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Το επόμενο φύλλο μας θα 

κυκλοφορήσει, Σάββατο 

25 Αυγούστου.

Ωστόσο καλό Αύγουστο και

καλές βουτιές... με on line

ενημέρωση στο: 

www.ebdomi.com

Στο άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας, για τη “φιλοσο-

φία” του φορολογικού Συστήματος (Φ.Σ.), σας υποσχέθηκα

“ν’ αναδΙφήσω” στις Συνταγματικές Διατάξεις και στην “οδό

της λογικής”, για να διακρίνω τα βαθύτερα αίτια της άγριας

φορολόγησης των ακινήτων.

Λοιπόν, δεν υπάρχει!!! Δεν υπάρχει το

δέον. Τι είναι αυτό; Υπάρχει “δέον” στην

εποχή μας; 

Πώς λέμε, “Νόμος είναι το δίκιο του ερ-
γάτη”. Κι αυτό έχει μια λογική. Ότι προ-

έχει το δίκαιο του εργαζόμενου· εκείνου

που παράγει τον πλούτο.

Στην εποχή μας, στην εποχή της παγκο-

σμιοποίησης, δηλαδή του παγκόσμιου

ελέγχου της παραγωγής, της πολιτικής,

των πολιτικών, των κυβερνήσεων των συνδικάτων από το

μεγάλο κεφάλαιο και κυρίως το χρηματοπιστωτικό, “δί-

καιο” είναι το συμφέρον των... “επενδυτών”!

Των “επενδυτών” που είναι λιγότερο επενδυτές και περισ-

σότερο τζογαδόροι. Κι όταν είναι πραγματικοί επενδυτές,

είναι επιλεκτικοί επενδυτές. Τους ενδιαφέρει η “ενέργεια”

- πετρέλαια κυρίως, και ΑΠΕ1 - οι “τηλεπικοινωνίες”, τα

ΜΜΕ, τα τρόφΙμα και τα “ακίνητα”. Δεν γνωρίζω αν τους

αφήνουν αδιάφορους τα ναρκωτικά και η πορνεία, κυρίως

η ηλεκτρονική. 

Και τα ακίνητα, σημειώσαμε. Είναι αυτά που οδήγησαν

στην κρίση του 2007, όπου πτώχευσε, εξ’ αιτίας των τοξι-

κών παραγώγων των ακινήτων μια από τις μεγαλύτερες

τράπεζες, που είχε γλιτώσει στην μεγάλη οικονομική κρίση

του 1929 - 32, η Lehman Brothers (L.B.) και διασώθηκε η

μεγαλύτερη ασφαλιστική Εταιρία, η AIG, με την παρέμ-

βαση του αμερικανικού Δημοσίου. Κερδισμένη βγήκε η

Goldman Suchs (G.S.)2. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ” ΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Το “δέον” έγινε δέος!

“ΗΛΕΚΤΡΑ” του Σοφοκλή

στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 5

Σελίδα 13

“Το ελληνικό χρέος χρειάζεται νέα ρύθμιση”

Σελίδα 23

Διαπιστώσεις, προβλέψεις
και προτάσεις του μεγάλου
νομπελίστα οικονομολόγου

Robert Mundell.
Στη φωτογραφία με τον μαθητή

του οικονομολόγο Πέτρο Δούκα.

Σελίδα 14

Οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι 
στο Δήμο Παλλήνης
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Συνέχεια από την σελ.1 

Όταν ξέσπασε η κρίση του ελληνικού χρέους και του δημο-

σιονομικού ελλείματος, το 2009, μας πέταξαν με μια απότομη

σκουντιά απ’ το κρεβάτι και “ξυπνήσαμε”. Για την ακρίβεια,

δεν ξυπνήσαμε ακόμη καλά, γιατί είμαστε ζαλισμένοι απ’ το

ξαφνικό. Οι ξύπνιοι τοκογλύφοι που μας “βοηθάνε”, τι έκα-

ναν; Μαζί με την δημόσια ακίνητη περιουσία, που την αποτί-

μησαν γύρω στα 700 δις, αποτίμησαν και την ιδιωτική ακίνητη

περιουσία, που την υπολόγισαν λέει, στα 1.100 δις! Γιατί; 

Γιατί θέλουν να την βάλουν κι αυτή “στο χέρι”. 

Πώς μπορεί να γίνει αυτό μιας και καμμία Τρόϊκα δεν έχει

προσημειώσει ή υποθηκεύσει κανένα ακίνητο ιδιώτη; Με τους

φόρους και τις διάφορες επιβαρύνσεις που επιβάλλουν στην

κυβέρνηση να μας επιβάλει και με την ταυτόχρονη αποδυνά-

μωση των εισοδημάτων μας. Ξυπνήστε και ...εγέρθητι!

Στην αναδίφηση για το Φ.Σ. προσέφυγα και στο διαδίκτυο.

Δεν ηύρα καμμία ...φιλοσοφία. Η “φιλοσοφία” των αχρείων

είναι από πού και πώς θα εισπράξει το δημόσιο πιο σίγουρα

και πιο εύκολα, για να φανούν συνεπείς και κυρίως “αξιόπι-

στοι” στους τοκογλύφους!

Υπ’ όψιν ότι δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ασυλία. Επο-

μένως ό,τι λέω ξέρω τι σημαίνει και τα γράφω άρα μετά

λόγου γνώσεως και εν γνώση μου ότι όλο και κάποιος “εύθι-

κτος” θα βρεθεί. Εξ’ άλλου τα πρώτα δείγματα μνησικακίας τα

έχουμε από κάποιους ποταπούς δημοτικούς άρχοντες, που

προσπαθούν να μας χτυπήσουν οικονομικά...

Μιας και δεν έχουν λοιπόν “φιλοσοφία” για τα φορολογικά

μέτρα και γενικά το Φ.Σ., και πώς να έχουν όταν έχουν

άγνοια, αν δεν τρέφουν εχθρότητα προς την αλήθεια, που

προαπαιτεί φιλότητα - αγάπη προς την αληθινή γνώση - προς

τη σοφία, ψάξαμε να δούμε τι λέει ο θεμελιώδης νόμος του

κράτους. Το Σύνταγμα!

Είχαμε πει ήδη ότι ο Σύνταγμα ορίζει ότι οι Έλληνες “συνει-
σφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις
δυνάμεις τους”. Και βέβαια, στις δυνάμεις τους εμπεριέχεται

η ακίνητη περιουσία, αλλά ποιά; 

Οι “δυνάμεις” για να θεωρούνται δυνάμεις, πρέπει να είναι

ενεργές ή εν δυνάμει ενεργές.

Τι σημαίνει αυτό. Παράδειγμα:

Έχεις ένα αυτοκίνητο 100 ίππων, που μπορεί να μεταφέρει

φορτίο, π.χ. επιβάτες, 500kg σε απόσταση 300χλμ, με ένα

ντεπόζιτο βενζίνης. Εάν το αυτοκίνητο αυτό πραγματοποιεί

αυτήν τη διαδρομή κ.λπ. τότε είναι ενεργή δύναμη. 

Αν όμως το αυτοκίνητο δεν κινηθεί, γιατί δεν έχω βενζίνη, ή

χρήματα ν’ αγοράσει βενζίνη, τότε η δύναμή του είναι ανε-

νεργή.

Ακίνητη περιουσία, λοιπόν, που είναι ενεργή - καλλιεργείται,

ενοικιάζεται, πωλείται - πρέπει να φορολογείται. Αν, παρ’ όλη

την πρόθεση του ιδιοκτήτη και παρ’ όλη την επιμελημένη προ-

σπάθειά του, δεν δύναται να καλλιεργηθεί, εκμισθωθεί, ή πω-

ληθεί - εφ’ όσον διατίθεται προς πώληση, όχι για να πληρώσει

την τρόϊκα, αν και εν δυνάμει ενεργός, για αντικειμενικούς λό-

γους παραμένει ανενεργός, άρα ο ιδιοκτήτης της, δεν διαθέτει

την δύναμη και επομένως ΔΕΝ πρέπει να πληρώσει. 

Η πρώτη και κύρια κατοικία ενός εκάστου δεν είναι δύναμη

παραγωγής, αλλά διαρκές, βασικό και αναγκαίο καταναλω-

τικό αγαθό και ως εκ τούτου ο ιδιοκτήτης της δεν πρέπει να

συνεισφέρει, εξ’ αυτής στα δημόσια βάρη, γιατί απλούστατα

δεν είναι παραγωγικό μέσο και δεν του προσδίδει “δύναμη”.

Οι παραπάνω παράγραφοι, αν μη τι άλλο, είναι “φιλοσοφία”.

Το ότι η πρώτη και κύρια κατοικία είναι βασικό και αναγκαίο

διαρκές καταναλωτικό αγαθό το αναγωρίζει και ο Συνταγμα-

τικός Νομοθέτης, γι’ αυτό και στο άρθρο 21 § 4 του Συντάγ-

ματος λέει: “Η απόκτηση κατοικίας απ’ αυτούς που την
στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί αντι-
κείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους”.
Κι ακόμα για το πόση έμφαση δίνει και πόσο σεβασμό έχει

προς την ιδιοκτησία αποδεικνύεται και από την έκταση που

έχουν τα δύο σχετικά άρθρα του Συντάγματος 17 και 18, και

την οποία εν αρχή την θέτει υπό την προστασία του Κράτους:

“Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους”, και

μόνον υπό τον περιορισμό, και πολύ σωστά, ότι “τα δικαιώ-
ματα που απορρέουν από αυτήν δεν μπορούν να ασκούνται
εις βάρος του γενικού συμφέροντος”. (Σ. άρθρο 17 §1).

Τώρα, βέβαια, το Σύνταγμα λέει κι άλλα και ιδιαίτερα το

άρθρο 21 - όπου αποτυπώνεται η δέσμευση και ο κοινωνι-

κός ρόλος του κράτους, για μια κοινωνία δικαίου, δικαιο-

σύνης και πρόνοιας χάριν της κοινωνικής ειρήνης και

αρμονικής συμβίωσης (γάμος, μητρότητα, παιδική ηλικία,

αναξιοπαθούντες, υγεία, προστασία της νεότητας και του

γήρατος, η δημογραφική πολιτική ΑΜΕΑ) Σ. άρθρο 21.

Το 22 όπου “Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύε-
ται από το κράτος”.
Αυτό το “δικαίωμα” 2 εκατομμυρίων περίπου Ελλήνων κα-

ταπατάται από το κράτος χάριν των τοκογλύφων και θεω-

ρεί ότι εκπληρώνει τον προορισμό του προστατεύοντας την

εργοδοσία και τους εκβιασμένους απεργοσπάστες με τα

ΜΑΤ. Τα έχει στην κυριολεξία κουρελιάσει τα παραπάνω

άρθρα, όπως και “Τα δικαιώματα (του ανθρώπου ως ατό-

μου) και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και την αρχή
του κοινωνικού κράτους δικαίου που τελούν υπό την εγ-
γύηση του Κράτους” (Σ. άρθρο 25).

Τα διαβάζω και καταθλίβομαι. Αν δεν είναι απύθμενη υπο-

κρισία, είναι αυτοχλευασμός όσων καμώνονται ή πι-

στεύουν(;) ότι κυβερνούν αυτό το κράτος...

Τι να πώ; ΝΤΡΟΠΗ!

–––––––––––

1. ΑΠΕ (Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειας) Ηλιακή, Αιολική κλπ.

2. Marc Roche: “Η Τράπεζα” / Πώς η Goldmansachs κυβερνά τον

κόσμο. Βραβείο βιβλίου Οικονομίας 2010.

Η αλήθεια για την κατα-
σκευή του Παιδικού Σταθ-
μού Αναβύσσου Σελ. 6

Παραποιείται η ιστορία της
Ενωσης Επτανησίων Σελ. 8

Το μήνυμα των Ολυμπιακών
Αγώνων Σελ. 8

Πινακίδες στο Δήμο Μαρα-
θώνα, από Κεραμική Σελ. 9

Ελλάς, ένα παραμύθι για τρελούς
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Διακοπές για όλα τα γούστα
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

ECO ΚΟΡ.ΣΑ  νέα Διαδημοτική

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δήμου

Κρωπίας & Σαρωνικού Σελ. 11

Θερινό σινεμά στο Κάμπινγκ Σελ. 12

Εγκλημα η πώληση της Αγροτι-
κής στην Πειραιώς Σελ. 17

Ο μεγάλος άγνωστος Ολυμπιο-
νίκης Στ. Κυριακίδης Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το “δέον” έγινε δέος!

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 
Τον μήνα Αύγουστο επέρχεται μία αλλαγή του ωρα-

ρίου συναλλαγής με το κοινό του Κέντρου Εξυπη-

ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Κρωπίας από 1η έως 31

Αυγούστου 2012:

Λειτουργεί: από Δευτέρα έως Παρασκευή και από

τις 07.30πμ έως 15.30 μμ.

ΣΥΛΛΥΠΟΥΜΕΘΑ

Βαθιά συλλυπητήρια για τον αδόκητο θάνατο του

συναδέλφου εκδότη, Νίκου Μανδραβέλλου.

Η οικογένεια της ΕΒΔΟΜΗΣ

Συλλυπητήρια, για το θάνατο του Νίκου Μανδραβέ-

λου έχουν φθάσει στα γραφεία μας από την

ΔΗΜ.ΑΡ. και τη Δημοτική Κίνηση “Δύναμη Ελπί-

δας” Μαρκοπούλου
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ 

ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει

ότι θα καταβάλλει τα χρήματα στους δικαιούχους

των προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Μάιου-

Ιουνίου, μέχρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012.
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Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2012, για τον Δήμο Ωρωπού συ-

νεχίζεται με μουσικοχορευτικές, θεατρικές και άλλες πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις για όλους.

Σάββατο 4 Αυγούστου και ώρα 9μ.μ., στην Σκάλα Ωρωπού

(παλιές φυλακές) θα παιχτεί η αρχαία κωμωδία του Αρι-

στοφάνη “Ο Πλούτος” από τη θεατρική ομάδα γυναικών

Κρυονερίου.

Δευτέρα 6 Αυγούστου, 9μ.μ. στην πλατεία Μαρκοπούλου

Ωρωπού, “Ο λαός δεν κάνει χάρες, στο μνημόνιο βάζει
αμπάρες”, μουσική επιθεώρηση.

Τετάρτη 8 Αυγούστου, 9.15μ.μ., βραδιά αφιερωμένη στον

Στέλιο Καζαντζίδη με τους Δημ. Μπάση και Σ. Παπάζο-

γλου. Χαλκούτσι πάρκινγκ.

Παρασκευή 10/8, 9μ.μ. στο Συκάμινο στην πλατεία η παι-

δική παράσταση “Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.

Την ίδια ημέρα και ώρα στην πλατεία Μαλακάσας, προβολή

ελληνικής ταινίας με σκηνές γυρισμένες στη Μαλακάσα το

1960 με τίτλο “Ολοι τους ήταν κορόιδα”.

Σάββατο 11 Αυγούστου, 9μ.μ. στη Σκάλα Ωρωπού (παλιές

φυλακές) Συναυλία με τον Γερ. Ανδρεάτο και τη Χρ. Γκό-

λια.

Κυριακή 12 Αυγούστου, 9μ.μ. στην πλατεία Μαλακάσας,

νεανική λαϊκή συναιλία.

Παρασκευή 17 Αυγούστου, 9μ.μ. στην πλατεία Συκαμίνου,

θεατρική παράσταση-κωμωδία “Νο... θεία”.

Κυριακή 19 Αυγούστου, 9μ.μ. στην πλατεία Καπανδριτίου,

θεατρική πσράστσση με την Λόρνα «Five 4u musical χθες
- σήμερα - πάντα”.

Την ίδια ημέρα και ώρα στην πλατεία Αγίων Αποστόλων στον

Κάλαμο, μουσική συναυλία με την Μελίνα Ασλανίδου.

Τρίτη 21 Αυγούστου, 9μ.μ. πλατεία Καπανδριτίου, παιδική

παράσταση “Χένσελ & Γκρέτελ”.

Παρασκευή 24 Αυγούστου, 9μ.μ. στην πλατεία Συκαμίνου,

θεατρική κωμωδία “Μοντέρνα βραχιόλια”.

Ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-

δος, οργανώνει, το

Σάββατο 04/08 – Συναυλία «ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΛΛΑΔΑ» από

το συγκρότημα “Περί αυλών & Οργάνων”, ώρα 21:00,  ει-

σιτήριο 7€ (ενηλίκων) & 5€ (παιδικό).

Η εκδήλωση γίνεται στο Γήπεδο Μπάσκετ Βραυρώνας.

«Ενα πακέτο Ελλάδα» 
στην παραλία Αρτέμιδας

Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ωρωπού

“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.

Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Μεγάλη γιορτή στα Καλύβια

Κυριακή 5 Αυγούστου

Ο Δήμος Σαρωνικού τιμώντας, για τέταρτη συνεχή χρο-

νιά, τη μεγάλη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος,

διοργανώνει πανηγύρι την Κυριακή 5 Αυγούστου στις 9

μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλυβίων. 

Με την επιτυχημένη αναβίωση του πανηγυριού, το 2009

μετά από πολλές δεκαετίες, ο Δήμος Σαρωνικού, έχει

ετοιμάσει μια ξεχωριστή γιορτή με ζωντανή μουσική,

μετά τον εσπερινό στον αύλειο χώρο της εκκλησίας της

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλυβίων. 

Το φετινό πανηγύρι περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με

δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια με τη συμμετοχή των

καλλιτεχνών Σπύρου Μπρέμπου και Στελλίνας Κονιτο-

πούλου. 

ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με την ευκαιρία της πρώτης αυγουστιάτικης πανσέληνου

οι εθελοντές οργανώνουν ψυχαγωγική βραδιά στο κάμ-

πινγκ της Βούλας

Στην όμορφη βραδιά όσοι παρευρεθούν  θα έχουν την ευ-

καιρία να ακούσουν ζωντανή μουσική και τραγούδια (μπα-

λάντες, τζαζ κ.α) από  την Άρτεμη και το Φίλιππο, να

τσιμπήσουν μεζεδάκια από τη συλλογική κουζίνα και να

πιούν δροσερό ποτό (ο καθένας θα φέρει τα καλούδια

του). Ζεστή κουβεντούλα, ηλιοβασίλεμα και το καινούρ-

γιο φεγγάρι (και γιατί όχι  νυκτερινό μπάνιο)

Από τις 8.30 το βράδυ στο κάμπινγκ της Βούλας.

Η είσοδος του κάμπινγκ  είναι πάντα ανοιχτή και ελεύ-

θερη για όλους και βρίσκεται 200 μέτρα από την αφετηρία

του τραμ Βούλας προς τη Γλυφάδα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες Εβελίνα 6970308448

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΤΕΤΑΡΤΗ  8η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

“Οι Άθικτοι”, Eρίκ Τολεντανό και Ολιβιέ Νακάς 

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός
πλούσιου αριστοκράτη, ο οποίος έχοντας μείνει καθηλωμένος σε
αναπηρικό καροτσάκι μετά από ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο, επι-
λέγει για βοηθό του στην καθημερινότητα, τον Ντρίς, τον πιο
απρόσμενο υποψήφιο, έναν πρόσφατα αποφυλακισμένο μαύρο
νεαρό, από τις φτωχές συνοικίες στα προάστια του Παρισιού.
Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται και παρά τις διαφορές
τους οι πρωταγωνιστές μοιράζονται μια αληθινή φιλία, κωμική
και δυνατή, χαρίζοντας γέλιο αλλά και γνήσια συγκίνηση, με
ένα θέμα που εκ πρώτης όψεως μόνο αστείο δεν φαντάζει.

Η προβολή οργανώνεται από εθελοντές και είναι δωρεάν.

Τετάρτη 8/8, στις 9μμ και πριν από την προβολή, 8μ.μ.  θα

πραγματοποιηθεί η τακτική συνέλευση  των εθελοντών,

στην οποία   η   συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες Μαριέτα 2108995401

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ στην ΑΝΑΦΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/9 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9

Μια ενδιαφέρουσα εκδρομή οργανώνει η “Εναλλακτική

Δράση” για 7 έως 14 Σεπτεμβρίου στην Ανάφη. 

Περιλαμβάνει περιηγήσεις στα γραφικά χωριά της, μπά-

νια και πανηγύρια, πεζοπορίες στα πολλά και ενδιαφέ-

ροντα αρχεία μνημεία, συζητήσεις με ντόπιους κατοίκους 

Συνάντηση  με τη Δημοτική Αρχή,

Ενημέρωση από μελισσοκόμους που παράγουν το περί-

φημο μέλι της Ανάφης

Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και συζήτηση για

τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του νησιού. Θα ακο-

λουθήσει παραδοσιακή βραδιά

Παρακολούθηση και προαιρετική συμμετοχή σε Άρμεγμα

προβάτων και πήξιμο τυριού

Κόστος εκδρομής 160 Ευρώ

Στην τιμή περιλαμβάνονται

-Εισιτήρια με το πλοίο Γ θέση. Το κρεβάτι στην καμπίνα

στοιχίζει 20 ευρώ επιπλέον για κάθε διαδρομή.

-Διαμονή στο Ξενοδοχείο Πανόραμα

-Πρωϊνό, Ξεναγήσεις, Οδηγός βουνού

Τέλος ενημερώνουμε  ότι υπάρχει δυνατότητα για ελεύ-

θερο κάμπινγκ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 22 Αυγού-

στου με 60 Ευρώ προκαταβολή

Μαρία Κορομηλά  2108991145  6940308757

–Εmail ena.drasi@gmail.com

«γεια σου τσολιά μου!» 
ΝΤΕΜΟΝΤΕΡΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

ΛΑΚΗΣ παπαδόπουλος - παντελής ΑΜΠΑΖΗΣ

κρατερός ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ -  αντώνης ΛΟΥΔΑΡΟΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΙΚΟΥ

Μια μουσικοθεατρική παράσταση με πνευματώδες χιού-

μορ και σκωπτικά ή εύθυμα τραγούδια που σφράγισαν

ανεξίτηλα την μουσική και θεατρική σκηνή του 20ου

αιώνα. Λαϊκό καμπαρέ. Με πρόζες, θεατρικά νούμερα και

ατάκες που χωρίς βωμολοχίες, με υψηλή αισθητική, ποι-

ότητα και πνευματώδες χιούμορ, χαρίζουν απλόχερα το

γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Όχι άλλη μιά παράσταση,

αλλά μια άλλη παράσταση. Ένα μεικτό θέαμα με γέλιο,

χαρά, χορό, κέφι και τραγούδι. Μια «διαφορετική» μου-

σική κωμωδία. Που όσοι την είδαν, την άκουσαν!

Ελαφρά τραγούδια & βαριά λαϊκά, με jazz διάθεση & rock

άποψη! Με ζωντανή ορχήστρα.

Ο  γνωστός και αγαπητός σε όλους ΛΑΚΗΣ παπαδόπου-

λος (με τα ψηλά ρεβέρ) ερμηνεύει με τον δικό του μονα-

δικό τρόπο όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

Οι σανιδοφάγοι ηθοποιοί παίζουν, χορεύουν και τραγου-

δούν κλασσικό διαχρονικό ρεπερτόριο.

Λατέρνα, φτώχεια και μνημόνιο. Μια παράσταση με την

φινέτσα των παλιών καλών επιθεωρήσεων.  

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
Λεωφόρος Βεΐκου, Γαλάτσι Ώρα έναρξης: 22:00

Εισιτήριο: 10 ευρώ προπώληση (δημαρχείο Γαλατσίου,

ticketservices.gr). 12 ευρώ στην είσοδο
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΣΤΗΝ ΓΚΑΡΙΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

“Θήραμα”, όπερα
4 Αυγούστου, 9μ.μ. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Νομικό Πρόσωπο «Θο-

ρικός», οργανώνουν εκδήλωση με την σύγχρονη δί-

πρακτη όπερα ΘΗΡΑΜΑ σε πρωτότυπη σύνθεση

Θοδωρή Λεμπέση, λιμπρέτο Γιάννη Φίλια και σκη-

νοθεσία Μένου Δελιοτζάκη

με τους: Βασιλική Καραγιάννη σοπράνο, Αντώνη

Κορωναίο τενόρο και την ηθοποιό Δανάη Σκιάδη

το Σάββατο 4 Αυγούστου στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΚΑΡΙΚΑ

στην  ΚΕΡΑΤΕΑ, Ώρα 21:00

Ο Θωμάς Κινδύνης, μαθητής του Δημήτρη

Ροντήρη και βοηθός του για 11 συνεχή

χρόνια,  εμπνεύστηκε από τον μεγάλο Δά-

σκαλο και στηρίχθηκε στη σκηνοθετική ση-

μειογραφία του, εξελίσσοντάς την.

Μοναδική πρόθεση του σκηνοθέτη να αγγί-

ξει, κατά κύριο λόγο, μέσα από το θέατρο,

τις συναισθηματικές  χορδές των απλών

θεατών.

Είναι γνωστό,  ότι το όνομα του Ροντήρη

συνδέθηκε με κορυφαίες στιγμές της νεό-

τερης ελληνικής θεατρικής  ζωής. Ο ίδιος

δούλευε με άξονα τη μουσικότητα του

λόγου και των συναισθημάτων που αυτός

εκφράζει. Η παράσταση αυτή θα ανέβει ως

ένα δείγμα μιας πιο σύγχρονης διδασκαλίας

του Ροντήρη, βασισμένη όμως, απόλυτα

στις αρχές του, τον καθάριο και μουσικό

λόγο, το ρυθμό, την αισθητή παρουσία του

χορού και τις ομοιόμορφες, εναρμονισμένες

κινήσεις του. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία

της ελληνικής παράδοσης. 

Η προσπάθεια αυτή του Θωμά Κινδύνη γί-

νεται με την πεποίθηση ότι, όπως σε κάθε

πολιτισμό, έτσι και στον ελληνικό, θα πρέ-

πει να διατηρηθεί η κλασική σκηνοθετική

προσέγγιση του αρχαίου δράματος, διατη-

ρώντας, βέβαια, και αναδεικνύοντας τα

στοιχεία που τη φέρνουν πιο κοντά στο

σύγχρονο άνθρωπο.

Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι ο κα-

θένας από μας να έρθει σε επαφή με την

πολιτιστική του κληρονομιά, την αισθητική,

το ήθος και τις αξίες που διατήρησαν ζων-

τανό το πνεύμα του λαού, από την αρχαι-

ότητα μέχρι και σήμερα.

Η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, με την σκηνο-

θετική προσέγγιση του Θωμά Κινδύνη, είναι

ένα έργο που δεν αφορά μόνο τον Έλληνα,

αλλά απευθύνεται στην παγκόσμια κοινό-

τητα και σε όλους τους ανθρώπους, καθώς

η αισθητική και οι αξίες που διακινεί είναι

διαχρονικές και διαπολιτισμικές.

Διανομή  (με τη σειρά εμφάνισης):
Ηλέκτρα: Ζωή Ναλμπάντη

Παιδαγωγός: Θωμάς Κινδύνης 

Ορέστης: Γιάννης Κωσταράς

Χρυσόθεμη: Βλασία Βερβέρη, Κλεον. Καραχάλιου

Κλυταιμνήστρα: Έλ. Ορφανίδου, Σοφία Λυμπέρη

Αίγισθος: Θωμάς Κινδύνης

Πυλάδης: Ρούμελης Κωνσταντίνος

Χορός: Άννα Σεβαστή Τζίμα, Βλασία Βερβέρη,

Κλεονίκη Καραχάλιου, Νάνσυ Κλαμπάτσα, Ευγε-

νία Παπαδάκη, Έλενα Ορφανίδου, Χρυσή Γε-

ράρδη, Μικαέλα Ζάννου, Φωτεινή Καπελλάκη,

Πωλίνα Λαμπριανίδου, Σοφία Λυμπέρη, Αγγελική

Παρδαλίδου, Παρασκευή Πολίτη,  Χρύσα Πυλή,

Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Αστερόπη Χαριτίδου.

Τιμή Εισιτηρίου: 10 Ευρώ

Προπώληση Εισιτηρίων: Δημαρχείο Μαρ-

κοπούλου, Δημοτικό Υποκ/μα Πόρτο

Ράφτη, ΚΕΠ Μαρκοπούλου & Πλαζ Αυλα-

κίου.      

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυν-

θείτε στα τηλέφωνα: 210 3464903 & 210

3464002 (ΚΟ «Μορφές Έκφρασης») και

στο 22990 20000  (Δήμος Μαρκοπούλου).

Η «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Σοφοκλή 

στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου

Την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, θα

παρουσιάσει ο Καλλιτεχνικός Ορ-

γανισμός «Μορφές Έκφρασης»

του Θωμά Κινδύνη, το Σάββατο 4

Αυγούστου και ώρα 9:00 το

βράδυ, στο Θέατρο Σάρας Μαρκο-

πούλου.     

«Σε περιόδους σκοτεινές και δύσκο-
λες, η Ηλέκτρα παραμένει σταθερή
στην ηθική πορεία που έχει επιλέξει,
δε λυγίζει, δεν υποκύπτει και δεν πα-
ραδίδεται. Καταφέρνει τελικά να ξα-
ναφέρει το Φως και να αλλάξει, όχι
μόνο τη δική της ζωή, αλλά και τη ζωή
μιας ολόκληρης κοινωνίας.
Η Ηλέκτρα αποτελεί ένα σύμβολο που
μπορεί να εμπνεύσει κάθε Έλληνα και

Ελληνίδα, να συνεχίσει να παλεύει και
να δημιουργεί, παρά τις αντιξοότητες
που κυριαρχούν και την απόγνωση
που ελλοχεύει. Στο τέλος, η Θεία Δίκη
(το δίκαιο που ενυπάρχει στη φύση

της Ζωής), όσο και αν φαίνεται να
αργεί, πάντα επεμβαίνει, για να αφή-
σει χώρο σε αυτούς που παραμένουν
δημιουργικοί και παραγωγικοί, για να
συνεχίσουν να υπάρχουν».

Μια κλασική και ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση

Ιφιγένεια εν Αυλίδι
του Ευριπίδη

5 Αυγούστου, 9.30μ.μ.

Την  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν Αυλίδι του Ευριπίδη, παρουσιάζει

η “5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ”, σε συνεργασία με το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, την Κυριακή 5 Αυγούστου στο

Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ώρα

9.30μ.μ.

Γενική είσοδος 15 €

Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν Αυλίδι, ένα από τα κορυφαία κείμενα της

αρχαίας ελληνικής πραγματείας, είναι κείμενο βαθύτατα

πολιτικό, ένα ειρωνικό και ταυτόχρονα τραγικό σχόλιο

πάνω στο θέμα της πολιτικής σκοπιμότητας. Η Ιφιγένεια

σύμβολο κάθε θυσίας, είναι το εξιλαστήριο θύμα των πο-

λιτικών σκοπιμοτήτων κάθε εποχής. Η Ιφιγένεια δεν θυ-

σιάζει μόνο τη ζωή της, αλλά κυρίως, θυσιάζει, την

αθωότητα της καθώς καλείται σχεδόν ακαριαία, να συνει-

δητοποιήσει το ανελέητο του κόσμου αυτού.

Πρωταγωνιστούν:

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ [Kλυταιμνήστρα],

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ [Αγαμέμνων]

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ[Ιφιγένεια],

MHNAΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ [πρεσβύτης],

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ [Αχιλλέας],

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ [άγγελος],

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ [Μενέλαος],

ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ, ΑΡΕΤΗ ΠΑ-

ΣΧΑΛΗ.

Σε ρόλο κορυφαίας η ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Η παράσταση ανεβαίνει σε μετάφραση: Κ. Χ. ΜΥΡΗ,

σκηνοθεσία – επεξεργασία κειμένου: ΘΕΜΗ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗ,

σκηνικό: ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΣΑ,
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Εσείς πάτε διακοπές 

οι κλέφτες όμως όχι!!!

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος  ΤΟΥ Δ.Σ του Ιν-

στιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Γενική  Ομοσπον-

δία Καταναλωτών Ελλάδος,   δίνει συμβουλές,

ώστε τα σπίτια τους να προστατευτούν από επιδό-

ξους ληστές, που δεν κάνουν «διακοπές» και εκμε-

ταλλεύονται την απουσία μας  κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες...

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

― Πότε δεν ανακοινώνεται την αναχώρηση σας  για πού

και πότε, καλό είναι να το γνωρίζουν   μόνο  συγγενικά

σας πρόσωπα..

― Δεν αλλάζετε πότε την καθημερινή όψη που είχε το

μπαλκόνι, η αυλή, ο κήπος, το γκαράζ, κ.λ.π. που να δη-

λώνουν την απουσία σας.. 

― Μπορείτε να τοποθετήσετε ηλεκτρονικό μετρητή ο

όποιος να ανοίγει τα φώτα στον εσωτερικό χώρο σε δια-

φορετικές ώρες ώστε να δηλώνεται παρουσία ανθρώπων

μέσα στο σπίτι και πότε  δεν αφήνετε επί 24ωρου  βά-

σεως το φως στο μπαλκόνι ανοιχτό. 

― Πάντα φροντίζετε  εκ των πρότερων με φιλικό η συγ-

γενικό σας πρόσωπο  να αδειάζει το γραμματοκιβώτιο, να

κάνει πότισμα του κήπου η των λουλουδιών στο μπαλ-

κόνι, μέχρι και αερισμό του σπιτιού, κ.λ.π ώστε να μη δη-

λώνεται πλήρως η απουσία σας. 

― Σε περίπτωση που έχετε  εγκαταστήσει ιδιωτικό συνα-

γερμό, η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης,  ειδοποιούμε την

εταιρεία φύλαξης για τον χρόνο απουσίας μας και σε ποιο

πρόσωπο θα αποτανθούν σε περίπτωση ανάγκης.. 

― Καλό θα είναι πριν ξεκινήσετε να φύγετε από το σπίτι,

να ελέγχετε  σχολαστικά τις ηλεκτρικές συσκευές  αν

είναι όλες  απενεργοποιημένες,   καθώς  και να γίνετε

σχολαστικός  έλεγχος σφραγίσματος θυρών και παραθύ-

ρων, και ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ πάντα κλείνουμε τον γενικό του

νερού ..

― Για τους χρηστές του διαδικτύου υπάρχει τρόπος πα-

ρακολούθησης των χώρων του σπιτιού  on line  και γίνε-

ται σε συνεννόηση με τον τεχνικό σας..

― Καλό θα είναι αν η οικογένεια διαθέτει επιπλέον τρο-

χοφόρο όχημα να παραμένει στους χώρους της πυλωτής,

η στην αυλή, ώστε  να προδιαθέτει δήθεν για ίχνη πα-

ρουσία σας στην κατοικία..  

― Σε περίπτωση τέλος που η κατοικία, η πολυκατοικία

αποτελείται από ενοίκους που είναι   συγγενικά σας πρό-

σωπα, καλό θα είναι σε συνεννόηση πάντα, να καθορίζε-

ται ο χρόνος απουσίας λόγω  διακοπών, έτσι ώστε, ίσως

να μπορεί κάποιος να παραμένει  πάντα εκεί κατά την

απουσία των άλλων. 

ΙΝΚΑ Φώτης Αλεξόπουλος Κινητό: 6939399941 

Τηλ Καταγγελιών ΙΝΚΑ 11711

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και σε απάντηση σε

δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι το έργο "Κατασκευή

Βρεφονηπιακού Σταθμού Παραλίας Αναβύσσου" είχε

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ επί δημαρχίας Σάββα Γκέραλη,

έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Όπως αποδεικνύεται από το με αριθμ. πρωτ. 154 (28-6-

2011) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πε-

ριφέρειας Αττικής, που φέρει την υπογραφή του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ηλία

Λιακόπουλου, απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης του

συγκεκριμένου έργου που είχε υποβληθεί από τον πρώην

Δήμο Αναβύσσου (το 2009 επί δημαρχίας Σάββα Γκέραλη)

και ως εκ τούτου δεν εντάχθηκε το έργο στον Άξονα Προ-

τεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποι-

ότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική

2007-2013» (ΕΣΠΑ). 

Η μελέτη για την «Κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθ-

μού παραλίας Αναβύσσου» επανασυντάχθηκε με ευ-

θύνη του Αντιδημάρχου Σαρωνικού  Γιώργου

Τζιβίλογλου, εκδόθηκε η σχετική πολεοδομική άδεια και

επανυποβλήθηκε για έγκριση στο ΕΣΠΑ. Με την με αρ.

πρωτ. 306/2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής

Γιάννη Σγουρού το έργο έλαβε την έγκριση και εντάχ-

θηκε στο ΕΣΠΑ (βλ. σχετικό συνημμένο αρχείο)

Την Τρίτη 24 Ιουλίου έγινε η δημοπράτηση του έργου,

μετά την ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται να ξεκι-

νήσουν οι εργασίες κατασκευής του Βρεφονηπιακού

Σταθμού.  

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα αναγερθεί στον οικισμό

παραλίας Αναβύσσου (Ο.Τ. 2, γωνία οδών Κουντου-

ριώτη και Καισαρείας) και θα μπορεί να φιλοξενήσει 30-

34 νήπια και 6 βρέφη. Ο προϋπολογισμός του έργου

είναι 1.186.387,79€  και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

2007-2013. 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
"Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Παραλίας Αναβύσσου" 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας

Ο Δήμος Σαρωνικού μας ενεχείρισε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Βρεφονηπιακός σταθμός

στην Ανάβυσσο, που είχε ζητήσει με στοιχεία ο πρώην Δήμαρχος Αναβύσσου Σάββας Γκέραλης,

απεντάχθη διότι δεν ήταν ο φάκελός τους πλήρης

Ο ΣΚΑΙ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας

«Όλοι μαζί μπορούμε και στην Υγεία»

συγκεντρώνει φάρμακα και ιατρικό

υλικό σε πλατείες της Αττικής,  με

στόχο την ενίσχυση του Ιατρείου Κοι-

νωνικής Αποστολής της Αρχιεπισκο-

πής Αθηνών  και του Ιατρικού

Συλλόγου Αθηνών.

Το Σάββατο 4 Αυγούστου  από τις 9 το

πρωί συγκεντρώνουμε φάρμακα και

υγειονομικό υλικό:

• Στη Ραφήνα, στην κεντρική πλατεία

Ραφήνας

• Στο Μαρκόπουλο, στην κεντρική

πλατεία, στην είσοδο του Δημαρχείου 

• Στα Καλύβια, στην είσοδο του Δη-

μαρχείου 

Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό,

που θα συγκεντρωθούν από τα παρα-

πάνω σημεία, θα παραληφθούν από ια-

τρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής,

όπου και θα γίνει η διαλογή και κατη-

γοριοποίησή τους.  

Τα φάρμακα που θα προσκομίσουμε,

μπορεί να είναι είτε από το προσωπικό

μας φαρμακείο, τα οποία βέβαια δεν

τα χρειαζόμαστε πια και δεν έχουν

λήξει, είτε αγορασμένα από Φαρμα-

κεία ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Το ιατρείο της «Κοινωνικής Αποστο-

λής» λειτουργεί στα γραφεία του Ια-

τρικού Συλλόγου Αθηνών, στην οδό

Σεβαστουπόλεως 113, κάθε μέρα από

τις 09.00 το πρωί έως τις 14.00 το με-

σημέρι, εκτός Σαββάτου και Κυρια-

κής.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επικοινωνούν με το  Ια-

τρείο Κοινωνικής Αποστολής κάθε

μέρα από τις 09.00 το πρωί έως τις

17.00 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου

και Κυριακής, στο 210-3847374. 

Το ιατρείο της «Κοινωνικής Αποστο-

λής» δέχεται ασθενείς, οι οποίοι είναι

ανασφάλιστοι καθώς και τα μέλη των

οικογενειών τους. Εκεί, μπορούν να

εξετάζονται και να παραλαμβάνουν τα

φάρμακά τους. Θα πρέπει να προσκο-

μίζουν: 1) ταυτότητα ή διαβατήριο ή

δίπλωμα οδήγησης, ώστε να αποδει-

κνύεται η ταυτότητά τους, 2) Βιβλιάριο

Υγείας το οποίο έχει λήξει, 3) Κάρτα

ανεργίας, η οποία επίσης έχει λήξει. 

Και η προσπάθεια του «Όλοι Μαζί,

Μπορούμε και στην Υγεία» συνεχίζε-

ται.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΡΑΦΗΝΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ

«Όλοι Μαζί, Μπορούμε και στην Υγεία»
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Σε ανακοίνωσή του ο  Σύλλο-
γος Γονέων και κηδεμόνων
Καλλιτεχνικού Σχολείου  επι-
σημαινει μεταξύ αλλων: 
Πρόκειται για μία απόφαση
καταδικαστική για το μεγαλύ-
τερο τμήμα των παιδιών που
φοιτούν στο σχολείο μας, για
τα οποία ο Δήμος προβλέπει
να τους χορηγηθούν μαθη-
τικά δελτία ώστε με αυτά να
μετακινούνται μέσω αστικών
συγκοινωνιών προς και από
το σχολείο.
Μία απόφαση που στερείται
οιασδήποτε παιδαγωγικής
βάσης οδηγώντας παιδιά 12
έως 17 ετών να ακολουθούν
μετά από 9ωρο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ένα «κορδόνι»
εξουθενωτικών αλλαγών
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

για να φτάσουν στο σχολείο
τους το πρωί και να επιστρέ-
φουν στην κατοικία τους το
απόγευμα.
Πρόκειται για μία απόφαση
που αγνοεί προκλητικά την
ευθύνη της πολιτείας για τη
σωματική και ψυχική ισορρο-
πία και ασφάλεια των παιδιών
μας.
[...] Η αρνητική στάση του
Δήμου απέναντι στο σχολείο
μας δεν είναι πλέον ενδεχό-
μενο αλλά απόλυτη βεβαι-
ότητα. Ακόμα και αν ο
διαγωνισμός για τα 3 δρομο-
λόγια είναι γόνιμος και ανατε-
θεί, αυτό που θα προκύψει
είναι το 1/3 των παιδιών μας
να μεταφέρεται όπως μέχρι
τώρα και τα υπόλοιπα να ψά-
χνουν τρόπο μετάβασης στο

σχολείο, με άμεση συνέπεια
τη σταδιακή τους αποχώρηση
από το σχολείο.

Συνέπειες

Το σχολείο θα συρρικνωθεί,
και θα καταντήσει ένα σχο-
λείο για «έχοντες», απαγο-
ρευμένο για τους μη
«έχοντες», θα βαθύνει η κοι-
νωνική του διαφοροποίηση,
θα ακυρωθεί ριζικά ο δημό-
σιος χαρακτήρας της καλλι-
τεχνικής παιδείας.
Η πρόταση του Δήμου λει-
τουργεί διχοτομικά στη σχο-
λική μας κοινότητα
υψώνοντας τείχη ανάμεσα σε

οικογένειες που μπορούν να
αντιμετωπίσουν τη μετακίνηση
και σε εκείνες που αδυνατούν.

«Κανένα παιδί δεν 
θα μείνει πίσω»

Γνωρίζοντας πως είναι αδια-
νόητο ένας γονιός να αφήσει
το ανήλικο παιδί του να κυ-
κλοφορεί μόνο του στους
δρόμους της Αθήνας στις 6
τα ξημερώματα με μια τσάντα
10 κιλών στην πλάτη,
Γνωρίζοντας πως κανένα
παιδί δεν θα μπορέσει να αν-
τέξει στις αντιξοότητες και
την ταλαιπωρία μιας μετακί-

νησης με 2, 3 και 4 συγκοινω-
νίες για να φτάσει στο σχο-
λείο,
Γνωρίζοντας το πόσο σημαν-
τικό είναι το σχολείο για όσα
παιδιά αναγκαστούν να μεί-
νουν πίσω κοιτάζοντας τους
συμμαθητές τους να συνεχί-
ζουν τη φοίτησή τους στο
σχολείο χάρη στη διευκό-
λυνση των μισθωμένων λεω-
φορείων, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου απο-
φάσισαν πως θα παλέψουν
για να διασφαλιστεί πως κα-
νένα παιδί δεν θα μείνει πίσω.
Στο σημερινό πλαίσιο το διοι-
κητικό συμβούλιο εκφράζει

με τον πλέον απερίφραστο
και κατηγορηματικό τρόπο
πώς ο επιχειρούμενος εκβια-
σμός δεν πρόκειται να διατα-
ράξει την ενότητά μας.
Καλούμε το σύνολο των γο-
νέων να απορρίψουμε και να
αντιταχθούμε σε αυτή την
απόφαση του Δήμου, κα-
λούμε το σύνολο της σχολι-
κής μας κοινότητας,
εκπαιδευτικούς, μαθητές και
μαθήτριες, να βρεθούμε ενω-
μένοι, συσπειρωμένοι σε ένα
δύσκολο αγώνα διαρκείας
που θα μας επιτρέψει να δια-
τηρήσουμε τους όρους λει-
τουργίας του σχολείου μας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου πέτυχε, την

επιδότηση του συνόλου των ετήσιων

Τροφείων, των Δημοτικών Παιδικών

Σταθμών, για εκατόν είκοσι (120) οι-

κογένειες!

Αυτό έγινε δυνατό, με την ένταξη των

Παιδικών Σταθμών, στο σχετικό πρό-

γραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής Ζωής», της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης

και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.). 

Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό του

αριθμού των επιδοτούμενων θέσεων,

καθώς την αντίστοιχη περυσινή πε-

ρίοδο, είχαν εξασφαλιστεί πενήντα

(50) θέσεις!

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Μαρ-

κοπούλου «Βραυρώνιος», κατέθεσε

ένα άρτιο και πλήρη φάκελο, για να

καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοι-

νωνίας, με το συγκεκριμένο θεαμα-

τικό αποτέλεσμα, που θα διευκολύνει

οικονομικά πολλές δεκάδες οικογέ-

νειες, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγ-

κυρία!

Γράφει μεταξύ άλλων: «Θεωρώντας ότι η

μεταφορά των μαθητών αποτελεί μια σο-

βαρή και ουσιώδη διαδικασία που σχετίζε-

ται με την εκπαίδευση  των μαθητών,

συγκαλέσαμε συνάντηση με τους εκπρο-

σώπους των γονέων και από κοινού  εκ-

δώσαμε ψήφισμα το οποίο αποστείλαμε

στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας την

άμεση τροποποίηση της. Συναποφασίσαμε

να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και

μαζί με άλλους Δήμους να συμπορευτούμε

προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση

στα προβλήματα της μεταφοράς των μα-

θητών. 

Ως Δήμαρχος Παλλήνης και ως μέλος της

τριμελούς επιτροπής της ΠΕΔΑ για το

θέμα της μεταφοράς των μαθητών, συμμε-

τείχα σε όλες τις διαδικασίες διεκδίκησης

λύσης  για το θέμα αυτό.

[...] εμπρόθεσμα προβήκαμε στην δημο-

πράτηση της υπηρεσίας μεταφοράς των

μαθητών, με διεθνή διαγωνισμό, εξορθο-

λογίζοντας τον σχεδιασμό των εκτελού-

μενων δρομολογίων και μειώνοντας το κό-

στος μεταφοράς επί Ν.ΑΑΑ από 1.150.000

ευρώ σε  460.000 ευρώ.

Δύο δημοπρατήσεις  ήταν άγονες, επιβε-

βαιώνοντας τον μη ρεαλιστικό- τουλάχι-

στον- χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου.

Για την σχολική χρονιά 2011-2012, όπως

και στους περισσότερους Δήμους, οι με-

ταφορές των μαθητών συνέχισαν να υλο-

ποιούνται με παρατάσεις των συμβάσεων

οι οποίες είχαν υπογραφεί το 2009 από τις

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με ότι αυτό

συνεπάγεται.

Η κυβερνητική ολιγωρία είχε ως αποτέλε-

σμα και για την νέα σχολική χρονιά 2012-

2013, οι μεταφορές των μαθητών να

σχεδιάζονται με το υπάρχον  θεσμικό

πλαίσιο.

[...]

Ειδικά για τα υπερτοπικά σχολεία – Μου-

σικό και Καλλιτεχνικό – στα οποία  μετα-

φέρονται μαθητές από διάφορες περιοχές

της Αττικής, κατά τον  προγραμματισμό

των δρομολογίων, αφού διαπιστώσαμε

ποιοι από αυτούς μπορούν να μεταφέρον-

ται με την δημόσια συγκοινωνία, τους κα-

τευθύναμε σε κομβικά μεταφορικά  σημεία

από όπου θα τους παραλαμβάνουμε με μι-

σθωμένα λεωφορεία δημόσιας χρήσης,

ενώ διατηρήσαμε  κάποια απομακρυσμένα

δρομολόγια τα οποία κατά τον υπολογισμό

του χρόνου που θα απαιτείτο οι μαθητές

να βρίσκονται στα μέσα μεταφοράς, θα

επέρχετο σωματική κόπωση με επιπτώσεις

στην απόδοση τους στα μαθήματα.

Στα παραπάνω προβήκαμε σε εφαρμογή

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Παρά ταύτα, πιστεύουμε ότι είναι άμεση

και επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει επιτέ-

λους αυτό το θεσμικό πλαίσιο. 

[...] Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη

λύση του προβλήματος, απαιτούμε από

τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και

Παιδείας των οποίων προΐστασθε να ασχο-

ληθούν αυτή τη φορά, με σοβαρότητα και

υπευθυνότητα.

Αντιδράσεις γονέων για τις μεταφορές μαθητών

Πλήρη Επιδότηση τροφείων των Δημοτικών Παιδικών

Σταθμών του, εξασφάλισε ο Δήμος Μαρκοπούλου

Αποκαταστάθηκε 

ο ηλεκτροφωτισμός 

στη Λεωφ. Αγίας Μαρίνας

Αποκαταστάθηκε από συνεργείο του Δήμου Κρωπίας, ο

ηλεκτροφωτισμός σε μέρος της Λεωφόρου  Αγίας Μαρί-

νας Κρωπίας, που αρκετό διάστημα υπήρχε βλάβη. 

Η αρμοδιότητα του  ηλεκτροφωτισμού της Λεωφόρου

ανήκει  στην  Περιφέρεια Αττικής, όμως ο Δήμος Κρωπίας

λόγω της σοβαρότητας και των συνεπειών αυτής της βλά-

βης στους κατοίκους και τα διερχόμενα οχήματα παρε-

νέβη με δικό του συνεργείο αποτελούμενο από τους

ηλεκτρολόγους δημοτικούς υπαλλήλους, κκ Σαραντίδη

και Λουκά και τον χειριστή Γ. Βλάχο υπό την επίβλεψη

του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ε. Γρινιεζάκη και απο-

κατέστησαν την ηλεκτροδότηση. 

Ο αγώνας και η αγωνία της μεταφοράς των μαθητών

στα σχολικά συγκροτήματα, επανέρχεται, αφού σε ένα

μήνα ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά.

Εδώ και τρία χρόνια τουλάχιστον υπήρχαν προβλήματα με

τις μεταφορές των μαθητών από την κεντρική Διοίκηση,

που είχε αφήσει απλήρωτους τους λεωφορειούχους.

Σήμερα η κεντρική Διοίκηση πέταξε το “μπαλάκι” στους

Δήμους. Στους Δήμους που τους έχουν στερήσει και

τους στερούν σοβαρά κονδύλια, ενώ παράλληλα τους

μεταβιβάζουν αρμοδιότητες χωρίς τα ανάλογα χρημα-

τικά ποσά.

Ετσι ο Δήμος το κόστος, το μεταβιβάζει στο δημότη και

τελικά τη “νύφη” την πληρώνει για άλλη μια φορά ο

απροστάτευτος και ευάλωτος πολίτης.

Στη φάση αυτή οι Δήμοι κάνουν προσπάθεια να ανταπο-

κριθούν χωρίς να μεταβιβάσουν το κόστος, κόβοντας

ίσως κάποια δρομολόγια.

Ηδη οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει με προκηρύξεις διαγωνι-

σμών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μετακίνηση

στην καλύτερη τιμή και να είναι έτοιμοι στην ώρα τους.

Απ’ την άλλη οι γονείς είναι ιδιαιτερα ανήσυχοι για τον

τρόπο μετακίνησης των παιδιών, ιδιαίτερα παιδιών που

μένουν σε μακρινές περιοχέςς και η πρόσβαση είναι δύ-

σκολη.

Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του

Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, διαμαρτύρεται για κομμένα

δρομολόγια από το Δήμο Παλλήνης. Από τα 11 δρομολόγια

που εγίνοντα πάνε στα 3, με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (24/7).

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, το Καλλιτεχνικό Σχολείο που

συγκεντρώνει παιδιά από διάφορους Δήμους, δεν μπορεί να

λειτουργήσει με τρία δρομολόγια  μόνο. 

Βέβαια, φαντάζομαι και ελπίζω, ότι Δήμοι που έχουν παιδιά

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Λύκειο θα φροντίσουν αντιστοί-

χως για το δρομολόγιό τους. Αλλως η μουσική παιδεία θα

γίνει παρελθόν για την Αττική.

Ιδιαιτερα για την Παλλήνη, που το Καλλιτεχνικό Σχολείο βρί-

σκεται στην ...ερημιά, με ποια συγκοινωνία μπορει να προ-

σεγγίσει ένας μαθητής, αναρωτιέμαι, όταν ιδιαίτερα στην

Ανατ. Αττική, η συγκοινωνία που να συνδέει διαδημοτικά τις

πόλεις είναι σχεδόν ανύπαρκτη!

Επιστολή του Δημάρχου στους αρμόδιους Υπουργούς

Ο Δήμαρχος Παλλήνης απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς, όπου επισημαίνει τα κενά  του θεσμικού

πλαισίου που δημιουργήθηκαν με την καθυστερημένη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ 35415/28-7-2011).
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Η Αγροτική έσωσε 

την Πειραιώς!

Αυτή είναι η αλήθεια που ομολογείται στα χείλη των πολι-

τών και ιδιαίτερα εκείνων που ασχολούνται με τα οικονο-

μικά και γνωρίζουν.

Η Αγροτική με τον κόσμο της αγροτιάς πελάτες, με τερά-

στιες εκτάσεις γης, με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα

“χωνεύθηκε” από την Τράπεζα Πειραιώς!!!

Οποία “συγχώνευση”!

Δεν ξέρω γιατί τις περισσότερες φορές που ακούω κά-

ποιον εκπρόσωπο της ΔΗΜ-ΑΡ να μιλάει στα ηλεκτρο-

νικά παράθυρα, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι

εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο πολύ έχουν

ευθυγραμμιστεί που απέκτησαν και ...κοινή γλώσσα;

Το μόνο τους “αγκάθι” είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν εννοεί

να συμπλεύσει μαζί τους για να “σώσουν” την Ελλάδα

και τον κατατάσσουν δίπλα από τη “Χρυσή Αυγή”;

Ντροπή κύριε Κουβέλη. “Συριζαία” δεν υπήρξε ποτέ,

αλλά είναι απαράδεκτο να ακούγονται από ανθρώπους

που θήτευσαν επί δεκαετίες στο Συνασπισμό και στον

ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες κουβέντες. Δεν σας τιμάει.  

Και να θυμάστε: Η χώρα δεν σώζεται αν αυτοκτονούν

καθημερινά οι πολίτες της από χρεωκοπία!!!

Το μήνυμα των Ολυμπιακών

Αγώνων 2012
Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αγγλία πολυσυ-

ζητήθηκε με αδιάφορο έως αρνητικό αποτέλεσμα, παρά το

ότι συμμετείχαν στρατιές πολιτών, και κατέδειξαν την

ιστορία τους ανά τους αιώνες.

Και εκείνο που έβγαινε αποφθεγματικά από τις συζητήσεις

ήταν, ότι δεν είχε μήνυμα.

Προβληματίστηκα, κάθησα και “είδα” νοερά την έναρξη και

πάλι.

Κι όμως είχε μήνυμα και μάλιστα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα

στις ημέρες που ζούμε και που έρχονται.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που παρουσίασαν με μεγάλη

υπερηφάνεια και σπουδή. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα: δεν

νοείται πολιτισμένη χώρα, όταν ο τελευταίος πολίτης της

δεν μπορεί να  προσεγγίσει τις υπηρεσίες υγείας  δωρεάν.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η Εφτάνησος, θύμα του ιμπεριαλισμού,

περνούσε από τον έναν κατακτητή στον

άλλον. Ενώ η ίδια, ένα μόνο ιδανικό είχε·

την Εθνική απελευθέρωση την οποία κατέ-

κτησε παρά τους διωγμούς και τις κρεμά-

λες των Αγγλων κατακτητών με

αποκορύφωμα τα γεγονότα του Υψόλιθου.

Και ύστερα, με την Ένωση με το μικρό τότε

ελευθερο ελληνικό κρατος. Πολλοί όμως

ιστορικοί θέλουν να μειώσουν τη σημασία

των εξεγέρσεων του λαού και να  υποβαθ-

μίσουν το έπος της Εφτανησιακής ελευθε-

ρίας, στο επίπεδο μίας τάχα μεγαλόψυχης

δωρεάς προς την τότε πρόσφατη δυνα-

στεία. Ετσι προβάλλεται ακόμα και ο εκπο-

λιτιστικός ρόλος των Αγγλων στα

Εφτάνησα. 

Μιλούν για τα κτίρια που οικοδόμησαν (πα-

λάτια και φυλακές). Δεν υπογραμμίζεται

όμως πως γι’ αυτά χρησιμοποιήθηκε εφτα-

νησιακόχ ρήμα που προερχόταν από βαριά

φορολογία. Μιλούν για οδικό δίκτυο. Δεν

τονίζεται όμως πως για να γίνουν όσοι δρό-

μοι εξυπηρετούσαν τους Αγγλους, μάζευαν

με στρατιωτικά αποσπάσματα κοπάδια τους

χωριάτες να δουλεύουν χωρίς αμοιβή. 

Μιλούν για σχολεία, ελάχιστοι όμως έκα-

ναν τον κόπο να ελέξγουν ιστορικά την

αποκαρδιωτική κατάσταση της λαϊκής παι-

δείας στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, που

βρίσκονταν σε κατώτερο επίπεδο από την

παιδεία στην ελεύθερη Ελλάδα και σε με-

γάλη απόσταση από την σκλαβωμένη τότε

Ηπειρο. 

Μιλούν ακόμη αβάσιμα για ευημερία και δε

προβάλλουν ότι για πενταροδεκάρες οι Αγ-

γλοι έμποροι μάζευαν όλη την ντόπια πα-

ραγωγή και έτσι υποφέρανε οι χωριάτες.

Δεν λένε τίποτα για την εθνική καταπίεση,

πείνα, στέρηση, δυστυχία, αμορφωσιά της

υπαίθρου. 

Ολοι φροντίζουν να τα εξωραΐζουν. Και

όμως οι λιμοί, είχαν καταντήσει σχεδόν εν-

δημικοί, ειδικά η δραματική πενταετία 1852-

1857, που η πείνα και η απόγνωση είχανε

φτάσει στο κατακόρυφο. Οι περιγραφές ξε-

περνούν σε τραγικότητα και την τόσο γνω-

στή σε μας περίοδο της φασιστικής

κατοχής. Γι’ αυτό χρειάζεται μία διαρκής

φροντίδα ιστορικής ενημέρωσης και θεώ-

ρησης του μεγάλου πο-

λύπτυχοι ενωτικού

αγώνα των Ριζοσπα-

στών, που ολοένα και πε-

ρισσότερο θεμελιώνει

την άποψη πως μετά το

μεγάλο Εικοσιένα, ο Ρι-

ζοσπαστικός αγώνας

μαζί με τις Κρητικές επα-

ναστάσεις είναι η ωραι-

ότερη σελίδα της

εθνικής ιστορίας στον

19ο αιώνα.

Ηταν αγώνας εθνικής

αποκατάστασης, ελευ-

θερίας, δημοκρατίας,

κοινωνικής απολύτρω-

σης και προόδου. 

Γι’ αυτό και ο αγώνας

των Ριζοσπαστών άνοιξε

το δρόμο και καθοδή-

γησε την πορεία, που

έφερε στον τελικό

σκοπό· την Ενωση. 

Ας τιμήσουμε τους αδά-

μαστους Ριζοσπάστες αγωνιστές που υψώ-

νοντας το ανάστημά τους απέναντι στην

παγκόσμια δύναμη του 19ου αιώνα απαν-

τούσαν στις δελεαστικές και παραπλανητι-

κές προτάσεις της συγκλινισμένοι από

γνήσιο εθνικό παλμό: Ενωσιν και μόνον

Ενωσιν.

Στάθης Μουζάκης

Κότσαλας

Τ
ην Επτάνησο αποτελούν τα νησιά: Κέρκυρα,

Παξοί, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Κύθηρα, Λευ-

κάδα, Ζάκυνθος και οι νησίδες Οθωνοί,

Στροφάδες, Ερικούσα, Μαθράκι, Κάλαμος, Αντι-

κύθηρα, Αντίπαξοι, Νυδρί, Μεγανήσι, Άτοκος κι

άλλες μικρότερες νησίδες.

Από τους αρχαίους χρόνους, η Επτάνησος έπαιξε

σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδος και

προσέφερε στον Όμηρο την πλουσιότερη πηγή

υλικού, για την περιγραφή των ηθών και των εθί-

μων της εποχής εκείνης. Έδωσε δε μερικούς από

τους χαρακτηριστικώτερους τύπους της φυλής

μας, στα πρόσωπα του Οδυσσέα, της Πηνελόπης,

τους Τηλεμάχου, της Ναυσικάς.

Τις πατρογονικές αρετές, τα υψηλά ιδανικά που

απετέλεσαν το κύριο γνώρι-

σμα της Ελληνικής φυλής,

την αγάπη προς τις τέχνες

και το ωραίο, διετήρησαν

αναλλοίωτα οι Επτανήσιοι

στο πέρασμα των χρόνων.

[..]

Το 1810 Κέρκυρα, Παξοί και

Λευκάδα, περιήλθαν στην

Αγγλική κατοχή και το 1814

παραδόθησαν και τα υπό-

λοιπα στους Άγγλους.

Μόλις οι Άγγλοι έγιναν κυ-

ρίαρχοι της Επτανήσου, επε-

δίωξαν την πλήρη

προσάρτησή της. Δεν κατόρ-

θωσαν όμως να πετύχουν τα

σχέδιά τους, γιατί συνάντη-

σαν αντιδράσεις από τις

άλλες δυνάμεις και από τους

κατοίκους των νησιών, οι

οποίοι ζητούσαν σθεναρά

την ανεξαρτησία τους. Κατό-

πιν διαμάχης μεταξύ Αγγλίας

– Ρωσίας, τα νησιά παραχω-

ρήθηκαν στην Αγγλία σαν

προστάτιδα δύναμη με την

συνθήκη των Παρισίων το

1815 ονομαζόμενα Ηνωμένα

κράτη των Ιονίων.

Ο πρώτος διορισθείς αρμοστής σερ Μαίτλανδ

επέβαλλε πλήρη κυριαρχία κρίνοντας πως ο λαός

της Επτανήσου δεν ήτο ακόμη ώριμος για αυτο-

διοίκηση. Οι κάτοιτοι πρόβαλαν έντονες αντι-

δράσεις διεκδικούντες την αυτονομία τους. Η

αρχή της Ελληνικής Επανάστασης (την οποία οι

Επτανήσιοι στήριξαν με υλικά μέσα και με την

συμμετοχή τους) αναπτέρωσε τον πόθο τους για

ένωση με την Ελλάδα. Αγωνίσθηκαν πενήντα

ολόκληρα χρόνια μέχρι την πολυπόθητη στιγμή

της ένωσης.

Μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και την

θεμελίωση της Γαλλικής δημοκρατίας το 1848, ο

αγώνας ενετάθη ιδιαίτερα δε στην Κεφαλληνία,

έλαβε απειλητικές διαστάσεις για τους Άγγλους

κατακτητές. Ο τότε αρμοστής Ούαρδ, για να πνί-

ξει τις εξεγέρσεις προέβη σε καταστροφές οι-

κιών και απαγχονισμούς πολιτών.

Το 1849 η Αγγλία αναγκάσθηκε να παραχωρήσει

μερικές ελευθερίες, οι οποίες δυνάμωσαν την

φλόγα του αγώνα. Έντεκα αντιπρόσωποι προτεί-

νουν στην πρώτη εκλεγείσα βουλή ψήφισμα, με

το οποίο η Επτάνησος ενώνεται με την Ελλάδα.

Ο αρμοστής διαλύει την βουλή την ώρα της συ-

νεδριάσεως και εξορίζει μερικούς βουλευτές. 

Οι επόμενες βουλές επαναλάμβαναν το ψήφι-

σμα, χωρίς να προβαίνουν σε περαιτέρω νομοθε-

τική εργασία. Έτσι τα Επτάνησα περιήλθαν σε

δύο κυβερνεία. Η διεθνής κοινή γνώμη στηρίζει

τις Εθνικές βλέψεις των Επτανησίων. Έτσι, η Αγ-

γλία αναγκάζεται να καταλάβει, πως η μόνη λύση

είναι να εγκαταλείψει τα Επτάνησα.

14 Νοεμβρίου του 1863 με την συνθήκη του Λον-

δίνου, η Αγγλία παραχωρεί τα Επτάνησα στην

Ελλάδα, αφού πρώτα κατεδαφίζει το φρούριο

της Κέρκυρας. 

Θριαμβευτική περιγράφεται στα Πρακτικά της

Βουλής η είσοδος στον χώρο του Κοινοβουλίου

των 84 εκλεγέντων (με βάση το ιστορικό εκείνο

κείμενο της ΣΞ΄ συνεδρίασης της Βουλής των

Ελλήνων) Επτανησίων πληρεξουσίων, τον Ιού-

λιο του 1864.

Ο πρόεδρος της Βουλής Επαμεινώνδας Δελη-

γιώργης, απευθυνόμενος στο Σώμα των αντι-

προσώπων του έθνους, εκφράζει την

προσδοκώμενη επτανησιακή συμβολή: «[...] Χρε-
ωστώ κατά καθήκον ηθικόν και μετ' ευχαριστή-
σεως μεγίστης να αναγγείλω προς υμάς ότι ο
Ιόνιος λαός προικίζει την Συνέλευσιν με αντι-
προσώπους έχοντας εξαίρετον κοινοβουλευτικήν
συμπεριφοράν, κεκοσμημένους με τας αρετάς
της παρρησίας και της τόλμης, οίτινες είναι
τόσον ακμαίοι και τοσούτον, είμαι βέβαιος, θέ-
λουσιν ωφελήσει την πατρίδα, όταν μετ' ου πολύ
αύτη μας επιβάλη τα μεγάλα εκείνα ζητήματα, τα
οποία τοις πάσιν είναι γνωστά». 
Κι ο βουλευτής Μ. Σχοινάς, ανερχόμενος στο

βήμα, συμπληρώνει: «Σεις αδελφοί Επτανήσιοι
[...] διεσώσατε την ζωήν της εθνικότητος, την
γλώσσαν, την θρησκείαν και τας ιστορικάς παρα-
δόσεις [...]».

Ιστολόγια

Ο γιάννης κορναράκης του μάνθου
εύχεται καλές διακοπές

Παραποιείται η ιστορία της Ενωσης των Επτανησίων
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Η Βούλα Παπαχρήστου έχει προ πολλού

επιλέξει να υπάρχει δημοσίως στον πρό-

στυχο τούτο κόσμο διά του αθλήματός

της. Ο δραστικός δημόσιος λόγος της

είναι οι επιδόσεις της στο τριπλούν. Ου-

δείς, βεβαίως δικαιούται να της απαγο-

ρεύσει τη δυνατότητα έκφράσεώς της

και σε όλα τα άλλα διαθέσιμα επίπεδα,

όπως οι ποικιλώνυμες παγίδες «κοινωνι-
κής δικτύωσης» του Διαδικτύου, οι δελε-

αστικώς και σκοπίμως προσφερόμενες

στην πανανθρώπινη ανάγκη για δημόσια

έκφραση και σαχλαμάρα.

Στοιχειώδης όμως αυτοπροστασία θα

έπρεπε να την είχε καταστήσει προσε-

κτικότερη. Ιδιαίτερα μετά τους ευάριθ-

μους αποκλεισμούς Ελλήνων

πρωταθλητών από τις διεθνείς αθλητικές

συναντήσεις, αρχής γενομένης από τον

άριστα μεθοδευμένο αθλητικό θάνατο

των Κεντέρη και Θάνου. Σε κάθε διεθνή

στίβο ευγενούς ή και εντελώς εξαγριω-

μένης αντιπαράθεσης ο αγωνιζόμενος

δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του. Κυ-

ρίως εκπροσωπεί τη χώρα του, την πα-

τρίδα του. Ελαχίστη συναίσθηση αυτής

της ευθύνης δεν επιτρέπει χώρο υπάρ-

ξεως στην επιπολαιότητα. Πόσο μάλλον

όταν και οι πλέον «καλοπροαίρετοι» των

Ελλήνων, όπως επί παραδείγματι οι

ακλόνητα πιστεύοντες στην φιλοπατρία

του Γιώργου Παπανδρέου, έχουν αρχίσει

προ πολλού να ψυλλιάζονται ότι «κάτι

τρέχει» με τους αποκλεισμούς των πρω-

ταθλητών μας και αυτό το «κάτι» δεν

είναι άλλο από τη διατεταγμένη ανα-

γκαιότητα της πολύμορφης υποβάθμισης

της χώρας μας, ώστε οι Έλληνες να απο-

δεχθούμε μοιρολατρικά –και συμπλεγμα-

τικά- τον ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα,

να κατεβάσουμε τα χέρια και απλώς να

δεόμεθα για λιγότερες καρπαζιές.

Η ρετσινιά του ρατσισμού απονέμεται

αφειδώς στους φτωχοδιάβολους από

τους μακράν κορυφαίους ρατσιστές στον

κόσμο, τους αφανείς επικυρίαρχους των

«αγορών», που παίρνουν αποφάσεις για

την ανθρωπότητα στις συνεδριάσεις της

Λέσχης Μπίλντερμπεργκ και των άλλων

υπερεθνικών συμμοριών. Την ίδια ρετσι-

νιά κολλάνε ηδονιστικά και κάποιοι εγ-

χώριοι «αριστεροί» της πλάκας, που σε

κάτι τέτοια ρεσιτάλ υποκρισίας εξαντ-

λούν την κατά αυτοπροσδιορισμό προ-

οδευτικότητά τους, την ίδια ώρα που και

με δική τους, πλέον, κυβερνητική συνευ-

θύνη οι Έλληνες οιμώζουν στο νέο Άου-

σβιτς που τους μάντρωσαν. Κι έτσι η

πολιτική της δουλικότητας και του κομ-

πλεξισμού παρεμβαίνει βάναυσα  και γε-

λοιοποιεί απροκάλυπτα την κατ’

ευφημισμό ανόθευτη αθλητική άμιλλα,

όπως ακριβώς είναι γελοία η συζήτηση

περί αναβολικών όταν καταγγέλλεται με

στοιχεία ότι οι Αμερικανοί δρομείς με τις

υπεράνθρωπες επιδόσεις δεν χρειάζεται

να κάνουν χρήση αναβολικών, αφού

πλέον υποβάλλονται εδώ και δέκα του-

λάχιστον χρόνια σε γονιδιακή μετάλ-

λαξη, η οποία βεβαίως δεν ανιχνεύεται.

Η Βούλα Παπαχρήστου όφειλε να υπο-

λογίζει την πικρά αποκτημένη γνώση ότι

από την Ολυμπιάδα του 2000 στο Σίντ-

νεϊ, τουλάχιστον, «την έχουν στημένη»

στους Έλληνες πρωταθλητές που διεκδι-

κούν ολυμπιακά μετάλλια και άλλες παγ-

κόσμιες διακρίσεις, τόσο οι διεθνείς

«Αθάνατοι», όσο και τα ντόπια τσουτσέ-

κια τους. Είναι απαράδεκτο μιά χώρα των

δέκα εκατομμυρίων κατοίκων να αφαιρεί

ολυμπιακά μετάλλια από τις υπερδυνά-

μεις –κυρίως από τις Η.Π.Α- και μάλιστα

χωρίς οι Έλληνες πρωταθλητές να προ-

στατεύονται από την «ευγενή» χορηγία

κάποιας πολυεθνικής εταιρείας. Είναι

ανεπίτρεπτο. Όλως περιέργως ντοπά-

ρονται και παραβατούν κυρίως οι Έλλη-

νες πρωταθλητές. Οι υπόλοιποι είναι

«παρθένες».

Όμως απαράδεκτη είναι και η δουλοπρέ-

πεια των αθλητικών και πολιτικών ταγών

μας και η υπερβάλλουσα συνέργειά τους

στον συστηματικό αποκλεισμό των Ελ-

λήνων πρωταθλητών, που απροσχημάτι-

στα πλέον δεν αρκείται στο άλλοθι του

ντοπαρίσματος, αφού έφτασε να  απα-

γορεύει την διάκριση των επικίνδυνων

αθλητών μας για ψύλλου πήδημα ή για

κουνουπιού τσίμπημα, όπως στην περί-

πτωση της Βούλας Παπαχρήστου.

Οπότε, γιατί στο προσεχές μέλλον να

μην αποκλειστεί αθλητής ή αθλήτριά μας

για ανάρμοστη σεξουαλική συμπερι-

φορά, ή ακραίες ενδυματολογικές προτι-

μήσεις. Λογικό θα μου φαινόταν.

Παρέστημεν μάρτυρες και αδρανείς συ-

νένοχοι σε κρούσμα εθνικού κανιβαλι-

σμού με θύμα ένα κορίτσι που έχει

φτύσει αίμα για να μπορεί να κάνει πρω-

ταθλητισμό. Τον δρόμο της ντροπιασμέ-

νης εδαφιαίας υπόκλισης έδειξαν και

πάλι τα ανθρωπάκια που με την δική μας

ανοχή  μας κυβερνούν. Υπερθεματίζουν

των ξένων αφεντικών τους δουλικότατα

σε αναθέματα και αφορισμούς, πάντοτε

σιχαμερά βασιλικότεροι του βασιλέως

και έμπρακτοι ρατσιστές κατά των Ελλή-

νων. 

Στη συνείδησή μου η Βούλα Παπαχρή-

στου εκπροσωπεί κάθε Έλληνα αθλητή

που αγωνίζεται με ανείπωτους κόπους,

θυσίες και στερήσεις, συχνά πίνοντας

πικρά ποτήρια, για ν’ ανέβει κάποια

στιγμή στο βάθρο των νικητών μιάς διε-

θνούς αθλητικής διοργάνωσης και ν’ αν-

τικρίσει την ελληνική σημαία να

υψώνεται μπροστά του. Το ότι είπε δη-

μόσια μιά δυσανάλογα ακριβοπληρωμένη

σαχλαμαρίτσα, δεν μπορεί να μειώσει τα

όσα ίδρωσε, τα όσα στερήθηκε, τα όσα

πρόσφερε και θα προσφέρει. Αν δεν το

ήξερε, το έμαθε τώρα πια, πως το να

είσαι Έλληνας είναι τιμή και κατάρα. Μιά

χαρά και δέκα πίκρες. 

Ο μοιραίος πνιγμός μιάς επιπολαιότητας στην απύθμενη υποκρισία

της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Εργαστήριο κεραμικής δημιουργήθηκε στο χώρο του

Διαδραστικού Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα από

την  Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.

Η δράση που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ανάπτυξη

ανθρώπινου δυναμικού» δημιουργία θέσεων απασχό-

λησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινω-

φελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» που

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ του Υπουργείου ερ-

γασίας και κοινωνικής ασφάλισης έχει σκοπό να εκ-

παιδεύσει τους πολίτες ενώ παράλληλα θα

δημιουργηθούν δεκάδες πινακίδες καλαίσθητες από

πηλό που θα αντικαταστήσουν τις γνωστές πινακίδες

σήμανσης οδών από λαμαρίνα. 

Αρωγός σε αυτήν την πεντάμηνη δράση είναι  ο

Δήμος Μαραθώνα που προσφέρει τα υλικά, το

ίδρυμα Παμμακάριστος, όπου θα ψηθούν οι πινακί-

δες και το δίκτυο εθελοντών του Διαδραστικού Λαο-

γραφικού Μουσείου Βαρνάβα δήμου Μαραθώνα που

θα τις τοποθετήσει σε συνεργασία με τους υπαλλή-

λους του Δήμου. 

Η πρόεδρος της Λαογραφικής εταιρείας Μηλέα

Παππά, δήλωσε πως «καλλιτεχνικές πινακίδες από
πηλό θα τοποθετηθούν σε όλο τον Δήμο Μαραθώνα
και συγκεκριμένα στα δημόσια κτήρια, στα δεκάδες
ξωκλήσια, στις κεντρικές οδούς, στα πολιτιστικά και

ιστορικά μνημεία, στις παραδοσιακές πηγές, στις
πλατείες και όπου αλλού χρειαστεί μετά από τις προ-
τάσεις και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων ώστε
να δοθεί ένας ακόμη τόνος καλαισθησίας στον ιστο-
ρικό δήμο μας». 
Το εργαστήριο κεραμικής είναι το δεύτερο εργαστή-

ριο που δημιουργείται από την Λαογραφική εταιρεία

Βαρνάβα δήμου Μαραθώναμ μετά από αυτό της ανα-

κύκλωσης, ενώ η δράση τους θα συνεχιστεί και

πέραν του πεντάμηνου προγράμματος και σε μόνιμη

βάση. Ηδη οι χώροι των μουσείων Βαρνάβα δήμου

Μαραθώνα εξοπλίστηκαν με πάγκους εργασίας, ει-

δικά τραπέζια και δεκάδες εργαλεία προσφορές χο-

ρηγών και ειδικών κέντρων εκμάθησης κεραμικής

έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο άμεσο μέλλον

της δωρεάν εκμάθησης κεραμικής ιδιαίτερα στους

μικρούς μαθητές του δήμου Μαραθώνα. 

www.ilmb.gr – museo@ilmb.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
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Έφτασε ο Αυγουστος· ο μήνας που “αδειάζει”

η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων και γε-

μίζουν ζωή τα νησιά και τα χωριά μας. 

Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι που βρίσκουμε

τρόπους να διασκεδάζουμε ακόμα και μέσα

στην δυστυχία μας κι αυτό το έχουμε αποδεί-

ξει μέσα στην ιστορία.

Έτσι και φέτος παρ’ όλη την κρίση και τα δύ-

σκολα οικονομικά μας, τα καράβια γέμισαν, το

ίδιο - και περισσότερο ίσως - οι δρόμοι. Για

διαμονή φέτος επιλέγουμε, τα πατρικά μας,

σπίτια φίλων και συγκενών, τα camping και

δευτερευόντως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και

τα ξενοδοχεία.  

Αν είστε απ’ αυτούς που έχουν αφήσει την ορ-

γάνωση των διακοπών τους για την τελευταία

στιγμή και δεν βρίσκετε εύκολα εισητήρια ή δεν

θέλετε να ξοδέψετε τόσα χρήματα στη μετακί-

νηση, λίγες ώρες διαδρομή με το αυτοκίνητό

σας, θα σας οδηγήσουν σε μέρη αφάνταστης

ομορφιάς. Στην Ήπειρο. Κι αν έχετε την Ήπειρο

στο μυαλό σας ως χειμωνιάτικο προορισμό, και-

ρός να αναθεωρήσετε. 

Έχοντας, για παράδειγμα, σαν βάση σας την

όμορφη Πρέβεζα, εκτός απ’ τις ακτές πολλών

χιλιομέτρων που διαθέτει η περιοχή, είσαστε

κοντά σε μερικές από τις πιο όμορφες παρα-

λίες της Ελλάδας, αφού η Λευκάδα απέχει

οδικώς μόλις 27 χιλιόμετρα.

Αφού περιηγηθείτε στην πρασινογάλανη Λευ-

κάδα και τις ξακουστές της παραλίες, αλλά

και τα ορεινά παραδοσιακά χωριά της, μπο-

ρείτε με 15 ευρώ μόλις να πάτε μονοήμερες

κρουαζιέρες προς Ιθάκη, Κεφαλονιά (Φι-

σκάρδο) αλλά και να κολυμήσετε στα ήσυχα

νερά του Σκορπιού, του νησιού του Ωνάση. 

Αλλάζοντας πορεία, δεν πρέπει να πάρετε

τον δρόμο της επιστροφής αν πρώτα δεν επι-

σκεφθείτε τις πηγές του ποταμού Αχέροντα

αλλά και το Νεκρομαντείο.

Τα κρύα πεντακάθαρα νερά του ποταμού και η

αστείρευτη φύση που τον περιτριγυρίζει θα

σας μαγέψουν. Κι όπως λένε οι ντόπιοι, το πο-

τάμι σε “τραβάει”· φορέστε μαγιό, παπουτσά-

κια θαλάσσης και μην πάρετε τίποτα άλλο

μαζί σας, - εκτός ίσως από μια αδιάβροχη φω-

τογραφική - και περπατήστε - κολυμπήστε αν-

τίθετα στο ποτάμι μέχρι όσο αντέξετε. 

Η πύλη του Άδη και τα μυθολογικά στοιχεία

που την πλαισιώνουν συνθέτουν μια ατμό-

σφαιρα μυστηρίου. Την ίδια ατμόσφαιρα συ-

ναντάς και στο Νεκρομαντείο το οποίο είναι

χτισμένο πάνω σε λόφο με θέα τα θεόρατα

βουνά της Ηπείρου. 

Ο χώρος αυτός, ήταν ειδικά διαμορφωμένος

ώστε μέσα στα δωμάτιά του να φιλοξενεί -

κάτω από ειδικές συνθήκες - τους ενδιαφερό-

μενους να επικοινωνήσουν με τις ψυχές των

νεκρών. 

Οι επιλογές σας για επαφή με την φύση, κο-

λύμπι, καλό φαγητό, αλλά και ποτό το βράδυ

είναι πολλές και για όλα τα στυλ. Δεν έχετε

παρά να τις ανακαλύψετε. 

Σχολιάζοντας του Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012

� Πρέπει να επιτρέψουν τη ντόπα στους Ολυμπιακούς και να έχει δυο καταταξεις

όπως στην F1. Μια αθλητών και μια κατασκευαστών...

� Με απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής από εδώ και στο εξής απαγορεύονται οι ακό-

λουθες εκφράσεις:

''Το μαύρο μου το χάλι''... 

"Να χέσω την τύχη μου την μαύρη"... 

"Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε"... 

"Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά"... 

"Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε"...

Επίσης καταργούνται τα μαυρομάτικα φασόλια, το μαύρισμα στις παραλίες και η παροιμία

''Τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς''!

Παραμένει ως έχει το ''δε γ...@ι να ασπρίσεις"!!!

� Το ανέκδοτο της χρονιάς: «Χαιρετίζουμε την επιστροφή των Ολυμπιακών αγώνων στην

πατρίδα τους». Τάδε έφη: Μέλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Πώς δινόταν ο χρησμός στο Νεκρομαντείο

Καταλυτικός για τη μαντεία ήταν ο ρόλος των ιερέων, οι οποίοι επεδίωκαν συζητήσεις με τους

επισκέπτες για να γνωρίσουν τις προθέσεις τους και να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις,

καθώς και η ιεροτελεστία που ακολουθούνταν. Υπέβαλαν τους επισκέπτες σε ψυχολογικές και

σωματικές δοκιμασίες είτε με τη δαιδαλώδη, επιβλητική κατασκευή του μαντείου και τις σκο-

τεινές γεμάτες υγρασία αίθουσες είτε με δίαιτα και με τη βοήθεια κυάμων που μασούσαν ώστε

να θολώνουν το μυαλό τους και να εξάπτουν τη φαντασία τους.

Για να λάβει ο επισκέπτης απάντηση από την ψυχή έπρεπε να τελέσει προσφορές και να τη

βγάλει από τη λήθη δίνοντάς της να πιει αίμα. 

Οι ψυχές θεωρούνταν άυλες σαν σκιές. Τα "είδωλα" των ψυχών τα ανέβαζαν οι ιερείς με σι-

δερένιους μοχλούς από την υπόγεια αίθουσα. 

Στο τέλος οι πιστοί αποχωρούσαν από άλλη έξοδο ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τους επό-

μενους επισκέπτες

εξασφαλίζοντας με

αυτόν τον τρόπο τη

μυστικότητα. 

Η οποιαδήποτε μαρ-

τυρία του χρησμού

αποτελούσε βλα-

σφημία και οδη-

γούσε ακόμα και σε

θάνατο.

� Μετά το πλύσιμο των χεριών οδηγούσαν τον επισκέπτη στο τελευταίο βόρειο δωμάτιο παραμο-

νής (13) για άγνωστο χρονικό διάστημα όπου η δίαιτα ήταν αυστηρή και με τις συνεχείς προσευχές

αλλά και τις διηγήσεις του ιερέα μέσα στο σκοτάδι, οι αισθήσεις άρχιζαν να υπολειτουργούν οδη-

γώντας τον σε μια κατάσταση παραισθήσεων.

� Ο νότιος διάδρομος (9) ήταν δαιδαλώδης σαν λαβύρινθος με τρεις τοξωτές πύλες που είχαν σι-

δερένιες πόρτες με καρφιά ώστε να ενισχύει την αίσθηση του κάτω κόσμου. 

� Στο κυρίως ιερό (10) γίνονταν οι «χοές» δηλ. προσφορές σε υγρή μορφή, όπως γάλα, μέλι, κρασί

και αίμα θυσιασμένων ζώων, που χύνονταν στο πλακόστρωτο δάπεδο για να εξευμενίσουν τους

θεούς του κάτω κόσμου. Σ’ αυτό το χώρο εμφανίζονταν και οι «σκιές» των νεκρών και μιλούσαν στον

επισκέπτη.

Διακοπές για όλα τα γούστα

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Διαπιστώσεις:

Ο χώρος των Αλυκών μαζί με άλλες γειτονικές εκτάσεις που

απαλλοτριώθηκαν πριν μερικές δεκαετίες υπέρ του ΕΟΤ, δεν

κατέστη δυνατόν να αξιοποιηθούν μέχρι σήμερα.

Κάποιες προσπάθειες που έγιναν δεν καρποφόρησαν γιατί η

εκάστοτε κυβέρνηση ακύρωνε τις αποφάσεις της προηγούμε-

νης, μερικές φορές δικαίως, όπως η προσπάθεια να χρησιμο-

ποιηθεί ο χώρος για την μεταφορά σ΄αυτόν του Ιππόδρομου

από το Δέλτα Φαλήρου.

Η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για τουριστικές εγ-

καταστάσεις “condo”, όπως στην Ισπανία, όπου το σύστημα

αυτό έχει εν τω μεταξύ απαξιωθεί, συνάντησε έντονη αντί-

δραση από την τοπική κοινωνία, γιατί φάνηκε ότι επρόκειτο να

δημιουργηθεί ένα ‘guetto” πολυτελείας, στο οποίο θα περι-

λαμβανόταν και το σύνολο σχεδόν της έμπροσθεν των Αλυ-

κών παραλίας, προς μεγίστη βλάβη τόσο των μονίμων

κατοίκων και των οικιστών, όσο και των μυριάδων πολιτών, που

με τις οικογένειές τους, κατακλύζουν τα καλοκαίρια την πα-

ραλία αυτή για θερινά λουτρά. 

Δεδομένα: 

Η ευρύτερη περιοχή των Αλυκών βρίσκεται στο κέντρο των

Δημοτικών Κοινοτήτων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας & Σα-

ρωνίδας.

Συνδυάζει μεγάλη πεδινή, κυρίως, έκταση με ευρύ θαλάσσιο

μέτωπο, περιλαμβάνει δε και δασικές εκτάσεις.

Ο κόλπος της περιοχής είναι αρκετά κλειστός, ώστε να μπορεί

να χρησιμοποιηθεί για πολλές θαλάσσιες δραστηριότητες.

Είναι ο μοναδικός μεγάλος δημόσιος χώρος μιάς περιοχής, η

οποία συνεχώς αναπτύσσεται οικιστικά και αυξάνεται ο πλη-

θυσμός της.

Η εκτεταμένη αμμώδης παραλία, η οποία είναι από τις ελάχι-

στες που έχουν απομείνει ελεύθερες στην νοτιοανατολική Ατ-

τική, κατακλύζεται το θέρος από μυριάδες λουόμενους. 

Στόχοι: 

Να κατασκευαστεί ένα Θεματικό Πάρκο-Εκθεσιακό Κέντρο
με θέματα όπως:
� Η ιστορία του γένους των Ελλήνων  και οι αγώνες τους

για την ελευθε-

ρία.

� Η συμβολή

του Ελληνι-

σμού στον Δυ-

τικό Πολιτισμό.

� Να δοθεί μία

λύση ώστε ο

χώρος των

Αλυκών να πα-

ραμείνει δημό-

σιος.

� Ο χώρος να διατεθεί επίσης για Πολιτισμό, Αθληση και

Αναψυχή, όχι μόνον των κατοίκων της περιοχής αλλά όλων

των Ελλήνων.

� Να παραμείνει απολύτως ελεύθερη η παραλία και το δι-

καίωμα χρήσης της να δοθεί στον Δήμο Σαρωνικού.

� Οι τουρίστες να μπορούν να ενημερώνονται για ιστορικά

στοιχεία κατά τρόπο εύληπτο και αποτελεσματικό (Ειδικά

τώρα που έχουμε την ανάγκη να μεταστρέψουμε το, εις

βάρος της πατρίδας μας, δυσμενές κλίμα).

� Οι λοιποί χώροι να δεντροφυτευτούν με φυτά της ελλη-

νικής χλωρίδας, σε τρόπο που να σκιάζουν ποδηλατικές

οδούς, χώρους αναψυχής, στάθμευσης οχημάτων.

� Να εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίας παραγωγής ενέρ-

γειας και ανακύκλωσης.

Δεδομένου ότι το Κέντρο θα χρησιμοποιείται και για εκπαι-

δευτική χρήση, θα πρέπει κατά το πρότυπό του να κατα-

σκευαστούν ανάλογα Κέντρα και σε άλλες περιοχές.

Προτάσεις για την υλοποίηση του έργου

Το έργο δεν προτείνεται να κατασκευαστεί από το καταχρεω-

μένο ελληνικό κράτος. 

Είναι γνωστό ότι πλήθος αξιόλογων έργων, στο μεν παρελθόν η

Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία, το Ζάππειο, τα κτίρια του Πανε-

πιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Νοσο-

κομείο Συγγρού, είχαν κατασκευαστεί με δαπάνες εθνικών

ευεργετών δε στο παρόν το Ωνάσειο Θεραπευτήριο από τον Αρι-

στοτέλη Ωνάση και τα υπό κατασκευήν κτίρια της Λυρικής Σκη-

νής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το Ιδρυμα Νιάρχου.

Θα πρέπει, λοιπόν να απευθυνθεί η Ελληνική Πολιτεία προς τα

σχετικά Ιδρύματα και να ζητήσει την συμπαράστασή τους.

Το ίδρυμα που θα δεχθεί να αναλάβει το έργο αυτό θα επιβα-

ρυνθεί με το κόστος της μελέτης και όχι με το σύνολο της δα-

πάνης κατασκευής. Αυτή θα επιμεριστεί στους κατά θέματα

Φορείς.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο επικουρούμενο από τις Πολυτεχνι-

κές σχολές τους Χώρας και τους επιστημονικούς Συλλόγους

θα ασχοληθεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι ήδη διαθέτει κατάλληλη έκθεση για την τε-

χνολογία των αρχαίων Ελλήνων.

Φυσικά θα προβλέπεται η κατασκευή και η λειτουργία καφετέ-

ριας και εστιατορίου, τα οποία θα λειτουργούν και εκτός των

ωρών λειτουργίας του Κέντρου, καθώς και Πωλητήριο αντι-

γράφων των εκθεμάτων.

Ισως να κριθεί σκόπιμη και η κατασκευή ξενοδοχειακής μονά-

δας για την εξυπηρέτηση των σχολείων που θα έρχονται από

μακρινές περιοχές της Χώρας, καθώς και τουριστών-επισκε-

πτών του, οι οποίοι θα επιθυμούν να το περιηγηθούν συστη-

ματικά. Ευελπιστούμε ότι η πρόταση αυτή θα αποβεί ωφέλιμη

για την Πατρίδα μας.

Ιδέες

Για να γίνει η Εκθεση ελκυστική θα πρέπει να περιλαμβάνει εντυ-

πωσιακά εκθέματα, πολλά από αυτά σε πραγματικά μεγέθη, όπως:

Κατασκευές του Αρχιμήδη.

Μηχανές του Ηρωνος του Αλεξανδρέως

Ομοιώματα Αθηναίων, Σπαρτιατών, Μακεδόνων, Βυζαντινών οπλι-

τών, Μακεδονομάχων καθώς και τσολιάδων των βαλκανικών πο-

λέμων και του αλβανικού έπους.

Πολεμικές μηχανές, όπως του Δημήτριου του Πολιορκητού.

Ιστορικά σκάφη όπως η Αθηναϊκή Τριήρης, η Φωκιανή πεντηκον-

τόρος, τα Βυζαντινά χελάνδια και οι δρόμωνες.

Επίσης σύγχρονα αλιευτικά σκάφη, τα οποία αποσύρονται και κα-

ταστρέφονται, λόγω  της σχετικής Νομοθεσίας για την προστα-

σία της θαλάσσιας πανίδας.

Για την προβολή του Κέντρου, να προταθεί στα Πανεπιστήμια του

Καίμπριτζ και της Οξφόρδης να στείλουν τις κωπηλατικές τους

ομάδες να διαγωνιστούν κωπηλατώντας σε αθηναϊκές τριήρεις.

Ως προς την Ελληνική Γραμματεία το έργο να ζητηθεί να αναλά-

βουν εκδοτικοί οίκοι και ειδικά για την αρχαία Γραμματεία, επι-

πλέον των ελληνικών εκδοτικών οίκων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί

συστηματικά με αυτήν (Παπαζήσης κ.ά.), να προταθεί επίσης η

συμμετοχή και Ξένων Εκδοτών όπως το National Geographic

καθώς και Ξένων Πανεπιστημίων, που διατηρούν έδρα Αρχαίων

και Νέων Ελληνικών.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Νέος Ανάφλυστος»

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

Αξιοποίησης του χώρου των Αλυκών Αναβύσσου 

με την κατασκευή Κέντρου προβολής της ιστορίας του Ελλαδικού χώρου 

και του γένους των Ελλήνων, καθώς και της συμβολής τους στον πολιτισμό. 

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την πρόταση του Εξωραϊστικού Συλλόγου 

“Νέος Ανάφλυστος” όσον αφορά την αξιοποίηση της περιοχής των αλυκών Αναβύσσου, ο οποίος

ζητάει συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.

Η πρόταση του Συλλόγου δημοσιεύεται παρακάτω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Σπάτα  02-08-2012
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ. Πρωτ: 25601
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ,  FAX: 210-9658949, 190 04 
Πληροφορίες: Αγγέλου Βασιλική, Τηλέφωνο: 210-6630241
FAX: 210-6630163
ΘΕΜΑ: Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡ. 25600/02-08-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει
ακίνητο για τη στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος με φα-
νερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά μέσω Πρωτο-
κόλλου στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου (Βασ. Παύλου 108 και  Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο σε ισόγειο ή ισόγειο και σε όροφο
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 250 τ. μ τουλάχιστον και με αύλειο χώρο
1.200 τ. μ. τουλάχιστον, πρέπει να προορίζεται για χρήση εκπαιδευτηρίου
και 
• Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της 13ης Πολεοδομικής Ενότητας
του πρώην Δήμου Αρτέμιδος,
• Να έχει ασφαλή προσβασιμότητα και προσπέλαση και να μην ευρίσκονται
σταθμοί  κεραιών, πρατήρια καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, κα-
ταστήματα τυχερών παιχνίων, μπαρ πλησίον του κτιρίου, 
• Να μπορεί να διαμορφωθεί με δαπάνες του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις
ανάγκες του προς μίσθωση κτιρίου,

• Να έχει κεντρική θέρμανση, ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο,
• Να πληρεί όλους τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από
τις Πολεοδομικές διατάξεις,
• Να διαθέτει παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια (ύπαρξη πυροσβεστή-
ρων κτλ), αποδεικνυόμενη με την ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας,
• Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 107/Β/9-4-2010),
• Σε κάθε περίπτωση, να έχει πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
• Να διαθέτει βεβαίωση  πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
• Τέλος το ακίνητο πρέπει είτε να έχει χρήση εκπαιδευτηρίου ή να επιτρέ-
πεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήριο σύμφωνα με
τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια πρωτοκόλλου εγκατάστασης της σχολι-
κής μονάδας και θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει
στη συνέχεια να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η
οποία  ορίζεται σε ποσοστό 10% του ορίου προσφοράς για ένα έτος.  Το
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € σε
μηνιαίο μίσθωμα. 
Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις
συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμη-
θειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6632200) και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Τα δικαιώματα του κήρυκα, τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβα-
σης με τα τρία αντίγραφα και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή
(άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
O Aναπληρωτής Δημάρχου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 
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Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, εντείνει τις

δράσεις πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια του Αυ-

γούστου, του πιο επικίνδυνου μήνα της χρονιάς για

την πυρασφάλεια, με συνεχή επαγρύπνηση για το

θέμα της προστασίας του πρασίνου της περιοχής

μας, λειτουργώντας με βάρδιες 24ωρης φύλαξης

που καλύπτουν και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες

σύμφωνα με το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέ-

διο. 

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς με ανακοίνωσή του σημει-

ώνει:

Απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή όλων των κατοίκων

στις δράσεις αντιπυρικής προστασίας προκειμένου να

διαφυλαχτούν οι πνεύμονες πρασίνου, ενώ θα πρέπει

να υπενθυμίσουμε την υποχρέωση τους  για τον καθα-

ρισμό και την απομάκρυνση των ξερών χόρτων και εύ-

φλεκτων υλικών από τα οικόπεδα τους.

Παράλληλα, καλούνται σε επιφυλακή όλοι οι δημό-

τες προκειμένου να καταγγέλλουν κάθε ύποπτη κί-

νηση που πέφτει στην αντίληψή τους, στο Δήμο και

στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Για κάθε ύποπτη κίνηση ή ξεκίνημα πυρκαγιάς που

θα πέσει στην αντίληψή σας ενημερώστε:

•  Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 

•  Πυροφυλάκειο Βουλιαγμένης στο 210 8964876

•  Πυροφυλάκειο Βούλας 213 2020199

•  Πυροφυλάκειο Βάρης 210 9655668

Στη δυσκολότερη εποχή του χρόνου δεν επιτρέπε-

ται εφησυχασμός, γιατί μόνο έτσι θα προστατεύ-

σουμε όσα μας έχει χαρίσει η φύση και θα

συνεχίσουμε να φροντίζουμε το περιβάλλον στο

οποίο ζούμε. 

Για ακόμα μια φορά τονίζουμε ότι η πρόληψη των κα-

ταστροφικών πυρκαγιών είναι στα χέρια όλων μας.

Και αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να λείπει κανείς

από τις δράσεις της αντιπυρικής προστασίας.

Με ομόφωνη απόφαση  του

Δ.Σ  εγκριθηκε η σύμπραξη

διαδημοτικής Αναπτυξιακής

μεταξύ Δήμου Κρωπίας και

Δήμου Σαρωνικού με τη

επωνυμία ECO ΚΟΡ.ΣΑ (τα

αρχικά των δύο δήμων Κο-

ρωπί-Σαρωνικός) στη συνε-

δρίαση της 31ης Ιουλίου

(18η).

Την ενημέρωση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, για το θέμα

ανέλαβε ο Δήμαρχος Δημή-

τρης Κιούσης και ο πρόεδρος

της δημοτικής Επιχείρησης

(ΚΕΔΚ) Κων/νος Δήμου.

Αντικείμενο της ΚΟΡ.ΣΑ είναι

η κατάρτιση –προετοιμασία

80 περίπου ανέργων σε πεδία

διαχείρισης-ανακύκλωσης

απορριμμάτων, ενισχύοντας

τοπικές επιχειρήσεις ή ανα-

πτύσσοντας την τέχνη του

«επιχειρείν» σε αυτό το αντι-

κείμενο, με τη δημιουργία

βιώσιμων επιχειρηματικών

σχεδίων από τους συμμετέ-

χοντες φορείς και καταρτιζο-

μένους. 

Η εισήγηση επικεντρώθηκε

μεταξύ άλλων: 

1. στην κρίσιμη κοινωνικο-οι-

κονομική συγκυρία με τις συ-

νέπειες της ραγδαίας

αύξησης της ανεργίας να εκ-

δηλώνονται κυρίως σε τοπικό

και περιφερειακό επίπεδο,

2. στην ανάγκη συνεργασίας

όλων των δυνάμεων και των

φορέων, με στόχο την προ-

ώθηση και εφαρμογή αποκεν-

τρωμένων πολιτικών

στήριξης της απασχόλησης

και πολιτικών κοινωνικής

προστασίας και ένταξης,

3. στη δυνατότητα της απο-

κεντρωμένης αυτοδιοίκησης,

η οποία γνωρίζει καλύτερα τα

προβλήματα, τις ανάγκες και

τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό

επίπεδο, 

Ακολούθως συζητήθηκε και

αποφασίστηκε η συμμετοχή

της Κοινωφελούς Επιχείρη-

σης Δήμου Κρωπίας στην

Αναπτυξιακή Σύμπραξη με

την επωνυμία «ECO

ΚΟΡ.ΣΑ.» στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού», Άξονας Προτε-

ραιότητας 08: «Διευκόλυνση

της Απασχόλησης στις 3 Πε-

ριφέρειες Σταδιακής Εξό-

δου», Αιτήσεις προτάσεων

Χρηματοδότησης «Τοπικών

Σχεδίων για την Απασχόληση

Προσαρμοσμένων στις Ανάγ-

κες των Τοπικών Αγορών Ερ-

γασίας». 

Οι πράξεις αφορούν στην

προετοιμασία ανέργων ωφε-

λουμένων και περιλαμβάνουν

όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες, της δημιουργίας θέ-

σεων απασχόλησης. 

Οι υλοποιούμενες πράξεις

έχουν ως πεδίο αναφοράς τις

τοπικές αγορές εργασίας και

επικεντρώνονται στην υπο-

στήριξη των ωφελουμένων,

αλλά και των επιχειρήσεων

μιας οριοθετημένης περιο-

χής.

Αύγουστος, η δυσκολότερη περίοδος της αντιπυρικής περιόδου

Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση

Εγκληματικότητα και 

παράνομη μετανάστευση

συζήτησαν οι Δήμαρχοι 

με τον Υπουργό  Δένδια

Συνάντηση Δημάρχων Αττικής και Υπουργού Δημόσιας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια πραγμα-

τοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου,  παρουσία και του γενικού

γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλου Γεωργιάδη.

Τη συνεργασία των Δημάρχων ζήτησε ο Υπουργός, την

οποία θεωρεί απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αντι-

μετωπίσουν από κοινού την εγκληματικότητα, την παρά-

νομη μετανάστευση και τη δασοπυρόσβεση.

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σπυράγγελος

Πανάς που παρευρέθη στη συνάντηση, σε παρέμβασή του

ενημέρωσε,  ότι ο Δήμος έχει εφαρμόσει τα προγράμματα

πυρασφάλειας και πυροπροστασίας από την αρχή της αν-

τιπυρικής περιόδου, αξιοποιώντας το έκτακτο προσωπικό,

το δυναμικό του Δήμου και τις εθελοντικές ομάδες στις

δράσεις αυτές. 

Από όλες τις πλευρές τονίστηκε η αδυναμία υλοποίησης

δράσεων πολιτικής προστασίας λόγω της δραματικής οι-

κονομικής συγκυρίας στα δημόσια οικονομικά. Ακόμη οι

Δήμαρχοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ανεξέλεγκτης

παρουσίας των Ρομά σε διάφορες περιοχές της Αττικής

και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Νέα Διαδημοτική Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

Δήμου Κρωπίας και Σαρωνικού με το όνομα ECO ΚΟΡ.ΣΑ
Αντικείμενο η κατάρτιση ανέργων για απασχόληση σε τοπικές αγορές εργασίας

Η αίσθηση μιας ελεύθερης και ανοικτής

προς όλους τους πολίτες παραλίας σε συν-

δυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποί-

ησης σε αυτήν πολιτιστικών και ευρύτερων

κοινωνικών εκδηλώσεων, προσέφερε μία

ακόμα έκπληξη από τη  συμμετοχή του κό-

σμου στην 2η κινηματογραφική προβολή

(1/8), στον ελεύθερο χώρο του κάμπινγκ

της Βούλας. 

Η ταινία-ντοκιμαντέρ του Μάϊκλ Μούρ  με

τίτλο “SICKO” με θεματική τις νοσηρές για

την ανθρώπινη υγεία, αλλά και την ανθρώ-

πινη αξιοπρέπεια συνέπειες που προκά-

λεσε η ιδιωτικοποίηση του συστήματος

υγείας και ιατρικής περίθαλψης στην Αμε-

ρική, “πυροδότησε” μια ενδιαφέρουσα συ-

ζήτηση σχετικά με τις ενδελεχείς

κυβερνητικές προσπάθειες που γίνονται

στην Ελλάδα  για επανάληψη του κερδο-

φόρου μεν, θανατηφόρου δε αυτού πειρά-

ματος. Η συζήτηση εμπλουτίστηκε

ιδιαίτερα με τη συμμετοχή δύο γιατρών,

του Κων/νου Ρούμπη, διευθυντή του ακτι-

νολογικού τμήματος και εκπροσώπου των

εργαζομένων στο Δ.Σ του Ασκληπιείου

Βούλας και του Δρόσου Βενετούλη, πνευ-

μονολόγου και διευθυντή της εντατικής μο-

νάδας του Τζανείου νοσοκομείου, οι οποίοι

έδωσαν στοιχεία βάσει των εμπειριών τους

για το πώς μεθοδεύεται η απαξίωση του δη-

μόσιου συστήματος υγείας και τελικά πόσο

επιτακτικό είναι να συστρατευτούμε όλοι

μαζί ενάντια σε αυτή την επίθεση. 

Πριν την προβολή έγινε συζήτηση μεταξύ

των εθελοντών για ζητήματα προγραμματι-

σμού.

Τέλος οι εθελοντές ευχαριστούν το Κέντρο

Αποκατάστασης (ΠΙΚΠΑ) Βούλας,   για την

αμέριστη βοήθεια που τους προσφέρει κα-

θημερινά  στηρίζοντας καθοριστικά τον

αγώνα για το εθελοντικό αυτό εγχείρημα

της διατήρησης του χώρου ανοιχτού, ελεύ-

θερου και καθαρού και της κοινωνικής αξιο-

ποίησης του από όλους προς όλους. 

Η ανοιχτή συνέλευση των εθελοντών 

Την προσεχή Τετάρτη (8/8) θα γίνει η 3η

προβολή θερινού σινεμά με την φετινή γαλ-

λική ταινία  των Eρίκ Τολεντανό και Ολιβιέ

Νακάς, “Οι Άθικτοι”.

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο http://voula-

camp.blogspot.gr/

Βρήκε ανταπόκριση το σινεμά στο Κάμπινγκ Βούλας
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FLORAL ART

& DECORATION

ΠΑΤΡΩΝ 19 ΒΟΥΛΑ
ΤΗΛ. 210 8959.886 - 6977715278
www.seliaflowers.gr
info@seliaflowers.gr

Οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι τοποθετήθηκαν

στην Πλατεία Μακεδονίας στην Δημοτική

Ενότητα Γέρακα, σε αντικατάσταση των

συμβατικών κάδων.

Παρών στην επίδειξη λειτουργίας του συ-

στήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμ-

μάτων, από την αρμόδια εταιρεία, ήταν ο

Δήμαρχος  Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος,

ο οποίος ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε:  

«Η πόλη μας είναι το σπίτι μας, ο χώρος
όπου ζούμε, εργαζόμαστε, αξιοποιούμε τον
ελεύθερο χρόνο μας. Τα έργα που αφορούν
την καθημερινότητα είναι εξίσου σημαντικά
με τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και εξασφα-
λίζουν άμεσα θετικά αποτελέσματα για το
σύνολο των πολιτών ενώ ταυτόχρονα
έχουν θετικό αντίκτυπο και στην ίδια την
ανάπτυξη της πόλης. Η δημοτική αρχή,

παρά τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και στον
τομέα της καθαριότητας, υλοποιώντας τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις. Να υπενθυ-

μίσουμε ότι όπως είχαμε δεσμευτεί ψηφί-
σαμε το νέο κανονισμό καθαριότητας, συ-
νεργαζόμαστε με σχολεία και φορείς για
την υιοθέτηση οικολογικής συμπεριφοράς,
προμηθευόμαστε τώρα εκσυγχρονισμένα
συστήματα για την βελτίωση του συστήμα-
τος αποκομιδής απορριμμάτων».
Το νέο σύστημα υπόγειων κάδων έχει ωφέ-

λιμη χωρητικότητα 3κμ και είναι σχεδια-

σμένο ώστε να έχει εξαιρετική μηχανική

αντοχή.

Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνονται τα

εξής πλεονεκτήματα:

- Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα του

χώρου χάρις στην υπόγεια εγκατάσταση

των κάδων.

- Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα.

- Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορ-

ριμμάτων στην κοινή θέα και ελέγχεται με

βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών

χάρις στην στεγανότητα του συστήματος.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα

- Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας σε

σύγκριση με άλλα συστήματα

- Δυνατότητα απασχόλησης υπαρχόντων

απορριμματοφόρων

- Το περιορισμένο βάρος του κάδου επιτρέ-

πει εύκολο χειρισμό του γερανού, υψηλό-

τερη ασφάλεια και γρήγορη διαδικασία

αποκομιδής.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

- Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμμα-

τοφόρα

- Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν

μηδαμινές

- Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προ-

σκρούσεις

- Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή αν-

ταλλακτικά

Εχει υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θο-

ρύβου και αποτελεσματική αντιμετώπιση

οσμών.

Οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι στο Δήμο Παλλήνης

ο Δήμαρχος  Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος σε
επίδειξη του κάδου.
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Κακοδιαχείριση, διαφθορά και διασπάθιση

δημοσίου χρήματος, είναι τα στοιχεία που

βγηκαν στην έκθεση 2011 του Γενικού Επι-

θεωρητη Δημόσιας Διοίκησης ( ΓΕΔΔ),

Λέανδρου Ρακιντζή.

Πολεοδομίες, Εφορίες, Νοσοκομεία, Δήμοι

και ασφαλιστικά ταμεία κατέχουν την πρω-

τιά στη διαφθορά και διασπάθιση χρήματος.

Ο Λ. Ρακιντζής για το 2011 εξέτασε 1.403

υποθέσεις και παρέπεμψε στον εισαγγελέα

τις 393. 

Τα περισσότερα περιστατικά διαφθοράς

σχετίζονται με παραβάσεις καθήκοντος, συ-

ναλλαγές δημόσιων λειτουργών κάτω από

το τραπέζι και αδικαιολόγητα περιουσιακά

στοιχεία.

Στις παραπάνω υποθέσεις κατέθεσε ενστά-

σεις ο Λ. Ρακιντζής, κατά αποφάσεων πει-

θαρχικών συμβουλίων, που κατά τη γνώμη

του έπεσαν στα “μαλακά”.

Γιατί κατήργησαν 

το δικαίωμα ένστασης;

Από τον Μάρτιο 2012 όμως, του αφαιρέ-

θηκε το δικαιωμα ένστασης, κάτι που θα αυ-

ξήσει την ατιμωρησία.

Γιατί άραγε, αναρωτιόμαστε, εμείς. Μας

έχουν “πρήξει” ότι κάθε ημέρα παλευουν

για διαφάνεια και χτύπημα της διαφθοράς·

ιδού λοιπόν η “Ρόδος”. 

Σταχυολογώντας περιπτώσεις που κατέ-

θεσε ένσταση:

- Υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-

πορίας, ο οποίος είχε μεταταχθεί από την υπό

εκκαθάριση Ολυμπιακή Αεροπορία αρνήθηκε

να αναλάβει υπηρεσιακά αντικείμενα, δηλώ-

νοντας ότι δεν πρόκειται να διεκπεραιώσει ότι

του ανατεθεί, καθώς είχε υποβάλει συγκεκρι-

μένο αίτημα προς τη Διοίκηση προκειμένου να

μετακινηθεί σε Διεθνη Αερολιμένα, το οποίο

δεν είχε γίνει αποδεκτό και εκ του λόγου

αυτού δεν προτίθετο να εργαστεί στο Τμήμα,

στο οποίο τοποθετήθηκε. Η διοίκηση της ΥΠΑ

τον απήλλαξε από τα πειθαρχικά παραπτώ-

ματα της άρνησης εκτέλεσης του υπηρεσια-

κού του καθήκοντος και της αδικαιολόγητης

αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων

του.

- Ιατρός γενικού νοσοκομείου της Αθήνας

προχωρούσε σε εισαγωγές ασθενών σαν

δήθεν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά

κατά τη διάρκεια των Γενικών Εφημεριών, οι

οποίες αποδείχθηκε ότι ήταν προγραμματι-

σμένες εκ των προτέρων και κάθε άλλο παρά

επείγουσες. Επίσης, παρείχε σε ασθενείς, που

είχαν εισαχθεί για επείγουσα κατάσταση,

άδεια εξόδου από το νοσοκομείο ακόμη και

για 6 ημέρες, ενώ πλαστογραφούσε εργα-

στηριακές εξετάσεις. Ακόμη, στους φακέλους

πολλών ασθενών δεν υπήρχαν προεγχειρητι-

κές εργαστηριακές εξετάσεις στο όνομά

τους, ανευρέθηκαν εξετάσεις σε όνομα

άλλων ασθενών, το οποίο χειρόγραφα είχε

αντικατασταθεί με το όνομα του πραγματικού

ασθενούς. Επίσης, ανευρέθηκαν πολλοί φά-

κελοι χωρίς ιστορικό του ασθενούς ή χωρίς

εξετάσεις, με αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει

κάτι για την πάθησή του, για το εάν και πότε

εγχειρίστηκε, πότε βγήκε από το νοσοκομείο

και σε τι είδους επέμβαση, εξετάσεις ή θερα-

πεία υποβλήθηκε. Ο συγκεκριμένος ιατρός,

είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο

της 1η ΥΠΕ Αττικής γα τα πειθαρχικά παρα-

πτώματα της παράβασης καθήκοντος, της

ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας

μετά χρήσεως, όμως το συμβούλιο επέβαλε

έγγραφη επίπληξη για το πειθαρχικό παρά-

πτωμα της παράβασης καθήκοντος.

- Υπάλληλος του ΕΟΤ, που προήδρευε επι-

τροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνι-

σμών έκανε «μαϊμού» αποσφραγίσεις

οικονομικών προσφορών, οι οποίες, όμως,

παραδίδονταν ανοικτές! 

Η υπάλληλος απηλλάγη από το πειθαρχικό

συμβούλιο για το παράπτωμα της αμέλειας

και της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος.

- Υπάλληλος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έδινε πλα-

στές αποδείξεις πληρωμής ασφαλιστικών

εισφορών και προέβαινε σε χορηγήσεις βε-

βαιώσεων μη οφειλής σε επιχειρήσεις που

χρωστούσαν ασφαλιστικές εισφορές στο

δημόσιο, οι οποίες, όμως, ανήκαν στο πε-

λατολόγιο λογιστικού γραφείου, ιδιοκτη-

σίας της μητέρας της υπαλλήλου. 

... Το Α΄ υπηρεσιακό συμβούλιο του ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ την απήλλαξε από το πειθαρχικό πα-

ράπτωμα της αμέλειας και της ατελούς εκ-

πλήρωσης του καθήκοντος.

- Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων ΔΟΥ

εξέδωσε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημε-

ρότητας στον μνηστήρα της, παρόλο που

εμφανιζόταν να μην έχει υποβάλλει ποτέ

δήλωση ΦΠΑ, ούτε δήλωση φορολογίας ει-

σοδήματος, έχοντας, μάλιστα, ληξιπρόθε-

σμες οφειλές 178.863 ευρώ. 

Επίσης, εξέδωσε φορολογική ενημερότητα

και για τον αδελφό της, ο οποίος δεν είχε

δηλώσει ΦΠΑ από το 2000, δεν είχε κάνει

φορολογική δήλωση από το 2004 και είχε

οφειλές στην εφορία. 

Και όμως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του

Υπουργείου Οικονομικών της επέβαλε

προσωρινή παύση τριών μηνών.

- Υπάλληλος του ΕΟΤ στο εξωτερικό δεν

απέδιδε τους λογαριασμούς του, διενερ-

γούσε δαπάνες χωρίς εγκρίσεις της υπη-

ρεσίας, αλλά και καθ’ υπέρβαση του

προϋπολογισμού, δεν συγκέντρωνε δικαιο-

λογητικά, διέθετε τα εμβάσματα που του

αποστέλλονταν από την Κεντρική Υπηρεσία

για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο

του είχαν αποσταλεί, τοποθετούσε χρή-

ματα στο προσωπικό του λογαριασμό στο

εξωτερικό και όχι στο λογαριασμό του ΕΟΤ,

τα οποία στη συνέχεια έστελνε σε άλλο

πρόσωπο που δεν είχε εργασιακή σχέση με

τον ΕΟΤ. Ο υπάλληλος είχε μεταφέρει από

το λογαριασμό του ΕΟΤ στον προσωπικό

του λογαριασμό χρήματα που του είχε εμ-

βάσει η Υπηρεσία για δαπάνες της λειτουρ-

γίας του Γραφείου και τα χρήματα αυτά τα

έστελνε στον προσωπικό λογαριασμό του

επιτόπιου προσωπικού στην Ασιατική πόλη

και εκπρόσωπο εταιρείας. Ο εγκαλούμενος

υπέγραφε συμβάσεις καθ’ υπέρβαση της

αρμοδιότητάς του και σε ορισμένες περι-

πτώσεις «προσλάμβανε» προσωπικό επι-

πλέον του εγκριθέντος από την Κεντρική

Υπηρεσία, καταβάλλοντας μάλιστα και

αμοιβή. Επιπρόσθετα αγνοούσε τις οδηγίες

και τις εγκυκλίους που είχαν κοινοποιηθεί

στα γραφεία του οργανισμού. Το πειθαρ-

χικό συμβούλιο του ΕΟΤ του επέβαλε πρό-

στιμο κράτησης των αποδοχών δύο μηνών.

Μεγάλη ζημία του Δημοσίου

από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ

O ΓΕΔΔ, έχει διαπιστώσει ότι το δημόσιο

έχει υποστεί μεγάλη ζημία από τις παράνο-

μες επιστροφές ΦΠΑ, 

Αναφέρεται σε πλημελλείς ελέγχους χωρίς

να μπουν στην ουσία με την αιτιολογία ότι

θα ακολουθήσει τακτικός έλεγχος.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση  στη διεύ-

θυνση: http://www.gedd.gr/

Πειθαρχικά παραπτώματα, πλαστογραφίες, κακοδιαχείριση, διαφθορά

είναι η έκθεση του Γ.Ε.Δ.Δ. Λέναδρου Ρακιντζή

Ο οικονομολόγος Robert

Mundell (Βραβείο Νόμπελ των

Οικονομικών Επιστημών 1999),

δάσκαλος του οικονομολόγου

και τέως υφυπουργού Πέτρου

Δούκα, βρέθηκε στην Αθήνα σε

μια  βαρυσήμαντη ομιλία του

(26/7/2012) στο Ζάππειο Μέ-

γαρο, καλεσμένος να μιλήσει

για την κρίση στην Ελλάδα, την

Ευρωζώνη, τις διεθνείς εξελί-

ξεις, τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Κατηγορηματικός ότι δεν φταίει

η οικονομική κρίση για τα προ-

βλήματα αλλά οι κυβερνήσεις,

ότι δεν μπορεί να συνεχιστούν

οι σπάταλες στις δημόσιες δα-

πάνες και το σημερινό Κράτος

Πρόνοιας, ότι θα υπάρξει νέα

πτώση του ευρώ, ότι οι ΗΠΑ θα

αντιδράσουν στην προσπάθεια

ισοτιμίας Ευρώ-Δολαρίου, ότι η

υπερδύναμη των ΗΠΑ θα χάσει

σταδιακά την παγκόσμια επιρ-

ροή της, ότι η Κίνα αποτελεί

ένα φιλόδοξο αλλά αινιγματικό

γεωπολιτικό παράγοντα.

"Δεν έχει νόημα να αποχωρήσει
η Ελλάδα από το ευρώ. Το

χρέος της θα παραμείνει σε
ευρώ. Το συνολικό κόστος θα
είναι πολύ μεγαλύτερο από τα

όποια οφέλη."6. "Δεν υπάρχει
μηχανισμός 'εκδίωξης' της Ελ-
λάδας από το ευρώ! Απ´ την
άλλη πλευρά, η Ελλάδα δεν

μπορεί να εξυπηρετήσει και να
αποπληρώσει το χρέος της,
που παραμένει τεράστιο και

μετά το κούρεμα. Θα χρειαστει
κάποια νέα ρύθμιση αλλά μέσα
στο ευρώ'! Αλλά και η Ελλάδα
πρέπει να συμμαζέψει κι άλλο
τα δημόσια οικονομικά της και
να μειώσει κι άλλο τον τεράστιο
όγκο του Δημόσιου τομέα της!"
επεσήμανε στην ομιλία του.

Ειδικότερα δε στην ομιλία του,

αλλά και στη συζήτηση που

ακολούθησε, την οποία διηύ-

θυνε ο μαθητής του και Πρό-

εδρος της Εταιρειας Μελέτης

Προβλημάτων Συλλογικών

(Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ.)* Πέτρος Δούκας,

αναφέρθηκε στο Δημόσιο

χρεος και το μνημόνιο, στο

χρέος της Ε.Ε. και της Ε.Κ.Τ.

απέναντι στην Ελλάδα, Οι ευ-

θύνες για τις κρίση, το μέλλον

του κράτους πρόνοιας και άλλα.

* ΕΜΠΡΟΣ: Επανεμφάνιση της παλαιάς

οργάνωσης "Think Tank" των Μιλτ.

Έβερτ, Θαν. Κανελόπουλου ΕΜΠΡΟΣ. 

«Η Ελλάδα δεν θα φύγει ούτε θα την διώξουν από Ευρωζώνη-Ευρώ. 

Το Ελληνικό Χρέος είναι δυσβάσταχτο, χρειάζεται νέα ρύθμιση»

Ομιλία του οικονομολόγου Robert Mundell στο Ζάππειο Μέγαρο

Στο πάνελ δεξιά ο καθηγητής R. Mundell 
και δίπλα ο ...μαθητής Πέτρος Δούκας

Του έκοψαν το δικαίωμα ένστασης!!!
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πα-

ραστάσεις της Τόσκα του Τζάκομο Που-

τσίνι, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, σε

μουσική διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευ-

θυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μύρωνα

Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία του Αργεντινού

Ούγκο Ντε Άνα. Η δεύτερη καλοκαιρινή πα-

ραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής χειρο-

κροτήθηκε θερμά από το κοινό που γέμισε

ασφυκτικά το Ηρώδειο και στις τέσσερις

παραστάσεις, από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου. 

Με την μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρα-

κτική επιτυχία της Τόσκα, ολοκληρώνεται

με τον καλύτερο τρόπο η καλλιτεχνική πε-

ρίοδος 2011-12, η οποία χαρακτηρίστηκε

από την καλλιτεχνική εξωστρέφεια, τις

απρόσμενες συνεργασίες και την ιδιαίτερη

επιτυχία που σημείωσε το σύνολο των πα-

ραγωγών όπερας και μπαλέτου της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής.

Α’ Διανομή / Η Ντανιέλα Ντεσσί, ως Τόσκα,

έφερε στο Ηρώδειο τον αέρα μιας μεγάλης σταρ.

Ερμήνευσε τον ρόλο με απόλυτη φυσικότητα –

άλλωστε τον έχει ερμηνεύσει περισσότερες από

100 φορές στην καριέρα της, ενώ οι φωνητικές

τις δυνατότητες εντυπωσίασαν. Μάλιστα στην

διάσημη άρια «Vissi d’ arte» το κοινό την επιδοκί-

μασε με ένα ιδιαιτέρως θερμό και παρατεταμένο

χειροκρότημα. Ο Καρλ Τάννερ στον ρόλο του Κα-

βαραντόσσι, ήταν στιβαρός, ενώ η ερμηνεία του

είχε υψηλή συναισθηματική ένταση. Ο Λάντο

Ατανέλι ερμήνευσε τον ρόλο του Σκάρπια με δύ-

ναμη, εντυπωσιάζοντας με τις φωνητικές του ικα-

νότητες, αλλά και την σκηνική του παρουσία. 

Β’ Διανομή / Η διακεκριμένη υψίφωνος Τσέλια

Κοστέα, η οποία πριν ένα χρόνο είχε κερδίσει το

βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και

Μουσικών Κριτικών για την ερμηνεία της στην

Τόσκα που είχε παρουσιάσει η Εθνική Λυρική

Σκηνή στο Μέγαρο Μουσικής τον Ιανουάριο του

2011, έλαμψε στην σκηνή του Ηρωδείου και κέρ-

δισε το έντονο χειροκρότημα του κοινού. Η σκη-

νική της παρουσία όπως επίσης η ερμηνευτική

της δεινότητα και ωριμότητα προκάλεσαν πολλά

θετικά σχόλια. Ο Χιλιανός Τζανκάρλο Μονσάλβε

στον ρόλο του Καβαραντόσι, εντυπωσίασε με την

ερμηνεία του αλλά και την σκηνική του απόδοση.

Τέλος, ο Γεωργιανός Γκεόργκε Γκαγκνίτζε, ο

οποίος πρόσφατα είχε ερμηνεύσει τον ρόλο του

Σκάρπια στην Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης,

επιβεβαίωσε την φήμη που τον ακολουθεί και πέ-

τυχε μια εξαιρετική ερμηνεία υψηλών αξιώσεων.

Πλάι στους πρωταγωνιστές των δύο διανομών,

στάθηκαν άξια Ελληνες μονωδοί, όπως οι Τάσος

Αποστόλου, Δημήτρης Κασιούμης, Παύλος Σαμ-

ψάκης, Χρήστος Αμβράζης, Ζαχαρίας Τσούμος

και Χριστίνα Ασημακοπούλου, οι οποίοι απέσπα-

σαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

O Ούγκο Ντε Άνα που εκτός από την σκηνοθε-

σία, είχε την ευθύνη των σκηνικών και των κο-

στουμιών, παρουσίασε μια Τόσκα συναρπαστική,

δραματική και απολύτως συνεπή στο πνεύμα του

συνθέτη και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ανα-

φέρεται το λιμπρέτο. Τα εντυπωσιακά σκηνικά,

ένας τεράστιος σταυρός με τον Εσταυρωμένο,

μια ιερή τράπεζα, ένα εργαστήρι ζωγραφικής,

πλαισιώθηκαν από θεαματικές προβολές μνη-

μείων της Ρώμης, θρησκευτικών συμβόλων, αλλά

και βίντεο που έδιναν μια κινηματογραφική διά-

σταση στην παράσταση. 

Η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό

την διεύθυνση του αρχιμουσικού Μύρωνα Μι-

χαηλίδη, κινούμενη σε υψηλό επίπεδο απόδοσης,

ενώ ανέδειξε τα έντονα συναισθήματα, το πάθος,

αλλά και τις λεπτές αποχρώσεις της μουσικής

του Πουτσίνι. Η Χορωδία της Λυρικής υπό την δι-

εύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου και η

Παιδική χορωδία Rosarte της Ρόζης Μαστρο-

σάββα απέδωσαν με επιτυχία τα υπέροχα χορω-

διακά του έργου.

Το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών

Χορών "Ορέστεια", που διοργά-

νωσε ο Λαογραφικός Όμιλος

Βάρης “Σεμέλη”, (20 Ιουλίου),

βρήκε ιδιαίτερη ανταπόκριση

από το κοινό που παραβρέθηκε.

Η εκδήλωση έγινε στον περί-

βολο του Ιερού Ναού του Προ-

φήτη Ηλία στο Κόρμπι της

Βάρης. 

Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, γε-

μάτη ήχους και χρώματα που

ξεκίνησε τιμώντας την τοπική

παράδοση με τις χορεύτριες

του Λαογραφικού Ομίλου

Βάρης “Σεμέλη”, να αποδίδουν

χορούς και τραγούδια των Αρ-

βανιτών φορώντας πιστά αντί-

γραφα της βαρύτιμης

αρβανίτικης φορεσιάς. 

Τα χορευτικά συγκροτήματα που

είχαν κληθεί να συμμετάσχουν

και η ομάδα παραστάσεων της

“Σεμέλης” χόρεψαν χορούς από

διάφορα μέρη της Ελλάδας

πλαισιωμένα από

την ορχήστρα

του Νίκου Φιλιπ-

πίδη.

Ηταν μια μονα-

δική παραδο-

σιακή βραδιά

αποσπώντας ιδι-

αίτερα κολακευ-

τικά σχόλια. 

Τα "Ορέστεια" τε-

λούν υπό την αι-

γίδα του

ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ

αθλητισμού πολι-

τισμού και παιδι-

κής αγωγής του

Δήμου Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγ-

μένης (ΟΑΠΠΑΔ)

και της Ιεράς Μη-

τρόπολης Γλυφάδας. 
Η φωτογραφία είναι του Γιάννη

Καρνεσσιώτη. Οι διοργανωτές του

Φεστιβάλ ανανέωσαν το ραντεβού

τους  για του χρόνου την ίδια μέρα

στη σκιά του Προφήτη Ηλία.

Ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά η καλλιτεχνική περίοδος 

για την Εθνική Λυρική Σκηνή!

1ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Βάρη
“Ηλέκτρα” του Σοφοκλή· μια καταπληκτική παράσταση που καθήλωσε και συγ-

κλόνισε τους θεατές, (27/7) στο  Γήπεδο Μπάσκετ Βραυρώνος, σε μετάφραση

Ιωάννη Γρυπάρη και μουσική Παν Καπερνέκα, από τις “Μορφές Έκφρασης”.

Απέδωσε θαυμάσια το ρόλο της Ηλέκτρας, η Ζωή Ναλμπάντη. Εξαιρετικός ο

Θωμάς Κινδύνης στους ρόλους του παιδαγωγού και του Αίγισθου, όπως επί-

σης και όλοι όσοι έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη παράσταση.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Ο.Π.Π.&.Π. «Ο Ξενοφών» Παναγιώτα Μάρ-

κου, η οποία είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε
τον λόγο των Αρχαίων Κλασικών μας Κειμένων. Το λόγο του Σοφοκλή, του Ευρι-
πίδη, του Αισχύλου. Κείμενα που άντεξαν στον χρόνο και έδωσαν το στίγμα του
Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού σε όλον τον κόσμο.
Αντλούμε δύναμη μέσα από αυτά και περιμένουμε και εμείς την κάθαρση και την
τιμωρία, την απόδοση της δικαιοσύνης, τις καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας,
την εύνοια των Θεών για την Ελλάδα που ταξιδεύει στον χρόνο και θα εξακολου-
θεί να ταξιδεύει σε πείσμα των καιρών και των συνθηκών.
Σίγουροι πως θα ξαναποκτήσουμε το Αρχαίο μας Κλέος κοιτάμε μπροστά και δια-
ψεύδουμε τις Κασσάνδρες!
Ο Ελληνικός λαός θα συνεχίσει να δίνει τα φώτα του στο διηνεκές!». 

Η “Ηλέκτρα” στου Σοφοκλή στη Βραυρώνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Διαμόρφωση δύο (3) παιδικών χαρών 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Δήμο Ωρωπού (Άγ.Κωνσταντίνος, 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Πλατεία Δαβάκη και Χαλκούτσι), με 
Χαλκουτσίου 50 - 19015 πιστοποιημένα Όργανα κατά ΕΝ1176  και 
Πληροφορίες: Κουντουριώτου προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων 
Τηλέφωνα: 22953 20334 κατά ΕΝ1177, σύμφωνα με την 
Fax:  22953 20328 Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009.»
E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 

α. Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα».
β. Υπ. Απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ Β 185)» Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
ΟΤΑ  (ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύει σήμερα. 
γ. Ν. 3463/2006 Κυρώσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114)
(άρθρου 209),  
γ. Π.Δ 118/2007.
δ. Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση Στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
ε. Ν. 2539/ 1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
ζ. Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
η. Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ  όπως τρο-
ποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ» της 29.06.2000 για την καταπολέ-
μηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
θ. Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35.
ζ. Του Π.Δ. 82/96 (κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2338/95) «Ονομαστικοποίηση
των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικα-
σίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώ-
πων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
η. Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρ-
χιακό και τοπικό τύπο.
θ. Την υπ’ αριθμ 205/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγ-
κρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 17851/26-07-2012) 

Ο Δήμος Ωρωπού  αποφασίζει τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με
τίτλο: «Διαμόρφωση τριών (3) παιδικών χαρών στο Δήμο Ωρωπού
(Άγ.Κωνσταντίνος, Πλατεία Δαβάκη και Χαλκούτσι), με πιστοποιημένα
Όργανα κατά ΕΝ1176  και προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας
κατά ΕΝ1177, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009»,
που αποσκοπεί στην συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφω-
σης και του αστικού εξοπλισμού, παιδότοπων – τριών (3) παιδικών χαρών
στον Αγ. Κωνσταντίνο, στη Πλατεία Δαβάκη και στο Χαλκούτσι με την προ-
μήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, με σφρα-
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 29/08/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 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 κα-
τατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη ερ-
γάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα
κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νο-
μίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 177.470,00€
πλέον Φ.Π.Α. 23% 40.818,10€ ήτοι συνολικής δαπάνης 218.288,10€ συμ-
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και χρηματοδοτείται από το πράσινο τα-
μείο και ιδίους πόρους του Δήμου Ωρωπού..
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της μελέτης 8.873,50€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου
άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 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 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 28/08/2012. 

Ο Δήμαρχος Οικονομάκος Ιωάννης

ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡ05-ΣΛΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 3602
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 210 6749178

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 145/2012 Απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού 4.100.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
και των τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου. 
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:  
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες
τάξεις και κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 533.788,47 1η – 2η – 3η 1η – 2η – 3η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 119.127,78 Α2– 1η Α2– 1η – 2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1.918.211,92 3η – 4η 3η – 4η – 5η
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 318.068,86 1η – 2η 1η – 2η – 3η
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕ-
ΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 308.393,18 1η –2η 1η – 2η – 3η
β. προέρχονται 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 Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αν-
τίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 
γ. προέρχονται 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 των παραπάνω περιπτώσεων α,
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας και λοιπών πε-
ριπτώσεων, ως αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς και το CD με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ – Δ/νση ΔΑΑ – Άντερσεν
6 & Μωραίτη 90, 11525 Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ: +30
2106777238 μέχρι τις 19/09/2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
Πληροφορίες: Κατερίνα Βασιώτη τηλ.επικ.:213 2148371, FAX: 210 6777238
3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/09/2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης
υποβολής των προσφορών: 10.00π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Κρι-
τήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδι-
κότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08.5. Για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επι-
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολο-
γισμού της υπηρεσίας, ποσού 63.951,80 ΕΥΡΩ.
6. Ο χρόνος εγγύησης των προσφορών ανέρχεται σε 9 μήνες. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. 
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 01/08/2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΛ6-ΕΛΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο: «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στον Αμπελώνα»
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16382 /2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 73.800,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Ο Δήμος Κρωπίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας)
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ.»
2. με προϋπολογισμό 73.800,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
•  Δαπάνη Εργασιών (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) : 44.105,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.938,90 €
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυ-
λίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.806,59 €
• Αναθεώρηση: 149,52 €
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.800,00 €
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, Βασιλέως Κων/νου 47,
Τ.Κ. 19400, Κορωπί, μέχρι την Πέμπτη 23 Αυγούστου.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧ1Ε υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 - 6622379, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κος Δανιήλ Παπαρίζος.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28η του μηνός Αυγούστου έτους 2012
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος β του
Ν.1418/84 και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΕ). Αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ-
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΕΡΓΟΥ σε ευρώ (προ Φ.Π.Α.) ΕΔΡΑΣ Κ/Ξ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 60.000,00€ Α1, Α2 ή 1η --- ---

―――――――――――――――――――――――――――――――――
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.197,01 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον των δέκα (10)
μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματο-
δοτείται από ίδιους πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προμήθεια Λαμπτήρων για το

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δίκτυο Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Χαλκουτσίου 50, 19015

Πληροφορίες: Κουντουριώτου, Τηλέφ.: 22953 20334, Fax: 22953 20328

E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 

• του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συ-

ναφών θεμάτων

• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμη-

θειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυ-

ρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

• Την υπ.αρίθμ.Π1/3306/03.11.2010/ΦΕΚ1789/Β//12.11.2010

• Την Π1/2354(ΦΕΚ 1200/10-06-2011) περί εφαρμογής του Ενιαίου Προ-

γράμματος Προμηθειών Ε.Π.Π. έτους 2011. 

• Την Απόφαση της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου - Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φο-

ρέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

• Την υπ’ αριθμ 163/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγ-

κρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 14085/2012) 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων

για το δίκτυο Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» για τις ανάγκες συντήρη-

σης του εξωτερικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ωρωπού για το

έτος 2012, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη

οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-

μόδιας Επιτροπής στις 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. κατά

την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η

διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο  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 162.587,75€

πλέον ΦΠΑ 23% 37.395,18€, ήτοι συνολικής δαπάνης 199.982,93€ συμ-

περιλαμβανομένου το ΦΠΑ  23%

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέ-

χοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπο-

λογισθείσας αξίας δηλαδή 9.999,15€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του

26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-

πράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος

έναντι καταβολής του ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 24/08/2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι ανάγκες δεν 

κάνουν ...διακοπές!

Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές, χαλάρωση… Σύμφωνοι,

αλλά κάποιοι συνάνθρωποί μας συνεχίζουν να περνούν

δύσκολα και να χρειάζονται τη στήριξή μας.  Ας προσπα-

θήσουμε, όσο μπορεί ο καθένας μας, να ενισχύσουμε το

“Κατ’ οίκον” Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δικτύου Σαρω-

νικού, που στηρίζει 75 άτομα σε μόνιμη βάση, από το Νο-

έμβρη του 2011, με την πολύτιμη βοήθειά σας.

Για τις επόμενες παραδόσεις (που ξεκινούν 5-8-12), χρει-

αζόμαστε: Ντοματάκια, Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)

Καφέ ελληνικό, Ρύζι, Ζάχαρη

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τηλέφωνα: 6946-268384, 6979-142009,  6947-186410

E-mail:  saronikosnet-info@yahoo.gr

www.saronikosnet.gr
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Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,                                     Μαρκόπουλο, 29-12-2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ                              Αριθ.Πρωτ: 251
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ.Σωτηρίου Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124, Fax: 22990 24009, 22990 20015
Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Γ.Φώτη, Email: kkimpezi@markopoulo.gr,  Giouli.f@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 3812/2009 (Α΄234).
2.Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), με την οποία καταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για μεταγενέστερη
ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.
3.Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
31 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6.Την υπ΄αριθμ. 139/23-5-2011 (ΦΕΚ 1703/1-8-2011/τ.Β΄) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας σύμφωνα με την οποία συγχωνεύθηκαν τα  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας», «ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου Μεσογαίας», «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου»,
«Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» και «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Μαρκοπούλου Μεσογαίας»,  σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ
με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας» και διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
7.Τις υπ' αριθμ. Πρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/56/οικ.22319/10-11-2011  και  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/19019/16-12-2011 Εγκριτικές
Αποφάσεις της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσ-
λήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
8.Τις υπ' αριθμ. οικ.47445/44271/13-12-2011 & οικ.48672/45495/20-12-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αντίστοιχα.
9.Τις υπ΄αριθμ. 30/29-12-2011 και 45/18-7-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
10.Την υπ΄αριθμ. 10/18-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι τρία (23) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»  που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέ-
λεση του έργου: «Εξυπηρέτηση αναγκών Ν.Π.Δ.Δ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής
αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν,
νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την πα-
ρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέ-
χει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου
21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο
(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ατ-
τικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφη-
μερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση
έκδοσης «21-3-2012»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.
9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθη-
μερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε στο fax: 210
6467728 ή 213 1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αί-
τηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ, Δημαρχιακό Μέγαρο, Κεντρική Πλατεία  Δη-
μοσθ. Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03-Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
υπόψιν κ.  Κιμπεζή Κατερίνας, Φώτη Γεωργίας (τηλ. επι-
κοινωνίας: 22990 20124). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αί-
τηση και για επιλογές απασχόλησης  μίας μόνο κατη-
γορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση
επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προ-
σωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αι-
τήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαι-
τέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα
αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σε-
λίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φο-
ρέων → Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σε-
λίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έν-
τυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Συμβάσεων
Έργου (ΣΜΕ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ
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ΑΔΑ: Β41ΑΩΛ6-Ν10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kορωπί : 25-07-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 15914

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Γραφείο Προμηθειών

Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡ(ΠΙ

Πληροφορίες: Ζαφειρία Μιχαλοπούλου

Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110 - FAX: 210 6624963

e-mail: tykoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες Επισκευής

και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του ήμου 2012-2013».

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης εργασίας.

Εργασία εκτός & εντός των ιοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας

Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευα-

σθούν τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και υδροπνευματικά συστήματα Αυ-

τομάτου ελέγχου και πέδησης των οχημάτων και μηχανημάτων του

Δήμου.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα

ανωτέρω τμήματα. 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.

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς

όρους διακήρυξης.

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

ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 30 Αυγούστου

ώρα 15:00 πριν από την ημέρα του ιαγωνισμού, χωρίς χρέωση.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 ώρα

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

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. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να

αναφέρονται και στην αγγλική. 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 Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

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

ρόντος εγγράφου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την

υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 31

των αναλυτικών όρων ιακήρυξης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο

στο ποσό των 410.680,00 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 505.136,40 €. Η

χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα

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

κοινοπραξίες κ.λπ. εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα

των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

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

είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας του

διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές

πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους διακήρυξης.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 30 Ιουλίου 2012

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

18 Ιουλίου 2012.

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Διαμόρφωση δύο (2) παιδικών χαρών 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δημοτική Ενότητα Αυλώνα – Κάλαμου) 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ στο Δήμο Ωρωπού με πιστοποιημένα
Χαλκουτσίου 50 - 19015 Όργανα κατά ΕΝ1176  και προσθήκη 
Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας
Τηλέφωνα: 22953 20334 κατά ΕΝ1177, σύμφωνα με την 
Fax:  22953 20328 Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009.»
E-mail: ekountouriotou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 

α. Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα».
β. Υπ. Απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ Β 185)» Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
ΟΤΑ  (ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύει σήμερα. 
γ. Ν. 3463/2006 Κυρώσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114)
(άρθρου 209),  
γ. Π.Δ 118/2007.
δ. Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση Στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
ε. Ν. 2539/ 1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
ζ. Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
η. Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ  όπως τρο-
ποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ» της 29.06.2000 για την καταπολέ-
μηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
θ. Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35.
ζ. Του Π.Δ. 82/96 (κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2338/95) «Ονομαστικοποίηση
των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικα-
σίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώ-
πων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
η. Του Ν. 3548/2007 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρ-
χιακό και τοπικό τύπο.
θ. Την υπ’ αριθμ 205/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγ-
κρισης μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 17852/26-07-2012) 

Ο Δήμος Ωρωπού αποφασίζει τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο
«Διαμόρφωση δύο (2) παιδικών χαρών (Δημοτική Ενότητα Αυλώνα – Κά-
λαμου) στο Δήμο Ωρωπού με πιστοποιημένα Όργανα κατά ΕΝ1176  και
προσθήκη Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας κατά ΕΝ1177, σύμφωνα με
την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009», που αποσκοπεί στην συντή-
ρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλι-
σμού, παιδότοπων – δύο (2) παιδικών χαρών στην Δημοτική Κοινότητα
Καλάμου και Αυλώνος με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργά-
νων και λοιπού εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής στις 28/08/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κα-
τατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη ερ-
γάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ, θα
κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νο-
μίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα απο-
σφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 159.781,00€
πλέον Φ.Π.Α. 23% 36.750,00€ ήτοι συνολικής δαπάνης 196.531,00€ συμ-
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και χρηματοδοτείται από το πράσινο τα-
μείο και ιδίους πόρους του Δήμου Ωρωπού..
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5 % του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της μελέτης 7.989,05€, σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου
άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 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 10,00€ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(09:00 έως 13:30) μέχρι και την 27/08/2012. 

Ο Δήμαρχος Οικονομάκος Ιωάννης

ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡ05-ΟΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 3604
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 210 6749178

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 149/2012 Απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΔΑ NA ATTIKHΣ», προϋπολογισμού 4.980.000,00 Ευρώ (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008 και των τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου. 
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:  
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τά-
ξεις και κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 678.071,81 1η – 2η – 3η 1η – 2η – 3η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 183.292,59 Α2– 1η – 2η Α2– 1η – 2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2.345.577,28 3η – 4η 3η – 4η – 5η
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 324.307,39 1η – 2η 1η – 2η – 3η
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕ-
ΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 429.411,56 1η – 2η 1η – 2η – 3η
β. προέρχονται 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 Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται 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 των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πο-
σοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας και λοιπών περι-
πτώσεων, ως αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς και το CD με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ – Δ/νση ΔΑΑ – Άντερσεν 6
& Μωραίτη 90, 11525 Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ: +30 2106777238
μέχρι τις 19/09/2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
Πληροφορίες: Κατερίνα Βασιώτη τηλ.επικ.:213 2148371, FAX: 210 6777238
3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/09/2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης υπο-
βολής των προσφορών: 10.00π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08. Η
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του
ν. 3669/08.5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσο-
στό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ποσού 79.213,21 ΕΥΡΩ.
6. Ο χρόνος εγγύησης των προσφορών ανέρχεται σε 9 μήνες. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. 
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 01/08/2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-8-12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 115263

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                    

Λεωφ. Συγγρού 15- 17,  117 43 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11)

ανακοινώνεται ότι: στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πε-

ριήλθε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ  το με αρ. πρωτ. οικ.200672/12

έγγραφο με θέμα:  ‘’Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης περι-

βαλλοντικών όρων για το κτίριο εξυπηρέτησης πελατών στα με-

τωπικά διόδια Αφιδνών του τμήματος Μεταμόρφωση- Υλίκη του

αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ ”.

Ο φάκελος της τροποποίησης βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-

διαφερόμενου στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών

της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17, Αθήνα), όπου μπορεί

να προσέλθει και να ενημερωθεί γι’ αυτόν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των πρώτων 1.000 φωτι-

στικών σωμάτων λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, με

νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλω-

σης. Τα νέα φωτιστικά σώματα παρέχουν φωτισμό χρησι-

μοποιώντας λαμπτήρες τύπου led.

Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά εξοικο-

νόμησης ενέργειας που συνδυάζονται με ισχυρό φωτισμό

γεγονός που συμβάλλει στην τόνωση του αισθήματος

ασφάλειας κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές του

Δήμου. Επιπροσθέτως οι λαμπτήρες τύπου led χαρακτηρί-

ζονται από τη μεγάλη διάρκεια ζωής που έχουν και είναι

ιδιαίτερα φιλικοί προς το περιβάλλον αφού δεν περιέχουν

βλαβερές προς αυτό ουσίες.

Οι αντικαταστάσεις των παλαιών φωτιστικών σωμάτων

διενεργήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του

Δήμου και θα συνεχιστούν με στόχο την κάλυψη ολοκλή-

ρου του δικτύου φωτισμού.

Ο Δήμος Παλλήνης δρα έχοντας σε υψηλή προτεραιότητα

την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο κατα-

γράφεται και στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για το

2012-2014, όπου προβλέπονται σημαντικές δράσεις για το

περιβάλλον. 

Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών,  στην Παλλήνη, 

με νέα σώματα  χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαραθώνα κεντρικό δια-

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

Τηλ. 6946065360 & 2294067279

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.

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 ΠΑΛΛΗΝΗ : 26-07-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 22772

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφρα-

γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για

την εκτέλεση της “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Π.Ε.4 ΣΤΑ

ΝΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥ-

ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ”, αρ. με. 39/2012, σύμφωνα με

την υπ' αριθμ. 212/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατά-

ξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την παρ. 13

άρθρου 20 Ν. 3731/08, το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, το άρθρο 72 του Ν.

3852/10, την υπ΄αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των

55.350,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

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

μαρχείο Παλλήνης, επί την οδού Ιθάκης 12, την 24η Αυγούστου 2012,

ημερα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παρλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και

ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγ-

γυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 2250,00€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφο-

ρίες με τηλ. 210 6604.717 (1ος όροφος) και ώρες 09:00 - 13:00.

Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΛ6-Φ9Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012 (ΤΥ/33/2012)
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 44.999,99 € 
Αρ. Πρωτ.: 16310/31-07-2012 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%

ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 2012.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 44.999,99 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 23%, εκ των οποίων τα 4.273,99 ΕΥΡΩ είναι ΓΕ & ΟΕ και τα
4.202,76 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η του μηνός Αυγούστου έτους 2012
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ-
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχι-
στον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2)
μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν ογδόντα (180) ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 731,71 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & (ανείων 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
δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡ05-ΞΔΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08-2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 3599
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
τηλ.: 213 214 8 371, Fax: 210 6749178

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 148/2012 Απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.670.000,00 Ευρώ (με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008 και των τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου. 
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:  
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τά-
ξεις και κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 259.540,11 Α2 – 1η – 2η Α2 – 1η – 2η – 3η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 236.157,96 Α2– 1η – 2η Α2– 1η – 2η
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 560.927,93 1η – 2η – 3η 1η – 2η – 3η
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 149.591,34 Α2– 1η Α2– 1η – 2η
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕ-
ΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 96.191,63 Α2–1η,  Α2– 1η – 2η
β. προέρχονται 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 Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ-
σει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πο-
σοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας και λοιπών περι-
πτώσεων, ως αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς και το CD με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τον ΕΔΣΝΑ – Δ/νση ΔΑΑ – Άντερσεν 6
& Μωραίτη 90, 11525 Αθήνα, Τηλ. +30 2132148371 Φαξ: +30 2106777238
μέχρι τις 19/09/2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ
Πληροφορίες: Κατερίνα Βασιώτη τηλ.επικ.:213 2148371, FAX: 210 6777238
3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/09/2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης
υποβολής των προσφορών: 10.00π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Κριτή-
ριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικό-
τερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνι-
ζόμενους, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2%
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ποσού 26.048,18 ΕΥΡΩ.
6. Ο χρόνος εγγύησης των προσφορών ανέρχεται σε 9 μήνες. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. 
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 01/08/2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ, 1/8/2012   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23278   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ιθάκης 12 - Γέρακας 

Τηλ: 210.66.04.648,  Fax: 210.66.04.646                                                                      

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία  «μεταφορά μαθητών» Αρ. Υπ. 40/12

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την μεταφορά μαθητών Α΄θμιας

και Β΄θμιας εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτους 2012-13

Αρ. Υπ. 40/12,  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 156.411.66 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% (με προαίρεση 187.693.99 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%)

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προ-

σφοράς ανά δρομολόγιο.   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης στο Γέρακα, (Ιθά-

κης 12) την 27/08/2012 ημέρα. Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ.. Μετά το πέρας

αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες

προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προ-

σφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για

ποσό που αντιστοιχεί στο 3% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμ-

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για τα δρομολόγια στα οποία θα υποβλη-

θεί προσφορά 

Πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού και έντυπο οι-

κονομικής προσφοράς, παρέχονται από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου Παλλήνης Αρμόδιος Δημήτριος Λιάμης Ιθάκης 12 Γέρακας

Τηλέφωνο 2106604648, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (palini.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μ.Ε.Δ.,  o Γ.Γ. Δήμου Παλλήνης

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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Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, Μαρκόπουλο, 3.8.2012
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ                              Αριθ.Πρωτ: 326
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθ.Σωτηρίου, Μαρκόπουλο, Τ.Κ 190 03
Τηλ: 22990 20124, Fax: 22990 24009, 22990 20015
Πληρ: Κατ.Κιμπεζή, Γ.Φώτη
Email: kkimpezi@markopoulo.gr  -  Giouli.f@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  2/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Α΄234).
2.Την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), με την οποία κα-
ταργήθηκε η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από απόφαση του ΑΣΕΠ, για
μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του Ν. 2527/1997.
3.Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011
(Α΄226), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 31 του άρθρου ένατου του ν.
4057/2012 (Α΄ 54).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6.Την υπ΄αριθμ. 139/23-5-2011 (ΦΕΚ 1703/1-8-2011/τ.Β΄) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας σύμφωνα με την οποία συγχωνεύθηκαν
τα  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας», «ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου Μεσογαίας», «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Μαρκοπούλου», «Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» και «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ-
μοί Μαρκοπούλου Μεσογαίας»,  σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» και διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
7. Τις υπ' αριθμ. Πρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/56/οικ.22319/10-11-2011  και
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/19019/16-12-2011 Εγκριτικές Αποφάσεις της Τετραμελούς
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
8. Τις υπ' αριθμ. οικ.47445/44271/13-12-2011 & οικ.48672/45495/20-12-2011
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, αντίστοιχα.

9. Την  υπ΄αριθμ. 30/29-12-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ.
10.Την υπ΄αριθμ. 10/18-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την
κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»  που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εξυπηρέτηση αναγ-
κών Ν.Π.Δ.Δ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες.

Α.
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 11 ΜΗΝΕΣ 1
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
- Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ ή το ομόνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ)της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ει-
δικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
- Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
- Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, αποδει-
κνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ή βεβαίωση του ίδιου υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Β. 

―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 11 ΜΗΝΕΣ 1
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
-Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο τίτλο σχολών ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων (Τυπικών) προσόντων
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους θα πρέπει να προσκομί-
σουν νομίμως επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοί-
νωση δικαιολογητικά: 

-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών . Σε περιπτωση πτυχίου
ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελλη-
νική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
- Αδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Προϋπηρεσία.
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1559/1985 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικα-
στική απαγόρευση)

Δημοσίευση της ανακοίνωσης: Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η
οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία
του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε
δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια
ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης  να γίνει στο κατάστημα της υπη-
ρεσίας μας, και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρ-
τησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υπο-
βάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημό-
σια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Δημαρχιακό
Μέγαρο, Κεντρική Πλατεία  Δημοσθ. Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03-Μαρκόπουλο
Μεσογαίας, υπόψιν κ.  Κιμπεζή Κατερίνας, Φώτη Γεωργίας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 22990 20124). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρο-
μικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυ-
νάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του δημο-
τικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο,  26-3-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.,: 4503
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ            
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου  & Σκοπελίτη 1 - 190 03 Μαρκόπουλο
Τηλέφωνο : 22990-20135, 20118 -  Fax  : 22990-24009                                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
3.Το υπ.αριθμ.πρωτ.52867/19-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
4.Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/19019/16-12-2011 Εγκριτική Απόφαση
της  Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 , όπως  ισχύει.
5.Την υπ' αριθμ. 48672/45495/20-12-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας για έγκριση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για
το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
6.Την υπ.αριθμ.10/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απο-
δοχή και την  κατανομή των θέσεων που εγκρίθηκαν για πρόσληψη προ-
σωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 
7.Την αριθμ. Πρωτ. 4501/26.312 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας .
8.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 .

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κά-
λυψη αναγκών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που εδρεύει στο Μαρκό-
πουλο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκμάθηση της  Χορωδίας και
Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων της Φιλαρμονικής του Δήμου Μαρκοπούλου»
συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής
αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την πα-
ρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου
ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελλη-
νική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις .

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας (όχι έν-
σημα).
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985
ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα (κατα-
δίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη,
δικαστική απαγόρευση).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση και να
την υποβάλουν με τα συνημμένα δι-
καιολογητικά νομίμως επικυρωμένα,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Μάρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία
Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1,
19003 Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Προσωπικού,  υπόψιν
κ. Όρσας Γ. Στάθη (τηλ. επικοινω-
νίας: 2299020135 - 2299020118).
Στην περίπτωση αποστολής των αι-
τήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθε-
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημο-
σίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Οδηγίες για την 

προστασία 

από τα κουνούπια

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 κατάλληλα

ενδύματα, δηλαδή ρούχα που

καλύπτουν τα εκτεθειμένα μέρη

του σώματος (μακριά μανίκια και

παντελόνια). Πιο αποτελεσμα-

τικά 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, τσιμπούν

από το σούρουπο μέχρι το χά-

ραμα, οπότε το εντομοαπωθη-

τικό πρέπει να δίνεται κατά τις

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε

τα κουνούπια στο σπίτι:

― Με αντικουνουπικά πλέγματα (σήτες), 

― Με χρήση εντομοκτόνων

στον αέρα. ταμπλέτες, εξατμι-

ζόμενο διάλυμα, σπιράλ (φιδά-

κια) κ. λπ. δέρμα. 

― Με χρήση κουνουπιέρας

― Με χρήση ανεμιστήρων ή κλι-

ματιστικών.

― Με χρήση λαμπτήρων κίτρι-

νου χρώματος για το φωτισμό

εξωτερικών χώρων (προσελ-

κύουν λιγότερο τα κουνούπια).
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Με το μέλλον του Ν.Ο.Β να σηκώνει ακόμη ένα πρω-

τάθλημα έκλεισε πανηγυρικά η αγωνιστική χρονιά της

υδατοσφαίρισης στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης.

Πρωταθλήτρια Ελλάδας και

στους Μίνι Παίδες αναδείχθηκε

το απόγευμα της Κυριακής η

Βουλιαγμένη κερδίζοντας στο

κολυμβητήριο του Λαιμού το

Παλαιό Φάληρο με 8-5 στον τε-

λικό.

Το πέμπτο της πρωτάθλημα τη

φετινή σεζόν στο πόλο πανηγυ-

ρίζει εδώ και λίγες ώρες η Βου-

λιαγμένη. Μετά τους Άνδρες,

τις Γυναίκες, τους Νέους άν-

δρες και τις Νεάνιδες τα νεό-

τερα παιδιά του Ν.Ο.Β

κατάκτησαν και αυτό τον τίτλο

αποδεικνύοντας ότι ο Όμιλος

έχει και παρόν και μέλλον στην

υδατοσφαίριση. 

Στον μεγάλο τελικό νίκησαν το

Π.Φάληρο 8-5 με τον νεαρό

Δήμου να σημειώνει τα μισά τέρματα της ομάδας, αλλά

και το σύνολο της ομάδας να αγωνίζεται υποδειγματικά

κάτω απο τις οδηγίες του Μάριου Κάζδαγλη.

Ο Ν.Ο.Β ευχαριστεί θερμά τον χορηγό της ομάδας

Waffle House για την υποστήριξη  και την πολύτιμη

βοήθειά του όλη την χρονια.

Αναλυτικά τα στοιχεία του αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: (1-1, 3-2, 2-0, 2-2)

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κάζδαγλης): Πιοβάν, Αλεξανδρίδης,

Κουρούβανης 1, Σκουρλής 1, Μαυρωτάς 1, Δεπούντης,

Ξανθόπουλος 1, Μπαμπανίκας, Αντωνιάδης, Καλογερό-

πουλος, Καπετανάκης, Δήμου 4, Τσαταλιός, Γρηγοράκης,

Πασχάλης.?Π. ΦΑΛΗΡΟ (Παπανα-

στασίου): Χαϊδόπουλος Σ., Αθανασά-

κος 1, Γραμματικός, Κουρκόρ,

Κατσαγούνος, Κόνδιτς, Παπαδόπου-

λος, Κουκιάς, Κλαψιανός, Παπανικο-

λάου 2, Γωνιωτάκης 1, Δεστάνης,

Φτωφιλιώνης 1. Μπακάλης, Χαϊδό-

πουλος Δ.

Την 3η θέση πήρε ο ΝΟ Χανίων που

επιβλήθηκε με 7-6 του ΑΝΟ Γλυφά-

δας στον μικρό τελικό.

Στους αγώνες κατάταξης που είχαν

γίνει το μεσημέρι: Για τις θέσεις 5η-

6η: ΝΟ Ρεθύμνου - ΠΑΟΚ 6-3. Για τις

θέσεις 7η-8η: Αθως Χαλκιδικής - ΝΟ

Πατρών 12-8.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 1. ΝΟ Βου-

λιαγμένης, 2. Π. Φάληρο, 3. ΝΟ Χα-

νίων, 4. ΑΝΟ Γλυφάδας, 5. ΝΟ

Ρεθύμνου, 6. ΠΑΟΚ, 7. Αθως Χαλκι-

δικής, 8. ΝΟ Πατρών.

Ενώ το καλοκαίρι συνεχίζει να μας

δαιμονίζει με τον ατέλειωτο καύσωνα,

το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

τένις ήρθε να ταράξει τα αθλητικά

δρώμενα!

Τα πρώτα αποτελέσματα για την κα-

τηγορία 12άρια εξέπληξαν ευχάριστα

με την εμφάνιση τους. Με κόπο και

ιδρώτα, με μεράκι και πείσμα, οι μικροί

αθλητές Α.Ο. Βουλιαγμένης έδωσαν

τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους. 

Το μικρό αστέρι του Ομίλου είναι ο ΙΑ-

ΚΩΒΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ,  που σε τόσο μικρή

ηλικία, όχι μόνο συμμετείχε στο πρω-

τάθλημα παίζοντας ταμπλό, αλλά

συγκίνησε με τη λαμπρή προσπάθειά

του. 

Αντίστοιχα, στα κορίτσια η αθλήτρια

ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΥΡΤΩ παρά το νεαρό της

ηλικίας της, κατάφερε τη συμμετοχή

της στο πρωτάθλημα, κατακτώντας

έτσι  μια αξιόλογη θέση. 

Το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη

και αναμένονται τα τελικά. 

Στο μεταξύ στον Ομιλο Βουλιαγμενης

διαδραματίζονται αλλαγές, αφού ο

προπονητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΟ-

ΓΛΟΥ (αγαπητός σε όλους) μετά την

εξάχρονη προσφορά του αποχωρεί

απο την ομάδα. 

Τη θέση του καταλαμβάνει ο λαμπρός

παίκτης και ικανός προπονητής με

πολλές διακρίσεις ΧΑΡΙΤΟΝΙΔΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ! 

Πρωταθλητής Ελλάδος και  στους μίνι παίδες 

ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 

Το 5ο του πρωτάθλημα πανηγυρίζει ο ΝΟΒ

Επιτυχίες και εξελίξεις στον Ο.Α. Βουλιαγμένης Χάλκινο μετάλιο χάρισε στην χώρα μας ο Η. Ηλιάδης στο

Τζούντο και έδωσε μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται εκεί

δυνατή παρ’ όλες τις δυσκολίες

που πέρασαν οι αθλητές της τα

χρόνια της προετοιμασίας για

τους Ολυμπιακούς του 2012. 

Σε συνέντευξη που έδωσε δή-

λωσε ότι ήταν δύσκολο να ξεπε-

ράσει την αποτυχία στο Πεκίνο,

αλλά τον βοήθησε ο προπονητής

του και τόνισε ότι: “γι΄αυτό είμαστε αθλητές, για να ση-
κωνόμαστε όταν πέφτουμε”.

Ο Ηλίας Ηλιάδης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει

την προπόνηση, αλλά δεν θέλησε να μιλήσει για τους επό-

μενους Ολυμπιακούς, λέγοντας ότι τέσσερα χρόνια είναι

πολύ μακριά.

Δυνατή φάνηκε στην ατυχία της η ξιφομάχος αθλήτρια

Βάσω Βουγιούκα που κατέκτησε

την 5η θέση, παρά την ατυχία της να

χάσει δύο δόντια  στον αγώνα, τα

οποία ήδη αποκατέστησε. Η Β. Βου-

γιούκα δήλωσε ότι το αποτέλεσμα

την πεισμώνει ακόμα πιο πολύ και

έδωσε ραντεβού στο Ρίο. 

Η ειρωνία είναι ότι η Β. Βουγιούκα

είναι φοιτήτρια οδοντιατρικής...

Ολυμπιακές επιτυχίες

και ατυχίες
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Γεννημένος στην Πάφο το 1910, φτωχό-

παιδό, απο αγροτική οικογένεια, ξεκινάει να

ασχολείται με την αγάπη του το τρέξιμο στη

Λεμεσό.

Το 1934 μετακομίζει στην Αθήνα (στο Χα-

λάνδρι). Βρίσκει δουλειά στην ΔΕΗ (τότε

Ηλεκτρική Εταιρεία)  μετρητής ρολογιών,

ποδαρόδρομος εφ’ όλης της ύλης.

Το 1936 παίρνει μέρος  ως δρομέας με την

ελληνική εθνική ομάδα στους ολυμπιακούς

αγώνες του Βερολίνου. 

Μετά ήρθε ο πόλεμος· 1940. Πείνα και αγώ-

νας επιβίωσης

Η αθλητική ομάδα του 1930 λιμοκτονεί.

Βλέπει τους συναθλητές του να να σέρνον-

ται από την πείνα... Κι υστερα ήρθε ο εμφύ-

λιος.  

Πούλησε τα μισά έπιπλα

για να πάει να τρέξει!

Τον Απρίλιο του 1946, 36 χρόνων τοτε,

πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων ο

Σταύρος Κυριακίδης, παντρεμένος με παι-

διά, παίρνει την μεγάλη απόφαση να ξανα-

τρέξει. Λίγη προπόνηση, ελάχιστο φαγητό

από τους γείτονες, δύσκολα χρόνια. Ήθελε

να πάει στην Αμερική· στη  Βοστώνη. Στον

φημισμένο μαραθώνιο! Ελπίζοντας ότι και

μόνο με την παρουσία του θα μπορέσει να

ευαισθητοποιήσει τους Αμερικάνους για να

βοηθήσουν τον λαό μας, που τα περνούσε

δύσκολα όσο ποτέ άλλοτε.

Πώς, όμως, να αγοράσει εισιτήριο για την

Αμερική; Με τι λεφτά; Μαζεύει και πουλάει

τα μισά έπιπλα του σπιτιού. Πιάνει πέντε

δραχμές στο χέρι, του δίνουν με τα πολλά

και κάμποσα ακόμα από την δουλειά του και

πάει και βγάζει αεροπορικό εισιτήριο. Μονό!

Δεν είχε λεφτά για «μετ' επιστροφής».

Μέσα από τα χαλάσματα της Αθήνας, βρήκε

το κουράγιο να πετάξει για Αμερική ρισκά-

ροντας τα πάντα. Με μοναδικό σκοπό να.

τρέξει! Τίποτα άλλο!

«Θα πεθάνεις στα πρώτα
χιλιόμετρα»

Ο πιο δύσκολος μαραθώνιος της εποχής - κι

ακόμα φημισμένος - ήταν αυτός της Βο-

στώνης. Φαβορί ο τεράστιος Άγγλος Κένεθ

Μπέιλι και ο Αμερικάνος, νικητής της προ-

ηγούμενης χρονιάς, Τζόνι Κέλι. Κι από

κοντά ένας Καναδός αθληταράς.

Πριν τον αγώνα όλοι οι αθλητές έπρεπε να

περάσουν από γιατρό. Πάει και ο Κυριακί-

δης, τον εξετάζουν οι Αμερικάνοι και του

λένε:

«Δεν μπορείς να τρέξεις.».

- Γιατί δεν μπορώ, εγώ έκανα τόσο ταξίδι;

- Είσαι πολύ αδύναμος, νεαρέ Έλληνα. Θα

πεθάνεις στο δρόμο από την εξάντληση,

έτσι κοκαλιάρης όπως είσαι. Δεν θα αντέ-

ξεις ούτε για μερικά χιλιόμετρα.

Ετσι, παίρνει πάνω του, ευθύνη και λέει:

«φέρτε μου το χαρτί να το υπογράψω ότι θα
τρέξω κι αναλαμβάνω όποιον κίνδυνο υπάρ-
χει για την ζωή μου. Θα τρέξω κι ας πεθάνω
εδώ πέρα.».

Αρχίζει ο αγώνας. 20 Απριλίου 1946. Ξεκί-

νησε αργά ο Στέλιος Κυριακίδης, αλλά ανέ-

βαζε στροφές. Όλο και πλησίαζε τους

πρώτους, όλο και πατούσε καλύτερα. Στο

40ό χιλιόμετρο έπιασε τον Κέλι, τον πρω-

τοπόρο.

Ναι, κέρδισε! Με πανευρωπαϊκό ρεκόρ! Πα-

ραμιλούσε η Αμερική.

«Εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου, ο

Κυριακίδης για έναν ολόκληρο λαό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τρούμαν καλεί τον

Κυριακίδη στον Λευκό Οίκο, μαζί με τον

δεύτερο, τον Αμερικάνο Κέλι.

Κι όταν λέμε Κέλι να αναφέρουμε ότι 15

φορές βγήκε στην καριέρα του μέσα στην

πρώτη πεντάδα του μαραθωνίου της Βο-

στώνης, ενώ το 2000 ανακηρύχθηκε από το

Runner's World ο κορυφαίος δρομέας για

τον περασμένο αιώνα.

Ρωτάει ο Χάρι Τρούμαν τον Τζόνι Κέλι:

«Καλά, βρε παιδί μου. Πώς έχασες απ'
αυτόν τον κοκαλιάρη (σ.σ. έτσι τον έλεγαν

οι εφημερίδες) κι αδύναμο Έλληνα;».

«Μόνο εγώ έχασα; Κανένας δεν μπόρεσε

να τον κερδίσει. Εγώ έτρεχα για τον εαυτό

μου κι αυτός για έναν ολόκληρο λαό, για μια

ιδεολογία...», απάντησε ο Κέλι.

Ο Τρούμαν χαμογέλασε και γύρισε προς τον

Κυριακίδη. «Εσύ, παιδί μου, είσαι άξιος συγ-
χαρητηρίων. Για πες μου. Τι θες να κάνω για
σένα; Θες ρούχα; Τρόφιμα να δυναμώσεις;
Χρήματα; Ό,τι θες από μένα».

«Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θέλω τίποτα
για εμένα. Το μόνο που ζητώ, κύριε Τρού-
μαν, είναι να στείλετε ρούχα και τρόφιμα
στα 7 εκατομμύρια Έλληνες που λιμοκτο-
νούν. Αυτό ζητάω. Να βοηθήσετε τον λαό
μου που υποφέρει».

“Πακέτο Κυριακίδη”

Αυτό που έγινε μετά ήταν απίστευτο. Από

δωρεές των Αμερικάνων μαζεύτηκαν τόνοι

από τρόφιμα, φάρμακα, κουβέρτες. Δεν

είχαν πώς να τα μεταφέρουν. Μόλις βρέθη-

καν έξι καράβια, με τη συνδρομή της οικο-

γένειας Λιβανού, έφτασε η βοήθεια στην

Ελλάδα. Το «Πακέτο Κυριακίδη», όπως το

ονόμασαν.

Συγκεντρώθηκαν, επίσης, 250.000 δολάρια

για να δοθούν στους ταλαιπωρημένους Έλ-

ληνες από την Κατοχή και τον Εμφύλιο!

Ποσό τεράστιο για την εποχή. Όλες οι αμε-

ρικάνικες εφημερίδες τον είχαν πρωτοσέ-

λιδο, ενώ ο ίδιος έτρεχε από Πολιτεία σε

Πολιτεία της Αμερικής για να φέρει κι άλλη

βοήθεια στην τσακισμένη Ελλάδα.

Ένα εκατομμύριο κόσμος

στην υποδοχή!

Ένας λαός που πέθαινε στους δρόμους από

την εισβολή του ναζισμού και τον Εμφύλιο,

μπόρεσε να χαμογελάσει ξανά απ' αυτόν

τον τεράστιο Έλληνα. Την ημέρα που ήρθε

από τις ΗΠΑ στην Αθήνα, στις 23 Μαϊου, ξε-

χύθηκε στους δρόμους ένα εκατομμύριο κό-

σμος για να τον υποδεχτεί.

Είχαν φτάσει απ' όλη την Ελλάδα άνθρωποι

στην πρωτεύουσα για να τον ευχαριστή-

σουν. Εκείνη την ημέρα ήταν η πρώτη φορά

που φωταγωγήθηκε ξανά η Ακρόπολη από

τότε που άρχισε ο πόλεμος. Και θεωρήθηκε

το πρώτο χαρμόσυνο γεγονός για τον τόπο

ύστερα από τόσα καταραμένα χρόνια. Ο Κυ-

ριακίδης έδωσε χαρά, περηφάνια, ανακού-

φιση στους συνανθρώπους του.

Ο γιός του, απλόχερα και χωρίς να ζητήσει

ποτέ καμία αμοιβή, προσέφερε χρόνια μετά

όλα τα κειμήλια του Στέλιου Κυριακίδη στο

Μουσείο του Μαραθωνίου δρόμου στον

Μαραθώνα (αξίζει να το επισκεφθείτε κά-

ποια φορά).

Μετάλλιο με διαμάντι!

Μέσα σ' αυτά που έγιναν δωρεά στο Μου-

σείο, είναι και το μετάλλιο τεράστιας αξίας

από τον νικητήριο αγώνα στην Βοστώνη.

Ένα μετάλλιο που ήταν συλλεκτικό ακόμα

και τότε, αφού για εκείνη και μόνο τη χρονιά

είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του ένα δια-

μάντι!

Ο Στέλιος Κυριακίδης είναι ακόμα και σή-

μερα άγνωστος στους περισσότερους Έλ-

ληνες φιλάθλους. Στις ΗΠΑ, όμως, έχουν

γράψει βιβλία για το κατόρθωμά του, έχουν

γυρίσει βραβευμένα ντοκιμαντέρ (NBC),

ενώ ετοιμάζουν και μια ταινία από την Dis-

ney με παραγωγούς τους Mark Ciardi και

Gordon Gray.

Άνθρωπος της προσφοράς, με υψηλά ιδε-

ώδη, γνώστης της βαριάς κληρονομιάς

αυτού του τόπου στον αθλητισμό και τον

πολιτισμό, ένας μοναδικός αθλητής που λα-

τρεύτηκε στην εποχή του. Θα μπορούσε και

σήμερα να αποτελεί φάρο έμπνευσης για

όλους μας, αλλά μάλλον σε πολλούς το

όνομά του δεν λέει κάτι.

Κι ας έκανε, πέρα απ' όλα τα άλλα, κι έναν

τεράστιο άθλο από καθαρά αθλητική άποψη,

αφού η νίκη στον μαραθώνιο της Βοστώνης

θεωρείται κάτι τρομερά δύσκολο.

Ο αείμνηστος Φρέντυ Γερμανός είχε κάνει

μια εξαιρετική εκπομπή για τον Σταύρο Κυ-

ριακίδη το 1981. Μπορείτε να δείτε από-

σπασμα   στο: http://istologio.org/?p=2914 

O “Μεγάλος” άγνωστος Ολυμπιονίκης

Σταύρος Κυριακίδης

Στη Βοστώνη, σε ανάμνηση του θριάμβου του,
οι Αμερικανοί φιλοτέχνησαν γλυπτό στο οποίο
εμφανίζεται ο πρώτος σύγχρονος ολυμπιονίκης
του μαραθωνίου, Σπύρος Λούης, να δείχνει στον
Στέλιο Κυριακίδη το δρόμο προς τη νίκη…

Κυνήγησε την πρωτιά για να βοηθήσει 

τους Ελληνες που λιμοκτονούσαν 

από τον πόλεμο και την Κατοχή!




