοσδήποτε. Γιατί την
τελευταία εβδομάδα τα έχω πάρει...
Οσοι έχουνε περιουσία του Δήμου θα τη
γυρίσουνε πίσω και ο Δήμος θα τη μοιράσει προς το συμφέρον των πολιτών».
Μετά ταύτα λοιπόν έβαλε και την επιστολή στον ιστοχώρο, που δημοσιεύουμε
στο πλαίσιο, για να προλάβει τί;

Η συνέχεια με τους συλλόγους
Την περασμένη Τετάρτη συναντήθηκε με
τους Συλλόγους της Βούλας και της
Βάρης και τους επανέλαβε αυτά που είπε
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολλά
άλλα ακόμη.
Σε ένα αποχαυνωμένο ακροατήριο, κατέστησε σαφές, ότι τους αφαιρεί ό,τι περιουσιακό στοιχείο τους έχει παραχωρηθεί
από τους Δήμους για χρήση και θα ξαναμοιράσει την “τράπουλα”.
Καμία αντίδραση από το ακροατήριο.
Ολοι έφυγαν βρίζοντας αποπίσω, αλλά
κανείς δεν τόλμησε να εκφράσει την διαφωνία του ανοιχτά!
Αννα Μπουζιάνη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Κουντουριώτη 1 Λαύριο - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 3 20 147-162 Fax: 2292 0 22 413
Λαύριο, 25-05-2011
Αρ. Πρωτ. 9941
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.320,00 € (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα
των προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό 15% και 30% αντίστοιχα,
με την ίδια τιμή που θα πετύχει
κατά τη δημοπρασία, οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί και
η συνολική δαπάνη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, στις 6
Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00, οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά
στην
ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ,
Τ.Κ. 195 00, μέχρι την Παρασκευή
3 Ιουνίου 2011, προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές
μαζί με την προσφορά τους, θα
πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό,
ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ήτοι 3.295,08 €.
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο Λαυρεωτικής, καθημερινά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου, αρμόδιες υπάλληλοι: Σ.
Σκλέπα - Γ. Μαργαρίτη και στα τηλέφωνα: 2292 3 20 162 & 20 147.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Κωνσταντίνος Λεβαντής
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Έπεσε η αυλαία του 7ου ΕΑΡΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σε μια κατάμεστη αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου Σπάτων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ πραγματοποιήθηκε η τελευταία παράσταση του
7ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου με το έργο «το Έκτο
πάτωμα» του Αλφρέντ Ζερί από το
θεατρικό εργαστήρι Σπάτων «Σκηνοβάτες»
Μετά την παράσταση κλείνοντας

την “αυλαία” ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου τόνισε μεταξύ άλλων:
«Μετά από 15 μέρες πλούσιας θεατρικής δημιουργίας κλείνουμε σήμερα τον κύκλο των παραστάσεων
του 7ου ερασιτεχνικού θεατρικού
φεστιβάλ, που διοργάνωσε με ξεχωριστή επιτυχία ο Οργανισμός
Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλ-

λοντος του Δήμου μας.
Ξαναλέω και πάλι, πως αυτές οι πολιτιστικές συναντήσεις δίνουν τον
αέρα της αισιοδοξίας και φαντάζουν σαν οάσεις ελπίδας μέσα
στην απέραντη έρημο της μιζέριας,
που έχει δημιουργήσει η τραγική
οικονομική πραγματικότητα που
ζούμε σήμερα».
Ευχαρίστησε τους χορηγούς, που
στήριξαν εξ’ ολοκλήρου την φετινή
διοργάνωση και τις θεατρικές ομάδες που συμμετείχαν στο 7ο Φεστιβάλ και τους διοργανωτές για
την άρτια οργάνωση που παρουσίασαν.
Στη συνέχεια δόθηκαν αναμνηστικά στις θεατρικές ομάδες που
έλαβαν μέρος και την αυλαία
έκλεισε η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Παναγιώτα Μάρκου λέγοντας:
«Το 7ο Εαρινό Φεστιβάλ πέρασε
στη μνήμη και στην καρδιά μας. Η
έναρξη αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι με τη συναυλία της Μουσικής Σχολής
Σπάτων,
μας
συγκίνησε και μας γέμισε νοσταλ-

γία. Οι παραστάσεις που έδωσαν οι
θεατρικές ομάδες μάς ταξίδεψαν.
Αυλαία λοιπόν. Ραντεβού τον επόμενο χρόνο».
Και η αυλαία έκλεισε με το ανάλογο μεζεδάκι...
Οι θεατρικές ομάδες είναι:
Το 4ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
«ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ»
Η ΟΜΑΔΑ «ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ» ΚΑΝΤΖΑΣ
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΠΑΤΩΝ
«ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ»

«Το ταξίδι του
Μεγα Αλεξάνδρου»

ντοκιμαντέρ
οδοιπορικό από
τον Όλυμπο στα
Ιμαλάια
Το ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι
του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
του αρχιτέκτονα – σκηνοθέτη Νίκου Σοφιανού πραγματοποίησε
ο
Δήμος
Σαρωνικού στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Την εκδήλωση προλόγισε η
Αντιδήμαρχος
Κατερίνα
Πρίφτη, η οποία αναφέρθηκε συνοπτικά στο έργο
του σκηνοθέτη που αφιέρωσε πολλά χρόνια από τη
ζωή του ακολουθώντας και
καταγράφοντας με τον κινηματογραφικό του φακό
την πορεία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου από την Πέλλα
ως την Ινδία.
Στη συνέχεια προβλήθηκε
βίντεο μικρής διάρκειας,
«προάγγελου» του ολοκληρωμένου ντοκιμαντέρ για
τη διαδρομή του Μακεδόνα
στρατηλάτη, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, το οποίο
προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού και
απέσπασε πολύ καλές κριτικές από τους παραβρισκόμενους.
Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης
Νίκος Σοφιανός, ανέπτυξε
τους λόγους της ενασχόλησής του με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μίλησε
για τη γοητεία που είχε
ασκήσει επάνω του - από
την εποχή ακόμα της εφηβικής του ηλικίας – η ιστορική
αυτή προσωπικότητα. Το
ντοκιμαντέρ αυτό υπήρξε
επακόλουθο των σπάνιων
εντυπώσεων και των εξαιρετικών
συναισθημάτων
που προκάλεσε το κινηματογραφικό ταξίδι του σκηνοθέτη και της ομάδας του
στα χνάρια του Μεγαλέξανδρου.
Πρόκειται για ένα ταξίδι
50.000 χλμ. από τους πρόποδες του Ολύμπου έως
τους πρόποδες των Ιμαλαΐων, όπου καταγράφηκαν
όλες οι άψυχες και έμψυχες μαρτυρίες για το πέρασμα
του
Μεγάλου
Μακεδόνα από όλες αυτές
τις τοποθεσίες (15 χώρες
συνολικά) με μοναδικό
στόχο να δοθεί απάντηση
στο ερώτημα «Ζει ο Αλέξανδρος;».
Κλείνοντας την εκδήλωση,
ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, συνεχάρη το σκηνοθέτη και την ομάδα του για
την προσπάθειά τους να
αναδείξουν τη σπουδαία
προσωπικότητα του Μεγαλέξανδρου, που τον κατέστησαν πραγματικό θρύλο
ζωντανό μέχρι σήμερα, με
τη σημαντική συμβολή του
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Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39147
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
20592/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων
(
σε
ανανέωση της υπʼ αρ, πρωτ.
1594/187/22-1-2004 ΑΕΠΟ) του
συνεργείου επισκευής & συντήρησης αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων του ΦΑΡΑΖΗ
ΧΡΗΣΤΟ, Σμύρνης & Αθανασίου
1, Γλυκά Νερά, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη
Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αʼ/7-52010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
22676/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων
(σε
ανανέωση της υπʼ αρ. πρωτ.
257/29-03-2006) του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
του ΤΣΑΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Λ.
Μαραθώνος 22, Γλυκά Γλυκά, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου
στη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39166

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/269-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 10750/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο & λιπαντήριο αυτοκινήτων της
εταιρείας Α.Α. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου & Στρ. Οθωναίου, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε
15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

28 ΜΑΪΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 21

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39156
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
23761/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων
(σε
ανανέωση της υπʼ αρ. πρωτ.
36028/1278/92/26-5-1993) του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών και
τροχών αυτοκινήτων, Λ. Φλέμιγκ
38, Ραφήνα, και τροποποίησή της
λόγω προσθήκης της δραστηριότητας «επισκευή και συντήρηση
μηχανικών μερών» και μεταβίβασής της σε νέο φορέα λειτουργίας
με
την
επωνυμία
ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και
Χωρικού
Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε
15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 227 και
της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39151
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ.
18840/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ʻΕγκρισης Περιβαλλοντικών
ʻΟρων
(σε
ανανέωση της υπʼ αρ. πρωτ.
3545/20-12-2007 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά
πλυντηρίου-λιπαντηρίου
αυτ/των, της Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-Σ. ΒΡΑΪΛΑΣ ΟΕ, Κλεισθένους & Αναπαύσεως, Γέρακας, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου
στη
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου
4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω
απόφασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Αʼ/7-5-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Την Τετάρτη 18 Μάη
πραγματοποιήθηκε στη
Βάρκιζα η Ιδρυτική Συνέλευση της Κίνησης Πολιτών Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης. Συγκροτήθηκε δε Συντονιστικό
Όργανο (Σ.Ο.) το οποίο
ήδη
έχει
αναπτύξει
δράση. Όλες οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΗ
Την Δευτέρα 23 Μάη
πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο ΒΒΒ με σκοπό
να ενημερώσουν τους
Δημοτικούς Συμβούλους
και το κοινό για την άρνηση στο αίτημά τους να
μας παραχωρηθεί δημοτική αίθουσα για την
Ιδρυτική Συνέλευσή τους
και να διαμαρτυρηθούνσχετικά.
Διένειμαν σχετική προκήρυξη στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο
κοινό που προσερχόταν.
Ζήτησαν να ενημερώσουν το σώμα εκτός ημερησίας
διάταξης,
ο
πρόεδρος του Δ.Σ. όμως
αρνήθηκε με το αιτιολογικό της «ειδικής συνεδρίασης»
με
αποκλειστικό θέμα τον
προϋπολογισμό.
Ήδη διερευνούν και μέσα
στις επόμενες ‘μέρες θα
εξακριβώσουν κατά πόσο
πρόκειται για «άτυπη
πρακτική» του δημάρχου
και της δημοτικής πλειοψηφίας, ή για προφορικές εντολές ή για
ειλημμένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου,
οπότε και θα δράσουν
ανάλογα.
«Δεν πληρώνουμε
εισιτήριο στα Δημόσια
Νοσοκομεία»
Στα πλαίσια της παναττικής ημέρας δράσης «Δεν
πληρώνουμε
εισιτήριο
στα Δημόσια Νοσοκο-

μεία», την Τετάρτη 1η
Ιούνη οργανώνουν κινητοποίηση στο «Ασκληπιείο»
Βούλας, διαμαρτυρόμενοι
και για τα χρόνια προβλή-

ματα του Νοσοκομείου,
που τις ημέρες του μνημονίου επιδεινώνονται.
Η κινητοποίηση, σχεδιάζεται, οργανώνεται και θα

υλοποιηθεί σε συνεργασία
με την "Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας Ενάντια
στο Μνημόνιο & τις Αντιλαϊκές Πολιτικές", την αν-

τίστοιχη του Ελληνικού –
Αργυρούπολης και τους
εργαζόμενους
στο
«Ασκληπιείο» (ΕΙΝΑΠ, Σωματείο Εργαζομένων κλπ).

H επόμενη Γ. Σ. θα γίνει
τη Δευτέρα 30 Μάη,
20:00 στην καφετέρια
Esplanade, στη Βάρκιζα.
Τηλ.: 2108996155

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη,
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2011»

Προϋπολογισμός μελέτης:32.213,58 €
ΦΠΑ 23 %:
7.409,12 €
Σύνολο:
39.622,70 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
– Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 07 / 06 / 2011 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι
ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του

προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ 1.610,68 €, η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και η
οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
& Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη
δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος κα. Ορφανίδου) και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 03 / 06 / 2011.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής
Αντωνίου Νικόλαος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : 4ΑΘΔΩΛ6-9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Kορωπί 23/05/2011
Αριθμ. Πρωτ. 9570
Βασ Κων/νου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 2106625682 εσωτ. 163
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και
κάθε μεταγενέστερη απόφαση που
αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.
2286/95, για την «Προμήθεια υλικών
οδοστρωσίας (άμμου, 3A, ασφάλτου
κλπ) και συσκευασμένου ασφαλτομίγματος», για την εξασφάλιση των απαιτουμένων υλικών για μικροεπισκευές
οδών, λακκουβών από βλάβες ύδρευσης κ.λ.π. από το προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η Ιουνίου 2011
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την
10:30π.μ..
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την
προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
140.730,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδίδονται σταδιακά κατά
την χρονική διάρκεια των δώδεκα (12)
μηνών από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών:
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
-Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας
του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που ζητά
η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν
είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου (υπεύθυνη κ. Μωραΐτη
τηλ.2106625682, εσωτ. 163).
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ : 4ΑΘΔΩΛ6-9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Kορωπί 23/05/2011
Αριθμ. Πρωτ. 9570
Βασ Κων/νου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 2106625682 εσωτ. 163
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
και κάθε μεταγενέστερη απόφαση
που αναφέρεται στις προμήθειες και
του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια
υλικών οδοστρωσίας (άμμου, 3A,
ασφάλτου κλπ) και συσκευασμένου
ασφαλτομίγματος», για την εξασφάλιση των απαιτουμένων υλικών για μικροεπισκευές οδών, λακκουβών από
βλάβες ύδρευσης κ.λ.π. από το προσωπικό και τα μηχανήματα του
Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η Ιουνίου
2011 με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ..
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την
προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
140.730,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδίδονται σταδιακά
κατά την χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών:
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
-Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Κάθε
προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον
ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν
είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου (υπεύθυνη κ. Μωραΐτη
τηλ.2106625682, εσωτ. 163).
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ.: 213 2063534, Φαξ: 213 2063533

Αθήνα 27/5/2011
Aρ. Πρωτ.: 39160

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/269-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 17070/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών και ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων της «ΣΠ. ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ- Θ.
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ- Α. ΤΣΑΦΟΣ ΟΕ», Φιλαδελφείας 227, Αχαρναί, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1
του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αʼ/7-5-2010).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/269-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 25902/11 Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών αυτοκινήτων
του ΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΟΥ, Μνησικλέους 6, Γέρακας, η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αʼ/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
28 ΜΑΪΟΥ 2011
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ΓΑΜΟΙ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το
γένος ΜΑΙΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί
στο
ΚΟΡΩΠΙ
Αττικής και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΡΟΝΤΗ του
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, το γένος ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ, που γεννήθηκε
στο Ηράκλειο και κατοικεί
στο Κορωπί Αττικής, θα
έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στο Κορωπί.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της
ΣΤΑΥΡΙΑΝΗΣ το γένος
Μαυροδάκου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βάρη Αττικής
και η ΑΡΤΕΜΙΣ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και
της ΣΕΒΑΣΤΗΣ, το γένος
Αλεξοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βάρη Αττικής,
θα έλθουν σε γάμο που
θα γίνει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο
210 6030655
6939153052
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:4ΑΘΔΩΛ6-Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Kορωπί 23/05/2011
Αριθμ. Πρωτ. 9564
Βασ Κων/νου 47 - 194 00 Κορωπί
FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 2106625682 εσωτ. 163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη
απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την
«Προμήθεια ελαστικών», για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή των
κατεστραμμένων ελαστικών των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Ιουνίου
2011 με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ..
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την
προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
65.032,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδίδονται σταδιακά
κατά την χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών:
Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
-Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Κάθε
προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον
ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν
είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και
πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου (υπεύθυνη κ. Μωραΐτη
τηλ. 2106625682, εσωτ. 163).
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο
210 6030655
6939153052
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Ισολογισμοί - Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

τηλέφωνο 210 6030655 - 6939153052

Μαθηματικός αναλαμβάνει
την παράδοση μαθημάτων
σε μαθητές γυμνασίου λυκείου με πλούσιο υλικό
ασκήσεων άλγεβρας, γεωμετρίας.
Τιμές προσιτές στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Τηλ. 6974815977

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
και λοιπών χώρων,
μόνο με τον αριθμό
Οικοδομικής
Αδειας, σε όλη την
Αττική.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. . 6977206692
210 8954.375

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία με δικο της ΙΧ αυτοκίνητο με δίπλωμα
οδήγησης ζητάει εργασία
σε οικογένεια για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της. κα Σταυρούλα,
τηλ. 6937897416
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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)

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061
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Πανελλαδικό Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα τέννις Νότου
Την Κυριακή 15 - 05 ολοκληρώθηκε το Πανελλαδικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα τέννις Νότου, ηλικίας 10 ετών, που
διοργάνωσε ο Α.Ο ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ», στο οποίο

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας
«17ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2011»
Σήμερα, Σάββατο, 28 Μαϊου
ανοίγει με τον αγώνα «Πάτροκλος 2011» η αυλαία του
“17ου Κυπέλλου Ανοίξεως”,
που διοργανώνει με μεγάλη
επιτυχία κάθε χρόνο ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας.
Το 17ο Κύπελλο Ανοίξεως, μία
από τις πιο πετυχημένες ιστιο-

συμμετείχαν πολλές ομάδες από την Αττική και την Νότια
Ελλάδα.
Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο “Αναγυρούς”.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1η νικήτρια ομάδα: Α.Ο. ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
2η νικήτρια ομάδα: Ο.Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
3η νικήτρια ομάδα: O.A. ΧΑΝΙΩΝ
4η νικήτρια ομάδα: Ο.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

πλοϊκές διοργανώσεις Ανοιχτής θάλασσας από πλευράς
συμμετοχής σκαφών αλλά και
κεφιού, λαμβάνει χώρα, δυο
συνεχόμενα σαββατοκύριακα

στο τέλος Μαϊου-αρχές Ιουνίου, όπου οι ιστιοπλόοι καλούνται να τρέξουν σε 3
αγώνες:
Τον Αγώνα “Πάτροκλος εις
μνήμη Σαββά Γεωργίου 2011”,
τις “Παλλινδρομικές Διαδρομές 2011” και τον αγώνα “Κέα
2011”.
Ο αγώνας “Πάτροκλος 2011”,

που διεξάγεται το 1ο Σαββατοκύριακο των αγώνων και ειδικότερα το Σάββατο 28 Μαϊου 2011
και είναι μια μονοήμερη ιστιοδρομία, που ξεκινά έξω από το

11ο διαδημοτικό τουρνουά Τέννις στο
1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Πραγματοποιήθηκε το 11ο διαδημοτικό τουρνουά
Τέννις στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα, ανάμεσα
σε συλλόγους αντισφαίρισης της Αρτέμιδας, του
Γέρακα, της Παλλήνης και Νέας Μάκρης. Από τη
Νέα Μάκρη συμμετείχε το Nea Makri Tennis Club
του Ε.Σ.Ν.Μ.!
Το τουρνουά ξεκίνησε την Παρασκευή 6/5 και ολοκληρώθηκε με τις απονομές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8/5.
Στην κατηγορία κορασίδων την Α’ θέση κατέκτησε
η παίκτρια Βάρσου Κατερίνα κερδίζοντας με 2-0 και
στην κατηγορία παίδων την Α’ θέση κατέκτησε ο
παίκτης του N.M.T.C. Βαμβακάς Αντώνης κερδίζοντας και αυτός με 2 νικηφόρα σετ (φωτογραφία παραπλεύρως).
Η απονομή έγινε από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης και προπονητές Ελένη Καραμπέρη και Μένιο
Βλοχαντόπουλο.
Το Ν.Μ.Τ.C. λειτουργεί στο Αθλητικό Πάρκο της Ν.Μάκρης ( πρώην αμερικάνικη βάση) σε ξεχωριστά group παιδιών και ενηλίκων σε πρωινά και απογευματινά τμήματα,
με 40 €/μήνα, από τον υπεύθυνο προπονητή Μιχάλη Γεροδήμο και την προπονήτρια Πένυ Αλεβιζοπούλου.
Πληροφορίες στο 697 2244897 και στο fb group: N.M.T.C,
Μ. Γεροδήμο.

λιμάνι του ΝΑΟΒούλας, συνεχίζει με τον περίπλου της νήσου
Πάτροκλος (Γαϊδουρονήσι) και
καταλήγει πάλι πίσω στη Βούλα
- ένας αγώνας με πολλές εναλλαγές πού είναι ορατός απ’ όλα
τα παράλια της Ν.Α. Αττικής.
2. Ο αγώνας “Παλινδρομικές
διαδρομές 2011” είναι επίσης
μονοήμερης διάρκειας, και

διεξάγεται την Κυριακή 29
Μαΐου 2011. Είναι αγώνας τριγώνου στον κόλπο της Βούλας και
είναι ιδιαίτερα
θεαματικός, αφού τα σκάφη

είναι ορατά καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα από την παραλία της Βούλας.
3.Ο αγώνας “Κέα 2011”, διεξάγεται το 2ο Σαββατοκύριακο
της διοργάνωσης και ειδικότερα από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2011. Η εκκίνηση δίνεται
από τον όρμο της Βούλας την
Παρασκευή 3 Ιουνίου το μεσημέρι στις 16:00 και η επιστροφή από την Κέα, την
Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 το
πρωϊ.
Ο αγώνας αυτός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους ιστιοπλόους, αφού έχουν την
ευκαιρία, όχι μόνο να απολαύσουν την ιστιοδρομία και την
πανέμορφη ανοιξιάτικη Τζιά,
αλλά και να κολυμπήσουν στα
δροσερά νερά του Αιγαίου σηματοδοτώντας έτσι την αρχή
της καλοκαιρινής σεζόν.
Σημειωτέον ότι οι συμμετοχές
των σκαφών στους παραπάνω
αγώνες κυμαίνονται συνήθως
απο 70 εως 100, γεγονός που
καθιστά τους αγώνες αυτούς
ως την μεγαλύτερη, σε αριθμό
συμμετοχών,
διοργάνωση
Ανοιχτής Θάλασσας στην Ελλάδα.

Πρώτο ενωσιακό πρωτάθλημα
σε 3χρωμο επίπεδο
Η ΙΑ Ένωση διοργάνωσε το πρώτο ενωσιακό πρωτάθλημα
κόκκινου, πορτοκαλί και πράσινου επιπέδου.
Οι κατηγορίες αυτές είναι για τους μικρότερους αθλητές
των ομίλων, ηλικίας 5-10 ετών.

Οι μικροί αθλητές του ΟΑ Βουλιαγμένης πήραν μέρος
στους αγώνες και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Στο πράσινο
επίπεδο, για ηλικίες 9-10 ετών, ο Κουρής Παναγιώτης κέρδισε την πρώτη θέση στον όμιλο του, ο Ιακωβίδης Μηνάς
την δεύτερη θέση στον όμιλο του, ο Δράκος Νάσος επίσης την δεύτερη θέση και η Καπέλλα Μυρτώ την δεύτερη
θέση στον όμιλο της.
Στο πορτοκαλί επίπεδο, για ηλικίες 8-10 ετών, την πρώτη
θέση στον όμιλο της κέρδισε η Παπαδοπούλου Κατερίνα.
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Ο Κυανούς Αστέρας Βάρης στην Δ' Εθνική κατηγορία
Ο Κυανούς Αστέρας Βάρης βρίσκεται
πλέον στη Δ' Εθνική κατηγορία, μετά
τη νίκη του εκτός έδρας επί της Ραφήνας με 5-0, με αποτέλεσμα να είναι
αδιάφορο το αποτέλεσμα του αγώνα
της δεύτερης ομάδας του πρωταθλήματος, τα Γλυκά Νερά.
Η ομάδα της Βάρης, κέρδισε το πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣΑΝΑ κατηγορίας.
Οι φίλαθλοι τον ακολούθησαν στη Ραφήνα, μαζί με τον Πρόεδρό του, Χρήστο
Γιαννακόπουλο, ο οποίος αποθεώθηκε
από την εξέδρα.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
του ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ
Ο Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ θα πραγματοποιήσει την Τελετή Λήξης του 19ου
Εσωτερικού Τουρνουά Ακαδημιών «Αγγέλα
Μικεδάκη» που θα διεξαχθεί την Κυριακή
29 Μαΐου στις 20:30 μ.μ. στο Ανοικτό Γήπεδο Μπάσκετ της Βούλας, Λυκούργου και
Ελευθερίου Βενιζέλου 17.

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Κορωπίου καλεί την Τακτικη Γενική Συνέλευση των μελών του που θα γίνει
την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 στις 11
το πρωί στο κλειστό Γυμναστήριο
“Παπασιδέρης” Αγ. Πάντες με τα παρακάτω θέματα:
• Εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός

• Εγκριση και απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
• Κατάργηση Επιροπών τμημάτων
• Επανίδρυση τμήματος στίβου
• Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση μη απαρτίας καλούνται τα
μέλη σε εναναληπτικη τακτική συνέλευση την Κυριακή 26 Μαϊου στις 11
στον ίδιο χώρο.

Φιλικός Αγώνας
Καλαθοσφαίρισης
γυναικών
Γ.Σ. Κορωπίου Παν/μίων ΗΠΑ
Yπο την αιγίδα του Δήμου
Κρωπίας διεξάγεται φιλικός αγώνας Καλαθοσφαίρισης
μεταξύ των
γυναικείων ομάδων Γ.Σ
Κορωπίου και επιλέκτων
Αμερικανίδων αθλητριών
(Πανεπιστήμια των ΗΠΑ).
Ο αγώνας θα διεξαχθεί
την Τρίτη 31 Μαΐου, στο
γήπεδο μπάσκετ του 1ου
Γυμνασίου και Λυκείου
Κορωπίου ( Πλ.Γυμνασίου)
στις 18.30μμ.
Μετά τον αγώνα το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου
θα παρουσιάσει ένα αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα
με παραδοσιακούς χορούς
της χώρας μας. Η αποστολή της Αμερικανικής
ομάδας στη συνέχεια θα
επισκεφτεί το Λαογραφικό Μουσείο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
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ΕΒΔΟΜΗ

Αθλητική Άνοιξη 2011 στην Παλλήνη
Στα πλαίσια της Αθλητικής Άνοιξης 2011, οι
προγραμματισμένοι δημοτικοί και διαδημοτικοί
αγώνες στην Παλλήνη άρχισαν στις 6 Μαϊου με
τουρνουά τέννις, συνεχίστηκε στις 14/5 με αγώνες καλαθοσφαίρισης και Αγώνες μίνο Βόλεϊ.
Επίσης στις 21/5 διεξήχθησαν αγώνες Ποδοσφαίρου.
Σ ‘ολα τα αθλήματα συμμετείχαν παιδιά από
πολλούς ομίλους των όμορων Δήμων.
Από τα 32 σχολεία Ανατολικής Αττικής που
έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση τα 10 αφορούσαν συμμετοχές σχολείων του νέου ενιαίου

Δήμου Παλλήνης.
Το πρόγραμμα λειτουργεί για πρώτη φορά
φέτος πιλοτικά, σε δέκα Περιφέρειες με στόχο
την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών και
μαθητριών σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες. Συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο
Παιδείας και τους αντίστοιχους Δήμους και εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος
«Αθλητική Γιορτή στα Δημοτικά Σχολεία». Ο
Δήμος Παλλήνης είναι ο δεύτερος Δήμος μετά
την Αλεξανδρούπολη που φιλοξενεί αυτή το
πρόγραμμα.
Στις 21 Μαϊου, διεξήχθησαν ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στα γήπεδα Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας, με 36 ομάδες και συνολικά 270 παιδιά
χωρισμένα σε κατηγορίες Β’, Δ΄, Ε’ ΚΑΙ ΣΤ΄Δημοτικού, που αγωνίστηκαν για πρόκριση στους
τελικούς της επομένης. Προκρίθηκαν δύο ομάδες από Γέρακα και Ανθούσα και δύο από Παλλήνη ανά ηλικιακή κατηγορία.
Το πρόγραμμα της Αθλητικής Άνοιξης θα συνεχιστεί το Σάββατο 28 Μαϊου, με την ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
στο κλειστό γυμναστήριο Κάντζας και τους ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στο 2ο
Αθλητικό Κέντρο Γέρακα όπου την Τετάρτη 1
Ιουνίου θα διεξαχθεί και το “ALL DAY SWIMMING”.
Η τελετή λήξης θα λάβει χώρα την Τετάρτη 8
Ιουνίου στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα με προγράμματα ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, χορούς και επιδείξεις TAE KWON DO.

Οι κορυφαίοι στις βουτιές, στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Αριστερά η φωτογραφία είναι από την Λίμνη Βουλιαγμένης, που κοντεύει να ...βουλιάξει από τον
κόσμο. Ο λόγος, “η αναμέτρηση των κορυφαίων
Cliff Divers του κόσμου”, όπως έγραφε το πολυτελές έντυπο της Red Bull, που το διαφήμιζε.
Απέξω, δεξιά, αν προσέξετε θα δείτε τις διπλές
σειρές παρκαρισμένα αυτοκίνητα, που είχαν κυριολεκτικά κατακλύσει την λεωφόρο, αφήνοντας
με το ζόρι μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Η εκδήλωση έγινε την περασμένη Κυριακή.
Το σημειώνουμε αυτό γιατί συμπίπτει με το “ανακοινωθέν” του Δημάρχου, για τους αθλητικούς
φορείς, που τους ζητάει να παραδώσουν τα
κλειδά των αθλητικών χώρων για να τα διαχειρίζεται ο ίδιος ανοίγοντάς τα στο κοινό.
Επίσης στην ίδια σελίδα βλέπετε το «1στ 3Β Basketball Camp που οργανώνεται από τους Μ. Μανουσέλη και Μπ. Σκουζή στις Αθλητικές
Εγκαταστάσεις του Δήμου στο Καβούρι.
Και αναρωτιόμαστε, αυτό το άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων υπονοεί ο Δήμαρχος;

