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«'Οταν συνηθίζεις το τέρας,

αρχίζεις να του μοιάζεις»  
Μ. Χατζιδάκις

Στο πρώτο μέρος του άρθρου μου, που δημοσιεύσαμε

την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκα στην αναγκαιό-

τητα, την καθολικότητα και την αναλογικότητα των φο-

ρολογικών βαρών των πολιτών

προκειμένου το κράτος να καλύψει τα

“δημόσια βάρη”. Είχαμε εξηγήσει ποια

είναι αυτά και είχαμε καταλήξει ότι το

Φορολογικό Σύστημα (Φ.Σ.) πρέπει να

αποβλέπει στον εξορθολογισμό και τη

συρρίκνωση (των μη αναγκαίων) δαπα-

νών, ότι πρέπει να είναι δίκαιο και ανα-

λογικό, συμβάλλοντας έτσι και στην

αναδιανομή του εισοδήματος και βέ-

βαια, να μην προβλέπει την καταβολή

επαχθών, άδικων και μεροληπτικών

υποχρεώσεων (είναι αυτά που λέμε “κερατιάτικα” και δεν

αναφέρομαι μόνο στα τοκογλυφικά επιτόκια). Είχαμε επί-

σης αναφερθεί στις 10 αρχές ενός σωστού Φ.Σ. που είχε

θέσει και ο Υφυπ. Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, σε επι-

στημονική ημερίδα.

Στο παρόν θ’ αναφερθούμε περισσότερο στη “φιλοσοφία”

ενός φορολογικού συστήματος. Και μη μου πει κανένας

εφοριακός ή φοροτεχνικός ή φορολογούμενος “τι φιλο-
σοφίες και κουραφέξαλα”, γιατί ακριβώς περί αυτού πρό-

κειται: Με ποιο σκεπτικό, με ποια επιδίωξη και προς ποια

κατεύθυνση νομοθετούμε και φορολογούμε.

Ενας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο έλεγε και έγραφε

και στο σύγγραμμά του πως “το κράτος ασκεί κοινωνική
πολιτική και προσλαμβάνοντας υπεράριθμους”. Αυτός ο

άνθρωπος κάποια στιγμή διορίσθηκε πρόεδρος σ’ ένα με-

γάλο δημόσιο οργανισμό. Φαντάζεστε πόσα “δικά μας

παιδιά” θα διόρισε για ν’ ασκήσει ...κοινωνική πολιτική:

Είχε τη “φιλοσοφία” του ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να

φιλοσοφούμε “άνευ μαλακίας”, που έλεγε ο Θουκυδίδης,

και άνευ προδιαθέσεων, ιδεοληψιών και συμφεροντολο-

γικών σκοπιμοτήτων, θα προσθέταμε εμείς.

Αν διακατεχόμαστε από τη φιλοσοφία του νεοφιλελευ-

θερισμού των ασύδοτων και “αυτορυθμιζόμενων” αγορών
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Το φορολογικό

Σύστημα και 

η φιλοσοφία του 

Σελίδες 12, 13

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Σελίδα 15

...Περιμένοντας ένα φανάρι

Σελίδα 3

Σελίδες 10, 11

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για το ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΖΗΤΟΥΝ από τον Πρωθυπουργό οι ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ μέχρι ΛΑΥΡΙΟ Σελίδα 2

Ταξιδεύοντας στο νησί της παγκόσμιας κληρονομιάς και της ιερότητας.
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Συνέχεια από τη σελ. 1 

του Φρίντμαν και του Γκρίνσπαν και απορρίπτουμε το πα-

ρεμβατικό κράτος του Κέινς και του Γκαλμπρέιθ, είναι φυ-

σικό παρεπόμενο να καθιερώσουμε ένα Φ.Σ. που θα ευνοεί

τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της “νόμιμης” φο-

ροδιαφυγής εκείνων που πρέπει να επιβαρυνθούν περισ-

σότερο, εις βάρος των ασθενέστερων κοινωνικά τάξεων. Η

δικαιολογία είναι πως έτσι θα διευκολυνθούν και τα υπερ-

κέρδη τους θα τα επανεπενδύσουν, προσφέροντας νέες θέ-

σεις εργασίας και ούτω πως δραστηριοποιείται η οικονομία.

Αν αυτό θέλουμε και αυτό βεβαίως πρέπει να επιδιώκουμε,

υπάρχει λύση: Λύση φιλική προς το επιχειρείν και δίκαιη

προς την κοινωνία:

1. Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με χαμηλό και ανταγω-

νιστικό φόρο της τάξεως του 15%, εφόσον τα κέρδη τους

επενδύονται και για το ποσόν των κερδών που επενδύεται,

εντός 3ετίας. Αν τα κέρδη τα διανείμει στους μετόχους ή

εταίρους, αν τα κέρδη δηλαδή καταλήξουν σε φυσικά πρό-

σωπα, αυτά θα φορολογηθούν κλιμακωτά με υψηλότερο

φορολογικό συντελεστή, με το αιτιολογικό, πως τα φυσικά

πρόσωπα, το πλεονάζον του αναγκαίου εισόδημα θα το δα-

πανήσουν σε καταναλωτικές πολυτελείς δαπάνες.

Θέλω να αποφύγω τις τεχνοκρατικές λεπτομέρειες, αλλά

εδώ θα μπορούσε να υπήρχαν διαφοροποιήσεις με στρω-

ματοποίηση ποσοστών φορολογίας κερδών, ανάλογα με

μια κλίμακα κερδών ή και κατηγοριοποίησης επιχειρήσεων

- πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς παραγωγής

κλπ. ή αν είναι εντάσεως εργασίας, ή αν ανήκουν σε κατη-

γορία επιχειρήσεων, που επιδιώκεται ν’ αναπτυχθούν ή το

αντίστροφο. Καθιέρωση κινήτρων ή αντικινήτρων, δηλαδή.

2ον. Καθιέρωση κλίμακας φορολόγησης φυσικών προσώ-

πων ανάλογα με την κλίμακα των κερδών τους ή των μερι-

σμάτων ή των απολαβών τους. 

Εδώ η φορολόγηση μπορεί να κλιμακώνεται από μηδέν 0%

στο αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα που πρέπει να ορισθεί

οπωσδήποτε στα 8000 ευρώ.

― Ενα 10% για εισόδημα μέχρι 20.000 €, τηρουμένων των

ελαφρύνσεων γάμου, τέκνων κλπ..

― Πάνω από ένα ποσό εισοδημάτων π.χ. 50.000€ δεν

υπάρχουν ελαφρύνσεις οικογενειακών βαρών.

― Τα εισοδήματα των συζύγων φορολογούνται χωριστά.

― Η φορολόγηση είναι η ίδια άσχετα αν το εισόδημα προ-

έρχεται από διαφορετικές πηγές. (δηλ. επιχειρηματική δρα-

στηριότητα ή μισθωτή εργασια).

― Χαμηλή φορολογία, όπως είπαμε, στις επιχειρήσεις που

επενδύουν. Δεν φορολογούμε την επιχείρηση. Φορολο-

γούμε τον επιχειρηματία. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσο-

φία. Διευκολύνουμε αυτον που προσφέρει κοινωνικά

(επένδυση στην πραγματική οικονομία επιθυμητής κατευ-

θυνσης, εντάσεως εργασίας, φορολογούμε την πολυτελή

κατανάλωση.

― Φορολογούμε το παραγόμενο εισόδημα. Δεν φορολο-

γούμε το κατεχόμενο προϊόν, που έχει φορολογηθεί κατά

την κτήση του. π.χ. Ακίνητη περιουσία και καταθέσεις. Το

τονίζω, εφ’ όσον έχουν φορολογηθεί κατά την κτήση τους.

Επιμένω ιδιαίτερα στο θέμα της ακίνητης περιουσίας γιατί

η άγρια φορολόγησή της καταδεικνύει την προχειρότητα

και την ανικανότητα των αρμοδίων λειτουργών που είναι

εντεταλμένοι στη διαχείριση των οικονομικών του κράτους.

Η πρώτη κατοικία είναι αναγκαίο, διαρκές καταναλωτικό

αγαθό και είναι παράλογη η όποια φορολόγησή της. Στη

Συνταγματική επιταγή που ορίζει ότι «οι Ελληνες πολίτες
συνεισφέρουν [...] στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυ-
νάμεις τους» (άρθ. 4 παρ. 5) δεν συμπεριλαμβάνεται ιδίως

η πρώτη κατοικία ασχέτως αξίας, γιατί δεν αποτελεί στοι-

χείο “δυνάμεως”.

Με το ενοίκιο που θα πλήρωνε ένας εργαζόμενος στα 40

χρόνια εργασίας του, θα μπορούσε ν’ αποπληρώσει ένα

αξιοπρεπές διαμέρισμα 100m2 αξίας 150.000 ευρώ. Ή κά-

ποια στιγμή να κληρονόμησε ακριβή κατοικία 500.000€, για

την οποία πλήρωσε φόρο κληρονομιάς. Ή κάποιος επιχει-

ρηματίας, τον καιρό των “παχέων αγελάδων”, ενώ πλήρωνε

τους φόρους του κ.λπ. απέκτησε βίλα ενός εκατομ. ευρώ.

Αυτή η κατοικία, με μεγάλη αξία χρήσης, δεν αποδίδει ούτε

ένα ευρώ και εάν δεν πωληθεί, δεν ενδιαφέρει η ανταλλα-

κτική της αξία. Εάν εισπράττει μίσθωμα ο ιδιοκτήτης, άρα

είναι παραγωγικό μέσον, πληρώνει τον ανάλογο φόρο ει-

σοδήματος. Αλλως αν τη χρησιμοποιεί για να κατοικεί, γιατι

πρέπει να φορολογηθεί; Επειδή δεν “έφαγε” τα λεφτά του

στα μπουζούκια, στον τζόγο, στις σεισίπυγες κυρίες και στα

εξωτικά ταξίδια και τα έκανε ένα σπίτι να μένει; Επειδή δη-

λαδή ήταν νοικοκύρης - αλλά συνεπής στις φορολογικές

του υποχρεώσεις;

Και ποία είναι η έννοια του άρθρου 17 του Συντάγματος,

«1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους»,
και ποία του άρθρου 21 παρ.4, που η κατοικία «αποτελεί αν-
τικείμενο ειδικής φροντιδας του Κράτους»;
Καλά, αναγκαστικά θα υπάρξει και 3ο μέρος για το φορο-

λογικό, με αναφορά στα ειδικά άρθρα του Συντάγματος,

που στην κυριολεξία έχουν ξεσκιστεί από τους “θεματοφύ-

λακές” του.

Για την ώρα, ψάχνω, αναδιφώ στην κυριολεξία, μήπως

κάπου στο Σύνταγμα ή στην οδό της λογικής, βρω την εν-

τολή που θα λέει: «Πούλα το σπίτι σου, τον πατέρα σου και
τη μάνα σου, για να πληρώσεις τους τοκογλύφους, που δεν
δάνεισαν εσένα, αλλά τους διαχειριστές σου, που, τυπικά,
εσύ τους όρισες(!) και που τα κάνανε σκατά και εσύ τους
ξαναόρισες για να τα ξεσκατώσουν!»
Με συγχωρείτε, γιατί μπορεί η έκφραση να είανι δύσοσμη,

αλλά όχι απρεπής. Πρόκειται περί του αρχαιοπρεπούς ανώ-

μαλου ουσιαστικού, το “σκορ”.

100 χρόνια από τη μάχη του
Σαραντάπορου Σελ. 5

Η Παλλήνη καλεί παραγωγούς
για απευθείας προμήθεια Σελ. 6

Ακατάλληλες παραλίες για κο-
λύμβηση Σελ. 7

Αναξίιμένης ο Μιλήσιος
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ελλάς, ένα παραμύθι για τρελούς
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Η άλλη Ελλάδα που ξεχωρίζει Σελ. 9

Διαβαίνοντας την Πάτμο Σελ. 10,11

Η αλήθεια για τα γεγονότα στο

Δ.Σ. 3Β, Γ. Νιτερόπουλος Σελ. 11

Ο “Ανάφλυστος” προτείνει για τις

αλυκές Σελ. 14

Η πληρωμή φόρου εισοδήματος
σε δόσεις Παν. Αλεξίου Σελ. 14

Πρόγραμμα επιδότησης στον
Εμπόριο Μιλτ. Τσαλκούνης Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Φορολογικό Σύστημα και η φιλοσοφία του 

Οι Δήμοι του παραλιακού μετώπου: ΠΕΙ-

ΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΥ

ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡ-

ΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΒΑΡΗΣ -

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ,

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΛΑΥΡΕΤΙΚΗΣ με επιστολή

τους προς τον Πρωθυπουργό ζητούν συ-

νάντηση, προκειμένου να συζητήσουν

την τύχη του παραλιακού μετώπου.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

με την παρούσα επιστολή απευθυνόμα-

στε σε εσάς με αφορμή τις

πρόσφατες προγραμματικές σας δηλώ-

σεις, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρ-

νηση προτίθεται να λάβει όλες τις απα-

ραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για

την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης

περιουσίας από τον Πειραιά μέχρι το

Σούνιο.

Επειδή δε γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει

προγραμματιστεί για το παραλιακό μέ-

τωπο, με εξαίρεση την περίπτωση του

Ελληνικού, όπου και εκφράζουμε την

υποστήριξή μας στις θέσεις των δήμων

Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου και

Γλυφάδας, και επειδή το συγκεκριμένο

θέμα αφορά όχι μόνο τους δήμους μας

που εφάπτονται του Σαρωνικού Κόλπου,

αλλά και όλο το Λεκανοπέδιο της Αττι-

κής, καθώς στην παραλιακή ζώνη του Σα-

ρωνικού βρίσκουν διέξοδο για αναψυχή

όλοι οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, θεω-

ρούμε σκόπιμο να προγραμματιστεί

άμεσα συνάντηση με τη συμμετοχή όλων

των αρμόδιων φορέων προκειμένου να

ενημερωθούμε και να λάβουμε διευκρινί-

σεις για το σχεδιασμό που προωθεί η κυ-

βέρνηση στην περιοχή μας.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπό-

κριση στο αίτημά μας, παρακαλούμε

όπως μας ενημερώσετε για την ημερο-

μηνία πραγματοποίησης της συνάντησης.

Με εκτίμηση,

Οι Δήμαρχοι

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι Δήμαρχοι 

του παραλιακού μετώπου
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του πρώην κάμπινγκ

της Βούλας η συνάντηση κινημάτων και πολιτών από την παραλία του Σαρωνικού,

μετά από πρόσκληση του Δικτύου Προστασίας του Σαρωνικού. Μετά από ανταλλαγή

προτάσεων οι παρευρισκόμενοι  συμφώνησαν στα εξής:

-Είναι ανάγκη να συντονισθούν  ακόμα περισσότερο όλοι οι φορείς, τα κινήματα και

οι πολίτες, όχι μόνο των παράλιων δήμων, αλλά όλου του λεκανοπεδίου για την υπε-

ράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της παραλίας την οποία πρέπει να απολαμβάνουν

ελεύθερα  όλοι οι πολίτες.

-Ο αγώνας αυτός πρέπει να γίνει ακόμα πιο σκληρός μετά από την αποκάλυψη των

σχεδίων της κυβέρνησης να εκποιηθεί  όλη η παραλία από το Φάληρο μέχρι το Σού-

νιο σε επενδυτές κυρίως ξένους για τη δημιουργία της  μεγάλων τουριστικών εγκα-

ταστάσεων, μαρινών, συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκόλφ, εμπορικών κέντρων και

άλλων επιχειρήσεων που θα καταστρέψουν όχι μόνο την τοπική οικονομία, αλλά και

το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του πολιτισμού.

-Πρωταρχικός στόχος του αγώνα πρέπει να είναι η αποτροπή της  σχεδιαζόμενης  εκ-

ποίησης  του  π. αεροδρομίου του Ελληνικού και η δημιουργία μητροπολιτικού πάρ-

κου σύμφωνα με τη μελέτη του Πολυτεχνείου

- Παράλληλα πρέπει να συνεχισθεί ο αγώνας για άνοιγμα όλων των κλειστών  παρα-

λιών, την απομάκρυνση των νυκτερινών κέντρων και των παράνομων  επιχειρήσεων

και την κατεδάφιση όλων των παράνομων κτισμάτων.

Η επόμενη συνάντηση για προγραμματισμό  εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων ορί-

σθηκε για τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου (θα κυκλοφορήσει  σχετική πρόσκληση)

Η Γραμματεία του Δικτύου - Πλ Ανδρέας Δάνος 6941522265                                                 

Κική Καραϊσκου 6985617170 - Μάκης Σταύρου 6977990887

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Πρώτος στόχος  η αποτροπή της εκποίησης του Ελληνικού

Καρμανιόλα η διασταύρωση Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου - Ματρώζου

στα όρια Γλυφάδας - Βούλας
Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια, που οι κάτοικοι της περιοχής βιώνουν την καθημε-

ρινή επικινδυνότητα της διασταύρωσης Πρ. Πέτρου - Αγ. Νικολάου - Ματρώζου,

στα όρια Γλυφάδας - Βούλας. Τότε που ακόμα δεν υπήρχε ο Σκλαβενίτης, και

μας έλεγε η Τροχαία ότι δεν έχει μεγάλο φόρτο η διασταύρωση.

Στη διασταύρωση που συμβαίνουν τουλάχιστον δύο τροχαία την ημέρα και πολ-

λές φορές με βαρύτατο φόρο αίματος!

Τα “προσκυνηταράκια” στα πεζοδρόμια δείχνουν την εικόνα.

Είκοσι χρόνια μετά, ο φόρτος της διασταύρωσης παραμένει ίδιος, που τα μποτι-

λιαρίσματα στο φανάρι Πρ. Πέτρου και Βουλιαγμένης φθάνει μέχρι την Αγίου Νι-

κολάου.

Το συγκεκριμένο συνέβη την περασμένη Τρίτη και είχε διπλό χτύπημα. Το τζιπ,

αφού συγκρούστηκε με το κόκκινο Ι.Χ., έφυγε από τη διασταύρωση χτύπησε στη

νησίδα, - ευτυχώς πάνω σε κολόνα - που το συγκράτησε για να μην περάσει στο

αντίθετο ρεύμα. 

Επιτέλους αυτό το φανάρι δεν συγκινεί κανέναν; Ούτε την Τροχαία ούτε τους

όμορους Δήμους; Γιατί και οι δύο Δήμοι εμπλέκονται, αφού η νησίδα είναι τα όριά

τους.
Ενέργειες για φανάρι έχει κάνει κατά καιρούς και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος

“Κάτω Βούλα”, αλλά εις μάτην.

ΞΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΧΡΥΣΟ” ΠΑΡΚΟ στη ΒΟΥΛΑ

Εδώ και εβδομάδες, βλέπω τα χρυσο-

πληρωμένα θαμνώδη, του πάρκου κάτω

από το Ηρώο της Βούλας, που στοίχισε

3.500 εκατομμύρια ευρώ, να ξεραίνον-

ται αφημένα στην ...ατυχία τους.

Είναι λόγω ζέστης και στέρησης νερού

ή έχουν προσβληθεί από κάποια ασθέ-

νεια;

Η Δημοτική Αρχή, θα πρέπει, να επιλη-

φθεί. Το πράσινο χάνεται σιγά σιγά στη

Βούλα...
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Οι “Θερινές διαδρομές”  υπό το γενικό τίτλο: ΠΕΔΙΑ

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ, συνεχίζουν με εκδηλώσεις, που

στόχο έχουν να αντιληφθεί το κοινό που θα συμμε-

τέχει σε αυτές, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, την

ατμόσφαιρα και την φυσική ομορφιά, κάθε πολιτι-

στικού σημείου. 
Στις Θερινές Διαδρομές, η συμμετοχή του κοινού είναι δω-

ρεάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

28 & 29 Ιουλίου: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟ

18.00 - 18.45: Προσέλευση. Περιήγηση στις εγκαταστά-

σεις του Συνεταιρισμού και παρακολούθηση έκθεσης φω-

τογραφίας από τη δημιουργία του στα τέλη του 19ου

αιώνα.

19.00: Παράσταση ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ Ο. Σαίξπηρ. 

1 Αυγούστου: ΠΑΛΑΙΟ ΠΗΓΑΔΙ ΜΕΡΕΝΤΑΣ.

20.00 - 20.30: Προσέλευση - Περιήγηση

20.30: Η παραμυθού ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ αφηγείται:

Οδύσσειας (ραψωδία) ω: Μικρή Νέκυια, στον αγρό,

Σπονδές, με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

Είσοδος Ελεύθερη,  υπό την αιγίδα της UNESCO.

3 Αυγούστου: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΙΧΗ.

18.30 - 20.00: Περιήγηση στην περιοχή - Παρουσίαση

της Ιστορίας του Πόρτο Ράφτη και της περιοχής.

20.30: Συναυλία: Μουσικό αφιέρωμα στον Ν. Καββα-

δία και τραγούδια της θάλασσας 

Πληροφορίες  (www.periaktoi.gr).

ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2012

“ΝΤΟΡΑ Η ΜΙΚΡΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: 

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ"

Παρασκευή 10 Αυγούστου, 21:15 

Μαρκόπουλο - Πόρτο Ράφτη 
Θερινός, Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 235 Τηλέφωνο: 2299076034

Η αγαπημένη ηρωίδα των παιδιών, Ντόρα η Μικρή Εξε-

ρευνήτρια, μας προσκαλεί σ’ ένα συναρπαστικό θεατρικό

ταξίδι, ψάχνοντας την πόλη των χαμένων παιχνιδιών.

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

στο ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ  1η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ώρα 9μ.μ.

Η εθελοντική ομάδα του Κάμπινγκ Βούλας οργανώνει θε-

ρινό κινηματογράφο για δεύτερη φορά, την Τετάρτη 1η

Αυγούστου στις 9μ.μ. με το πολύ καλό έργο του  Μάϊκλ

Μουρ “SICKO”

Η ταινία που με συγκλονιστικές εικόνες παρουσιάζει

― Τι συμβαίνει όταν τα κέρδη  μπαίνουν πάνω από την

υγεία και τη ζωή των πολιτών

― Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας

και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναλαμβάνουν

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπρο-

σώπους των ιατρών του Ασκληπιείου Νοσοκομείου για

τις εξελίξεις στο ελληνικό σύστημα υγείας και την κατά-

σταση στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. 

Η προβολή οργανώνεται από εθελοντές και είναι δωρεάν.

Πριν την προβολή, στις  8μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τα-

κτική συνέλευση  των εθελοντών, στην οποία   η   συμμε-

τοχή είναι ελεύθερη.

Η είσοδος του κάμπινγκ είναι 200 μέτρα από την αφετη-

ρία του τραμ Βούλας προς τη Γλυφάδα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Πλ Μαριέτα 2108995401

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

«ΠΑΙΔΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΓΕΛΙΟ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 

Στις 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα το Σώμα Εθελοντών

Πόρτο Ράφτη οργανώνει την  εκδήλωση με τίτλο: «ΠΑΙΔΙ
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», που θα περιλαμβάνει, χα-

ριστικό παζάρι με παιχνίδια, βιβλία, ρούχα, για παιδιά, θέ-

ατρο από παιδιά, παραμυθομαγειρέμματα με την μαγική

τράπουλα, και άλλες πολλές εκπλήξεις. 

Παιδιά και γονείς, περιμένουν στο χώρο του Ιστιοπλοϊκού

Ομίλου Πόρτο Ράφτη «ΙΟΠΟΡ» στο Αυλάκι από τις 7.00

το απόγευμα ως τις 10.00 το βράδυ.

Αν θέλετε να χαρίσετε, ή να βοηθήσετε στην ψυχαγωγία

των παιδιών: 

τηλ. 2299 400-811 Μάρη Ηλιάδη

portorafti.volunteers@gmail.com

ιστοσελίδα: www.ethelontesportorafti.com

Ο πολιτιστικός οργανι-

σμός του Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδος, οργανώνει, το

Σάββατο 04/08 – Συναυλία

«ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΛΛΑΔΑ»
από το συγκρότημα “Περί
αυλών & Οργάνων”, ώρα

21:00,  εισιτήριο 7€ (ενη-

λίκων) & 5€ (παιδικό).

Η εκδήλωση γίνεται στο Γή-

πεδο Μπάσκετ Βραυρώνας.

ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ
ΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Σάββατο 28 Ιουλίου, στο

Αθλητικό & Πολιτιστικό

Πάρκο Νέας Μάκρης

Ο θρυλικός Οδυσσεβάχ της

Ξένιας Καλογεροπούλου

κάνει για πρώτη φορά στην

τριαντάχρονη ιστορία του το

γύρο της Ελλάδας. Η παρά-

σταση που έχει μαγέψει εκα-

τομμύρια θεατές, φιλοδοξεί

να παρασύρει μαζί της στο

ταξίδι νέους, μικρούς φίλους

της να φάνε μαζί το

λωτό…και να ξεχάσουν να

μεγαλώσουν.  

Η σκηνή μετατρέπεται ολό-

κληρη σε καράβι και όλοι σαλ-

πάρουν για τον Κύκλωπα

Αρχισαλαχάρ

«Ενα πακέτο
Ελλάδα»

στην παραλία

Αρτέμιδας
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Τζωρτζίνα Καλέργη

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

“Αμφιτρύων”
4, 5 Αυγούστου, 9μ.μ.

Το Εθνικό Θέατρο και ο Λευτέρης Βογια-

τζής ανεβάζουν το έργο του Μολιέρου,

“Αμφιτρύων” στις 4 - 5  Αυγούστου στο Αρ-

χαίο Θέατρο Επίδαύρου.

Ο Μολιέρος εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία, στηρίζεται

δεξιοτεχνικά πάνω στον Αμφιτρύωνα του Πλαύτου και μεταπλά-

θει τον μύθο του Αμφιτρύωνα και της Αλκμήνης σε μια απολαυ-

στική κωμωδία. 

Μετά τη θερμή υποδοχή της Αντιγόνης, ο Λευτέρης Βογιατζής

επανέρχεται στo αρχαίo θέατρο με ένα αριστούργημα του Μο-

λιέρου. Επικεφαλής ενός εκλεκτού θιάσου σκηνοθετεί, σε έμμε-

τρη μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη, τον Αμφιτρύωνα (1668),

κωμωδία εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Πλαύτου που

βασίζεται στην ελληνική μυθολογία.

Ο Δίας μεταμορφώνεται σε Αμφιτρύωνα για να τρυπώσει στο

κρεβάτι της γυναίκας του Αλκμήνης και ο Ερμής στον υπηρέτη

Σωσία, προκαλώντας ευτράπελες παρεξηγήσεις και διαβολικές

συγκρούσεις. Μέσα από τους αντικριστούς καθρέφτες αναδει-

κνύονται δεξιοτεχνικά σκοτεινές όψεις του κωμικού, τότε και σή-

μερα.

Μουσική βραδιά στο Λαύριο

Την Κυριακή 29 Ιουλίου,  21:00  η δημοτική Φιλαρ-

μονική Λαυρίου θα παίξει σε ρυθμούς ροκ, μελωδίες

σύγχρονης μπαλάντας και γνωστά κομμάτια Ελλή-

νων μουσικών (Μάνος Χατζιδάκης, Σταύρος Ξαρχά-

κος, Μίκης Θεοδωράκης,  Διονύσης Σαββόπουλος)

στην πλατεία Λαυρίου.

Μαέστρος ο Θοδωρής Λεμπέσης

Ομαδική έκθεση εικαστικών στο

Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου  Δήμου

Σαρωνικού

Ομαδική  έκθεση δεκαοκτώ  κατα-

ξιωμένων εικαστικών  καλλιτε-

χνών διοργανώνει  από  21 έως  29

Ιουλίου  ο Εξωραϊστικός και Πολι-

τιστικός Σύλλογος  «Μαύρο Λι-

θάρι Αναβύσσου» στη στέγη του

στο Πνευματικό Κέντρο «Σπύρου

& ΄Ελενας Μιχαλά» (Κ.Παλαμά 41

- Μ.Λιθάρι Αναβύσσου, τηλ. Επι-

κοινωνίας: 22910-54319 κιν.

6944270176 κ. Αριστείδης Καραμ-

πεσίνης)

Ωρες λειτουργίας της έκθεσης:

6μμ - 10μμ καθημερινά

Διάρκεια: έως Κυριακή 29/7/2012

Η αποκέντρωση της καλλιτεχνι-

κής δραστηριότητας της πρω-

τεύουσας σε ένα πανέμορφο

παραθαλάσσιο τόπο, όπως η Ανά-

βυσσος, είναι η φιλοδοξία του

Συλλόγου, που γίνεται πράξη με

την ολόθυμη προσφορά των καλ-

λιτεχνών που οποίοι αφιερώνουν

την έκθεση στη ζωγράφο, συγγρα-

φέα, ιστορικό και λαογράφο

Ντιάνα Αντωνακάτου που απε-

βίωσε τον  Οκτώβριο 2011.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλ-

λιτέχνες 

Αλαφούζου Ζωή

Κουμαντάκη Δήμητρα

Παππάς Γιώργος

Ανούση Ηλία-Ρένα

Μέλη ΄Ελλη

Σπηλιώτη Έφη

Βενιός Μάρκος

Μπαλτογιάννης Σταύρος

Στάθη Ελευθερία 

Ζουμπουλάκης Πέτρος

Μποζόρης Μάνθος

Τσεβά Αγγελική

π. Καμίτσης Αμφιλόχιος

Ντουνιά Βενετία

Χατζή Κατερίνα

Καρακατσάνη Μαρία

Παπαδάκης Χρίστος

Χρυσοβιτσάνου Αγγελική

Ομαδική έκθεση εικαστικών 
Μαύρο Λιθάρι, Αναβύσσου  Δήμου Σαρωνικού

100 χρόνια από τη Μάχη Σαρανταπό-

ρου!

100 χρόνια ελεύθερο πνεύμα, ελεύ-

θερη σκέψη και βούληση!

Άνθρωποι με έμπνευση, έτοιμοι για

δράση χαράζουν για 2η συνεχή χρονιά

πορεία στον τόπο τους!

Μία ομάδα νέων από το Σαραντάπορο

διοργάνωσε πέρυσι τέτοια εποχή μία

πεζοπορία 29 χλμ από την Ελασσόνα

μέχρι το Σαραντάπορο. Άνθρωποι όλων

των ηλικιών, από 7 έως 70 ετών περί-

που πορεύτηκαν με σκοπό την υγεία,

το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τον αν-

θρωπισμό, την κοινωνικότητα και τον

εθελοντισμό.

Οι Σαρανταπορίτες και οι φίλοι τους

καλούνται για 2η συνεχή χρονιά να πο-

ρευτούνε όλοι μαζί διασχίζοντας

βουνά και λαγκάδια. Σκοπός της φετι-

νής πεζοπορίας, καθώς συμπίπτει με

τα 100 χρόνια της επετείου της Μάχης

του Σαρανταπόρου είναι το ελεύθερο

πνεύμα, η ελεύθερη σκέψη και η ελεύ-

θερη βούληση.

Το ραντεβού δίνεται στις 4 Αυγούστου

2012, στις 5:30 το πρωί στην πλατεία

του Σαρανταπόρου. Εκεί θα υπάρχει

πούλμαν που θα μεταφέρει τους συμ-

μετέχοντες στο σημείο εκκίνησης, το

2ο χλμ. Σερβίων-Καστανιάς. Η ώρα εκ-

κίνησης υπολογίζεται περίπου στις

6:30 το πρωί. Προορισμός της πορείας

είναι και πάλι η πλατεία του Σαραντα-

πόρου. Συνολικά έχουν προγραμματι-

στεί 4 στάσεις στα παρακάτω σημεία:

1η στάση: Χωριό Λάβα,

2η στάση: Διασταύρωση με τον παλιό

δρόμο Λαρίσης-Σερβίων,

3η στάση: Κόκκινος νόχτος και

4η στάση: Αλή το μνήμα.

Οι πεζοπόροι θα πρέπει να είναι εξο-

πλισμένοι με αθλητικά υποδήματα,

νερά και θετική διάθεση! Την πορεία θα

ακολουθούν συνοδευτικά οχήματα.

Έχει επίσης ενημερωθεί και ένα ασθε-

νοφόρο του ΕΚΑΒ για την ασφάλεια

των συμμετεχόντων.

Για όσους το επιθυμούν θα διατίθεται

χώρος για κατασκήνωση από τις 3 Αυ-

γούστου στην τοποθεσία «σπαστή-

ρες», στο βουνό 500 μέτρα από το

χωριό.

Η εκδήλωση της Σαρανταπορείας ολο-

κληρώνεται το βράδυ με το mountain

party στους «σπαστήρες» με θέα τον

Όλυμπο και διοργανωτή τον Επιμορ-

φωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σαραν-

ταπόρου.

Δηλώστε συμμετοχή!

Υπεύθυνοι διοργάνωσης:

Γιώτα Γκαλίτσιου, τηλ. 6986231982,

jotagkalitsiou@googlemail.com

Νικολέτα Βαΐτση, τηλ. 6983200248-

6944518761,

nikoletavaitsi@hotmail.com

Θέατρο - μουσική - χορός

Από τις 14/7 ξεκίνησε το Πολιτι-

στικό Καλοκαίρι 2012, για τον

Δήμο Ωρωπού που διοργανώνει

μουσικοχορευτικές, θεατρικές και

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις

για όλους.

Αναφέρουμε μέρος των εκδηλώ-

σεων:

Κυριακή 29/7 - ώρα 9:00μ.μ.

Χαλκούτσι - πάρκιν

Θεατρική παράσταση “Το παιχνίδι

της φαντασίας”

Τρίτη 31/7 - ώρα 9:00μ.μ.

Χαλκούτσι - πάρκιν

Παιδική παράσταση “Η συναυλία

των ζώων”

Τετάρτη 1η Αυγούστου, 9μ.μ.

στην πλατεία του Μαρκοπούλου

Ωρωπού, η παιδική παράσταση

“Δον Κιχώτης”.

Την ίδια ημέρα και ώρα στην

Σκάλα Ωρωπού (παλιές φυλακές)

θα παιχτεί η αρχαία κωμωδία του

Αριστοφάνη “Λυσιστράτη”, σε

σύγχρονη διασκευή.

Πέμπτη 2 Αυγούστου 9μ.μ. στην

Σκάλα Ωρωπού (παλιές φυλακές)

θα παιχτεί η παιδική παράσταση

“Δον Κιχώτης”.

Παρασκευή 3 Αυγούστου, 9μ.μ.,

στην Σκάλα Ωρωπού (παλιές φυ-

λακές) θα παιχτεί η αρχαία κωμω-

δία του Αριστοφάνη “Λυσιστράτη”,

σε σύγχρονη διασκευή.

Την ίδια ημέρα και ώρα, στην πλα-

τεία Μήλεσι, θα δοθεί παράσταση

Καραγκιόζη με το έργο “Ο Καραγ-

κιόζης διευθυντής τουρισμού”.

Σάββατο 4 Αυγούστου και ώρα

9μ.μ., στην Σκάλα Ωρωπού (πα-

λιές φυλακές) θα παιχτεί η αρχαία

κωμωδία του Αριστοφάνη “Ο

Πλούτος” από τη θεατρική ομάδα

γυναικών Κρυονερίου.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται έως

τις 9 Σεπτεμβρίου

Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ωρωπού

100 χρόνια από τη Μάχη Σαρανταπόρου! 2η ΣαρανταΠορεία 2012 / Πεζοπορεία 17 χλμ
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Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος 

προς Παραγωγούς 

Αγροτικών Προϊόντων

Ο Δήμος Παλλήνης ως ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά

που έφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση τις δράσεις παρέμ-

βασης στο καταναλωτικό κίνημα, με την απευθείας προ-

μήθεια καταναλωτικών προϊόντων από τους παραγωγούς

στους καταναλωτές, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι μετά από την

διανομή πατάτας και ελαιόλαδου σε δημότες και κατοί-

κους του Δήμου Παλλήνης ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ευρύτερα  την διά-

θεση αγροτικών προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ετσι, καλεί τους παραγωγούς και τους προμηθευτές

αγροτικών προϊόντων  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον

τους και να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην ιστο-

σελίδα που έχει διαμορφώσει ο Δήμος Παλλήνης ειδικά

για την δράση αυτή, www.marketpallinis.gr , με στόχο την

καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των

παραγωγών .

Στην ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr μέχρι την Τρίτη

31/7/2012 θα  μπορούν οι παραγωγοί να δημιουργήσουν

λογαριασμό και να καταχωρήσουν την προσφορά τους

(τιμή, ποσότητα, διαθεσιμότητα, χαρακτηριστικά προϊόν-

τος) αλλά και να δουν τις προσφορές άλλων προμηθευ-

τών.

Ο Δήμος Παλλήνης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος προσφορών θα επιλέξει τις συμ-

φερότερες προσφορές για τους καταναλωτές με σκοπό

να προγραμματίσει μια δράση μαζικής διανομής στα

μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής

καταχώρησης, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με

FAX στο 210 6612965.

Στα σχέδια της συγκυβέρνησης της Μνημονίου είναι το ξε-

πούλημα και η ιδιωτικοποίηση των ελεύθερων Δημόσιων

χώρων και των ελεύθερων ακτών.

Ανάμεσά τους, η ελεύθερη ανατολική ακτή της Βάρκιζας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ενέ-

κρινε εσπευσμένα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

για την διαμόρφωση της ακτής αυτής, που υπεβλήθη από

την Ε.Τ.Α. (Εταιρεία Τουριστικά Ακίνητα) Α.Ε. και που στη-

ρίζεται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 254/04

για τις χρήσεις γης στην παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού.

Ενός Π.Δ., η εφαρμογή του οποίου έχει συναντήσει τη

σθεναρή αντίσταση του συνόλου των μαζικών και οικολο-

γικών φορέων της περιοχής, καθώς και των Δημοτικών

Αρχών.

Με ιδιαίτερη σπουδή, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μελέ-

τησε καν την σχετική μελέτη και με τις πρόχειρες συμ-

πληρωματικές παρατηρήσεις που διατύπωσε στην

απόφασή του, στην πραγματικότητα επιδιώκει την κατά

πολύ αύξηση της προβλεπόμενης δόμησης & των κτιρια-

κών εγκαταστάσεων στην ακτή, που υπολογίζονται τελικά

σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα!

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε κάθε

μεθόδευση για εκχώρηση των ακτών μας σε ιδιώτες και

για παραβίαση του ελεύθερου και κοινόχρηστου χαρα-

κτήρα τους.

Θα σταθούμε αλληλέγγυοι στα κινήματα των πολιτών για

ελεύθερες παραλίες με ήπιες λειτουργίες και οικολογικές

αναβαθμίσεις.

Το Συντονιστικό Όργανο της Τοπικής Επιτροπής Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ.

Εχουμε γράψει για τις καθυστερήσεις στα προνοιακά

επιδόματα, τις οποίες καθυστερήσεις προσπάθησαν

οι υπεύθυνοι του Υπουργείου να επιρρίψουν στους

Δήμους, αλλά όπως κατήγγειλαν οι Δήμαρχοι δεν

είναι έτσι.

Οι Δήμαρχοι τόνισαν ότι με αποκλειστική ευθύνη της

κυβέρνησης και ειδικότερα της πολιτικής ηγεσίας του

Υπουργείου Εσωτερικών, δεν έχουν καταβληθεί μέχρι

και σήμερα τα προνοιακά επιδόματα του Γ΄ διμήνου

2012 προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος απέ-

στειλε επιστολή 23/7/2012 στον Υπουργό Εσωτερι-

κών Ευρυπίδη Στυλιανίδη με την οποία ζητά την

καταβολή των χρημάτων των προνοιακών επιδομά-

των.

Καθαριότητα!!!

Καθημερινά λαμβάνουμε φαξ και ηλεκτρονικά μηνύματα

για την καθαριότητα στη Βούλα, η οποία ομολογουμένως

απέχει μακράν, των υποσχέσεων της Δημοτικής Αρχής,

ακόμη και της εικόνας εκείνης της προηγούμενης Δημο-

τικής Αρχής.

Τα σκουπίδια που συσσωρεύονται επί εβδομάδες έφεραν

τα ποντίκια και ότι άλλο   αρέσκεται στη βρωμιά.

Οι κάδοι δεν έχουν πλυθεί ποτέ όσο διαρκεί η θητεία σας.

Μας κατηγορούν αναγνώστες ότι δεν γράφουμε για την

έλλειψη καθαριότητας, αν και μας αδικούν γιατί επανερ-

χόμαστε συνέχεια.

Εχουμε γράψει και ξαναγράψει, τα λουλουδάκια που τα

αλλάζετε κάθε λίγο και λιγάκι γιατί ξεραίνονται και στοι-

χίζουν στο δημότη υπερβολικά ποσά, ενώ οι παιδικές

χαρές είναι σπασμένες, δεν τιμά κανέναν στην πόλη. 

Απλά θυμίζουν τα καθρεφτάκια σε πρωτόγονους λαούς

άγνωστα γι’ αυτούς.

ΒΑΘΕΙΑ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ

Τραγική απώλεια για την οικογένεια του Βασίλη Παπα-

δόπουλου, συνταξιούχο τώρα ταμία της Εθνικής Τράπε-

ζας Βούλας. Εχασε το γυιο του Νίκο Παπαδόπουλο, σε

τροχαίο ατύχημα και κηδεύτηκε στον Αγιο Νεκτάριο Βού-

λας την περασμένη εβδομάδα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                                                                                     

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25355/26-06-

2012 κατεπείγον έγγραφο του

Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέν-

τρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης, ζητήθηκε από τους Δήμους

της χώρας να αποσταλούν έως την

29/6/2012 τα οικονομικά στοιχεία

που αφορούν τους δικαιούχους των

προνοιακών επιδομάτων.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1945/4-7-

2012 έγγραφο, ο Δήμος Παλλήνης

απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών (Υ.Ε.Α.Η.Δ) τη δαπάνη για την

καταβολή των προνοιακών επιδομά-

των του Γ΄ διμήνου 2012, η οποία

ανέρχεται στο ποσό των

2.954.087,06 ευρώ. 

Έως και σήμερα 23/7/2012, το

Υπουργείο Εσωτερικών (Υ.Ε.Α.Η.Δ)

δεν έχει πιστώσει το λογαριασμό

του Δήμου με τα κονδύλια που απαι-

τούνται για την πληρωμή των προ-

νοιακών επιδομάτων στους 4.500

περίπου δικαιούχους.

Στα ερωτήματα που έχουμε θέσει

κατ’ επανάληψη προς την αρμόδια

Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών (Υ.Ε.Α.Η.Δ) η απάντηση είναι

ότι “δε γνωρίζουν πότε θα πιστω-

θούν οι λογαριασμοί”.

Με δεδομένo ότι οι δικαιούχοι των

προνοιακών επιδομάτων είναι άν-

θρωποι για τους οποίους το προνοι-

ακό επίδομα καλύπτει θέματα

επιβίωσης, αλλά και την αδυναμία

του Δήμου μας να καταβάλει  από

ιδίους πόρους το ποσό αυτό, θεω-

ρούμε ότι η αντιμετώπιση αυτή είναι

τουλάχιστον  ανεύθυνη και θα πρέ-

πει το κράτος να μεριμνήσει για την

έγκαιρη καταβολή των χρημάτων

των προνοιακών επιδομάτων, προ-

κειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι

χιλιάδες ανήμποροι συμπολίτες μας

– δικαιούχοι.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Τα προνοιακά επιδόματα δεν έφθασαν

ακόμη στην Παλλήνη
Ο Δήμαρχος καταγγέλει με επιστολή

Παραιτήθηκε 

ο αντιδήμαρχος

Παλλήνης

Γιάννης Λεστάκης

Νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο

Παλλήνης, μετά την παραίτηση

του αντιδημάρχου Γιάννη Λε-

στάκη, ορίστηκε ο Φώτης Αβαρ-

κιώτης, με τις ίδιες αρμοδιότητες

(καθαριότητα κλπ.)

Ο Γιάννης Λεστάκης παραιτή-

θηκε για λόγους υγείας.

ΑΝΤΙΘΕΤΗ και 

η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΟΥΝ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ  ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Σχέδιο για τη δημιουργία στην ελεύθερη παραλία της

Βάρκιζας ενός είδους  «βιομηχανικής τουριστικής  παρα-

λιακής  ζώνης»  που  η πιθανή εφαρμογή του θα σημάνει

όχι μόνο πλήρη υποβάθμιση   του φυσικού  πολιτιστικού

και κοινωνικού περιβάλλοντος,  αλλά θα στερήσει τε-

λείως  την ησυχία και την ηρεμία και από τους λουόμε-

νους και κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής,

ετοιμάζουν τα ΕΤΑ.   

Η Εναλλακτική Δράση είναι αντίθετη  με το προωθούμενο

αυτό μοντέλο και θα αγωνισθεί σε συντονισμό με τους

συλλόγους του Δήμου και με τις συλλογικότητες του Δι-

κτύου  Προστασίας του Σαρωνικού για απόρριψή του.

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.: Τ.Ε. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
με πολλές, καλές εκδηλώσεις

Λόγω των μεγάλων οικονομικών δυσκολιών πολλοί

συνάνθρωποί μας δε θα φύγουν για διακοπές. Ετσι

οι εθελοντές, προτείνουν να οργανωθούν στο κάμ-

πινγκ της Βούλας ποικίλες ψυχαγωγικές εκδηλώ-

σεις που θα συνδυάζουν το κολύμπι στην ελεύθερη

πλέον παραλία του κάμπινγκ με τη διασκέδαση και

την αναψυχή.                                          

Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν. Ανάμεσα στις

προτάσεις που κάνουν στην επόμενη γενική συνέ-

λευση είναι:  

Κινηματογραφικές προβολές

Μουσικές βραδιές

Συλλογική κουζίνα

Διάφορες συζητήσεις

Τουρνουά μπίτς βόλει

Τετραήμερο κάμπινγκ για ανέργους

Βέβαια, στη γενική συνέλευση μπορούν να γίνουν

και άλλες προτάσεις

Όπως είναι γνωστό το κάμπινγκ της Βούλας είναι

ανοιχτό από τις 10 Ιουνίου  για όλους και λειτουρ-

γεί με αυτοδιαχείριση από τη συνέλευση εθελον-

τών, οι οποίοι φροντίζουν για τον εξωραϊσμό και

την καθαριότητα. Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές για

όλους που επιθυμούν να βοηθήσουν και όσοι είναι

παρόντες παίρνουν τις αποφάσεις. 

Εχουν επίσης πραγματοποιήσει με επιτυχία μία μου-

σική βραδιά με πανσέληνο και μία κινηματογραφική

προβολή της ταινίας «Ακόμα και η Βροχή»

Ομως, για να οργανωθούν οι ποαναφερόμενες εκ-

δηλώσεις θα χρειασθεί πολύ εθελοντική δουλειά.

Γι’ αυτό οι “εθελοντές” καλούν: «Οσους και όσες πι-
στεύουν ότι αξίζει και μπορούμε να οργανώσουμε
το «Καλοκαίρι Αλληλεγγύης 2012» είτε συλλογικό-
τητες, είτε πολίτες κυρίως από την Αττική καλούν-
ται να προσέλθουν στην επόμενη συνέλευση για να
τις αποφασίσουμε και να τις οργανώσουμε. 
Οσοι δε μπορούν να είναι την Τετάρτη, αλλά μπο-
ρούν να συνεισφέρουν να δηλώσουν τη διαθεσιμό-
τητα τους είτε στο  Email ena.drasi@gmail.com, είτε
στα τηλέφωνα  210 8958016 (που είναι και φαξ) και
στο κινητό 6977990887. Στα ίδια τηλέφωνα και  πα-
ρέχονται πληροφορίες 
Εκτός από τους ανειδίκευτους εθελοντές χρει-
άζονται και ειδικευμένοι όπως ηλεκτρολόγοι,
υδραυλικοί, ψυκτικοί, μάγειροι. Χρειάζονται επίσης
και καλλιτέχνες όπως μουσικά σχήματα, DJ, μεμο-
νωμένοι τραγουδιστές ή μουσικοί, ηθοποιοί κ.α». 

Η είσοδος του κάμπινγκ βρίσκεται 200 μέτρα από

την αφετηρία του τράμ της Βούλας προς Γλυφάδα

Αυτονόητο είναι ότι οι εκδηλώσεις «Καλοκαίρι Αλ-

ληλεγγύης» θα πραγματοποιηθούν, εφόσον επαρ-

κούν οι διαθέσιμοι εθελοντές

Περισσότερες πληροφορίες για το Κάμπινγκ της

Βούλας υπάρχουν στις ιστοσελίδες

www.enallaktiki-drasi.gr  και

www.geitoniamou.gr  

Μέλη της συνέλευσης του κάμπινγκ Βούλας

Νέα δικογραφία

για τα Λατομεία

Μαρκοπούλου

Νέα δικογραφία, τη δεύτερη

σε διάστημα λίγων εβδομά-

δων, σχηματίζει το Τμήμα

Περιβαλλοντικής Προστα-

σίας της ΕΛΑΣ για την υπό-

θεση της παράνομης

λειτουργίας των λατομείων

Μαρκοπούλου. 

Από την εισαγγελία διετάχθη

προκαταρκτική εξέταση στο

πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε

από την αστυνομία να προ-

χωρήσει σε κατάσχεση των

σκαπτικών μηχανημάτων που

βρίσκονται στο λατομείο, και

να εξακριβώσει τα στοιχειά

ταυτότητας των μελών του

ΔΣ τη εταιρείας ΑΦΟΙ Κ.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕ που κατηγορεί-

ται για παράνομη λατόμευση. 

Η προκαταρτική διετάχθη

στα μέσα Ιουνίου, μετά την

απόφαση  του εισαγγελέα

να ασκήσει δίωξη για πλημ-

μέλημα, αντί για κακούρ-

γημα, σε βάρος των 10

ατόμων που είχαν συλλη-

φθεί επ’ αυτοφώρω στο

χώρο του λατομείου. 

Τότε, παρότι το Τμήμα Προ-

στασίας Περιβάλλοντος

είχε σχηματίσει ογκώδη φά-

κελο με στοιχεία εις βάρος

των 10 συλληφθέντων και

της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥ-

ΡΟΥ ΑΕ, ο εισαγγελέας είχε

παραπέμψει την υπόθεση

όχι στον ανακριτή, αλλά στο

Τριμελές Πλημμελειοδικείο,

το οποίο με τη σειρά του

είχε δώσει μια πρώτη ανα-

βολή για τις 12 Ιουνίου. 
“skai.gr”  - “Καθημερινή”

Δώδεκα παραλίες της

Αττικής στις οποίες πρέ-

πει να αποφεύγεται η κο-

λύμβηση ανακοίνωσε το

υπουργείο Υγείας. Σε εγ-

κύκλιό της, η υφυπουρ-

γός Δημόσιας Υγείας,

Φωτεινή Σκοπούλη, ανα-

φέρει ότι οι ακατάλληλες

παραλίες στην Ανατο-

λική Αττική είναι οι:

Η περιοχή των ναυπη-

γείων, του λιμανιού και

του όρμου Λαυρίου μέχρι

τη ΔΕΗ, με εξαίρεση την

περιοχή που αρχίζει από

την ακτή Χέλμη και συνε-

χίζεται μέχρι την περιοχή

Θορικού (Ακτή Θεάτρου).

Στη Ραφήνα, σε όλο το

μήκος της εξωτερικής

πλευράς του προσήνε-

μου μόλου του λιμανιού.

Σε ζώνη 200 μέτρων από

τα σημεία εκβολής των

αγωγών των εγκαταστά-

σεων που βρίσκονται

στις περιοχές Νέας Μά-

κρης και Μαραθώνα και

ειδικότερα των κατασκη-

νώσεων ΘΑΛΑ και των

κατασκηνώσεων Αερο-

πορίας.

Ακατάλληλη επίσης για

κολύμβηση είναι και η

περιοχή του Ασωπού πο-

ταμού.

Με την υπογραφή δύο συμ-

βάσεων, μεταξύ Δήμου

Ωρωπού και ΕΥΔΑΠ, μπαί-

νει οριστικό τέλος, σε ένα

από τα πολλά προβλήματα

που κληρονόμησε η δημο-

τική αρχή Ωρωπού, με μεί-

ωση του συνολικού χρέους

όλων των πρώην Δήμων και

Κοινοτήτων, συμπεριλαμβα-

νομένων και του νέου

Δήμου Ωρωπού, κατά 50%.

Ετσι,  νοικοκυρεύονται τα

οικονομικά του Δήμου και

μπαίνουν σταθερές βάσεις

για περαιτέρω εξυγίανση

και ανάπτυξη και  παράλ-

ληλα ενισχύεται η αμοιβαία

σχέση εμπιστοσύνης με-

ταξύ Δημοτικής Αρχής και

δημοτών με την αποτελε-

σματική άσκηση των διοικη-

τικών της καθηκόντων σε

σύντομο χρονικό διάστημα,

προς όφελος των πολλών. 

«Ο Δήμαρχος Ωρωπού,

Γιάννης Οικονομάκος,

έκανε την ακόλουθη δή-

λωση:

«Προτιμούμε να μην καθό-

μαστε με σταυρωμένα
χέρια μπροστά στα προβλή-
ματα αλλά να δίνουμε εφι-
κτές λύσεις εκεί που
μπορούμε. Έτσι και με τα
χρέη της ΕΥΔΑΠ, οφειλές
που κληρονομήσαμε από το
παρελθόν, πιστέψαμε ότι
μπορούμε να πετύχουμε

μείωση και να διαπραγμα-
τευτούμε ευνοϊκότερους
όρους αποπληρωμής και τα
καταφέραμε. Μοναδικός
μας στόχος, όπως έχω πει
επανειλημμένα, είναι να
νοικοκυρέψουμε τον Δήμο,
σεβόμενοι τα δημόσια οικο-
νομικά. 

Τα ονόματα των γενικών γραμματέων

των Περιφερειών ανακοίνωσε η Γενική

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω-

νίας.

Οι νέοι Γενικοί Γραμματείς των Απο-

κεντρωμένων Διοικήσεων στις Περιφέ-

ρειες, «μοιράστηκαν» από τα τρία

κόμματα που συγκροτούν την κυβέρ-

νηση. Η ΝΔ όρισε τους 4, το ΠΑΣΟΚ

τους δύο και η ΔΗΜΑΡ έναν.

Ετσι καθήκοντα Γενικών Γραμματέων

ανά Περιφέρεια αναλαμβάνουν:

Αττική: Στην Αττική, στη θέση του Ηλία

Λιακόπουλου που αποχωρεί, αναλαμ-

βάνει ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω  Κα-

λογερόπουλος Δημήτριος, που είχε

υποστηριχθεί από τη Ν.Δ. στις τελευ-

ταίες εκλογές.

Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα: Γερακούδη

Καλλιόπη

Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία: Θεοδωρί-

δης Ηλίας

Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιο:

Αγγελάκας Μανώλης

Μακεδονία-Θράκη: Καρούντζος Αθανά-

σιος

Αιγαίο: Καλογήρου Χριστιάνα

Κρήτη: Δεικτάκης Γεώργιος

Οι νέοι γραμματείς 

στις Περιφέρειες

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ

από το ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Ακατάλληλες παραλίες 

για κολύμβηση

στην Ανατολική Αττική 
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Αντί για γιατρούς πήραν νεκροφόρα

Τις μεγάλες ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, διαπιστώ-

νοντας οι κάτοικοι καθημερινά, αποφάσισαν διαμαρτυρηθούν

και να κάνουν κατάληψη. Λύνοντας την κατάληψη σύστησαν

μια Επιτροπή για την παρακολούθηση των προβλημάτων και

των ελλείψεων, έκαναν και έναν έρανο για να συμβάλλουν

στην προμήθεια των αναλώσιμων του Κ. Υγείας.

Αντ’ αυτού τελικά αποφάσισαν να αγοράσουν μία νεκροφόρα!

Ε, αφού δεν μπορούν να τους κάνουν καλά, να συνοδεύονται

τουλάχιστον κόσμια!
Στοιχεία από τα “Πατμιακά Χρονικά” 

Εξ’ όνυχος τη λέαινα

Την απερισκεψία μιας στιγμής, πλήρωσε με την στέρηση

του όνειρου ζωής. Τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς

Αγώνες η αθλήτρια του τριπλού, Βούλα Παπαχρήστου.

Πρόκειται για την αθλήτρια που απεβλήθη από τους Ολυμ-

πιακούς αγώνες, γιατί αντέγραψε φράση που της ανέβα-

σαν στο τουίτερ και την έβαλε κι αυτή στο δικό της, καθ’

ότι ήταν ρατσιστικό.

Η αθλήτρια χάνει τη ζωή της, τις ατελείωτες ώρες προπό-

νησης και ιδρώτα για μία απερισκεψία και οι ιθύνοντες

έδειξαν την “πυγμή” τους, να τιμωρήσουν τον ρατσισμό

μέσω της αθλήτριας!!! 

Οποίος στρουθοκαμηλισμός! Την κατηγορούν και γιατί

κρυφοβλέπει” προς τη Χρυσή Αυγή. Μα τη “Χρυσή Αυγή”

την έβαλαν οι ίδιοι μέσα στη Βουλή, άρα οι ίδιοι τη νομι-

μοποίησαν.

Το ΔΝΤ γνώριζε· δεν έχει πουθενά

κανένα επιτυχημένο παράδειγμα!

«Ξέραμε στο Ταμείο από την αρχή ότι το πρόγραμμα
αυτό ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί, επειδή δεν εί-
χαμε κανένα, μα κανένα, επιτυχημένο παράδειγμα», 

...«Η τρόικα υποτίμησε τις αρνητικές επιδράσεις που
θα είχε το φάρμακό της στην ελληνική οικονομία».

...«το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες πε-
ρικοπές συνέβαλαν στο καθοδικό σπιράλ αποδεκατί-
ζοντας την οικονομική ζήτηση εντός της Ελλάδας».

Αυτά και άλλα δήλωσε ο πρώην Υφυπουργός Οικο-

νομικών και Εθνικής Οικονομίας και πρώην εκπρό-

σωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Παν. Ρουμελιώτης, σε

συνέντευξη που έδωσε στους New York Times,

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Αναξιμένης Ευρυστράτου Μιλήσιος, αέρα άπει-

ρον έφη την αρχήν είναι, εξ ού τα γινόμενα και

τα γεγονότα και τα εσόμενα και θεούς και θεία

γίγνεσθαι, τα δε λοιπά εκ τούτου  απογόνων»

Ιππόλυτος  ελ Ι,7, 1.

(Ο Αναξιμένης είπε, ότι ο άπειρος αέρας είναι η

θεμελιώδης αρχή, από την οποία προέρχονται

όσα γεννήθηκαν, όσα γεννιούνται και όσα θα

γεννηθούν, οι θεοί και τα θεία, ενώ τα υπόλοιπα

προέρχονται από τα παράγωγά του).

Στο σημερινό άρθρο γίνεται λόγος για τον Ανα-

ξιμένη, τον τρίτο σε διαδοχικό χρόνο φιλόσοφο,

που καταγόταν από τη Μίλητο. 

Για τους άλλους δυό  Μιλησίους, τον Θαλή και

τον Αναξίμανδρο, έχει ήδη γίνει  τις προηγούμε-

νες εβδομάδες, όσο  επέτρεπε η οικονομία του

χώρου, την κατά το δυνατόν διεξοδική αναφορά.

Γενικότερα  δε, η όλη   αυτή θεματική σειρά εν-

τάσσεται στην ενότητα των  άρθρων που θα ακο-

λουθήσουν, με τον γενικότερο τίτλο

Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι.    

Η αφύπνιση του  φιλοσοφικού ενδιαφέροντος

τονίσαμε, ότι το πρώτον είχε αρχίσει  στην Ιω-

νική Μικρά Ασία. Ίχνη βέβαια φιλοσοφικής ανη-

συχίας και διανόησης, συναντάμε κατά τους

προχριστιανικούς αιώνες στον Ινδικό λαό  στους

ύμνους της Ριγβέδας,  όπου εκεί  ανακινείται  το

πρόβλημα υπάρξεως και ανυπαρξίας και η αμφι-

βολία και ο στοχασμός περί του “Ενός”.  Αυτό

οδήγησε στην λατρεία  του Βράχμα, στην ιδέα

της “Ενιαίας ούσης αρχής των πάντων”, που

μέσα της εγκλείει όλη  την “εν τη γή” ύπαρξη. Το

Βράχμα είναι το θείο το απρόσωπο, το “μέγα

μηδέν”, αλλά και το “Έν”, το πέραν κάθε γνώσης

“και η πηγή των πάντων”. Από αυτό γεννήθηκε η

θρησκεία του Βούδα, που απαλλοτριώνεται και

ευαγγελίζεται στο Κάρμα, το επακολούθημα δη-

λαδή από την ενοχή της μετενσάρκωσης  και της

απόρριψης του θείου. 

Θαυμαστή η Ινδική φιλοσοφία, αλλά δεν μπό-

ρεσε ποτέ να αποκολληθεί  από τις ρήσεις του

δογματικού  βωμού. Τουναντίον η ελληνική φι-

λοσοφία,  η οποία ενστερνίζεται το νόημα της

πλήρους ελευθερίας και απαλλάσσεται από

κάθε εξωτερική καθυπόταξη, δημιούργησε τη φι-

λοσοφία της Δύσης και τη κριτική μεθοδολογία

της επιστήμης, αυτά στα οποία  βασίζεται η ει-

δοποιός διαφορά της. 

Ο Αναξιμένης έζησε κάπου ανάμεσα στο 585  και

528 π.Χ. ήταν δε κατά 24 χρόνια νεώτερος σε

ηλικία από τον δάσκαλό του Αναξίμανδρο. Πρέ-

σβευε, ότι η ύλη είναι η “κατ’ αίσθησιν  εμπειρία”.

Κρατώντας  δηλαδή μια πλήρη διάσταση από τον

Θαλή και Αναξίμανδρο τόνιζε,  ότι μόνο αυτά τα

πράγματα που εμπίπτουν στα αισθητήριά μας και

προκύπτουν από την εμπειρία μας,  είναι τα

πραγματικά. Μας είπε ακόμη,  ότι  η αρχή των

πάντων είναι ένα συγκεκριμένο υλικό σώμα:  ο

“Αήρ”. Από αυτόν γεννώνται  όλα .    Ο “Αήρ” όχι

μόνο  εξαπλούται και διαχέεται επί των πάντων,

αλλά μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε και την

παρουσία του από την  κινητικότητά του.

Στην  χωρίς όρια απλωμένη  υλική μάζα του

αέρα,  ανάγεται το κάθε τι το οποίο γενετικά

υπάρχει ή έρχεται στη φάση της ύπαρξης. Κον-

τολογής, τίποτα δεν επιζεί  χωρίς αέρα, τουλά-

χιστον στον πλανήτη μας. Στρωτή  άποψη,

απόλυτα κατανοητή και απτή, αλλά και θαυμα-

στή στην απλότητά της, όταν λάβει κανείς

υπ΄όψιν και τις πραγματικές και κοινωνικές συν-

θήκες της   εποχής κατά την οποίαν εκστομίζε-

ται.

Ο αέρας λοιπόν είναι για τον Αναξιμένη η “Πνευ-

ματική” ύλη, είναι ο Αέρας  ή άλλως το  στοιχείο

το  ταυτισμένο με το θείο εμφύσημα ή πνοή.

Αλλά πάλι κατά τον  Αναξιμένη, και η ανθρώπινη

ψυχή η ίδια εμφυσείται και επιζεί από τον αέρα,

δεν παύει δε να είναι συνάμα  και  μια ζωοδότρα

πνοή αέρα, η  οποία  ελέγχει και συγκρατεί τον

ανθρώπινο οργανισμό στη ζωή.  

«Οίον η ψυχή, φησίν, η ημετέρα αήρ ούσα συγ-

κρατεί ημάς, και όλον το κόσμον πνεύμα και αήρ

περιέχει.»

Και έτσι με το συγκρατεί ημάς που εννοεί “εν

ζωή”, ήτοι  εμπεριέχεται σε εμάς  τους ζωντα-

νούς,  έρχεται για “πρώτη” φορά στο προσκήνιο

και θίγεται η κοσμοθεωρία στο   “περί ψυχής”

θέμα. Γι΄αυτό και ο Αναξιμένης διεκδικεί την πα-

τρότητα της εν λόγω εισήγησης. 

Φυσικά ο αέρας σε μια θεωρητική προκοσμική

κατάσταση είναι αόρατος στο ανθρώπινο μάτι,

χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς ενδογενή

διάρθρωση.  Με την υγρασία και θερμοκρασία  η

ποσότητά του υπόκειται σε ποιοτικές μεταβολές:

με τη θέρμανση καθίσταται   αραιότερος, ενώ  με

την ψύξη πυκνότερος. Έτσι ανάλογα με την

υπάρχουσα θερμοκρασία  μεταπίπτει σε

‘’θύελλα’’, η οποία όσο η ψύξη αυξάνει μεταβάλ-

λεται σε “ομίχλη”, μετά   σε “σύννεφο” και τέλος

σε ‘’πέτρα’’.

Δεύτερη πάλι πρωτοπορία του Αναξιμένη στην

επιστημονική παρατήρηση,  είναι αυτή της μετα-

βλητότητας,  η αρχή του ποιοτικού μετασχημα-

τισμού.  Με αυτές τις  ποιοτικές αλλαγές, ο

Αναξιμένης ερμηνεύει την τελική εξελικτική

φάση του παρόντος κόσμου, αλλά και την θεο-

γονία όταν ισχυρίζεται ότι ο αέρας είναι θεός:

«θεόν είναί φησι». Σχετικά ο Κικέρων στο “Περί

της  Φύσεως των θεών”  γράφει: «post

Anaximenes aera deum», δηλαδή πως  ο Αναξι-

μένης μας λέει, ότι ο αέρας είναι θεός. 

Πιστεύει  ότι  ο δικός μας ο κόσμος δεν είναι ο

μοναδικός στο σύμπαν, αλλά  συνυπάρχουν ταυ-

τόχρονα αναρίθμητοι πολλαπλοί κόσμοι· και σε

αντίθεση με τον Αναξίμανδρο, δεν δέχεται  την

“διαδοχική”  παρουσία τους, αλλά μόνο την ταύ-

τιση.  Οι κόσμοι αυτοί, μας λέει, είναι αναρίθμη-

τοι, συνεχώς γεννώνται, συνεχώς  πεθαίνουν και

τελικά επιστρέφουν στο αρχικό άπειρο Νεφέ-

λωμα. 

Η κοσμολογία του Αναξιμένη, συγκρινομένη με

την πλατιά θεώρηση του Αναξίμανδρου είναι πιο

απλοϊκή.           

Για τη Γή πιστεύει  πως είναι επίπεδη και  εφιπ-

πεύει στον αέρα·  σαν πλατιά  δε  υποβαστάζε-

ται  από αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τ΄άστρα,

αλλά και τον ήλιο και τη σελήνη, τα  οποία   όντα

και αυτά επίπεδα υποστηρίζονται από τα ρεύ-

ματα του αέρα,  γι’ αυτό και αιωρούνται:  …. «Ου

γαρ τέμνειν αλλά επιπωματίζειν τον αέρα τον

κάτωθεν» διευκρινίζει  σχετικά   ο Αριστοτέλης.

Τα άστρα προσέτι είναι πύρινα: «Πυρίνην μεν την

φύσιν των άστρων περιέχειν δε τινά και γεώδη

σώματα συμπεριφερόμενα τούτοις αόρατα». Δη-

λαδή  ανάμεσα στα πύρινα αστέρια υπάρχουν

και μερικά σώματα σαν τη γη, που δεν φωτίζον-

ται, γι’ αυτό είναι αόρατα.  Ομως  τα πύρινα

άστρα δεν μένουν ακίνητα, αλλά περιστρέφον-

ται σπρωγμένα από τον συμπυκνωμένο κοσμικό

αέρα. Αυτός ο συμπυκνωμένος αέρας, που κάτω

από ορισμένες συνθήκες ο ποσοτικός του όγκος

μεταβάλλεται σε σύσταση  ποιοτικά,  αποτελεί

κατά Αναξιμένη την πρωταρχική ουσία που απο-

τελεί το συστατικό κόσμου, τον “Αέρα”, ο οποίος

όπως προελέχθη μεταβαλλόμενος πάλι αλλάζει,

δημιουργεί την όποια νέα μορφή του Ουρανού. 

Τον Ξενοφάνη και Ηράκλειτο,  χρονικά φιλοσο-

φικούς διαδόχους του Αναξιμένη,   έπαψε να

απασχολεί η παλιά κοσμογονία, όσον αφορά την

αναζήτηση του “ένός και μοναδικού βασικού συ-

στατικού της ύλης”, εξ ού έχει παραχθεί  ο κό-

σμος όλος.  Τώρα το φιλοσοφικό ενδιαφέρον

εστιάστηκε στην αναζήτηση μιάς  νέας θεολο-

γίας, που θα οδηγούσε στην   ενότητα της δομής

των πραγμάτων, παρά στην  υλική τους σύσταση. 

Στη Δύση, οι  Ελληνες φιλόσοφοι συν τώ χρόνω

απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από τον

στοχασμό των Μιλησίων.  Αργότερα όμως, φτά-

νοντας και διανύοντας τον 5ο π.Χ. αιώνα, οι

Αναξαγόρας, Λεύκιππος και  Δημόκριτος, αφού

αντιμετώπισαν τις ελληνικές σχολές της Κάτω

Ιταλίας και δη των Ελεατών, επανήλθαν  στον

στοχασμό των Μιλησίων επί της Ύλης και ιδιαί-

τερα στον Αναξιμένη  και  στις κοσμογονίες του,

οι οποίες καίτοι απλοϊκές, δεν έπαυσαν ποτέ να

γοητεύουν τη λαϊκή μη επιστημονική παράδοση. 

Αλλά περί όλων αυτών και άλλων, αν είμαστε

καλά,  θα συνεχίσομε τον Σεπτέμβριο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Αναξιμένης ο Μιλήσιος
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Ήρθε πάλι στα χέρια μου μετά από πολλά

χρόνια, ενώ έψαχνα ένα άλλο βιβλίο στη βι-

βλιοθήκη μου. «Ειρήναιως και Λευτέρω», το

κύκνειο άσμα του φίλου μου, ηθοποιού, λο-

γοτέχνη και καθηγητή της Αγωγής του

Λόγου, Νίκου Παπακωνσταντίνου, που είχε

κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ρώντας
τον Μάϊο του 1992. Όσοι από τους παλαι-

ότερους παρακολουθούσαν «Το Θέατρο της
Δευτέρας» από την ΕΤ1 θα θυμούνται τη βι-

βλική μορφή του Νίκου Παπακωνσταντίνου,

που είχε χαρίσει συγκλονιστικές ερμηνείες

και σε τηλεοπτικές μεταφορές αριστουργη-

μάτων της νεοελληνικής πεζογραφίας. 

Μού έκανε την τιμή να προλογίσω ένα αλ-

ληγορικό παραμύθι του όπου, εκτός όλων

των άλλων διαχρονικών μηνυμάτων του,

αναδεικνύει ότι από καταβολής ανθρώπου,

τη διαφορά κάνει πολύ συχνά ο ένας. Το

βίωσε στο εαυτό του ο Νίκος, το τι μπορεί,

το πόσα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Σε

προχωρημένη ηλικία έμαθε τη ρωσική

γλώσσα επειδή ήθελε να διαβάζει από το

πρωτότυπο τα έργα του αγαπημένου του

Ρώσου λογοτέχνη Πούσκιν. Έμαθε τόσο

καλά μιά ακόμα ξένη γλώσσα, ώστε να ανα-

δειχθεί σε έναν από τους καλύτερους Έλ-

ληνες μεταφραστές του Πούσκιν. Αλλ’ ίσως

αυτό δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο εκείνο

που έλαμπαν τα μάτια του όταν το ονόμαζε

έργο της ζωής του. Ενός Ανθρώπου έργο,

πέτρα-πέτρα χτισμένο από τα χέρια του

Νίκου Παπακωνσταντίνου, το θέατρο της

Σέττας στην Εύβοια, πιστή σμικρογραφία

του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου, με εκ-

πληκτική ηχητική, που το ολοκλήρωσε το

1991 και περιγράφει τον πολυετή αγώνα

του στο βιβλίο του Θέατρο Σέττας-το έργο
της ζωής μου.

Συγχωρείστε με που παραθέτω ένα από-

σπασμα από εκείνον τον προ εικοσαετίας

πρόλογό μου στο παραμύθι του Νίκου Πα-

πακωνσταντίνου Ειρήναιως και Λευτέρω.

Θα μπορούσε να είχε γραφτεί σήμερα.

«Παραμύθι! Σε τούτη δω τη δράκα γης με

παραμύθια και τραγούδια, τρεις χιλιάδες

χρόνια τώρα, περνούν τα νάματα και τα

οράματα της φυλής από γενιά σε γενιά. Κι

αν πουθενά ο παραμυθάς στον Ειρήναιω

δεν αναφέρει τόπο και χρόνο και ταυτότητα

εθνική για τον ήρωά του, μόνο το όνομα της

Λευτέρως δίπλα του αρκεί για να ευωδιάσει

Ελλάδα όλο το γραφτό του. Γιατί σε τούτη

δω τη δράκα γης, τρεις χιλιάδες χρόνια

τώρα, λατρεύουμε την Ελευθερία κι έχουμε

χύσει ποταμούς αιμάτων στον βωμό της.

Γιατί εδώ δοξάστηκαν και προσωποποιήθη-

καν οι αρετές που προβάλλει με τον Ειρή-

ναιώ του ο Νίκος Παπακωνσταντίνου. Εδώ ο

μοναχικός Ηρακλής, ο Διγενής, εδώ οι ημί-

θεοι παλεύουν με θεριά και τυράννους, εδώ

δοξάζονται οι λίγοι με την θεόρατη ψυχή,

εδώ είναι που λυσσούν οι μάγισσες με τα

φίλτρα τα τρομερά να την υποτάξουν αυτή

τη λευτερογεννήτρα ψυχή κι ως ένα βαθμό

ανησυχητικό τό ‘χουν καταφέρει.

Παραμύθι λοιπόν; Δώδεκα αδέρφια, σκλά-

βοι του δυνατού τυράννου κι ο δέκατος τρί-

τος σήκωσε κεφάλι, είπε ΟΧΙ στη λογική

των σκυφτών, ο Έλληνας ο προαιώνιος τρε-

λός και τά ‘βαλε ο νεραϊδοπαρμένος με ρη-

γάδες, τέρατα και μάγισσες. Δεν θέλει

μόνο αρετή και τόλμη των ολίγων η λευτε-

ριά, παππού Ανδρέα Κάλβε, θέλει και τρέλα

περισσή, θεϊκή τρέλα.

Παραμυθά Νίκο Παπακωνσταντίνου, θέ-

λουμε πάλι τους παραμυθάδες μας σήμερα,

εμείς οι προσγειωμένοι και υπογειωμένοι

γνωστικοί, απόγονοι των τρελών που μας

χάρισαν τη λευτεριά. Τους χρειαζόμαστε

τους παραμυθάδες μας εμείς οι ρεαλιστές,

που μας παραμυθιάζουν με αστραφτερά

μπιχλιμπίδια οι έμποροι των εθνών και οι

ντόπιοι μεταπράτες τους. Τους χρειαζόμα-

στε σήμερα όσο ποτέ άλλοτε –κι ας μη το

συνειδητοποιούμε- για να μας ξυπνήσουν

από τον θανάσιμο λήθαργο της μόνης επι-

τρεπτής γνώσεως για μεροδούλι-μεροφάϊ,

που μας διδάσκουν ξένοι ρηγάδες και μά-

γισσες. Δεν χρειάζεται πια το μαστίγιο στα

σημερινά καταναλωτικά δίποδα. Αρκεί να

βλέπουν πάντοτε μπροστά τους το λαμπερό

καρότο, που κρατά πρόθυμα τα ξελιγωμένα

τετράποδα υποζύγια στον δρόμο που δια-

λέγει ο αφέντης τους.

Γνωρίζουν καλά οι σταυρωτές πως όσο βα-

θειά κι αν μπήξουν τα καρφιά τους στο

σώμα ενός λαού, δεν τον εξουσιάζουν αν

δεν πατήσουν πρώτα την ψυχή του. Ψυχές

υποταγμένες κι αλλοτριωμένες, ούτε με

οργή, ούτε με άλλον απ’ τους ισόθεους

παλμούς της λευτεριάς μπορούν να δονή-

σουν τα σώματα των σκλάβων. Γιατ’ είναι

σαν το σκυλί που γεννήθηκε μαντρωμένο κι

αν δεν το θρέψει ο αφέντης του μόνο να

ψοφήσει τού μένει. Γνωρίζουν καλά το λοι-

πόν οι έμποροι των εθνών πως για να θά-

ψουν την Ελλάδα, πρέπει πρώτα να θάψουν

πατόκορφα με τα καταναλωτικά τους μπάζα

το μαγικό δεντρί των παραμυθιών στα τρί-

σβαθα της ψυχής μας, εκεί όπου σε κάθε

παραπέντε του χαμού μας ανθίζει η σωτή-

ρια τρέλα μας και μάς ανασταίνει».

Γράφτηκε πριν από 20 χρόνια. Θα μπορούσε

κάλλιστα να έχει γραφτεί σήμερα.

Λένε πως η πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας

είναι λίγο πριν το λυκαυγές. Είναι ακόμα

πολύ μπροστά μας αυτή η πιο σκοτεινή

ώρα. Τα σημάδια στη σπάλα του αρνιού δεί-

χνουν ότι και πάλι θα επαληθεύσουμε τον

Κωστή Παλαμά και θ’ ανασηκωθούμε όταν

δεν θά ‘χουμε πια άλλο σκαλί να κατρακυ-

λήσουμε πιο βαθειά στου Κακού τη σκάλα.

Αν και είναι πάντοτε παρακινδυνευμένες οι

προβλέψεις γι’ αυτόν τον λαό. Έχει γελοι-

οποιήσει άπειρες φορές τις προβλέψεις και

τους οιωνούς. Η αχίλλειος πτέρνα της γερ-

μανικής πολεμικής μηχανής στον Β΄ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο ήταν ότι ποτέ δεν μπόρεσαν

να συνυπολογίσουν τον αστάθμητο παρά-

γοντα. Και σήμερα το ίδιο κάνουν. Έπειτα

ας μη λησμονούμε ότι πάντοτε οι άνθρωποι

έκαναν σχέδια και πάντοτε περνούσε τε-

λικά το σχέδιο Εκείνου. Αλλά αν προσπα-

θήσει κάποιος να το εξηγήσει αυτό στον

Σόϊμπλε θά ‘ναι σαν να απαγγέλλει την

Οδύσσεια σε μπαμπουΐνο.

Ελλάς, ένα παραμύθι για τρελούς
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Πίσω και πέρα από τα Μνημόνια και την αναλγησία

του κράτους, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα… που όσο

και να χτυπάνε κάποιοι ….ξεχωρίζει  και αποτελεί πα-

ράδειγμα προς μίμηση ανά τον κόσμο. Το κακό είναι

ότι μένει κρυμμένη εκεί “φοβούμενη” πως αν βγει στο

φως θα “καεί” από το τέρας της γραφειοκρατίας και

του φθόνου που έχει μπει για καλά στο DNA μας.

Μένει εκεί και με ευθύνη δική μας -των δημοσιογρά-

φων – λόγω του …δόγματος που μας κατατρέχει ότι

“ειδήσεις είναι μόνο οι κακές ειδήσεις”. Λάθος.

Πριν λίγο καιρό το onalert, παρουσίασε τρεις Έλληνες Αε-

ροπόρους οι οποίοι “έβαλαν τα γυαλιά” στη τρόϊκα  μ΄ένα

πρόγραμμα κωδικοποίησης φαρμάκων που έφτιαξαν. Σή-

μερα θα σας γράψουμε για το “θαύμα” του 401 Νοσοκο-

μείου, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να μας πείσουν

να μην κάνουμε καμία αναφορά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του onalert.gr,  στο 401 εδώ

και αρκετά χρόνια -από το 2008- γίνεται μια πρωτο-

ποριακή για την Ελλάδα, χειρουργική επέμβαση σε

περιπτώσεις ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Ένας

στρατιωτικός γιατρός μας εκπαιδεύτηκε με δική του

πρωτοβουλία και με τη βοήθεια της υπηρεσίας στην

Αγγλία. Επιστρέφοντας δυσκολεύτηκε πολύ να πεί-

σει το σύστημα να του επιτρέψει να χειρουργεί ανευ-

ρύσματα στον εγκέφαλο, χωρίς να αγγίζει καν το

κεφάλι του ασθενούς. Η μέθοδος, πολύ απλοϊκά θα

σας το πούμε, προβλέπει την εισαγωγή κάποιων

“ελατηρίων” μέσα στο ανεύρυσμα, τα οποία εξασφα-

λίζουν ότι αυτό δεν πρόκειται να σπάσει. Φθάνουν

εκεί μέσω μιας μικρής τομής που γίνεται όχι στο κε-

φάλι, αλλά ψηλά στο μηρό του ασθενούς!

Με συμπαραστάτη έναν παλαιότερο νευροχειρουργό,

ο νέος γιατρός ξεκίνησε τη νέα μέθοδο στο 401.

Κάθε χρόνο το νοσοκομείο κάνει περίπου 100 τέτοια

χειρουργεία, με τους ασθενείς να αποχωρούν υγιέ-

στατοι από το νοσοκομείο 24 ώρες μετά την επέμ-

βαση! Όλα τα δημόσια νοσοκομεία στέλνουν τέτοια

περιστατικά στο 401 το οποίο “χρεώνει” τα ταμεία με

κόστος από 3000 έως 5000 ευρώ! Είναι το κόστος

των υλικών ανάλογα με το μέγεθος του ανευρύσμα-

τος. Το νοσοκομείο χρεώνει αλλά εννοείται ότι …δεν

πληρώνεται. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να παρέχει ου-

σιαστικό κοινωνικό έργο, γιατί αν ένας ασθενής κάνει

αυτή την επέμβαση σε κάποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο

θα πρέπει να πληρώσει 50.000 ευρώ!

Αυτό είναι το μικρό αλλά πολύ ουσιαστικό “θαύμα”

του 401. Το μάθαμε τυχαία και εκπλαγήκαμε όταν δια-

πιστώσαμε ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν

επιθυμούσε τη δημοσιότητα! Οι άνθρωποι του νοσο-

κομείου επειδή “θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τό-

νους” και από το ΓΕΣ για να “μη θεωρηθεί ότι
…διαφημιζόμαστε”!
Γι’ αυτό και δεν αναφέρουμε ονόματα γιατρών αλλά

και του προσωπικού του νοσοκομείου το οποίο αγόγ-

γυστα και χωρίς κανένα όφελος υποστηρίζει το χει-

ρουργείο κάθε μέρα, ακόμη και στις αργίες!

Υπάρχει λοιπόν πολύ …”άλλη Ελλάδα”. Ακόμη και

μέσα σ΄ αυτόν τον διαρκώς κατηγορούμενο δημόσιο

τομέα. Ας την ανακαλύψουμε και ας την αναδεί-

ξουμε. Κυρίως βέβαια ας της επιτρέψουμε να συνε-

χίσει να δουλεύει

Ντενίζ  Ρώντα

Η άλλη Ελλάδα που ξεχωρίζει
Το “θαύμα” στο Νοσοκομείο 401
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Χρόνια τώρα, είχα ανοιχτή πρόσκληση,  για

φιλοξενία στην Πάτμο, όχι από Πατινιώ-

τισσα (δεν γνωρίζω γιατί ονομάζονται έτσι

και όχι Πάτμιοι), αλλά από Βουλιαγμενιώ-

τισσα, που εδώ και πολλά χρόνια έχει απο-

κτήσει ένα παλιό παραδοσιακό σπίτι, στον

παραδοσιακό οικισμό της Πάτμου, το Κα-

στέλο στη Σκάλα.

Ετσι λοιπόν στη φετινή πρόσκληση, απάν-

τησα θετικά και την Παρασκευή και 13, κόν-

τρα στις προλήψεις, ταξιδέψαμε τρεις

φίλες για την Πάτμο.

Πολλά είχα ακούσει για το νησί: είναι

ήσυχο, είναι ιερό, έχει πολύ καλό τουρισμό,

έχει αναπτυχθεί ορθολογικά.

Ετσι κρατούσα “μεγάλο καλάθι” για το νησί.

Το νησί βεβαίως που ως φυσική ομορφιά

δεν με απογοήτευσε. Εχει μία γοητεία που

σε παραπέμπει σε άλλους καιρούς· με πα-

νοπλίες και ...κουρσάρους. Με βυζαντινά

καπετανάτα...

Τα σπίτια που έχουν μείνει παραδοσιακά, τα

στενάκια και τα καλντερίμια, η χώρα και το κά-

στρο με τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής σπίτια!

Την πρώτη κιόλας ημέρα, κατεβήκαμε στο

λιμάνι για καφέ και πρώτη γνωριμία.

Κολυμπήσαμε στον Κάμπο, μία από τις

καλές παραλίες του νησιού, όπως λένε,

γιατί εγώ θα την έλεγα απλώς μια ...παρα-

λία.

Τις πέντε ημέρες που μείναμε εκεί αλλά-

ξαμε πολλές παραλίες και βρήκαμε και ιδι-

αίτερα όμορφες με ψιλή άμμο, με βότσαλο

αλλά και με χαλίκι.

Αγριολίβαδο, Πέτρα, Ψιλή Αμμος και... Εχει

πολλές παραλίες· κάποιες που προσεγγί-

ζονται με τα πόδια, κάποιες με το καΐκι.

Γενικά το νησί δεν είχε επισκέπτες (τουρί-

στες), Ελληνες είτε ξένους· ήταν λιγοστοί.

Η Πάτμος περικλείεται από μικρά μικρά νη-

σάκια, πανέμορφα με παραλίες εκλεκτές

και απόμερες που μπορείς να τα επισκε-

φθείς με ημερήσια εκδρομή (Μακροχώρι,

Ασπροχώρι, Αρκοί, Λειψοί)...

Οπως θα έχετε ακούσει η Πάτμος ονομάζε-

ται και “ιερό νησι”, γιατί εκεί γράφτηκε η

“Αποκάλυψη από τον Ιωάννη, μέσα σε μία

σπηλιά, που σήμερα θεωρείται ιερή, γιατί

“εκεί ακουγόταν η φωνή του Θεού, όταν
υπαγόρευε στον Ιωάννη το κείμενο της
Αποκάλυψης”.
Η σπηλιά της Αποκάλυψης βρίσκεται  στο

μέσο της διαδρομής από το λιμάνι της Σκά-

λας μέχρι τη χώρα. Σήμερα έχει ασφαλτική

οδό, αλλά παραμένει στο μεγαλύτερο

μέρος της διαδρομής και το παλιό πλακό-

στρωτο μονοπάτι (το καλντερίμι), που προ-

τίμησα να το διαβώ κατεβαίνοντας από τη

Χώρα.

Η σπηλιά έχει διαμορφωθεί σε λατρευτικό

χώρο από τον ιδρυτή της μονής της Πάτμου

Όσιο Χριστόδουλο. 

Ολη η Χώρα είναι ένα κάστρο με το κυρίως

κάστρο επιβλητικό στη μέση και γύρω του

όλα τα σπίτια χτισμένα με σοκάκια σε

επαφή μεταξύ τους και από την ταράτσα

του ενός περνάς στο σπίτι του άλλου είτε -

τα χρόνια εκείνα - έμπαινες στο κάστρο

προκειμένου να προφυλαχθείς από τους

πειρατές.

Η φυσική του ομορφιά, η θεϊκή του “υπο-

στήριξη” έχει “βολέψει” τους Πατινιώτες και

έχουν αποξεχαστεί στις υπηρεσίες που

πρέπει να προσφέρει το νησί τουριστικά.

Βολεμένοι λοιπόν στην τουριστική “ιερό-

τητα”  οι Πατινιώτες, άφησαν βασικά στοι-

χεία για να φύγει κανείς με τις καλύτερες

εντυπώσεις. Από τα ταξί, που σε άφηναν

όπου εκείνοι ήθελαν, από το αυτοκίνητο

ταξί που μόλις καθόσουν στο κάθισμα έβγα-

ζες καντήλες από την υψηλή θερμοκρασία,

αφού τα κρατούσαν “καταλιακού” με κλει-

στά παράθυρα(!!!) και χωρίς κλιματισμό!

Και όταν διαμαρτυρηθείς για κακή υπηρεσία

είτε στο ταξί, είτε στο κατάστημα που πού-

λησε ληγμένα τουλάχιστον ένα χρόνο! οχυ-

ρώνονται όλοι με μία “ομερτά”. 

«Μη το φωνάζουμε κιόλας να μας ακού-
σουν κι άλλοι»!
Στη Χώρα έχει πολύ όμορφα μαγαζιά με

ποικιλίες φαγητών από παραδοσιακό έως

γκουρμέ...

Οπως επίσης σε κάποιες παραλίες βρήκαμε

εστιατόρια με εξαιρετική εξυπηρέτηση και

σέρβις (ένεκα της απόστασης από τον πολύ

τουρισμό, τον εκτιμούν περισσότερο).

Συναντήσαμε βέβαια και πολύ “ωραίους”

ανθρώπους, Πατινιώτες και Πατινιώτισες.

Πρόθυμους να μιλήσουν και να εξυπηρετή-

σουν, όπως ο γιατρός και προϊστάμενος του

Κέντρου Υγείας, Δαμιανός, η γυναίκα του

Ανίτα, η Μαρουλίτσα που τους θυμόμαστε

με πολύ αγάπη.

Και τους συναδέλφους με την εφημερίδα

“Πατμιακά Χρονικά”, που λένε τα πράγματα

με το όνομά τους. 

Την Πάτμο δεν την απορρίπτουμε· θα ξανα-

πάμε και ελπίζουμε ότι θα βρούμε κάποια

μικρά - μικρά πράγματα πολύ καλύτερα.

Αννα Μπουζιάνη

Περιδιαβαίνοντας τα στενά της Πάτμου
Προστατευόμενο Μνημείο παγκόσμιας

κληρονομιάς και ιερό νησί

Πάτμος: το όνομα της πι-

στεύεται ότι προήλθε από

παραφθορά του ονόματος

του βουνού Λάτρας στην

Καρία της Μικράς Ασίας.

Σύμφωνα με τη Μυθολογία,

η Πάτμος συνδέεται με τη

διέλευση από το νησί του

μητροκτόνου Ορέστη. Η Πά-

τμος πρωτοαποικήθηκε από

Κάρες (3η χιλιετία π.Χ.)

σύμφωνα με τα αρχαιολο-

γικά ευρήματα στην πε-

ριοχή Καστέλι. Πρώτοι

Έλληνες κάτοικοι του νη-

σιού θεωρούνται οι Ίωνες

και αργότερα οι Δωριείς. 

Οι πρώτες αναφορές για

την Πάτμο, ανάγονται στην

Ελληνική μυθολογία, όπου

η Σελήνη ζούσε τον ερωτά

της με τον Ενδυμίωνα και

προστατεύοντο απο τη  θεά

Άρτεμις.  Εκει λατρευόταν η

Άρτεμις Πατμία, ο ναός της

οποίας, όπως μαρτυρούν

επιγραφές και σωζόμενοι

κίονες, βρισκόταν στη θέση

του σημερινού μοναστηριού

του Αγίου Ιωάννη του Θεο-

λόγου. (Αλλωστε συνηθιζό-

ταν από τους χριστιανούς,

όπου υπήρχε αρχαίος ναός

να χτιστεί πάνω του κά-

ποιος χριστιανικός).

Ο χριστιανισμός επικράτησε

από νωρίς στο νησί, όπως

δείχνουν ίχνη παλαιοχρι-

στιανικών ναών και αντικει-

μένων.

Στη θέση Καστέλι υπάρχουν

αρχαιολογικά ίχνη πόλης

του 4ου π.χ αιώνα. Ηταν

ένας προνομιακός βραχώ-

δης λόφος που είχε οπτική

και στις δυο θάλασσες,

αλλά βρίσκεται και μερικά

...πόδια κοντά τους. 

Από τα καλοδιατηρημένα

μνημεία, συμπεραίνεται ότι

γύρω από την Ακρόπολη

που το περιστοίχιζε, ήταν

κτισμένος ο ναός του Απόλ-

λωνα, ο ναός του Βάκχου

και ο Ιππόδρομος.

Και σημερα τα σπίτια του

είναι παραδοσιακά με χον-

τρό τοίχωμα και αρχιτεκτο-

νική, κάτι που διατηρείται

και στις σημερινές κατα-

σκευές.

Τον 2ο π.Χ. αι. οι Ρωμαίοι

μετατρέπουν το ερημωμένο

από πειρατικές λεηλασίες

νησί σε τόπο εξορίας. Χρη-

σιμοποιήθηκε επίσης ως κα-

ταφύγιο και ορμητήριο

Αράβων πειρατών που εκμε-

ταλεύονταν τους πολυάριθ-

μους προστατευμένους

όρμους της.

Τη σημερινή της φήμη απο-

κτά από την εποχή που ο

Ευαγγελιστής Ιωάννης ο θε-

ολόγος εξορίζεται από την

Έφεσο κατά τη διάρκεια της

αυτοκρατορίας του Δομιτια-

νού, όπου απομονωμένος

σε μια σπηλιά,  ο Ιωάννης

γράφει το βιβλίο της Αποκά-

λυψης, εξ’ ου και λέγεται

σπηλιά της Αποκάλυψης   

Η περίοδος της Αραβοκρα-

τίας, αφήνει την Πάτμο σχε-

δόν έρημη. Ετσι εύκολα

παραχωρείται όλο το νησί,

από τον Βυζαντινό αυτο-

κράτορα Αλέξιο Α΄ τον Κο-

μνηνό, σε έναν μορφωμένο

μοναχό, τον Χριστόδουλο

Λατρηνό (1088) για να χτί-

σει μοναστήρι προς τιμήν

του Ευαγγελιστή.

Η ίδρυση της μονής του

Αγίου Ιωάννου του Θεολό-Βουτιές στα καταγάλανα νερά, στο Ασπρονήσι, με τα κάτασπρα χοντρά βότσαλα.

Ας ξεφυλλίσουμε λίγο την ιστορία...
Γενική άποψη της Πάτμου

Αποψη του Κάστρου.

Λεπτομέρεια στα στενά του Καστελιού
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Σε ηλεκτρονική εφημερίδα μετά την τελευταία διακο-

πείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανεγράφη

σχόλιο με τίτλο:

«Το μεγάλο τσίρκο των 3B”
Δεν θα διαφωνήσω κατ’ αρχάς με τον τίτλο, ο οποίος

λίγο απέχει από την πραγματικότητα, δυστυχώς με ευ-

θύνη όλων μας.

Διαφωνώ με την τακτική του κ. Δαβάκη, οφείλω όμως να

παρατηρήσω ότι δεν αποτελεί μοναδικό φαινόμενο, αλλά

πολλοί παρασυρόμεθα σε παρόμοιες τακτικές, συχνά

πυκνά, χωρίς να εξαιρείται και ο Δήμαρχος, γεγονός το

οποίο και δημόσια του επισήμανα στην τελευταία συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συζήτηση του θέματος για ορισμό εκκαθαριστών για

την ΔΕΑΒ εξελίχθηκε ως ακολούθως:

Κατ’ αρχάς ρώτησα τον κ. Δήμαρχο εάν στην ιστοσελίδα

του Δήμου δημοσιεύτηκε, ότι ο Δήμος μας δέχεται προ-

σφορές από ενδιαφερόμενους προκειμένου να αναλά-

βουν την εκκαθάριση της ΔΕΑΒ. Μου απάντησε ότι δεν

έγινε παρόμοια δημοσίευση και ότι είπε στις υπηρεσίες

να εντοπίσουν τηλεφωνικά και άλλους ενδιαφερόμε-

νους συν τις 3 προσφορές που προϋπήρχαν όταν είχε

ξαναέρθει προ μηνών το θέμα προς συζήτηση στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο.   

Υπήρξε ένσταση εκ μέρους Δημοτικών Συμβούλων για

τον τρόπο ενημέρωσης τυχόν ενδιαφερομένων και ζη-

τήθηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος.

Ο Δήμαρχος μάλιστα δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση για

την αναβολή προκειμένου να υποβληθούν και άλλες

προσφορές.

Επακολούθησε ψηφοφορία.

Ψήφισα όχι στην αναβολή και δικαιολόγησα την ψήφο

μου, ότι θέλω να ανοιχτούν οι προσφορές ευχόμενος να

μην είναι μειοδότης αυτός που υποψιάζομαι.

Υπήρξε ένα πρόβλημα σχετικά με το εάν είχαν πρωτο-

κολληθεί οι παλαιότερες προσφορές και ένα πρόβλημα

με τις ημερομηνίες.

Τελικά μειοδότης ήταν αυτός που είχα κατά νουν.

Το πρόσωπο αυτό είχα γνωρίσει προ μηνών στο γραφείο

του αντιδημάρχου κ. Δαβάκη παρουσία του κ. Ζαχαρά-

του. Με ενημέρωσαν τότε ότι ήδη είχε κάνει έρευνα στη

ΔΕΑΒ κατ’ εντολή του πρώην Δημάρχου Γρηγόρη Κασι-

δόκωστα και ήταν της εμ-

πιστοσύνης του κ.

Ζαχαράτου. Επί πλέον μας

ενημέρωσε ότι είχαμε κάθε

δικαίωμα να ζητήσουμε και

οι τρεις, όπως και πράξαμε

την διενέργεια ελέγχου,

αφού μάλιστα πρόθεσή

μας ήταν να δοθεί ένα

τέλος σε όσα σχόλια ή κα-

ταγγελίες είχαν γίνει κατά

το παρελθόν. Είπα λοιπόν

στον κ. Ζαχαράτο ότι τε-

λικά μειοδότησε ο γνωστός σου, εκείνος κάτι μου απάν-

τησε και ο κ. Δαβάκης του είπε:

Είναι ψέμα ότι ο ....... είναι γνωστός σου*;

Τότε σαν ταύρος εν υαλοπωλείο ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχα-

ράτος ανταπάντησε,  ανέβηκε στη καρέκλα και παρακάμ-

πτοντας τους ενδιάμεσους επιχείρησε να κτυπήσει τον κ.

Δαβάκη εκστομίζοντας εμετικές ύβρεις.

Ο κ. Δαβάκης δυστυχώς ανταπάντησε στους χαρακτη-

ρισμούς και  τις ύβρεις αμυνόμενος και ευτυχώς που

πρόλαβαν κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος

να συγκρατήσουν και τους δύο με παράπλευρες απώ-

λειες τον τραυματισμό της κας Μαρίας Σίνα και τη δια-

κοπή του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έτσι ακριβώς έγιναν τα γεγονότα.

Σχετικά με το σχόλιο του ηλεκτρονικού τύπου,  ότι ο κ.

Δαβάκης φέρει βαρέως ακόμη το αποτέλεσμα της ψη-

φοφορίας της εκλογής του Δημάρχου έχω να παρατη-

ρήσω τα εξής:

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν εκ των προτέρων

σχεδόν γνωστό σε όλους και δεν αποτέλεσε έκπληξη.

Έκπληξη ήταν η στάση του κ. Ζαχαράτου προς τον μέχρι

τότε «κολλητό» του, όπως και σεις παραδέχεστε ότι

ήταν, ο οποίος αν και ήταν τοις πάσι γνωστό ότι θα γι-

νόταν αντιδήμαρχος δεν τον διέκρινε στοιχειώδη ευαι-

σθησία ώστε να το συζητήσει έστω με τον φίλο του και

όχι να τον ρίξει τόσο απότομα από τα σύννεφα που κοι-

μόταν ο κ. Δαβάκης.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευση

μου για τον νεαρό συνάδελφο κ. Νικόλαο Ζαχαράτο, ο

οποίος με την απαράδεκτη ενέργεια εκθέτει και τον Δή-

μαρχο και τον θεσμό που υπηρετεί.

Εάν είχε ενεργήσει έξυπνα ο κ. Δαβάκης και δεν απέ-

φευγε την επίθεση, θα οδηγείτο ο κ. Ζαχαράτος στο αυ-

τόφωρο και στη δικαιοσύνη με βαριές κατηγορίες και με

πολύ δυσάρεστα επακόλουθα.

Είναι ανθρώπινο να ενδιαφέρεται να αξιοποιεί κάποιους

γνωστούς του και να προσπαθεί να προτιμούνται να πα-

ρέχουν έμμισθες υπηρεσίες στο Δήμο ή στον ΟΑΠΠΑ

χωρίς να ζημιώνεται ο Δήμος αλλά του εναντίου να

ωφελείται θα έλεγα. 

Είναι νόμιμο.

Πρέπει όμως να το επιδιώκουμε;

Tέλος ας φροντίσει να χαμηλώσει τους τόνους και να

εμπεδώσει ότι δεν ασκούμε εξουσία, αλλά υπηρετούμε

τους δημότες και μάλιστα όταν δέχεται όπως αυτός

αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρει, να είναι πιο

συνεπής στις ώρες και τις ημέρες που πρέπει να έχει πα-

ρουσία στο Δήμο και πιο προσεκτικός σε συμπεριφορές.

Και κάτι επί του πιεστηρίου:

Αδυνατώ να πιστέψω και θεωρώ κακοήθειες τα λεγό-

μενα ότι αν κάποιοι δεν συνετιστούμε θα αντιμετωπιζό-

μαστε πλέον με παρόμοιες τακτικές. 

Iωάννης Νιτερόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

* Για λόγους δεοντολογίας, το όνομα δεν το αναφέρουμε, παρ’ ότι

ο επιστολόγράφος το σημειώνει, αλλά η ευθύνη δημοσιοποίησης

είναι κοινή.

γου, σήμανε την γένεση ενός πολιτιστικού - πνευματικού -

θρησκευτικού κέντρου, που αποτελεί σημείο αναφοράς

όλου του χριστιανικού κόσμου. Μετά την 4η σταυροφορία

η Πάτμος περιήλθε στους Βενετούς (1207). Μετά την

άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους (1453),

κατέφυγαν στο νησί πρόσφυγες από την Θράκη. Το 1461 ο

Πάπας έθεσε την Πάτμο υπό την προστασία του.

Εκτοτε το νησί, “αναγεννήθηκε”· αναπτύχθηκε ένας υψη-

λός πνευματικός και πολιτιστικός θύλακας, με έφεση στις

τέχνες και με αποκορύφωμα την  ίδρυση της Πατμιάδος του

γένους σχολής τον 18ο αιώνα. Στους κόλπους της σχολής

αναδείχτηκαν εκτός από τον ιδρυτή της Μακάριο Καλο-

γερά, σπουδαίες φυσιογνωμίες των γραμμάτων και της εκ-

κλησιαστικής δράσης.

Στις 20 Μαΐου 1912 ολοκληρώνεται η κατάληψη των Δω-

δεκανήσων από Ιταλικά στρατεύματα και λήγει η κυριαρχία

της Τουρκίας, που κράτησε 350 χρόνια. Η Ιταλία χρειάζεται

τα νησιά που τα θεωρεί απαραίτητα για τους οραματισμούς

της για κυριαρχία του στόλου της στη Μεσόγειο. Οι κάτοι-

κοι όμως των νησιών αντιδρούν άμεσα. Στις 4 Ιουνίου 1912

αντιπρόσωποι από όλα τα Δωδεκάνησα οργανώνουν στη

Πάτμο πανδωδεκανησιακό συνέδριο και κηρύσσουν τα

νησιά αυτόνομη "Πολιτεία του Αιγαίου" σαν πρώτο βήμα

στην ένωση με την Ελλάδα. 

Το 1943 με την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, τα νησία τα

καταλαμβάνουν οι Γερμανοί που τα παρέδωσαν στους Αγ-

γλους (1945) με το τέλος του πολέμου. Η βρετανική στρα-

τιωτική διοίκηση κράτησε δυο χρόνια. Στις 31 Μαρτίου 1947

τα νησιά παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο της Ελλάδας αν-

τιναύρχο Περικλή Ιωαννίδη. Το 1948 έγινε η επίσημη προ-

σάρτηση στις 9 Ιανουαρίου και συστήθηκε η Γενική

διοίκηση Δωδεκανήσου, με πρώτο διοικητή τον γιατρό Νι-

κόλαο Μαυρή.

Ας ξεφυλλίσουμε την ιστορία...

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α
Η αλήθεια για τα γεγονότα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Τι κάνει κάθε λογικός άνθρωπος

σε δύσκολους οικονομικά και-

ρούς;

Η απάντηση είναι εύκολη: πρώτον

προσπαθεί να μειώσει τα περιττά

έξοδα και δεύτερον προσπαθεί να

αυξήσει τα έσοδά του.

Αυτά βέβαια με την προϋπόθεση

ότι θέλει και μπορεί να το κάνει.

Ισχύει κάτι διαφορετικό για το

Δήμο 3Β; Δεν νομίζω, Αλήθεια

αυτό το 3Β μου θυμίζει απορρυ-

παντικό. Πόσα χρόνια χρειάζεται

ακόμα για να αλλάξει;

Εχω να κάνω δύο προτάσεις για

τα οικονομικά που μπορούν να φέ-

ρουν στα ταμεία μερικές εκατον-

τάδες χιλιάδες ευρώ.

Η πρώτη αφορά τα λουλουδάκια

που βλέπουμε κάθε λίγο να φυ-

τεύονται στα παρτέρια του Δήμου,

ομολογουμένως είναι πολύ ωραία.

Ο Δήμος θα μπορούσε με ελάχι-

στα έξοδα να ενεργοποιήσει το

δικό του φυτώριο στο Καβούρι,

που λειτουργούσε επί χρόνια, και

να πετύχει χαμηλό κόστος, αλλά

και περισσότερο χρόνο ζωής των

φυτών.

Η δεύτερη πρόταση έχει σχέση με

το αναψυτήριο δίπλα στο Δημαρ-

χείο της Βουλιαγμένης που παρα-

μένει κλειστό επί μήνες και ο Δήμος

χάνει σοβαρά χρηματικά ποσά,

αλλά και οι επισκέπτες δεν μπορούν

να έχουν ένα ποτήρι νερό. Επίσης

το αναψυκτήριο αποτελούσε σημείο

συνάντησης των κατοίκων και των

οικογενειών, αφού έχει και την παι-

δική χαρά.

Σωτήρης Ελευθερίου

τ. δημ. σύμβουλος Βουλ/νης

Τα 3Β χάνουν χρήμα σε δύσκολους καιρούς
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Διακόπηκε βίαια το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β
Και νέα αναμόρφωση προϋπολογισμού προκαλεί έντονες αντιδράσεις

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου στα 3Β, είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα

23 Ιουλίου στις 6μ.μ. με ερωτήσεις και

τοποθετήσεις προ ημερησίας. Μετά τη

σύντομη προ ημερησίας συζήτηση, προ-

χώρησαν στα θέματα της ημερήσιας διά-

ταξης, όπου τα τρία πρώτα αφορούσαν

οικονομικά θέματα:

1) Εγκριση εκθέσεων Β΄τριμήνου εκτέ-

λεσης του Προϋπολογισμού 2012.

2. Πρόταση αναμόρφωσης εσόδων- δα-

πανών λόγω της ύπαρξης ελλείματος

στον προϋπολογισμό

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού - λογι-

στικές τακτοποιήσεις.

Στα προ ημερησίας εθίγησαν διάφορα

θέματα από τους συμβούλους και της

μειοψηφίας, αλλά και της πλειοψηφίας.

Ο Παν. Καπετανέας αναφέρθηκε στην

παραίτηση της Διευθύντριας Οικονομι-

κών, για την οποία δεν πήρε από το Δή-

μαρχο τις απαραίτητες εξηγήσεις για

τους λόγους παραίτησής της, αλλά και

για τις διαπιστώσεις που έκανε  η ίδια

στο κείμενο παραίτησής της.

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς απάντησε ότι

έγινε δεκτή η παραίτησή της, αφού είχε

κατατεθεί τουλάχιστον 3 φορές και στη

θέση της τοποθετήθηκε ο κ. Τάγαρης.

Οσο για τα όσα διαπιστώνει, ο δήαμρχος

δήλωσε: “ο καθένας μπορεί να λέει ότι
θέλει”.
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος αναφέρθηκε

στις διαδικασίες των επιπτώσεων από

τις παραβάσεις που έχουν γίνει στην Α’

Πλαζ: «με ρυθμούς χελώνας προχω-
ράνε”, δήλωσε και ρώτησε αν έχει τε-

λειώσει η καταγραφή του προσωπικού,

σημειώνοντας ότι: πάνω από το 25%
του προσωπικού, δεν δίνει αυτό που
πρέπει να δίνει. 
Ο Γιάννης Σκουμπούρης επίσης ανα-

φέρθηκε στην Α’ πλαζ και ρώτησε πό-

σους ελέγχους έχει κάνει η ΕΠΕΛΑΚ, η

οποία λειτουργεί χωρίς αναπληρωματι-

κούς και ουσιαστικά δεν λειτουργεί.

Περιμένουν την έκθεση της Πολεοδο-

μίας, απάντησε ο δήμαρχος για την Α’

πλαζ.

¨”Αισθάνομαι 

ότι παραπλανούμαι”

Ζείτε αλλού...

Ο Παν. Καπετανέας, δήλωσε ότι «η έκ-
θεση χαρακτηρίζεται  από τα έργα και
τις επενδύσεις, όπου έχετε πιάσει
πάτο. Ολοι ξέρουμε, δεν είμαστε
αλλού. Απλά δίνετε λάθος ελπίδες και
όνειρα στους δημότες, με τον προϋπο-
λογισμό.
Περίμενα να δω μια πραγματική εικόνα,
την οποία όχι μόνο δεν είδα, αλλά τα
λέτε όλα τόσο καλά που ζείτε αλλού.
Θα πέσετε από τον ουρανοξύστη των
140 ορόφων»... και δήλωσε ότι κατα-

ψηφίζει.

Η Λυδία Αργυροπούλου σημείωσε ότι

τα στοιχεία δεν είναι αληθινά «γιατί τα
στοιχεία του 2011 είχαν και στοιχεία
του Οκτωβρίου και λείπουνε 2 μήνες.
Αρα δεν είναι αληθινά”. Τόνισε ότι στα

έργα είναι μόλις στο 2,76% και στις

υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές

έχουν καλυφθεί περίπου στο 30%.

Ο Γ. Νιτερόπουλος επεσήμανε ότι «τα
έσοδα νοσούν και από άλλους λόγους.
Δεν κυνηγάμε κάποια έσοδα, σβήνουμε
τις κλήσεις και ακόμα δεν μπορούμε να
καταλάβουμε πώς σβήνονται! »
Το ονόμασε υφαρπαγή ψήφου, αφού

δεν πρόλαβαν να διαβάσουν εννέα σε-

λίδες που τους έδωσαν την ώρα της

συνεδρίασης.

Εχουν καταρρεύσει τα έργα

Λαθροχειρία κάνει ο Ν. Ζαχαράτος. Τα

παρουσιάζει όλα καλά, είπε ο Γιάννης

Σκουμπούρης, που παρουσιάστηκε ιδι-

αίτερα μελετημένος και κατατοπιστι-

κός.

«Τα τακτικά έσοδα, μας είπε ότι έχουν
εισπραχθεί κατά 50%. Αλλά τα τακτικά
εάν λειτουργεί ένας Δήμος τα παίρνει.
Τα 6 από τα 20 είναι από τη ΔΕΗ, από
επιχορηγήσεις του κράτους κλπ, που
και τα δύο αυτά νούμερα φθάνουν το
40% Τα έκτακτα είναι 13,42%
Τα έργα που προαναγγείλατε προ-
εκλογικά έχουν καταρρεύσει και πρέ-
πει να το μάθει αυτό η κοινωνία.
Στο 9% είναι τα έσοδα και τα πρόστιμα
σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται από
την Τροχαία που πάνε στον οικείο
Δήμο. Τα έχετε καλά με την Τροχαία
φαίνεται.

Αδεια τα έδρανα της μείζονος αντιπολίτευσης
με εξαίρετη το Δ. Γεωργουλόπουλο και την
Αγαλιώτη. Μπροστά Καπετανές, Σκουμπούρης

Παραπλάνηση και λαθροχειρία 

ονόμασαν την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού,

Καπετανέας και Σκουμπούρης

Τα τρία πρώτα θέματα της ημερήσιας διά-

ταξης, αφορούσαν οικονομικά και ειση-

γητής ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Νίκος Ζαχαράτος.

Στην εισήγησή του ο Ν. Ζαχαράτος, είπε

μεταξύ άλλων ότι: «Από την εξέταση των
οικονομικών δεδομένων της έκθεση προκύ-
πρει ότι ο βασικός κορμός  του προϋπολο-
γισμού εσόδων εκτελείται ομαλά. Το
σύνολο των προϋπολογισθέντων τακτικών
και έκτακτων εσόδων - αφαιρουμένων των
επιχορηγήσεων για επενδύσεις - έχει ει-
σπραχθεί σε ποσοστό 55%, δηλαδή 5 πο-
σοστιαίες μονάδες περισσότερο από το
αναμενόμενο.
Ωστόσο παρατηρούνται σημαντικές υστε-
ρήσεις σε δύο τμήματα του προϋπολογι-

σμού εσόδων, και κυρίως στα “εισπρακτέα
υπόλοιπα προηγουμένων ετών”. Παράλ-
ληλα παρατηρείται σχετικά χαμηλός βαθ-
μός εκτέλεσης του προϋπολογισμού
δαπανών. Εντοπίζονται δαπάνες που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό, αλλά δεν
αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός
του έτους.
Η Δ/νση Οικονομικού εισηγείται προς θε-
ραπεία των ανωτέρω, την αναμόρφωση
εσόδων και δαπανών, κατά τρόπον ώστε να
αφαιρεθούν από τον προϋπολογισμό: α)
έσοδα που δεν αναμένεται να εισπραχθούν
και β) δαπάνες που δεν αναμένεται να
πραγματοποιηθούν, και με γνώμονα να μην
καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματι-
κός ο προϋπολογισμός».
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

αγώνας για 

πληρότητα 

προσωπικού 

Οπως γράφαμε σε προηγού-

μενο φύλλο η Παιδιατρική Κλι-

νική (Π.Κ.) του Ασκληπιείου,

έχει μείνει μόνο με έναν για-

τρό και δύο επικουρικούς και

γίνεται τιτάνια προσπάθεια να

τα βγάλουν πέρα.

Η Παιδιατρική επιτελεί σπου-

δαίο έργο στην περιοχή,  αφού

τα νοσοκομεία παίδων βρί-

σκονται πολλά χιλιόμετρα μα-

κριά και τα μποτιλιαρίσματα τα

κάνουν ακόμη μακρύτερα.

Γονείς, πολίτες και φορείς μα-

ζεύουν υπογραφές για να στη-

ρίξουν την Παιδιατρική του

Ασκληπιείου.

Γράφαμε όπως μας πληροφό-

ρησαν από την Π.Κ. ότι το παι-

διατρικό τμήμα λειτουργεί:

1. Σε καθημερινή βάση ιατρείο

–προγραμματισμένο και έκτα-

κτο  8:30- 13:30μ.μ 

2. Eιδικό ιατρείο αναπτυξιακής

παιδιατρικής 3 φορές εβδομα-

διαία Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη

3. Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-

κών σε 24ωρη βάση καθημερινά. 

4. Γενική εφημερία για την 2η

ΔΥΠΕ κάθε 4 ημέρες.

Αναγνώστης όμως, που είχε

διαβάσει για τη λειτουργία,

πήγε με το παιδί του στο

Ασκληπιείο και στην είσοδο

του είπαν ότι δεν λειτουργεί

για επείγοντα το Τμήμα και

έφυγε.

Αυτό γίνεται εσκεμμένως από

τη Διοίκηση του Νοσοκομείου,

λένε οι γιατροί του Παιδιατρι-

κού. 

Αλλος αναγνώστης όμως που

μπήκε μέσα χωρίς να ρωτήσει,

όπως μας είπε, και έφτασε στο

Παιδιατρικό εξυπηρετήθηκε.

Ο Δήμος δεν έχει ασχοληθεί,

ει μη μόνον η υπεύθυνη της

Κοινωνικής Υπηρεσίας δημοτ.

σύμβουλος Ν. Καραγιάν, που

το έθεσε δύο φορές προ ημε-

ρησίας. 

Μάλιστα το δημοτικό συμβού-

λιο της 23/7, ενημέρωσε το

σώμα ότι επικοινώνησε με το

γραφείο του Υπουργού Υγείας

και πήρε τη διαβεβαίωση ότι θα

στείλουν άλλους δύο συμβασι-

ούχους γιατρούς.

Αννα Μπουζιάνη

Το 4ο θέμα αφορούσε "Διορισμό εκκαθαρι-

στών για την εκκαθάριση της λυθείσας Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας

(Δ.Ε.Α.Β.)”.

Σημειώνουμε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις

αναπτυξιακού χαρακτήρα έχουν καταργηθεί

με νόμο και έπρεπε ήδη να έχει εκκαθαριστεί

η επιχείρηση, στην οποία έχει ξεκινήσει

έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος, ο οποίος

βρίσκεται στο τελικό στάδιο και πολλά λέ-

γονται και πολλά ακούγονται σχετικά.

Υπό κατάσχεση το Πλυντήριο

κάδων
Στο μεταξύ κλητήρες μπήκαν και κατάσχε-

σαν το Πλυντήριο κάδων που είχε αγοράσει

με λίζιγκ η ΔΕΑΒ. Κινητοποιήθηκαν ο Δή-

μαρχος και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι πα-

ρεμβαίνοντας και αποτρέποντας την

κατάσχεση στο ...παρά ένα.

Το θέμα πάντως, ήρθε για άλλη μια φορά με

“προχειρότητα”, “με λάθος διαδικασία”, “με
αισχρή εισήγηση”, ήταν οι επισημάνσεις συμ-

βούλων, αφού θα έπρεπε να έχουν κοινοποι-

ήσει - αναρτήσει τουλάχιστον στο ίντερνετ,

ότι δέχονται προσφορές προκειμένου να επι-

λεγεί η συμφερότερη για  να γίνει εκκαθά-

ριση της ΔΕΑΒ.

Από πολλούς συμβούλους σχολιάστηκε δυ-

σμενώς ότι πήραν κάποιες παλιές προσφο-

ρές που υπήρχαν στο συρτάρι και

τηλεφωνικά - όπως είπε ο δήμαρχος και τον

πληροφόρησαν οι υπηρεσίες - ενημέρωσαν

κάποιους που ενδιαφέρονται.

Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία, για αναβολή,

αλλά καταψηφίστηκε, οπότε προχώρησαν

στο άνοιγμα των προσφορών.

Διαβάζοντας την τελευταία προσφορά, ο δη-

μοτικός σύμβουλος Γιάννης Νιτερόπουλος

είδε ότι πρόκειται για γνωστό πρόσωπο και

επεσήμανε ότι: “είδατε που είχα δίκιο”, γιατί

διαφωνούσε στη διαδικασία, αλλά δέχθηκε

να ανοιχτούν οι προσφορές όπως είπε:

«μόνο και μόνο για να δω ποιοι είναι και εύ-
χομαι να μην έχει τη μικρότερη προσφορά
αυτός που υποψιάζομαι», όπου και επαλη-

θεύθηκε, αφού όταν ανοίχτηκε η τελευταία

προσφορά είπε προς τον Ν. Ζαχαράτο: «τε-

λικά μειδότησε ο γνωστός σου»

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος κάτι του

απάντησε και  ο Δημήτρης Δαβάκης του αν-

ταπάντησε: “Είναι ψέμα ότι ο ....... είναι γνω-
στός σου;”
Αυτό εξόργισε τον Ν. Ζαχαράτο, ο οποίος

επετέθη φραστικά και σωματικά, πατώντας

στην καρέκλα προς τον Δ. Δαβάκη, συμπιέ-

ζοντας τη δημοτική συμβουλο Μαρία Σίνα,

που βρισκόταν ανάμεσα με αποτέλεσμα να

πάθει κάκωση στο γόνατο!

Κάποιοι σύμβουλοι έτρεξαν να τους χωρί-

σουν και η συνεδρίαση διακόπηκε βίαια.

Ο Δήμος είχε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό

ένα κονδύλι 25.000 περίπου για τη φροντίδα των

αδέσποτων ζώων.

Κόβε από εδώ - κόβε από εκεί, όμως έφτασαν και

στο κονδύλι των αδέσποτων και το κουτσούρεψαν

στην συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπο-

λογισμού.

Παρέμβαση να μην κοπεί έκανε η Ρεγγίνα Αργυ-

ράκη, η οποία είναι πρόεδρος σε φιλοζωικό Σω-

ματείο μαζί με την Τίνα Κασιδόκωστα κι αυτή από

το Σωματείο. Η Ρεγγίνα Αργυράκη, τους τόνισε

ότι αν κόψουν το κονδύλι, θα στραφεί προς τις

ύπερθεν αρχές, γιατί βάσει Νόμου οι Δήμοι πρέπει

να φροντίζουν τα αδέσποτα.

Παρεμβάσεις να μην κοπεί, έκαναν σύμβουλοι

(Κοντονής, Γεωργουλόπουλος) και τελικά δεν το

έκοψαν· έκαναν διόρθωση.

Απλά διαχειριστήκατε ό,τι ερχόταν»,

κατέληξε ο Γιάννης Σκουμπούρης δη-

λώνοντας ότι θα το καταψηφίσει.

Τέλος τα θέματα ψηφίστηκαν με

οριακή πλειοψηφία 12 (13) συμβού-

λων.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο Δ. Δαβάκης δήλωσε ότι δεν μπορεί

να ψηφίσει μία τέτοια αναμόρφωση

προϋπολογισμού. “Εγώ και κάθε νοή-
μων άνθρωπος. Η παραγραφή 11 εκα-
τομμυρίων ευρώ από Πολεοδομικές
παραβάσεις που κάνει είναι πέρα για
πέρα παράνομη».

Ο Δ. Γεωργουλόπουλος δήλωσε ότι οι

τροποποιήσεις που προτείνουν σή-

μερα, είναι αυτές που πριν 7 μήνες

είχε προτείνει ο συνδυασμός του και

που τότε δεν τις δέχθηκαν.

Ελλειψη συνεργασίας του Αντιδημάρ-

χου οικονομικών με τον πρόεδρο του

ΟΑΠΑΔ, Γ. Νιτερόπουλο, επεσήμανε

ο ίδιος, αφού έγιναν τροποποιήσεις

στις επιχορηγήσεις του ΟΑΠΑΔ,

χωρίς να ενημερωθεί καν ο πρόεδρος.

“Ολα στο πόδι και στο παρά πέντε”,
δήλωσε ο Γ. Νιτερόπουλος. Την «ευ-
θύνη πάντα την έχει ο επικεφαλής, δη-
λαδή εσείς κ. δήμαρχε. Σας έφταιγαν
οι συνεργάτες. Κατηγορήσατε τον κ.
Δαβάκη,  1, 2, 3, 4 φορές. Φτάνει,
Τώρα;»

Για “λάθη στους κωδικούς, προχειρό-
τητα χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν σο-
βαρά θέματα”, βλέπει και ο Ντ.

Καραγιώργος επισημαίνοντας ακόμη

ότι αποσύρουν σοβαρούς κωδικούς

για αποκαταστάσεις κτιρίων, πεζοδρο-

μίων, αδέσποτων ζώων, μειώσεις πυ-

ρασφάλειας κλπ.

Στα χέρια πιάστηκαν σύμβουλοι της πλειοψηφίας

Παρέμβαση για τα αδέσποτα ζώα

Πηδούν τα κάγκελα για

να αθληθούν στη Βάρη
Πολίτες που είχαν μάθει και πήγαιναν κάθε από-

γευμα στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης και αθλούντο,

φέτος το βρίσκουν κλειστό με λουκέτο και φεύ-

γουν άλλοι απογοητευμένοι και άλλοι πηδούν τα

κάγκελα και μπαίνουν μέσα.

Παράπονα μας έκαναν κάτοικοι που είχαν συνη-

θίσει να αθλούνται.

Το θέμα έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο τέως

δήμαρχος Βάρης Παν. Καπετανέας, αλλά και ο

πρόεδρος του ΟΑΠΑΔ Γ. Νιτερόπουλος.

Ο πρόεδρος σε ερώτησή μας μας απάντησε, ότι

περιμένουν κάποιους φύλακες και θα ανοίξουν,

γιατί χωρις φύλακα γίνονται καταστροφές στις

εγκαταστάσεις.

Οπως μάθαμε έχουν προκηρύξει κάποιες θέσεις

φυλάικων και περιμένουν να έρθουν.
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Ανησυχία εκφράζει ο Εξωραϊστικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Ανάφλυστος” για τις εξαγγελίες του  Πρω-

θυπουργού, ότι έχει προγραμματίσει την μετατροπή του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά μέχρι το

Σούνιο σε ελληνική Ριβιέρα.

Με επιστολή τους που απευθύνουν στο

Δήμαρχο, ζητούν πλήρη διαφάνεια,

ενημέρωση και συνεργασία. 

Σημειωτέον ότι με πρωτοβουλία του

Συλλόγου, έχουν έτοιμη μελέτη για τις

Αλυκές, ως χώρο πολιτισμού, άθλησης

και αναψυχής, την οποία σε επόμενο

φύλλο μας, θα προσπαθήσουμε να ανα-

δείξουμε  και αναφέρεται στην κατα-

σκευή Κέντρου προβολής της ιστορίας

του Ελλαδικού χώρου και του γένους

των Ελλήνων, καθώς και της συμβολής

τους στον πολιτισμό.  

Σημειώνουν ακόμη, ότι  με βάση το πα-

ρελθόν, είμαστε υποχρεωμένοι να υποθέ-

σουμε, ότι με το νέο αυτό σχέδιο

σκοπεύουν να στερήσουν από εμάς τους

πληβείους και τις λίγες εναπομένουσες

αμμώδεις ακτές  και να τις παραδώσουν

ασυστόλως προς τους πατρίκιους-λαμόγια

ή στους ξένους επίδοξους κατακτητές της

ιερής ελληνικής γης.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 9–παρ. 11 του Ν.2238/1994 η κα-

ταβολή του φόρου εισοδήματος γίνεται σε 3 διμηνιαίες

δόσεις εάν όμως βεβαιωθεί τους μήνες Αύγουστο και Σε-

πτέμβριο σε 2 διμηνιαίες δόσεις  και εάν βεβαιωθεί τον

Οκτώβριο καταβάλλεται εφάπαξ εντός του μεθεπόμενου

μήνα από την βεβαίωση. 

Περισσότερες δόσεις καταβολής του

φόρου δεν προβλέπονται παρά μόνο εάν

λήξουν – καταστούν δηλαδή ληξιπρόθε-

σμες και ρυθμιστούν περαιτέρω ως ληξι-

πρόθεσμα χρέη σε 12 ή περισσότερες,

ανάλογα με την οικονομική κατάσταση

του φορολογούμενου,  μηνιαίες δόσεις

συμπεριλαμβανομένων των βεβαιωμέ-

νων προσαυξήσεων καθυστέρησης.

Εφέτος το προς βεβαίωση ποσό φόρου των τωρινών

φορ.δηλώσεων αγγίζει τα 6 δις.ευρώ σε σχέση με τα 1,4

δις ευρώ των δηλώσεων του προηγούμενου οικ.έτους δη-

λαδή εφέτος θα βεβαιωθεί από τις φορ.δηλώσεις ο τε-

τραπλάσιος φόρος  ακόμη και από φορολογούμενους

που τα προηγούμενα έτη έπαιρναν επιστροφή.

Εν’όψει του προκύπτοντος υψηλού ποσού φόρου για κα-

ταβολή και εν’όψει μίας γενικευμένης και αντικειμενικής

– αφού λεφτά  δεν υπάρχουν – στάσης πληρωμών από

τους μέχρι χθές συνεπείς φορολογούμενους, η ομο-

σπονδία των εφοριακών υπαλλήλων, κινούμενη προνοη-

τικά, απηύθυνε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών

να αποφασίσει την καταβολή του σε πολλές δόσεις. Πρω-

τοβουλία καθόλου τυχαία  εάν σκεφτεί κανείς τα κύματα

των αγανακτισμένων φορολογουμένων που θα κατακλύ-

σουν τα πολυπαθή πάντοτε - από πλευράς πληθώρας δια-

δικασιών που διεκπεραιώνουν (Φορ.δηλώσεις –χαράτσι

ΔΕΗ-εισφορά αλληλευγγύης –πιστοποιητικά κτλ) και με

ελλέιψεις προσωπικού - τμήματα εισοδήματος των ΔΟΥ

με σκοπό να κάνουν ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών για

να καθοδηγηθούν στην συνέχεια στα δικαστικά τμήματα

τα οποία σε ορισμένες ΔΟΥ στελεχώνονται από έναν και

μόνο υπάλληλο . 

Γι’αυτό ακριβώς το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ έχει κα-

ταρτίσει σχέδιο το οποίο τελεί υπό την έγκριση των τροι-

κανών και το οποίο προβλέπει την καταβολή του φόρου

του εκκαθαριστικού σημειώματος το μέγιστο σε 8-10 δό-

σεις ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήμα-

τος ως εξής:

• Oικογενειακό εισοδήμα εώς 50.000 – 8 ή 10  δόσεις.

• Oικογενειακό εισοδήμα από 50.001 εώς 80.000 - 6 δόσεις 

• Oικογενειακό εισοδήμα από 80.001,00 - 3 δόσεις.

Σχετικά  με τις ανωτέρω δόσεις ο γενικός γραμματέας

του ΚΕΠΥΟ Χάρης Θεοχάρης  ανέφερε  ότι  οι πολίτες

θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου

την πρώτη δόση κανονικά και στη συνέχεια θα ρυθμι-

στούν οι οφειλές για τις άλλες δύο δόσεις χωρίς να δι-

ευκρινίσει όμως τις λεπτομέρειες . 

Ελπίζουμε ό τελικός αριθμός των δόσεων που θα απο-

φασιστεί να είναι μεγαλύτερος και ακόμη να υπάρχει η

δυνατότητα να γίνει αντιστοίχηση – επικαιροποίηση –

λέξη επικαίρη τώρα – της εκκαθάρισης φόρου του προ-

ηγούμενου έτους στις τωρινές συνθήκες όπου πολλοί

φορολογούμενοι δεν έχουν πλέον τα εισοδήματα που

δήλωσαν το προηγούμενο έτος είτε γιατί είναι πλέον

άνεργοι είτε υπό επίσχεση ή ακόμη καιρό απλήρωτοι και

να προβλεφθεί για αυτούς διπλάσιος αριθμός δόσεων . 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ   ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14612

ΦΟΡΟΤΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προμήθεια Υγρών Καυσίμων
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, 19015
Πληροφορίες: Σ. Λάτσας
Τηλέφωνα: 22953 20337,  Fax: 22953 20328
E-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη : 
• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδι-
κασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη-
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων».
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φο-
ρέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο
κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη
βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδια-
γραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ.
1531/16-10-2003).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
• Της με αριθμό 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/4-2-2010) απόφασης Υπουρ-
γού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Την με αριθμό 107877/02-11-2011 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής / Γε-
νική Δ/νση εσωτερικής λειτουργίας /δ/νση οικονομικού / τμήμα προμηθειών
περί χορήγησης εξουσιοδότησης. 
• Την υπ’ αριθμ 164/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρι-

σης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 14086/19-06-2012) 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υγρών
Καυσίμων» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super,
βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών οχημά-
των, των μηχανημάτων και για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων για το
έτος 2012, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης τιμής
πώλησης των καυσίμων, οι οποίες προσδιορίζονται εβδομαδιαία από  το αρ-
μόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (σχετικός σύνδεσμος μέσων τιμών
εβδομάδας (http://www.fuelprices.gr.pdf) με τις διατάξεις των άρθρων 41-45
της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η δια-
δικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ,
θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 724.383,48€
πλέον ΦΠΑ 23% 166.608,20€, ήτοι συνολικής δαπάνης 890.991,68€ συμ-
περιλαμβανομένου το ΦΠΑ  23%
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προ-
ϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου
της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή
και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό
5 % όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης
αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια
ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση πε-
ριορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την
εγγύηση. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες
από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπρά-
τησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος
έναντι καταβολής του ποσού 15,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 24/08/2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γενικεύονται οι ανησυχίες για το παραλιακό μέτωπο

Ο “Ανάφλυστος” προτείνει σχέδιο για τις

Αλυκές Αναβύσσου
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Εργαστήριο ανακύκλωσης δημιούρ-

γησε η Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα

Δήμου Μαραθώνα, την Παρασκευή 20

Ιουλίου στην παραλία Βαρνάβα κατα-

σκευάζοντας από ανακυκλωμένα υλικά

κάδους απορριμμάτων. Η δράση εντάσ-

σεται στο πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, δημιουρ-

γία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό

επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινω-

φελούς χαρακτηρα στην Περιφέρεια

Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από

το ΕΚΤ του Υπουργείου εργασίας και

κοινωνικής ασφάλισης.

Η δράση αυτή έχει σκοπό  να ευαισθη-

τοποιήσει τους πολίτες δίνοντάς τους

ιδέες για την δημιουργία κάδων απορ-

ριμμάτων από πλαστικά μπουκάλια

νερού και αναψυκτικών. Στο ολοήμερο

αυτό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν παίρ-

νοντας μέρος λουόμενοι πολίτες και

παιδιά που εκπαιδεύτηκαν στην συγκε-

κριμένη κατασκευή. Οι κάδοι καθώς και

σακούλες απορριμμάτων που πρό-

σφερε ο δήμος Μαραθώνα δόθηκαν σε

επιχειρήσεις της παραλίας Βαρνάβα.

Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί

ώστε σε κάθε γωνιά των παραλιών του

δήμου Μαραθώνα  να υπάρχει κάδος

απορριμμάτων από διαφορετικά υλικά

προωθώντας την σημασία  της  ανακύ-

κλωσης. 

Οι προτάσεις και ιδέες της ανακύκλω-

σης συζητήθηκαν τις ημέρες που πέρα-

σαν από την Λαογραφική εταιρεία

Βαρνάβα και σε δύο παιδικούς σταθ-

μούς   του δήμου Μαραθώνα (πολυτέ-

κνων και Ν. Μάκρης) στα πλαίσια του

συγκεκριμένου προγράμματος.

Αναπολώντας
τα παλιά....

Τραγούδια της παλιάς Αθήνας, καν-

τάδες και τραγούδια που σφράγι-

σαν το ύφος και το ήθος μιας

ολόκληρης εποχής, παρουσίασε η

Χορωδία ΚΑΠΗ Λαυρίου στο Τε-

χνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο

Λαυρίου, σε μια όμορφη, νοσταλ-

γική βραδιά.

Οι «αιώνια έφηβοι»  αναβίωσαν

μνήμες, από μουσικές καντάδες,

φεγγαράδες, σοκάκια και ερωτικά

σκιρτήματα...

Η χορωδία του ΚΑΠΗ Λαυρίου,

τελεί υπό τη διεύθυνση του μαέ-

στρου Ευτύχη Ζαρμπ

Η γιορτή του Προφήτη Ηλία

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε, η εορτή του Προ-

φήτη Ηλία του Θεσβίτη, στην Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.

στην οποία πανηγυρίζουν τόσο η Ενορία του Προφήτη Ηλία

Κόρμπι Βάρης, όσο και το Ιερό Παρεκκλήσιο του Προφή-

του Ηλία Άνω Γλυφάδας, της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου

και Αγίου Παύλου.

Παραμονή της Εορτής τελέσθηκε στο Κόρμπι της Βάρης, ο

πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας, με την παρου-

σία πλήθους κόσμου και με τη συμμετοχή αρκετών Ιερέων.

Ανήμερα της Εορτής  ιερούργησε ο Μητροπολίτης κ. Παύ-

λος. Ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης

Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Μπουντούρης, αναφέρθηκε

στις ιστορικές, κοινωνικές και ηθικές συνθήκες που έζησε

ο Προφήτης Ηλίας, καθώς και στα πολλά θαύματα της επί-

γειας ζωής του.

Δεν παρέλειψε ο Μητροπολίτης να αναφερθεί και στο φλέ-

γον θέμα της ανεγέρσεως και επεκτάσεως του Ναού της

Ενορίας, το οποίο χρονίζει εδώ και πολλά χρόνια λόγω

γραφειοκρατικών χρονοβόρων διαδικασιών και δυστυχώς

μερικών αντιδρώντων κατοίκων της περιοχής οι οποίοι

έχουν υποβάλλει ενστάσεις, με αποτέλεσμα να έχει παγώ-

σει η διαδικασία. 

Ανήμερα το βράδυ, μετά το πέρας της Λιτανείας, διάφορα

παραδοσιακά συγκροτήματα παρουσίασαν παραδοσιακούς

χορούς, από πολλά μέρη της Ελλάδας.

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «Ένα τραγούδι για τον
Αργύρη», που αναφέρεται στη σφαγή του Διστόμου

από τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1944, παρου-

σίασε σε εκδήλωση η δημοτική παράταξη του Δήμου

Μαρκοπούλου «Δύναμη Ελπίδας»,  18/7.

Η ταινία αποτελεί έναν ύμνο στην ανθρώπινη θέληση

και μια αφορμή για μνήμες στην πρόσφατη ιστορία

μας. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί Ελβετική παραγωγή

και βραβεύτηκε με πολλά διεθνή βραβεία, τόσο για

την ποιότητά του όσο, κυρίως, για το θέμα που πραγ-

ματεύεται. 

Το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας, είναι ο Αργύρης

Σφουντούρης, ο οποίος διεσώθη σε ηλικία 4 ετών από

την Γερμανική θηριωδία εκείνης της αποφράδας ημέ-

ρας και ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκ-

δήλωση. Ο Αργύρης Σφουντούρης, «κέρδισε» τους

παρευρισκόμενους με την αμεσότητα, την απλότητα

και την σαφήνεια των απαντήσεών του στα ερωτή-

ματα που του ετέθησαν, και είναι ένας  από τους πρω-

τεργάτες της προσπάθειας που καταβάλλεται για τις

γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του κα-

τοχικού δανείου στη χώρα μας.

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

«Ένα τραγούδι για τον Αργύρη» 
από τη “Δύναμη Ελπίδας”
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα,    24-7-2012

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  38437

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ :  ΑΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     

ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955, FAX : 2109657131                                                   

EMAIL: promithies@vvv.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2012-2013»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ της με α/α 20/2012 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπη-

ρεσιών  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την υπη-

ρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2012-2013», προϋπολογισμού

29.566,74€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.

3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98, όπως

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη

με α/α  20/2012 και την με αρ. Πρωτ.  35584/11-7-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα στη Βούλα, Κ.Κα-

ραμανλή 18 την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 και ώρα 10.00, κατά την

οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-

κασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-

γισμού της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 1.478,33 €

ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα, το 5% επί του προϋπολογισμού

της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α της ομάδας που αντιστοιχεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-

ραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου

καθημερινά  από  Δευτέρα 30-7-2012 έως Παρασκευή  24-8-2012 και ώρες

8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 25/7/2012                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,

για την “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών” αρ. προμ. 50/2012, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ. 214/23.7.2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

149.928,39 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δη-

μαρχείο Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την Δευτέρα 27 Αυγούστου

2012, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης

την 10:30 π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωποα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμέ-

νου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από τη Δευτέρα 6 Αυ-

γούστου έως την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012, ώρες 08:00 - 13:00. Για την

παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν τη δαπάνη ανα-

παραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την

αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφο-

ρίες: Νικολάου Μαρία τηλ. 210 6.04.713.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μία από τις εφτά ωραιότερες παραλιακές διαδρο-

μές με αυτοκίνητο στην Ελλάδα, έχει ανακηρυχτεί

ήδη πριν από τριάντα περίπου έτη, η διαδρομή

Βούλα-Σούνιο, από το εξαιρετικό περιοδικό αυτοκι-

νήτων “4 ΤΡΟΧΟΙ” του Κώστα Καβαθά. Η βραχώδης

ακτή, ακριβώς κάτω από την εκκλησία της Αγ. Μα-

ρίνας Κορωπίου, ήταν και είναι ένα από τα σημεία,

που πλήθος ηλικιωμένων χρησιμοποιούσε και χρη-

σιμοποιεί  για πρόσβαση στη θάλασσα.

Ευχαριστούμε λοιπόν, τον Δήμαρχο Κορωπίου κ.

Δημήτρη Κιούση, για την τοποθέτηση σκάλας πρό-

σβασης στη θάλασσα, προς διευκόλυνση όλων.

Παράσχης Σάββας, Κουλουτμπάνης Βασ. Καρρά. Κ

και πολλοί άλλοι που ενδιαφέρονται, φυτεύοντας

δέντρα και καθαρίζοντας τη γύρω περιοχή.

Στην αγορά σύντομα θα υπάρ-

χει πρόγραμμα επιδότησης για

μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμ-

πορίου που στο πλαίσιο της

παρούσας προκήρυξης ενι-

σχύονται υφιστάμενες, νέες

και υπό σύσταση επιχειρήσεις

σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις:

οι επιχειρήσεις που έχουν του-

λάχιστον δύο πλήρεις κλει-

σμένες διαχειριστικές

χρήσεις.

2. Νέες επιχειρήσεις που

έχουν μέχρι την ημερομηνία

παραλαβής της επενδυτικής

τους πρότασης δύο πλήρεις

διαχειριστικές χρήσεις.

3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις:

οι επιχειρήσεις που θα συστα-

θούν μετά την παραλαβή του

επενδυτικού τους σχεδίου.

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής

των δυνητικών δικαιούχων

των ενισχύσεων, είναι οι ακό-

λουθες:

• να είναι εγκατεστημένοι ή να

προτίθενται να εγκαταστα-

θούν, ως ανεξάρτητες επιχει-

ρήσεις με το πλήρες

αντικείμενο τους, στην Ελλη-

νική επικράτεια

• να μην είναι προβληματική

επιχείρηση

• να λειτουργούν ή να προτί-

θενται να λειτουργήσουν απο-

κλειστικά με νομική μορφή

ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή

Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης

Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

• να τηρούν (για υφιστάμενες

και νέες επιχειρήσεις) ή να δε-

σμευτούν ότι θα τηρήσουν

εφόσον εγκριθούν (για υπό

σύσταση επιχειρήσεις) κατά

την υποβολή της επενδυτικής

πρότασης βιβλία Β  ή Γ  κα-

τηγορίας του Κ.Β.Σ.

• να μην εκκρεμεί εις βάρος

τους διαδικασία ανάκτησης

παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

• για τις υφιστάμενες επιχει-

ρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον

ορισμό της σύστασης της Επι-

τροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης

Μαΐου 2003 (Παράρτημα Α’

της παρούσας), ο μέσος ετή-

σιος κύκλος εργασιών τριετίας

τους να κυμαίνεται:

― από 20.000 € μέχρι

50.000.000 € ή το σύνολο του

ετήσιου ισολογισμού να μην

υπερβαίνει  43.000.000 €)

Τα στοιχεία που χρησιμοποι-

ούνται για τον υπολογισμό του

κύκλου εργασιών αφορούν

στις τρεις τελευταίες κλει-

σμένες πλήρεις δωδεκάμηνες

διαχειριστικές χρήσεις ή,

εφόσον δεν υπάρχουν, στις

δύο τελευταίες κλεισμένες

πλήρεις δωδεκάμηνες διαχει-

ριστικές χρήσεις.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών

προσδιορίζεται από το σχετικό

φορολογικό έντυπο της κάθε

επιχείρησης.

― για τις υφιστάμενες μεγά-

λες επιχειρήσεις, θα καθορι-

στούν τα αντίστοιχα όρια.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής

πρότασης οι δημόσιες επιχει-

ρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι

θυγατρικές τους, καθώς και οι

εταιρείες στις οποίες συμμε-

τέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με

ποσοστό μεγαλύτερο του εί-

κοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι

Ο.Τ.Α..

Ο επιχορηγούμενος προϋπο-

λογισμός κάθε πρότασης δυ-

νητικού δικαιούχου ενίσχυσης

κυμαίνεται:

iii) Από είκοσι χιλιάδες έως

εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000

έως 100.000 €) για την θεμα-

τική ενότητα «Εμπόριο».

Το μέγιστο επιχορηγούμενο

ύψος του επενδυτικού σχε-

δίου θα συνδέεται με τον

κύκλο εργασιών της επιχείρη-

σης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος

ενίσχυσης μπορεί να πραγμα-

τοποιήσει επενδυτική πρόταση

με προϋπολογισμό μεγαλύ-

τερο από αυτό που καθορίζε-

ται με το ως άνω όριο. Στην

περίπτωση αυτή οι υπερβάλ-

λουσες δαπάνες της επενδυτι-

κής πρότασης δεν

επιχορηγούνται.

2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης

των χρηματοδοτούμενων

επενδύσεων δεν μπορεί να

υπερβαίνει τους δώδεκα (12)

μήνες από την ημερομηνία

αποδοχής της σχετικής από-

φασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και

του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης

παράτασης η οποία θα δίνεται

ύστερα από αίτημα του δυνη-

τικού δικαιούχου της ενίσχυ-

σης. Σε κάθε περίπτωση δεν

μπορεί να υπερβαίνει την ημε-

ρομηνία λήξης του παρόντος

μέτρου ενίσχυσης.

Η επενδυτική πρόταση θα υπο-

βάλλεται με τυποποιημένο Έν-

τυπο Υποβολής Πρότασης, το

οποίο θα παράγεται κατά τη

διαδικασία ηλεκτρονικής υπο-

βολής από το Πληροφοριακό

Σύστημα Κρατικών Ενισχύ-

σεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το

Υπ.Α.Α.Ν. Η διαδικασία ηλε-

κτρονικής υποβολής είναι υπο-

χρεωτική.

Επιπλέον, το «έντυπο υποβο-

λής» της επενδυτικής πρότα-

σης θα υποβάλλεται

υποχρεωτικά και σε φυσική

μορφή εις διπλούν.

Σε περίπτωση υποβολής επεν-

δυτικής πρότασης που δεν

πληροί τις προϋποθέσεις των

προηγουμένων παραγράφων ή

δεν περιλαμβάνει τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά όπως θα

οριστούν αναλυτικά, αυτή θε-

ωρείται «μη παραδεκτή». 

Στα επόμενα φύλλα θα έχουμε

ανάλυση και μυστικά για καλύτερη

βαθμολογία των προτάσεων και

για λοιπές δραστηριότητες. Περι-

μένουμε τις ερωτήσεις σας στο

email, press@ebdomi.com.

Νέο πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ 

για τον κλάδο Εμπορίου 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

στο Σύλλογο Αγίας Μαρίνας

O προοδευτικός, εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου, πραγματοποίησε γενική Συνέλευση με αρχαι-

ρεσίες, από όπου προέκυψε νέο διοικητικό συμβούλιο,

όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Αρμστρονκ Σπυριδούλα

Αντιπρόεδρος: Αγγούρης Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σταύρου

Γεν. Γραμμ.: Καρακαλπακης Παρασκευάς

Αναπλ. Γεν.Γραμ. Κερατιώτης Αργύρης

Ταμίας: Σκριμιζέας Ηλίας

Πολιτιστικά: Βελισσαρη Μαίρη & Μαρκάκη Μαρία

Αθλητικά: Μαρκάκη Μαρία

Μέλος: Ταραμπίκος Παναγιώτης

Οι επιλογές της σύνθεσης του Δ.Σ. ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Το νέο Δ.Σ. εκφράζει ευχαριστίες στα μέλη που τους ανέδειξαν

και δηλώνει ότι θα συνεχίσει, όπως κάνει ο Σύλλογος εδώ και 40

χρόνια να αναδεικνύει και να μελετά τα θέματα για καλύτερη

ποιότητα ζωής.

Δημοτικά τέλη 

και τέλος ΕΡΤ 

εκτός λογαριασμού ΔΕΗ;

Κατάργηση των δημοτικών τελών και του τέλους ΕΡΤ,

που αντιστοιχούν στο 30% των λογαριασμών, από τα τι-

μολόγια της ΔΕΗ,  εξετάζει το ΥΠΕΚΑ με το υπουργείο

Οικονομικών, όπως αναφέρθηκε από τον υφυπουργό

ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου.

Την αντίθεσή του στην κατάργηση των δημοτικών τελών

μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ , εκφράζει ο πρόεδρος της

ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης. 

Ζητά δε με επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλον-

τος Ευάγγελο Λιβιεράτο άμεση συνάντηση, γιατί όπως

αναφέρει, το ζήτημα είναι υψίστης σημασίας, ιδιαίτερα

μετά την περικοπή των επιχορηγήσεων από τους Κεντρι-

κούς Αυτοτελείς Πόρους.

Μιλτιάδης Τσαλκούνης
Οικονομολόγος 

Λογιστής
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Ανακήρυξη της Λαυρεωτικής

ως πυρόπληκτου Δήμου
ζητούν με ερωτήσεις τους βουλευτές

Με ερώτησή του στη Βουλή και δη στους αρμόδιους Υπουργούς, οι βουλευτές της Ανατ.

Αττικής Γιώργος Βλάχος (Ν.Δ.) και Βασίλης Οικονόμου ( ΔΗΜΑΡ), ζητούν με χωριστές

ερωτήσεις ο καθένας να χαρακτηριστεί ο Δήμος Λαυρεωτικής “Πυρόπληκτος Δήμος”,

λόγω της καταστροφικής φωτιάς που τον έπληξε και που συνεχίζει να τον πλήττει, με

νέες πυρκαγιές. 

Στην ερώτησή του ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος παραθέτει το σύνολο των ενεργειών

που έχουν γίνει έως σήμερα από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου

η αποκατάσταση των καταστροφικών επιπτώσεων της πυρκαγιάς να πραγματοποιηθεί

τόσο σε περιβαλλοντολογικό όσο και οικονομικό επίπεδο για τους κατοίκους της πε-

ριοχής που υπέστησαν ζημιές. 

Ο δε βουλευτής Βασίλης Οικονόμου τονίζει  μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος χρειάζεται άμεσα
την αρωγή της πολιτείας ώστε να προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών, σε αποζημίωση
των πληγέντων και στην εκπόνηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων ξεκινών-
τας ταυτόχρονα και όλες τις διαδικασίες αναδάσωσης προφυλάσσοντας τόσο τις δη-
μόσιες εκτάσεις από ενδεχόμενους καταπατητές όσο και τις αγροτικές εκτάσεις από
ενδεχόμενη ένταξή τους σε αποφάσεις αναδάσωσης». 

Την "Κατάργηση φωνηέντων και συμφώνων

στο βιβλίο της «Νέας Ελληνικής Γραμματι-

κής» της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού", καταγγέλει

με ερώτησή τουο στη Βουλή, ο βουλευτής

της ΝΔ, Β' Αθηνών, Βύρων Πολύδωρας, ση-

μειώνοντας μεταξύ άλλων: «Σε πρόσφατα

δημοσιεύματα και σε πολλούς ιστότοπους

του διαδικτύου, διαβάσαμε την είδηση πως

στο βιβλίο της “Νέας Ελληνικής Γραμματι-

κής” για την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού διδάσκεται

πλέον πως τα φωνήεντα είναι πέντε και τα

σύμφωνα 18. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με

καταγγελία του Συλλόγου δασκάλων Ανατο-

λικής Αττικής καταργούνται το «η» και το

«ω», προστίθεται ως φωνήεν ο δίφθογγος

«ου», καταργούνται τα διπλά σύμφωνα «ξ»

και «ψ» ενώ προστίθενται ως νέα και αυτό-

νομα σύμφωνα το «ντ», το «μπ» και το «γκ».

Ταυτόχρονα, η νέα διδασκαλία της «Νέας

Ελληνικής Γραμματικής» εισάγει την αμφί-

βολη συζήτηση για φθόγγους φωνηεντικούς

(!) με πέντε λατινικά γράμματα (a, e, i, o, u)

και για 12 γράμματα, εκ των οποίων 7 είναι

μονά γράμματα (ε, ο, η, ω, α, ι, υ) και πέντε

διγράμματα (ει, οι, υι, αι, ου). Προφανώς ανα-

φέρεται σε πέντε (από τις οκτώ κύριες) πα-

λαιές διφθόγγους, χωρίς να μας φωτίζει

κανείς γιατί παραλείπονται οι άλλες τρεις κύ-

ριες (αυ, ευ, ηυ) αγνοώντας ή παραμερίζον-

τας τις τρεις καταχρηστικές.

Επειδή δεν πρόκειται για μια απλή γλωσσο-

λογική άποψη ή άσκηση.

Επειδή κατά τα φαινόμενα είναι μέγα παιδα-

γωγικό λάθος να επιχειρείται ακουσίως ή

εκουσίως μια τόση και τέτοια σύγχυση και

ασάφεια στο θεμελιώδες μάθημα της διδα-

σκαλίας των γραμμάτων της Ελληνικής

γλώσσας με τη σύμμιξη Ελληνικών και λατι-

νικών χαρακτήρων.

Επειδή όλα δείχνουν και μας κάνουν να υπο-

ψιαζόμαστε πως τα πράγματα οδηγούνται

και καθοδηγούνται ύπουλα και ταχέως στη

λεγόμενη φωνητική γραφή και κατ’ επέκταση

στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβή-

του από το λατινικό, όπως θεαματικά, προοι-

μιακά όσο και προκλητικά φαίνεται από τα

εισαγόμενα νέα σύμφωνα «μπ, ντ, γκ».

Επειδή τα γράμματα, φωνήεντα και σύμ-

φωνα και δίφθογγοι, είναι ο πυρήνας και η

καρδιά του συστήματος σκέψεως, ομιλίας

και επικοινωνίας που λέγεται Ελληνική

γλώσσα και τυχόν τραυματισμός τους είναι

αυτομάτως θανάσιμος για την ίδια τη

γλώσσα.

Επειδή ευτυχώς υπήρξε και υπάρχει ως οδη-

γός αξεπέραστος η Γραμματική του Αχιλ-

λέως Τζαρτζάνου, ενώ τα πειραματικά

κακέκτυπα γραμματικής αρκετή ζημιά έχουν

επιφέρει στη γλώσσα μας, χάριν της μαται-

οδοξίας και της ιδιοτελούς καινοτομίας των

«συγγραφέων».

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και μέγα και δεν

μπορεί να περιορισθεί στην αποκλειστική αρ-

μοδιότητα καμμιάς «Επιτροπής» κανενός «Ιν-

στιτούτου» και κανενός Πανεπιστημιακού

«Τμήματος», αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως

εθνικό ζήτημα, που αφορά όλη την ακαδη-

μαϊκή κοινότητα και κατ’ εξοχήν την εμβλη-

ματική και ουσιαστική μονάδα κύρους όπως

είναι η Ακαδημία Αθηνών, προφανώς όλους

τους διανοούμενους και σε τελευταία ανά-

λυση όλον τον Ελληνικό λαό, παρεκτός του

τραγικού γεγονότος ότι δεν υπάρχει άρθρο

στο Σύνταγμά μας (όπως το 107 του Συντάγ-

ματος του 1952 το οποίο κακουργηματικά

και ολέθρια κατηργήθη στο Σύνταγμα του

1975) που να προβλέπει την διατήρηση, την

προστασία, το αναλλοίωτο και το απαραβία-

στο της Ελληνικής γλώσσας ως αδιάσπαστου

στοιχείου της εθνικής μας ταυτότητας και

του Ελληνικού πολιτισμού.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1.  Ποια θέση παίρνει το Υπουργείο Παιδείας

σχετικά με το θέμα;

2. Θα επιτρέψει την κυκλοφορία του εν λόγω

βιβλίου της «Νέας Ελληνικής γραμματικής»

και την επί τη βάσει τούτου διδασκαλία των

μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού;

3. Άλλως, πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει το

πρόβλημα της καθημερινής κακοποίησης και

κατ’ επέκταση της συνολικής υποβάθμισης

της Ελληνικής γλώσσας από τα περισσότερα

ΜΜΕ σε πολλές καλούμενες ψυχαγωγικές

εκπομπές και τώρα από τα σχολικά βιβλία;

Αθήνα 16 Ιουλίου 2012

Βύρων Γ. Πολύδωρας

"Κατάργηση φωνηέντων και συμφώνων στο βιβλίο της 

«Νέας Ελληνικής Γραμματικής» της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού"
“τα πράγματα καθοδηγούνται ύπουλα και ταχέως στη λεγόμενη φωνητική γραφή 

και κατ’ επέκταση στην αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από το λατινικό”

Ερώτηση του βουλευτή Βύρωνα Πολύδωρα

Με παρέμβαση της Κομισιόν
και συγκεκριμένα του Επι-
τρόπου αρμόδιου για την
εσωτερική αγορά  Barnier,
καταργούνται τα ειδικά δι-
καιώματα του Δημοσίου στον
ΟΤΕ τα οποία προβλέπονταν
στον νόμο 3676/ 11-07-2008
που κυρώνει την Συμφωνία
πώλησης του ΟΤΕ στην De-
utche Telecom!

Συγκεκριμένα καταργούνται: 
― η δυνατότητα για το κρά-
τος, ακόμη και ως μέτοχος
μειοψηφίας, να διορίζει το
ήμισυ των μελών των διευ-
θυντικών οργάνων του ΟΤΕ, 

― τα δικαιώματα αρνησικυ-
ρίας (βέτο) σε εταιρικά και
εμπορικά ζητήματα όπως η
διάλυση ή η συγχώνευση
εταιρειών, η μεταβίβαση ή η
μετατροπή στοιχείων του
ενεργητικού μιας εταιρείας
στρατηγικής σημασίας  και οι
μεταβολές της εθνικότητας ή

του κεφαλαίου της εταιρείας,

― η απαίτηση προηγούμενης
έγκρισης από τις ελληνικές
αρχές για τη μεταβίβαση με-
τοχών του ΟΤΕ από τη DT και
μια ρήτρα αλλαγής του ελέγ-
χου (η οποία ορίζει ότι, σε πε-
ρίπτωση που αλλάξει ο
έλεγχος στην DT και το πρό-
σωπο που αποκτά τον έλεγχο
δεν πληροί τις απαιτήσεις
που προβλέπονται από την
εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει
από την DT να της επαναπω-
λήσει το σύνολο των μετο-
χών του ΟΤΕ που κατείχε).

Αυτά προκύπτουν, από την
απάντηση του Επιτρόπου Bar-
nier στον Ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή. 
Χαρακτηριστικά στην απάν-
τησή του ο Επίτροπος τονίζει:
«Η Συμφωνία Αγοράς Μετο-
χών μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Deutsche
Telekom, του 2008, δεν συνά-

δει με τους κανόνες για την
ελεύθερη διακίνηση των κε-
φαλαίων και την ελευθερία
εγκατάστασης. Στόχος της
υπό εξέταση διαδικασίας επί
παραβάσει είναι να διασφαλι-
στεί η συμμόρφωση με τις
προαναφερθείσες διατάξεις
της Συνθήκης και, κατ’ επέ-
κταση, η ελεύθερη διεξαγωγή
επενδύσεων στον ΟΤΕ»

Ο Barnier σημειώνει ακόμη
στην απάντησή του, ότι «με
βάση το Μνημόνιο η ελλη-
νική κυβέρνηση έχει δεσμευ-
τεί ότι δεν θα διεκδικήσει
κανενός είδους “προνόμια”
για τις δημόσιες επιχειρήσεις
δημοσίου συμφέροντος ή
στρατηγικής σημασίας όπως
π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.»! 

Δηλαδή, η τιμολογιακή πολι-
τική, η διαχείριση, η απόφαση
μεταπώλησης σε οποιοδή-
ποτε κλπ θα ανήκει αποκλει-
στικά στον ιδιώτη!!! 

Καταργούνται τα ειδικά δικαιώματα

του ελληνικού δημοσίου στον ΟΤΕ
“Η Κομισιόν σε ρόλο «ατζέντη» των  συμφέροντων 

της Deutche Telecom” 

τονίζει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής 
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Κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων για την αντιμετώπιση

της θαλάσσιας πειρατείας υιοθετήθηκε 10/5  από την ολομέ-

λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευρύτατη πλειοψηφία

μετά από σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ευρωβουλευ-

τής ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, με ψήφισμα που παρουσίασε. 

Το κείμενο που υπέβαλε ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί για

σφαιρική και πρωτίστως αποτελεσματική δράση για την ορι-

στική εξάλειψη της απειλής της θαλάσσιας πειρατείας, σημει-

ώνοντας μεταξύ άλλων:

- Τονίζει την ανάγκη για συνολική και αποτελεσματική δράση για την

αντιμετώπιση της πολυδιάστατης απειλής της πειρατείας και την

εξάλειψη του φαινομένου από τις ρίζες του.

- Απαιτεί από τα κράτη μέλη να εντοπίσουν την πορεία ροής του πα-

ράνομου χρήματος που προκύπτει από την δράση των πειρατών και

να κατάσχουν τα χρήματα που έχουν καταβληθεί ως λύτρα.

- Ζητάει τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για τον εν-

τοπισμό των υπόπτων και την δίωξη και τιμωρία των εμπλεκομένων

σε πειρατικές επιθέσεις.

- Καλεί τις τρίτες χώρες, που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό

τους δίκαιο τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της

Θάλασσας, να το πράξουν άμεσα.

- Ζητάει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στην ανθρωπι-

στική διάσταση της απειλής της θαλάσσιας πειρατείας, και εκφράζει

την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές επιπτώσεις της στη ναυ-

τιλία, στο διεθνές εμπόριο, στη διεθνή οικονομία, στην περιφερει-

ακή ασφάλεια και σταθερότητα.

- Αναγνωρίζει την πολύτιμη συνεισφορά της ευρωπαϊκής επι-

χείρησης ATALANTA και εκφράζει την ικανοποίησή του για την

απόφαση που έλαβαν τα κράτη μέλη να παρατείνουν την εν-

τολή της επιχείρησης έως το 2014 και να διευρύνουν το πεδίο

δράσης της, όταν κρίνεται απαραίτητο, στις ακτές της Σομα-

λίας. 

Μέτρα για την θαλάσσια πειρατεία

ΑΔΑ: Β413ΩΛ6-ΡΑΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 19.7.12

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ.Πρ. 15432

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ. Κων/νου 47, Κορωπί

Πληροφορίες: Ζαφειρίου Μιχαλοπούλου

Τηλ. 210 6622379 εσ. 10

Fax 210 6624.963

e-mail: tykoropy@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Μεταφορά μαθητών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012-2013».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.

Ο τόπος εκτέλεσης είναι εντός & εκτός των Διοικητικών ορίων του Δήμου

Κρωπίας.

Η εργασία αφορά στη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία, όπως ακριβώς αναφέρεται στους

όρους διακήρυξης της υπ’ αριθμ. ΤΥ/28/2012.

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα δρομολόγια

που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας τε-

χνικής μελέτης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-

προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντί-

στοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό. Η διάρκεια της εκτέλεσης ερ-

γασιών ορίζεται 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέ-

ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 29 Αυγούστου

ώρα 15:00 πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, με αντίτιμο το κόστος

αναπαραγωγής (έως 10,00€).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

ώρα 10:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του πα-

ρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-

ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη με-

τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες

δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-

γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

2012 ώρα 10:00π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του

παρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 3%, μη συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ 13%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την

υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 15

των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο

στο ποσό των 462.463,20 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 13%, ήτοι 522.583,42 €. Η

χρηματοδότηση της εργασίας του τίτλου θα γίνει από τους ΚΑΠ για την

κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα

ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-

κοινοπραξίες κλπ. εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα

των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 22 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εννέα

μήνες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές πληροφορίες

στους όρους διακήρυξης της υπ’ αριθμ. ΤΥ/28/2012.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 23 Ιουλίου 2012.

Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ.

18 Ιουλίου 2012.

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Λάντα Μαριάννα τηλ. (22943) 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για

άρση ασυμφωνίας στην οδό Αρμονίας μεταξύ των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 51 στο

Νέο Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαρα-

θώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00

έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ. 260/2010 από-

φασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση για άρση

ασυμφωνίας μεταξύ των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 51 του οικοδομικού συνεταιρι-

σμού Νέου Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης το Δήμου

Μαραθώνος και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκα-

πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρό-

σκλησης.

Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λοΐζος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51  Παλλήνη                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-

σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»

του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου  «Συντή-

ρηση οδοποιίας στο Δήμο Διονύσου Ν. Αττικής», με προϋπολογισμό

200.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04 – 09 – 2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην

Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που

δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι εν-

διαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται

στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην Α2, 1η  κα ι2η τάξη

(υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  

4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-

γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού

Μητρώου ΜΕΕΠ.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και υπόκειται στις

κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της

κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-

93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.240,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα

με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπη-

ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον

κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να

είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική

προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004. 

8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο

ποσό των 88.675,60€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, δαπάνη ασφάλτου 31.400,00€,

απρόβλεπτα 17.025,72€, αναθεώρηση 671,14€ και Φ.Π.Α. 37.398,37€. 

9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-

τρέπονται. 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημε-

ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-

γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 Ν.3669/08(ΚΔΕ),

για το διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των

διαγωνιζόμενων. 

13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-

σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην

Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005333, FAX

επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Γ.

Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να

παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος

για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα

της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και  30 –

08 - 2012. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε.

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΠΕ – Β ΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας    25 /07/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ.:22683

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Εργο: Κατασκευή κεντρικών αγωγών 

ΟΣΔΥ - Μάριζας Δημοτικής Ενότητας 

Δήμου Παλλήνης’

Προϋπο.: 1.100.000,00

ΕΤΠΑ –Ε.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου: «Κατασκευή κεντρικών αγωγών ΟΣΔΥ – Μάριζας Δη-

μοτικής Ενότητας Παλλήνης» Αρ. Μελέτης: 03/2012  με ανοικτή

δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι  1.100.00,00 ευρώ (με

αναθεώρηση και Φ.Π.Α)  και αναλύεται σε Δαπάνη Εργασιών 620.483,46

€ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 111.687,02 € Απρό-

βλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου

Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 109.825,57  € Αναθεώρηση 7.312,89 € Απολογιστικές δαπά-

νες 45.000,00 € Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 205.691,06 €, που θα διε-

ξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3669/08 και του τεύχους της

αναλυτικής διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) αφορά τις κατηγορίες

εργασιών:  Υδραυλικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας

του   Δήμου Παλλήνης του Ν. Αττικής.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Ιθά-

κης 12-Γέρακας Αττικής). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλα-

βής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η  21η  /08/  2012, ημέρα

Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ.

4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την Πέμ-

πτη 16/08/2012.

5. Στη δημοπρασία θα γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργολη-

πτικές επιχειρήσεις εφόσον  ανήκουν στην  στην 2η και 3η τάξη ανά την

επικράτεια ή εφόσον ανήκουν στην 2η , 3η και 4η τάξη για επιχειρήσεις με

έδρα το νομό Αττικής ή ένα δεύτερο νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία

τήρησης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών  ή  Ηλεκτρομηχα-

νολογικών , εργοληπτικές επιχειρήσεις  προερχόμενες από κράτη - μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ-

βάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ,καθώς και

προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν

ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική

και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρ-

θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

δεκαοκτώ (18) μηνών. 

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 17.740,00 €

(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται  προς

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-

ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ  συνταγμένη σύμφωνα με τον

τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν

προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 6 μηνών και 30 ημε-

ρών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

8 . Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΕΠ

Αττικής 2007-2013 από Πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων του . Το έργο

έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»   με την υπ’αρ. 2752 /11-01-

2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.  

Περισσότερες πληροφορίες,  θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του

Δήμου Ιθάκης 12 Γέρακας Τ_Κ: 153-44 Τηλ. 210.66.04.600    κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ 
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαραθώνα κεντρικό δια-

μέρισμα 2άρι, 62τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946065360 & 2294067279

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ δυάρι

65τ.μ., με κήπο, αυτόνομο με δική του είσοδο, 1300μ. από

τη θάλασσα Α/C, θέρμανση αυτόνομη, ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κορωπί (Κύπρου 76) κα-

τάστημα ισόγειο 172τ.μ. κατάλληλο για αποθήκη τροφί-

μων με 2 μεγάλα ψυγεία, χώρο γραφείου, εγκατάσταση

συναγερμού. Πληροφορίες: 6937 061830 & 6946 050554

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

60τ.μ., ισόγειο, μπροστά στη θάλασσα, 500 ευρώ μηνι-

αίως. Τηλ.  6932 848462

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη, 26/7/2012                                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                               Αρ. πρωτ: 22833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 02η Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 12:00

πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «Προμήθεια ελαστικών

μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων» συνολικής προ-

ϋπολογιζόμενης αξίας εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσά-

ρων  ευρώ και εξήντα πέντε  λεπτών (72.514,65 €)  με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρα-

κας Τ.Κ: 153 44)  την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-

γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 3.626 €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογη-

τικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Β. Σκουρλής τηλ: 210- 66 04 600).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, 6947 321655

www.roussou.gr 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Δημοσιεύουμε Οδηγίες για την
προστασία από τα κουνούπια,
όπως το ελάβαμε από τη Διεύ-
θυνση Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας.
Ποια νοσήματα μπορούν να με-
ταδοθούν με τσιμπήματα κου-
νουπιών:
Αρκετά νοσήματα από ιούς και
παράσιτα όπως είναι η λοίμωξη
από τον ιό του Δυτικού Νείλου,
ο δάγκειος πυρετός, ο πυρετός
Chikungunya, η ελονοσία κ.λπ.
Πώς μπορούμε να αποφύγουμε
τα τσιμπήματα των κουνουπιών:
― Χρησιμοποιώντας κατάλ-
ληλα ενδύματα, δηλαδή ρούχα
που καλύπτουν τα εκτεθειμένα
μέρη του σώματος (μακριά μα-
νίκια και παντελόνια). Πιο απο-
τελεσματικά είναι τα
ανοιχτόχρωμα και φαρδιά
ρούχα.
― Χρησιμοποιώντας εντομοα-
πωθητικά στο ακάλυπτο δέρμα
και επάνω από τα ρούχα. Τα πε-
ρισσότερα είδη κουνουπιών
που μεταφέρουν τον ιό, τσιμ-
πούν από το σούρουπο μέχρι το
χάραμα, οπότε το εντομοαπω-
θητικό πρέπει να δίνεται κατά
τις πιο επικίνδυνες ώρες έκθε-
σης στα τσιμπήματα των κου-
νουπιών. Σε όλες τις
περιπτώσεις θα πρέπει να ακο-
λουθούνται οι οδηγίες χρήσης
του σκευάσματος.
Πώς μπορούμε να αποφύγουμε
τα κουνούπια στο σπίτι:
― Με αντικουνουπικά πλέγ-
ματα (σήτες), που εμποδίζουν
τη δίοδο των κουνουπιών στα
ανοίγματα του σπιτιού ( Π.Χ.
παράθυρα, φεγγίτες, αεραγω-
γοί τζακιού). 
― Με χρήση εντομοκτόνων
στον αέρα. Περιέχουν πυρεθρι-
νοειδή (π.χ. περμεθρίνη). Κυ-
κλοφορούν στο εμπόριο στις
εξής μορφές: αερόλυμα (αερο-
ζόλ), ταμπλέτες, εξατμιζόμενο
διάλυμα, σπιράλ (φιδάκια) κ. λπ.
Τα εντομοκτόνα δεν πρέπει να
εφαρμόζονται στο δέρμα. Σε
όλες τις περιπτώσεις  θα πρέπει
να ακολουθούνται οι οδηγίες
χρήσης του σκευάσματος ή της
συσκευής. 
― Με χρήση κουνουπιέρας σε
περιοχές με μεγάλη πυκνότητα
κουνουπιών ή σε περιπτώσεις
που αντενδείκνυται η χρήση
άλλων προστατευτικών μέσων.
-Με απομάκρυνση του στάσι-
μου νερού από λεκάνες, βάζα,
γλάστρες, παλιά  λάστιχα,
υδρορροές και άλλα μέρη του
κήπου, ώστε να μην έχουν πρό-
σβαση τα κουνούπια σε λιμνά-
ζοντα νερά, που αποτελούν
σημεία εναπόθεσης των αυγών
τους.
― Με χρήση ανεμιστήρων ή
κλιματιστικών.
Με κούρεμα γρασιδιού, θάμνων
και φυλλωσιών (σημεία που βρί-
σκουν καταφύγιο τα ενήλικα
κουνούπια).
― Με χρήση λαμπτήρων κίτρι-
νου χρώματος για το φωτισμό
εξωτερικών χώρων (προσελ-
κύουν λιγότερο τα κουνούπια).
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Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

ανακοίνωσε την επιστροφή του

Γιώργου Χατζηδάκη στο δυναμικό

του. Ο Γιώργος, έχοντας ανδρωθεί

στο ΝΟΒ, επιστρέφει για να ενι-

σχύσει την ομάδα στην προσπά-

θειά της να διατηρήσει την πρώτη

θέση στην Ελλάδα, αλλά και στις

ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Ο

ΝΟΒ τον καλωσορίζει και πάλι

κοντά του και του εύχεται καλή

επιτυχία.

Παράλληλα, ο Όμιλος θέλει να ευ-

χαριστήσει το Νίκο Κουλιεράκη

που εξέφρασε την επιθυμία να

αποχωρήσει από την ομάδα λόγω

σπουδών. Ο Νίκος συνέβαλε ση-

μαντικά στην κατάκτηση του Πρω-

ταθλήματος και του Κυπέλλου  και

τον ευχαριστούμε. Του ευχόμαστε

δε, κάθε επιτυχία στην προσωπική

και επαγγελματική του ζωή.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία σε

όλους τους αθλητές και αθλήτριες

που θα εκπροσωπήσουν την Ελ-

λάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Λονδίνου και ιδίως στην

Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Αν-

δρών, που είναι το μόνο ομαδικό

άθλημα που θα εκπροσωπήσει τη

χώρα μας στους Αγώνες.

Στην ομάδα συμμετέχουν οι αθλη-

τές του ΝΟΒ Χρήστος Αφρουδά-

κης, Μάνθος Βουλγαράκης και

Μανώλης Μυλωνάκης. Ο Όμιλος

αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος

για τη συμμετοχή τους και τους

συγχαίρει γι αυτήν, με την ευχή να

επιστρέψουν έχοντας, επιτύχει ό,

τι καλύτερο.

Εκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του νομού Αττικής 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Έλεγξα τις συνημμένες πρώτες οικονομικές καταστάσεις του ΔΗΜΟΥ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011,
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 το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Δήμων (ΠΔ 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την Αποφ. 4604/1-2-2005 του
ΥΠΕΣ), όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορί-
ζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών κα-
ταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών κα-
ταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμα-
στε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομι-
κές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος πε-
ριλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές κα-
ταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσω-
τερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών καταστάσεων του δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του δήμου.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λο-
γιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτι-
μήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκ-
μήρια που έχω συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μου γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Περιορισμούς
1. Δεν έλαβα επαρκή αριθμό απαντήσεων για συμφωνία προμηθευτών, παρά
τις δύο υπενθυμίσεις μου. Οι εισπράξεις και οι εξοφλήσεις δεν γίνονται έναντι
αλλά για ολόκληρα τιμολόγια. Διενήργησα εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικα-
σίες [σύμφωνα με το ΔΠΕ 505 (Α18)] οι οποίες όμως δεν έφθασαν για να εξα-
λείψουν την πιθανότητα σημαντικών διαφορών μεταξύ λογιστικών υπολοίπων
των βιβλίων του δήμου και αυτών των συμβαλλομένων.
2. H κατά 100% θυγατρική Κοινωφελής Εταιρεία Δήμου Σαρωνικού απεικονί-
ζεται στην εσωτερική λογιστική της αξία, πλην όμως οι οικονομικές της κα-
ταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.
3. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυ-
λακείων  ή  δική του έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους
ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των
τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την τοποθεσία και την
έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό
αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι
να επιβεβαιώσω με ακρίβεια την πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερ-
κειμένων ακινήτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και από τρίτους.
4. Ούτε οι πρώην Δήμοι Καλυβίων-Θορικού και Αναβύσσου και οι πρώην Κοι-
νότητες Κουβαρά, Σαρωνίδας και Παλαιάς Φωκαίας που συγχωνεύθηκαν την
1-1-2011 στον Δήμο Σαρωνικού δυνάμει του άρθρου 5.3.Α.10 του νόμου
3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α 87), ούτε ο Δήμος Σαρωνικού έχουν ελεγχθεί ποτέ από
τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στις οποίες ανήκουν, και συνεπώς οι φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις δεν είναι οριστικοποιημένες. Ο Δήμος Σαρωνικού
δεν έχει σχηματίσει καμία σχετική πρόβλεψη για φόρους και προσαυξήσεις.
5. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου είναι δι-
πλάσιες του κυκλοφορούντος ενεργητικού του, και δεδομένου του ότι οι ΟΤΑ
δεν μπορούν να αξιοποιήσουν, παρ’ ενός ελαχίστου τμήματος, το πάγιο ενερ-
γητικό των, η ικανότητά του Δήμου Σαρωνικού να εξοφλεί τις τρέχουσες και
μελλοντικές υποχρεώσεις του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην είσπραξη
κρατικών επιχορηγήσεων των λειτουργικών του δαπανών, των επενδύσεών
του σε δημοτικά έργα και της αντικατάστασης των στοιχείων του παγίου ενερ-
γητικού του, αλλά και εκτάκτων κρατικών επιχορηγήσεων προς εξόφληση των
συσσωρευμένων υποχρεώσεών του. Ο Δήμος Σαρωνικού βρίσκεται σε αρκετά
δεινή οικονομική θέση, θεωρώντας, προσωπικά, ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις
θα βαίνουν ολονέν μειούμενες στο μέλλον.
Γνώμη με Περιορισμούς
Κατά την γνώμη μου, με εξαίρεση των δυνητικών επιπτώσεων των προεκτε-
θέντων πέντε θεμάτων, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιά-
ζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επί-
δοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθε-
σης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Κηφισιά Αττικής, 13 Ιουλίου 2012
Ο Νόμιμος Ελεγκτής

Μάριος Ελευθεριάδης, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1265
Οδός Φυλλίδος 29, 145.62 Κηφισιά Αττικής, www.melef.gr

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης εύχεται καλή επιτυχία 

στους αθλητές που εκπροσωπούν την Ελλάδα 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες

ΕΒΔΟΜΗ διαβάστε & 
www.ebdomi.com
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