
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:
«Θα βοηθήσουμε εκεί που πρέπει, αλλά

Σελίδα 14

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΤΟΥ “ΣΥΡΙΖΑ” 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Σελίδα 17

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ
Σελίδα 7

STOP στην οικοδόμηση του

306Β στα Πηγαδάκια

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 754 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

2020 Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη,

τι άλλο είναι 

πολιτική εξουσία, 

παρά οργανωμένη ληστεία;

Αγιος Αυγουστίνος, 354-430

Η άγνοια πολλών αναγνωστών μας γύρω από το θέμα

των αναγκαστικών κατοχικών δανείων των Γερμανοϊτα-

λικών δυνάμεων κατοχής της περιόδου 1941 – ’44, από

την κατεχόμενη Ελλάδα, καταδεικνύει εκτός από  άγνοια

και κατ’ ελάχιστον σύγχυση περί των ελ-

ληνικών αξιώσεων έναντι της Γερμανίας.

Αιτία, το δημοσίευμά μας της περασμένης

εβδομάδας που καλούσε γερμανιστί την

Μέρκελ να εξοφλήσει η Γερμανία τις δα-

νειακές της υποχρεώσεις, προς τη χώρα

μας, αν θέλει να είναι αξιόπιστη και πολι-

τισμένη χώρα.

Δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από αναγνώ-

στες για διευκρινίσεις και επιβεβαιώσεις.

Δεν είναι δυνατόν στην έκταση που μπορεί

να διαθέσει μια εφημερίδα, να εκτεθεί και

να τεκμηριωθεί ένα τόσο τεράστιο ζήτημα σύνθετο, όπου

εμπλέκονται το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο του πολέμου και

σχετικές διεθνείς Συνθήκες, όπως της Χάγης του 1907, Οι-

κονομικές και χρηματοπιστωτικές παράμετροι ισοτιμιών,

αποπληθωρισμού, επιτοκίων και ανατοκισμού. 

Πληροφορούμε λοιπόν τους αναγνώστες μας ότι υπάρ-

χουν σωρεία δημοσιευμάτων και βιβλίων που αναφέρον-

ται στο θέμα, όπως του Σωτ. Γκοτζαμάνη (Υπουργού

Οικονομικών της κατοχικής Κυβέρνησης), του Γ. Τσολά-

κογλου (πρώτου κατοχικού Πρωθυπουργού), Απομνημο-

νεύματα του Λογοθετόπουλου επίσης κατοχικού

πρωθυπουργού, του καθηγητή Μ. Ηλιαδάκη, ειδικού

ερευνητή, του ήρωα Μανώλη Γλέζου, του καθηγητή Αγγ.

Αγγελόπουλου και πολλών άλλων. 

Εμείς εδώ θ’ αποτολμήσουμε μια όσο το δυνατόν πιο συνο-

πτική αποτύπωση του αναμφισβήτητα υπαρκτού θέματος,

αφού ακόμη και ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου το είχε

αναγνωρίσει στη Βουλή το 2010, αλλά είχε θεωρήσει(!) ότι

δεν ήταν “σκόπιμο να το θέσουν τώρα”!!! (Σ.Σ. ομολογώ ότι,

το IQ μου, η διανοητική μου οξύτητα δεν μου δίνει τη δυνα-

τότητα ν’ αντιληφθώ το πολύπλοκον και ιδιοφυές των δι-

πλωματικών ελιγμών της “υψηλής” ελληνικής διπλωματίας,

που δεν θεωρεί “σκόπιμο”, τώρα που πνιγόμαστε, να ζητή-

σουμε αυτά που μας χρωστάνε οι... δανειστές μας, όταν

αυτοί, για πολύ λιγότερα, “ζητάνε τη μάνα τους  και τον πα-

τέρα τους”. Ζητάνε στην πραγματικότητα να ανασκολοπί-

σουν έναν λαό, πάνω στον οποίο ήδη ασελγούν. Ντρέπομαι

για τον δυτικό ιδιαίτερα κόσμο, την πολιτισμένη Ευρώπη.

Ντρέπομαι περισσότερο για τους πολιτικούς μας “ηγέτες”.

Ντρέπομαι για το ναρκωμένο τμήμα του λαού μας. Δεν θέλω

να πεθάνω μ’ αυτήν την αίσθηση).

Μετά την παρένθεση αγανάκτησης επανέρχομαι στο

σύντομο ιστορικό του αναγκαστικού κατοχικού δανείου,

Συνέχεια στη σελ. 2

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατοχικό Δάνειο

Ιστορική και νομική τεκμηρίωση

Εξη δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας

στα 3Β καταγγέλουν συμπεριφορές
Σελίδα 17

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Σελίδα 3

Σελίδα 6

του Κώστα
Βενετσάνου

Η απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου, είχε τεράστια συμμετοχή. Πλημμύρισαν οι δρόμοι και παρά τις
προσπάθειες των διαχειριστών μας και των γυάλινων παράθυρων να την υποβαθμίσουν δεν τα κατάφεραν.
Τεράστιος όγκος λαού διαδήλωσε για την λαίλαπα που έχει μπει στη ζωή μας, με τα μέτρα που γονατίζουν την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια και το ξεπούλημα που μας στερεί την εθνική μας ταυτότητα.
Ναι, σπάμε το φόβο και τη σιωπή, όπως πολύ εύστοχα γράφουν οι μαθητές στο πανό τους.

θα σταθούμε απέναντι,

στις επιζήμιες 

για την πόλη μας 

πολιτικές της 

Δημοτικής Αρχής»
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ είναι ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ. Δανείστηκε με το ζόρι
Συνέχεια από τη σελ. 1

για να ξέρετε γιατί πληρώνουμε “χαράτσια”, για να σώσουμε

τις τράπεζες, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη

διεθνή οικονομία, κι απ’  την άλλη να κερδίζει η Γερμανία μόνο

από τη διαχείριση της κρίσης, πάνω από 60 δις €. 

Συνειδητοποιείτε τί είναι ένα δις; Είναι 1.000 εκατομμύρια.

Και κάθε εκατομμύριο 1000 χιλιάρικα ευρώ!

Τώρα σώζουμε τις τράπεζες και τους δανειστές τοκογλύ-

φους. Τότε, το 1941-44 δεν καλοταΐζαμε μόνο τα γερμα-

νοϊταλικά στρατεύματα κατοχής, αλλά χρηματοδοτούσαμε,

δανείζαμε - με το ζόρι - και ταΐζαμε τα στρατεύματα του

Ρόμελ στη Λιβύη.

Η« γερμανική απαίτηση για υψηλή κεφαλαιοδότηση από

την Ελλάδα ήταν ανελαστική και είχε προκαλέσει τις έντο-

νες αντιδράσεις ακόμα και της κατοχικής κυβέρνησης Τσο-

λάκογλου που απειλούσε με παραίτηση. Παράλληλα ο

Μουσολίνι όπως και ο Γερμανός πληρεξούσιος για την Ελ-

λάδα, Γκύντερ Αλτενμπουργκ πίεζαν το Βερολίνο να μει-

ώσει τα έξοδα κατοχής για την Ελλάδα.

Το πρόβλημα των μοναδικά υπέρογκων δαπανών κατοχής

συνόδευε η “παντός αγαθού” λεηλασία του τόπου, φυσικό

επακόλουθο της οποίας ήταν ο λιμός1».

Το πρόβλημα του λιμού που επακολούθησε απασχόλησε

την ιταλο¨γερμανική Δημοσιονομική Συνδιάσκεψη εμπει-

ρογνωμόνων από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 1942,

στη Ρώμη. Μπροστά στην γερμανική επιμονή για εξαντλη-

τική κεφαλαιοδότηση εκ μέρους της Ελλάδας, κατά πα-

ρέκκλιση της Συνθήκης της Χάγης του 1907 (δίκαιο του

πολέμου), ο Ιταλός τραπεζίτης και οικονομικός πληρεξού-

σιος της Ιταλίας Ντ’ Αγκοστίνι, πρότεινε τη λύση του δα-

νείου (δανεικά κι αγύριστα).

Η δανειακή σύμβαση

Η σχετική δανειακή συμφωνία υπογράφηκε στις 14/3/1942

μόνο από τους “δανειολήπτες”· τον πληρεξούσιο της Γερ-

μανίας Αλτενμπουργκ και Γκίτζι της Ιταλίας, απουσία του

...”δανειστή”, δηλαδή της Ελλάδας, στην οποία γνωστο-

ποιήθηκε με ρηματική διακοίνωση του Αλτενμπουργκ

(160/23.3.1942) και σημείωμα του Γκίτζι (αρ.

4/6406/461/23.3.1942). Η ελληνική κυβέρνηση αναγκά-

στηκε απλά να την αποδεχθεί και να διατάξει την Τράπεζα

της Ελλάδος να την εκτελέσει.

Τι έλεγε η αρχική σύμβαση (γατί ακολούθησαν δύο τροπο-

ποιήσεις):

Η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλλει έξοδα κατοχής κατά

μήνα 1,5 δισεκατομμύριo δραχμές (άρθρο 2).

[Υπ’ όψιν ότι το μέσο ημερομίσθιο το 1938 ήταν μισό δολ-

λάριο, δηλαδή 50-60 δρχ., αφού η ισοτιμία του δολλαρίου

ήταν 110 δρχ.]

― Οι αναλήψεις, από τη Γερμανία και Ιταλία, από την Τρά-

πεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε) πέραν αυτού του ποσού, θα χρε-

ώνονται ως άτοκο δάνειο, σε δραχμές (άρθρο 3).

― Η επιστροφή θα γινόταν αργότερα (άρθρο 4).

― Η συμφωνία είχε αναδρομική ισχύ, από 1/1/1942 (άρθρο

5). Ηταν μια συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας και Ιταλίας και

για την Ελλάδα, ως κατεχόμενη χώρα, ήταν υποχρεωτικά

εκτελεστή, δηλαδή αναγκαστική.

Με εντολή του Υπουργού Οικονομικών Σ. Γκοτζαμάνη

(409/2.4.42) η Τ.τ.Ε. άρχισε να καταβάλλει τις δανειακές

“προκαταβολές”.

Η παραπάνω συμφωνία τροποποιήθηκε τρεις φορές, μετα-

τρέποντας την αρχική σύμβαση σε συμβατική.

― Με την πρώτη τροποποίηση (2.12.42) ορίζεται ότι τα δα-

νεικά ποσά είναι αναπροσαρμοζόμενα και θ’ άρχιζαν να επι-

στρέφονται από τον Απρίλιο του 1943 (άρθρο β’, § 2 & 3)3.

Κατεβλήθησαν μάλιστα και δύο δόσεις του δανείου. Μετά

σταμάτησαν να καταβάλουν τις δόσεις τους, οπότε το

άτοκο δάνειο μετετράπη σε έντοκο λόγω υπερημερίας. 
Συνέχεια στη σελ. 3

Γιορτή σταφυλιού στο Μαρκό-
πουλο Σελ. 4

Εθνικό Ληξιαρχείο ή Αριάδνη;
Σελ. 6

Θεμελίωση 2ου Λυκείου στα
Καλύβια Σελ. 7

Οι Νόμοι του Πλάτωνα
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Βολή κατά βολή Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Αυτοεκπληρούμενη προφητεία
Γιώργος Πάντζας Σελ. 11

Διανομή προϊόντων στην Παλ-

λήνη και επόμενη Σελ. 12

“Ενιαίος φόρος στα ακίνητα”
Βασίλης Οικονόμου Σελ. 13

Εθελοντικές εργασίες στο Κορωπί
και την Αρτέμιδα Σελ. 15

Επιτυχίες του Α.Ο. Μαρκοπού-
λου και προσφορές Σελ. 22

Ψήφισμα κατά των μνημονίων
στο Δήμο Γλυφάδας Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των 3Β καλεί στην 28η/12 Δημόσια

Ανοικτή-Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  τη Δευτέρα 22η Οκτω-

βρίου και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα

10 θέματα της ημερ. διάταξης. Επιλέγουμε:
1. Απόφαση για κατάργηση του ειδικού τέλους 3% σε καταστή-

ματα της Βουλιαγμένης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να

προβεί στην υπογραφή της τροποποίησης των συμβάσεων αυτών.

(Το θέμα  έρχεται  μετά από  αίτημα  18 δημ. συμβούλων).-

2. Aναμόρφωση προϋπολογισμού.

6.  Καθορισμός συνδρομών και τελών δημοτών-κατοίκων των 3Β

καθώς και συνδρομής ομάδων συλλόγων και λοιπών φορέων

στα προγράμματα χώρων του Ο.Α.Π.Π.Α.

ΣΥΡΙΖΑ- Τ.Ε. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Τοπική Επιτροπή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του ΣΥ-

ΡΙΖΑ καλεί όλα τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφό-

ρους του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην 7η

Ανοιχτή Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 του ΟΚΤΩΒΡΗ, ώρα

7 μμ, στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (οδός Ζεφύρου

2 - Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλα).

Στη συνέλευση, που πραγματοποιείται εν όψει της Πα-

νελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ., θα συ-

ζητηθούν θέματα πολιτικών αρχών και φυσιογνωμίας του

ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ευρύτερο πολιτικό & κοινωνικό

περιβάλλον στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και το

σχέδιο δράσης μας.

altpress-φθιώτιδα-εναλλακτική ενημέρωση.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 11:00 πμ 

Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Αμφιθέ-

ατρο του Δημαρχείου Κρωπίας θα παρουσιαστεί, σε δη-

μόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο

απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Κρωπίας για το

2011 καθώς και τα σημαντικότερα έργα, αποφάσεις και

πολιτικές του 2012. 



ΕΒΔΟΜΗ  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Δεν πληρώνει “με το έτσι θέλω”. Υπόλογοι οι ανίκανοι οσφυοκάμπτες.
Συνέχεια από τη σελ. 2

Και οπωσδήποτε από τη λήξη του πολέμου (1945 ή 1946

έστω - συνδιάσκεψη των Παρισίων).

Το ύψος του δανείου κατά την ΤτΕ ανέρχεται (δίχως τους

τόκους) σε 227.940.201 εκατ. δολλάρια το 1944 και κατά

τον Αλτενμπουργκ 400 εκατομμύρια μετακατοχικά μάρκα.

Με τις αναπροσαρμογές και τους τόκους ανέρχεται σε κά-

ποιες δεκάδες - ή εκατοντάδες - δις ευρώ. Επομένως το κα-

τοχικό δάνειο είναι συμβατικό σταθερού νομίσματος και

από τον Απρίλιο του 1943 ή έστω του ‘46 έντοκο. Αποτελεί

συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας

και όχι επανορθωτική. Ως τέτοια δεν εντάσσεται στη συμ-

φωνία του Λονδίνου 1953 που αναστέλει την καταβολή των

επανορθώσεων και αποζημιώσεων, βάζοντας τη “ρήτρα
ανάπτυξης”.

Η διεκδίκηση του δανείου

Να τονίσουμε πρώτα - πρώτα ότι η Ιταλία εξόφλησε τις δα-

νειακές της υποχρεώσεις προς την Ελλάδα, ενώ ο μπατα-

χτζής, ο φεσαδόρος και θρασύτατος συναλλασσόμενος

“εταίρος” είναι η Γερμανία. Δεν πληρώνει τις συμβατικές

της υποχρεώσεις και εισπράττει με τον πλέον ιταμό τρόπο.

Αυτό όμως, ως προς την Ελλάδα. Γιατί η δυτική Γερμανία

της Βόννης εξόφλησε τα χρέη της προς τις “κομμουνιστι-

κές” τότε χώρες της Γιουγκοσλαβίας, το 1956 και Πολωνία,

το 1971. Αυτό τί αποδεικνύει; Την ανικανότητα και την εν-

δοτικότητα, αν μη τι άλλο, των ελληνικών κυβερνήσεων.

Μ’ όλα ταύτα η ελληνική πλευρά δεν έπαψε ποτέ να θέτει

με τον έναν ή άλλον τρόπο το θέμα, ακόμα από το 1945 κι

εντεύθεν με τους εξής χαρακτηριστικούς σταθμούς: 

l Το 1964 με τον Αγγελο Αγγελόπουλο, ως εκπρόσωπο της

ελληνικής κυβέρνησης (Γεωργίου Παπανδρέου). Σημει-

ώνουμε ότι ο καθηγητής Αγγ. Αγγελόπουλος έχει επανει-

λημμένα θέσει και υπολογίσει με μετριότατους

υπολογισμούς το κατοχικό δάνειο. Σε συνέντευξή του μά-

λιστα στον 902 t.v. στις 4.1.1992, το υπολόγιζε στα 15 δις4.

l Το 1965 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ως εκπρόσωπο της

κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου.

l Το 1966 στις ελληνογερμανικές συνομιλίες στην Αθήνα.

Τότε οι “σοβαροί” Γερμανοί μάς φλόμωσαν στο ψέμα. Στην

αρχή ισχυρίστηκαν ότι είχε παραιτηθεί από τις απαιτήσεις

μας εγγράφως ο Κων/νος Καραμανλής. Στη συνέχεια ισχυ-

ρίστηκαν ότι το είχε κάνει προφορικά και τέλος με ρημα-

τική διακοίνωση, η Γερμανία αναγκάστηκε στις 31/3/67 να

παραδεχθεί ότι δεν υπήρξε παραίτηση Καραμανλή.

Ο αρχικός ισχυρισμός των Γερμανών  φαίνεται να συναρ-

τάται με μια ύπουλη προσπάθεια υφαρπαγής της παραιτή-

σεως σε μια δανειακή σύμβαση, που συνήψαμε το 1958.

Εβαλαν στη γραπτή συμφωνία ότι η Ελλάς παραιτείται των

αξιώσεών της, αλλά ο πρεσβευτής μας στη Βόννη, το πήρε

μυρωδιά και διέγραψε τον σχετικό όρο.

l Το 1974 το ανακίνησε ο Ζολώτας.

l Το 1991 ο Αντώνης Σαμαράς, ως Υπουργός Εξωτερικών

της κυβέρνησης Μητσοτάκη έθεσε το θέμα στον ομόλογό

του Υπ. Εξωτερικών της ενωμένης πλέον Γερμανίας Χ. Ντ.

Γκένσερ, που είχε επισκεφθεί την Αθήνα για να βραβευ-

θεί(!) απ’ το Ιδρυμα Ωνάση, κι εκείνος ιταμότατα του απάν-

τησε χωρίς περιστροφές ότι “για τη Γερμανία δεν
υφίσταται τέτοιο θέμα”4 την απάντηση αυτή αποκάλυψε

στη Βουλή ο ίδιος ο Μητσοτάκης (26.4.1991), απαντώντας

σε σχετική παρέμβαση του Ανδρέα Παπανδρεόυ.

Ο ίδιος ο καγκελάριος Χ. Κολ., ένα μήνα αργότερα στις

26.5.1991 σε μια “στημένη” συνέντευξή του στη γερμανική

τηλεόραση δήλωσε: «Η Ελλάδα δεν έχει πλέον δικαίωμα
να αξιώνει από τη Γερμανία την πληρωμή του κατοχικού δα-
νείου και την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων,
γιατί με μυστικά πρωτόκολλα και με μυστικές συμφωνίες
που υπέγραψε η κυβέρνησή της το 1958 (κυβέρνηση Κ. Κα-
ραμανλή) έχει παραιτηθεί όλων αυτών των αξιώσεων» (σ.σ.

επαναφέρει δηλαδή αυτά που είχε διαψεύσει η Γερμανία με

ρηματική διακοίνωση στις 31.3.1967).

l Κατά καιρούς το θέμα έχει τεθεί σ’ όλους τους τόνους

(όχι αρκετά έντονους και επίμονους, είναι η αλήθεια) από

πολλούς. Τις αιτιάσεις Κολ τις διέψευσε η Προεδρεία της

Δημοκρατίας (Κ. Καραμανλής), ενώ ο Μητσοτάκης σιώ-

πησε.

l Το ΚΚΕ επανειλλημένα έχει θέσει το θέμα στο Κοινοβού-

λιο, και το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση δυο φορές, παραδέ-

χεται ο “Ριζοσπάστης”4, ο οποίος συμπληρώνει: Ο Κ.
Μητσοτάκης είχε δηλώσει στη Βουλή ότι για τις επανορ-
θώσεις θα κάνει η Ελλάδα ό,τι και οι άλλες χώρες, αλλά για
το θέμα του δανείου που δεν έχουν οι άλλες χώρες “θα
κάνει ό,τι μπορεί” (Πρακτικά Βουλής 26.4.1991). Δεν έκανε

όμως τίποτα.

Κι εκείνος που δεν είναι ικανός και κάνει  τίποτα τί είναι;

Ανίκανος, λέμε εμείς, ή ανήμπορος λόγω τις οίδε, ποιών

δεσμεύσεων. Ας πάνε λοιπόν σπίτι τους. Είναι εξυπνότερο

αν το κάνουν οικειοθελώς.

Κι ας αναλάβει ο οιοσδήποτε “εγώ”, που δεν έχει δεσμεύ-

σεις, δεν μπορούν να τον εκβιάσουν, δεν αποβλέπει σε

οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο όφελος και ΔΕΝ λογαριάζει

τη ζωή του· έχουμε παραδείγματα στην ιστορία μας.

Αυτοί λοιπόν οι “εγώ” δεν έχουν τελειώσει. Απλά, δεν είναι

κομπραδόροι, είναι σεμνοί.

――――――――――

1. Τάσου Μηνά Ηλιαδάκη, πολιτειολόγος, Δρ. Κοινωνιολογίας, καθηγητής

Σ.Ε.Α. “Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο στους Γερμανούς και το ιστορικό

της διεκδίκησής του”.

2. “ΡΙζοσπάστης” 5.2.1995, σελ. 34.

3. Τ. Ηλιαδάκης, αυτόθι ως ανωτέρω.

4. “ΡΙζοσπάστης”, αυτόθι ως ανωτέρω.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Το “σπαρτάρισμα” της βαρβαρότητας

Δεν ασχολήθηκα στο παρόν κείμενο με τις αποζημιώ-

σεις για τις καταστροφές που επέφεραν οι Γερμανοί,

οι οποίες είναι ανυπολόγιστες, γιατί μιλάμε για ένα

καθαρό υποχρεωτικό δάνειο που πήραν με το έτσι

θέλω οι Γερμανοί.

Ομως αξίζει να παρουσιάσουμε μία παράγραφο για τις

καταστροφές από το βιβλίο του Κων/νου Δοξιάδη με

τίτλο “Οι θυσίες των Ελλήνων στον 2ο  Παγκόσμιο
Πόλεμο”, Αθήναι 1946, σειρά εκδόσεων του Υφ. Ανοι-

κοδομήσεων αρ.9.

«Μία από τις τόσες και τόσες καταστροφές της Χώρας
είναι και το κλείσιμο του Ισθμού της Κορίνθου. Οι Γερ-
μανοί στις παραμονές ακόμα της οριστικής αποχωρή-
σεώς τους, ανετίναξαν τα πρανή και την μεγάλη
σιδηροδρομική γέφυρα, βύθισαν πλοία και πλωτά γε-
φύρια στα στόμια του Ισθμού, έριξαν βαγόνια σιδηρο-
δρομικά, πόντισαν νάρκες, έκαναν το παν για να
αχρηστεύσουν για όσο περισσότερο καιρό ήταν δυ-
νατόν τη μοναδική διώρυγα της Χώρας».

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 
Oπως διαβάσαμε στο Πόρισμα του Υπουργείου Οικο-

νομικών, που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα

Παρασκευή 19/10 και αναμένεται να υπογραφεί εντός

της ημέρας, η ΔΟΥ Κορωπίου παραμένει στο Κορωπί,

ενώ ενσωματώνεται στην ίδια η ΔΟΥ Λαυρίου και

Κέας.

Οπως σημειώνεται στο πόρισμα: 

«Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το
κτίριο της ΔΟΥ Κορωπίου επαρκεί για τη στέγαση της
ενοποιημένης ΔΟΥ.
Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Κέας
και Λαυρίου στο κτίριο της ΔΟΥ Κορωπίου.
Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φο-
ρολογουμένων στην Κέα και  η λειτουργία Γραφείου
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λαύριο.
[...]Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί
σε 3,2 μήνες».
Είναι μία σημαντική κίνηση για το Κορωπί και τους κα-
τοίκους και των όμορων Δήμων και μία επίσης επιτυ-
χία της Δημοτικής Αρχής και των βουλευτής της
Περιφέρειας, που όλοι βοήθησαν ο καθένας από το
“μετερίζι του”.

Στο επόμενο φύλλο εκτενές ρεπορτάζ

Με  συνθήματα όπως  «Κάτω τα χέρια από την παραλία-Να μη
δοθεί μπαξίσι στην πλουτοκρατία» και «Αγώνας μαζικός, αγώ-
νας  λαϊκός  για  να μη γίνει Ριβιέρα ο Σαρωνικός» το Δίκτυο

Προστασίας του Σαρωνικού συμμετείχε στην μαζική κινητοποί-

ηση της Πέμπτης 18 Οκτωβρίου.                                         

Mετά την υπογραφή την περασμένη εβδομάδα του «μνημονίου συμ-

φωνίας» μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτι-

κής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μετά από το Ελληνικό,

έτοιμο για ξεπούλημα είναι και επίσημα το Καβούρι και ο Αστέρας

Βουλιαγμένης.   

Συνδικάτα μετάλλου του Βελγίου, συμμετείχαν στην
απεργιακή κινητοποίηση με πανό που γράφει: «όλοι εί-
μαστε Ελληνες».
Ναι, το πείραμα ξεκίνησε από την Ελλάδα και αν δεν
αφυπνιστούν οι λαοί να το καταλάβουν, η ανθρωπότητα
θα ...επιστρέψει στο μεσαίωνα με ταχύτατους ρυθμούς.
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Tο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σφηττός»

του Δήμου Κρωπίας διοργανώνει διημερίδα,  με θέμα

«Κορωπί και Υμηττός, Συνοδοιπόροι στο Χρόνο», το

Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στο αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας (Λεωφ. Βασι-

λέως Κωνσταντίνου 47, Κορωπί)

Βασικοί στόχοι  της διημερίδας είναι: 

α.) η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Υμητ-

τού ως ενός σημαντικού δασικού οικοσυστήματος 

β.) η γνώση των μύθων που αφορούν τον Υμηττό  και

η ανάδειξη των σπουδαίων ιστορικών μνημείων του

γ.) η ανάδειξη της διαχρονικής στενής σχέσης των

κατοίκων του Κορωπίου με τον Υμηττό

δ.) η σημασία της προστασίας και της  διαφύλαξης

του Υμηττού

Το Πρόγραμμα της Διημερίδας.

Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 09.30 
09:30 Προσέλευση.

10:00 Χαιρετισμός εκπρoσώπου Οργαν. Επιτροπής. 

10:05 Χαιρετισμός Δημάρχου Δημήτρη Ν. Κιούση.

10:20 Υμηττός: Μορφολογία – Γεωλογία – Κλίμα.
Σπύρος Λέκκας, Δρ. Γεωλόγος. Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
10:55 Η χλωρίδα του Υμηττού: Η αξία και η προστασία της.  Γιώρ-

γος Σφήκας., Ζωγράφος – Συγγραφέας – Ερευνητής της Ελληνι-
κής Χλωρίδας.
11:20 Πετώντας πάνω από την Κρωπία.  Χρήστος Βλάχος. Φωτο-
γράφος Άγριας Φύσης.
11:45 Ο Υμηττός και η Αττική την εποχή που οι Πρωτο – Έλληνες
έπλαθαν τους θεούς τους. Μια Γεωμυθολογική προσέγγιση. Ηλίας

Μαριολάκος, Δρ. Γεωλόγος. Ομότ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος, Εθν. & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
12:10 Διάλειμμα.

Δεύτερη Συνεδρία

12:30 Υμηττός, Η φυσιογνωμία ενός τόπου λατρείας. Κερασία

Ντούνη, Αρχαιολόγος της Β’  Ε.Π.Κ.Α. Ελένη Παπαφλωράτου. Αρ-
χαιολόγος της ΛΕ’ Ε.Π.Κ.Α.
12:55 Νεότερη Θεώρηση του Ιερού του Προοψίου Απόλλωνος
στον Προφήτη Ηλία Υμηττού. Νίκος Παπαγιαννάκος, Αρχιτέκτων
ΕΜΠ, DEA Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης Panthéon-Sorbonne,
DEA Γεωγραφίας της Χωροταξίας Paris Sorbonne & CESCHMA
Paris-Palais de Chaillot

13:20 Ο Υμηττός στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρό-

νους: Η μαρτυρία μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων στο Δήμο

Κρωπίας. Δήμητρα Πέτρου. Αρχαιολόγος στην 1η Ε.Β.Α.
13:45 Υμηττός - μυθοπλαστικό έμμετρο. Ειρήνη Μπιλικού., Ποι-
ήτρια – Λογοτέχνης.

Τρίτη Συνεδρία.

17:00 Συμβολή στην ετυμολογία των τοπωνυμιών Υμηττός και
Τρελλός και σχετικά λαογραφικά – ιστορικά στοιχεία. Γιάννης

Πρόφης, Λαογράφος - Συγγραφέας.
17:25 Κορωπί και Υμηττός: Ιστορική Προσέγγιση. 
Σεραφείμ Κόλλιας, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ.
17:50 Αγροτικές Καλλιέργειες και Υμηττός – Καλλιέργεια Πλάτης
Υμηττού. Τότε και Τώρα. 
Σταμάτης Γεωργάκης., Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κο-
ρωπίου.
18:15 Διάλειμμα.

Τέταρτη Συνεδρία.

18:30 Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού: Ένα  δια-
δημοτικό εγχείρημα με σημαντικές δράσεις για την προστασία και
τη διαφύλαξή του Υμηττού.  Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα
και Πρόεδρος ΣΠΑΥ.  
18: 40 Ο Υμηττός και τα μυστικά του. Τάκης Πρόφης. 

Οικονομοτεχνικός σύμβουλος.
19:00 Μονοπάτια: Από κύριοι οδικοί άξονες, στην πιο φθηνή του-
ριστική επένδυση. Φοίβος Τσαραβόπουλος, MSc Περιβαλλοντο-
λόγος, ειδικός στην ανάπτυξη δικτύων μονοπατιών.
19:20 Η Συμβολή των κυνηγετικών οργανώσεων στην προστασία
των ζωνών ειδικής προστασίας: Το παράδειγμα του Υμηττού.  Δη-

μήτρης Κιούσης.   Δασοπόνος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄
ΚΟΣΕ, Μέλος Κ Σ Κορωπίου. 

19:40 Ο Δήμος Κρωπίας και η προστασία του Υμηττού. Θεόδωρος

Γρίβας, Αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών –Υπεύθυνος Πολιτι-
κής Προστασίας Δήμου Κρωπίας 
19:50 H δασοπυροπροστασία του Υμηττού. 
Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου

20:00 Συζήτηση με θέμα: Η σημασία της προστασίας και της ανά-
πτυξης του Υμηττού.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012. 

Προφήτης Ηλίας  Υμηττού

09:00 Ορεινός περίπατος από τον Προφήτη Ηλία Υμηττού στο αρ-

χαίο ρωμαϊκό λατομείο στα δυτικά του λόφου και επιστροφή.

Οδηγός ο Φ. Τσαραβόπουλος.

11:00 Ξενάγηση στα αρχαία και βυζαντινά μνημεία της περιοχής
και στο γεωπεριβάλλον. Ομιλητές, οι Ν.Παπαγιαννάκος, Κ.Ντούνη,

Δ. Πέτρου, Σ. Λέκκας, Η. Μαριολάκος.

Τιμητική διάκριση

στη Βούλα Λαμπροπούλου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών, σε ειδική τελετή,

θα τιμήσει την καθηγήτρια της  Φι-

λοσοφικής Σχολής Σταυρούλα

(Βούλα) Λαμπροπούλου, με την επί-

δοση τόμου με τίτλο “ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ

ΜΥΡΑ”.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου,

και ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου

Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, Καθηγητή κύριο Θεοδόσιο Ν. Πελεγρίνη.

Χαιρετισμοί από τους: 

− τ. Υπουργό Υγείας και π. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κα-

θηγητή της Ιατρικής Σχολής κύριο Χρήστο Ν. Κίττα.

− Μητροπολίτη Γλυφάδας-Βούλας-Βουλιαγμένης κύριο Παύλο.

− Καθηγούμενο και Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου, Αρχιμανδρίτη Αντύπα.

− Βουλευτή Γεωργία Μαρτίνου.

Eξόρμηση στο φαράγγι της Οινόης
Οι “Πολιτιστικές απόπειρες Νέας Μάκρης” εγκαινιά-

ζουν τις δραστηριότητες του φυσιολατρικού τμήματος

με μια εξόρμηση στο φαράγγι της Οινόης την Κυριακή

21 Οκτωβρίου.  Συνάντηση στις 9:15 π.μ. στην αφετη-

ρία του Μαραθωνίου Δρόμου. Αναχώρηση αυστηρά

στις 9:30 με τα IX έως τον μεσαιωνικό Πύργο της Οι-

νόης, όπου συνεχίζουμε πεζοί...    

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 697750030

Email: apopeires@apopeires.gr

“Η θέση του Βρεττανικού Τύπου

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις”
Το βιβλίο τους περιφερειακής συμβούλου Δέσποινας

Αφεντούλη, με τίτλο “Η θέση του βρεττανικού Τύπου

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις” θα παρουσιάσουν οι εκ-

δόσεις Gutenenberg την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ώρα

7.30μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Πεν-

τζερίδη 3)

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί τους δημότες, στη «Γιορτή

Σταφυλιού», που διοργανώνει την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου,

6 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία του Μαρκοπούλου.

Ενα πλούσιο μουσικο-καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ορχή-

στρα και το χορευτικό συγκρότημα του Λ.Ο.Μ.Πόρτο

Ράφτη «Μυρρινούς», με παραδοσιακές φορεσιές, εγγυών-

ται μια απολαυστική βραδιά.  

Παράλληλα η Εκθεση προϊόντων σταφυλιού (κρασιά, μου-

σταλευριά, μουστοκούλουρα, γλυκό σταφύλι, κλπ.) σε ξε-

χωριστά περίπτερα, από οινοπαραγωγούς και αρτοποιεία

του Δήμου θα δώσει ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση. 

Παράλληλα πλούσιο μουσικο-καλλιτεχνικό πρόγραμμα με

ορχήστρα και το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Μαρ-

κοπούλου με τις παραδοσιακές στολές εγγυώνται διασκέ-

δαση και αναψυχή. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ, θα

συμμετάσχει με δικό του περίπτερο, όπου θα εκθέσει διά-

φορα χειροποίητα προϊόντα σταφυλιού (από τις κυρίες του

ΚΑΠΗ), όπως επίσης και παλιές φωτογραφίες και αντικεί-

μενα, με σκοπό την αναβίωση των παραδοσιακών εθίμων

του τόπου.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Κυριακάτικης Πε-

ζοδρόμησης της Κεντρικής Πλατείας, ενώ τη διοργάνωσή

της αναλαμβάνει η Κ.Δ.Ε.Μ..  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει κάλεσμα προσφοράς

τροφίμων μακράς διαρκείας, για το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο, το οποίο υποστηρίζει δεκάδες οικογένειες συμπολι-

τών μας, που το έχουν πραγματική ανάγκη. 

«Γιορτή Σταφυλιού» στο Μαρκόπουλο

«Κορωπί και Υμηττός,  Συνοδοιπόροι στο Χρόνο» 
Διημερίδα, 20 & 21 Oκτωβρίου
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Η Art Gallery Cafe κλείνει

και αποχαιρετά

Η Art Gallery Cafe, (Ιπποκράτους και Γαληνού, στη

Βούλα, τηλ. 210 8958.866) με πρωτεργάτη τo Μι-

χάλη Γύρα, μετά από έξι χρόνια επιτυχημένης λει-

τουργίας, κλείνει τον κύκλο της και οργανώνει

τριήμερο αποχαιρετιστήριο Bazaar.

Τo Σάββατο 20 και την Κυριακή 21/10 από 12 έως

10 το βράδυ κερνούν καφέ, σπιτικά γλυκά, κρασί

και αν σας αρέσει κάτι από τους θησαυρούς της

Art Gallery Cafe, μπορείτε να το αποκτήσετε. Και

είναι αλήθεια ότι είναι γεμάτη θησαυρούς...

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Βραζιλιάνος ηθοποιός και περφόρμερ

Nando Zambia, που διδάχτηκε τους μύ-

θους σχετικά με τη δαιμονοποίηση των

Αφροβραζιλιάνικων θεοτήτων στην κα-

θημερινή του επαφή με τους Orixás και

την εμπειρία του Candomblé, φιλοξε-

νείται για μια μοναδική παράσταση

αφροβραζιλιάνικης μυσταγωγίας, την

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, στον Κινη-

τήρα. Ώρα: 21.15. Είσοδος: 10 ευρώ

Το “Irumalé Ayê” αναζητεί την άμεση

σχέση του θεατή με μια ζωντανή πράξη,

που αποτελεί μια ανταλλαγή εμπειριών

ανάμεσα στον ηθοποιό και το κοινό. 

Ένα σόλο, στο οποίο ο ηθοποιός αναμι-

γνύει την παράδοση με το χορό, την

ποίηση και το τραγούδι για να συνθέσει

το τελετουργικό της παράστασης. Η

δομή της παράστασης βασίζεται στους

Orikis (ποιήματα που εξυμνούν τους

Οrixás και διηγούνται την κοσμογονία

Yorubana) και την τελετουργία του Can-

domblé, και προέρχεται από την έρευνα

"Ενεργοποιώντας την προγονική κί-

νηση" που αναπτύχθηκε από την Fer-

nanda Julia διευθύντρια της CIA NATA,

του πυρήνα του Αφροβραζιλιάνικου θε-

άτρου της Αλαγονίας.

Κινητήρας StudioΕρεχθείου 22, Ακρό-

πολη, Τηλ:  2109248328 

www.kinitirastudio.com

*Απαραίτητη η κράτηση θέσεων

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σαντάνσκι - Ρίλα - Σόφια - Φιλιππούπολη

7, 8, 9, 10, 11 Νοεμβρίου

ΤΙΜΗ 250€
Πληροφορίες

210 6623.018 & 210 6626.928

ZHTOYNTAI ΧΟΡΩΔΟΙ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Ζητούνται  Χορωδοί με προηγούμενη εμπειρία (άνδρες τε-

νόροι και μπάσοι και γυναίκες σοπράνο) για να πλαισιώσουν

την Χορωδία του Ο.ΠΑ.ΠΟ.Σ «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπά-

των- Αρτέμιδος.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν οντισιόν από τον Χοράρχη

Μπαρμπάτη Παναγιώτη, την Τρίτη και την Πέμπτη από  17:

30 έως 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας»

(Στ. Μπέκα 7, Σπάτα).Τηλ.: 210-6630165 & 2294-0-45565.

“Οι αγώνες για τη διαφύλαξη του
κοινωνικού χαρκατήρα της παραλίας

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης”

Η Ενωση Πολιτών Βούλας οργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Οι

αγώνες για τη διαφύλαξη του κοινωνικού χαρκατήρα της πα-

ραλίας Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης”, το Σάββατο 3 Νοεμ-

βρίου στις 6μ.μ. στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το

Δημαρχείο).

Ομιλητές: 

Γιάννης Δημητριάδης, πολεοδόμος-χωροτάκτης.

Χρήστος Διονυσόπουλος, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών.

Παρεμβαίνουν εκπρόσωποι εξωραϊστικών Συλλόγων που αν-

τιπροσωπεύουν παραλιακά τμήματα του Δήμου 3Β.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
26-27-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                 

Σε μια από τις  πιο γνωστές για την αντιστασιακή  της ιστο-

ρία  περιοχές της χώρας,  στην ακριτική οροσειρά της

Μουργκάνας στην Ηπειρο, γνωστή και ως «Όρη Τσαμαντά»,

επέλεξε η “Εναλλακτική Δράση” να περιηγηθεί και να  πε-

ζοπορήσει  με σκοπό να ανακαλύψει  κάθε    ομορφιά της.  

Πληροφορίες: www.enallaktiki-drasi.gr      

Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

“Της γης το χρυσάφι - η σιωπή μας,
ο χρυσός τους”

Οι “Εθελοντές” του κάμπινγκ Βούλας το Σάββατο 20/10 θα

προβάλουν video, με θέμα: “Της γης το χρυσάφι - η σιωπή
μας, ο χρυσός τους”. Μια Έκκληση για το δάσος των Σκου-

ριών από γυναίκες της ΒΑ Χαλκιδικής – Το βίντεο της κα-

ταστροφής  -  μέσα από τα οποία αναδεικνύεται καθολικά το

ζήτημα της κατασκευής ορυχείων χρυσού, ποιές πραγματι-

κές συνέπειες έχει αυτή για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση

για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, φωτίζεται ο σκληρός

αγώνας και οι κοινωνικές αντιστάσεις των κατοίκων από το

2001 μέχρι και σήμερα ενάντια σε αυτά τα σχέδια στυγνής

κατασπατάλησης του ορυκτού πλούτου και  πλήρους περι-

βαλλοντικής καταστροφής.

Μετά την προβολή των videos θα ακολουθήσει ανοιχτή συ-

ζήτηση με καλεσμένο τον Τάσο Κεφαλά,  ενεργειολόγο και

μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Χαλκιδικής (Αττικής).

Η προβολή γίνεται μέσα στο χώρο του κάμπινγκ ( δίπλα στο

ΠΙΚΠΑ ) - στο βάθος πριν τη παραλία (από τις 7μ.μ. θα ανοί-

γει η πύλη των οχημάτων για την εκδήλωση).                                                                                             

Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας www.voulacamp.blogspot.com

2ος κύκλος ποιητικών 
αναλογίων στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξε-

νοφών» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος διοργανώνει για δεύ-

τερη χρονιά ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Είναι ο Δεύτερος Κύκλος των Ποιητικών Αναλογίων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Οίνου

(Λεωφ. Πέτσα, πλησίον Εξόδου 16 της Αττικής Οδού-Παλ-

λήνη, τηλ.fax. 210-6037933 ), από την Δευτέρα 22 Οκτω-

βρίου ώρα 19:30, έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.

Τις αναλύσεις για το έργο των Ποιητών θα κάνουν διακεκρι-

μένοι άνθρωποι των γραμμάτων! Τις απαγγελίες γνωστοί και

καταξιωμένοι ηθοποιοί!

Πρόγραμμα 

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

7  Δευτέρα 22 -10, ώρα 19:30.

Καβάφης Κωνσταντίνος

Ανάλυση: Δασκαλόπουλος Δημ. 

Απαγγελία:  Χειλάκης Αιμίλιος

7 Δευτέρα 29 -10, ώρα 19:30

Καζαντζάκη Γαλάτεια

Ανάλυση: Ντουνιά Χριστίνα 

Απαγγελία: Φιλιάγκου Βάλια

7 Δευτέρα 5 -11, ώρα 19:30

Βάρναλης Κώστας 

Ανάλυση: Δάλλας Γιάννης 

Απαγγελία: Στάνκογλου Γιάννης

7 Δευτέρα 12 -11, ώρα 19:30

Λαπαθιώτης Ναπολέων

Ανάλυση: Στεργιόπουλος Κ. 

Απαγγελία: Δραγούμη Ναταλία

7 Δευτέρα 19 -11, ώρα 19:30

Ρίτα Μπούμη –Παπά 

Ανάλυση: Σκαρτσή Ξένη  

Απαγγελία :  Παππά Ιωάννα

7 Δευτέρα 26 -11, ώρα 19:30

Καββαδίας Νίκος 

Ανάλυση: Μανοπούλου Εύη 

Απαγγ: Παπασπηλιόπουλος Οδ.

7 Δευτέρα 3 -12, ώρα 19:30

Ρίτσος Γιάννης 

Ανάλυση: Κακλαμανάκη Ρούλα  

Απαγγελία : Καταλειφός Δημ.

7 Δευτέρα 10 -12, ώρα 19:30

Βρεττάκος Νικηφόρος 

Ανάλυση: Βιστωνίτης Αναστ.

Απαγγελία :  Νούσιας Τάσος

“Irumalé Ayê”
Μια παράσταση αφροβραζιλιάνικης μυσταγωγίας με τον Nando Zambia

Aφιέρωμα στον 

Νίκο Καζαντζάκη

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Ο

Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος & η Ομοσπον-

δία Εξωραϊστικών Συλλόγων Αρτέμιδος διοργανώνουν

2ήμερο αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη.

― Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου: «Γνωρίζοντας τον Νίκο
Καζαντζάκη μέσα από όλες τις μορφές της τέχνης», Αί-

θουσα εκδηλώσεων Ξενοδο-

χείου “Mare Nostrum”

(Βραυρώνα Αττικής), ώρα 19.30

― Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου,

Προβολή ντοκιμαντέρ του Λευ-

τέρη Χαρωνίτη πάνω στη ζωή

και το έργο του Νίκου Καζαν-

τζάκη “Ακροβάτης πάνω από
το χάος”, στο Αμφιθέατρο

Πνευματικού Κέντρου Σπάτων

«Χρήστος Μπέκας», (Στ. Μπέκα

7, Σπάτα), ώρα 19:30 

Είσοδος ελεύθερη
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Αναστέλλονται οι οικοδο-

μικές εργασίες στο Ο.Τ.

306 Β στα Πηγαδάκια

Με απόφαση του Συμβου-

λίου της Επικρατείας

Οπως ενημέρωσε ο Δήμαρ-

χος των 3Β Σπυράγγελος

Πανάς, στην τελευταία συ-

νεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου (8.10) με από-

φαση του Συμβουλίου της

Επικρατείας (ΣτΕ) αναστέλ-

λονται  οι εργασίες στο

Ο.Τ. 306 Β στην περιοχή

Πηγαδακίων.

Με απόφαση του Ε΄ Τμή-

ματος στου ΣτΕ, η

υπ’αριθμ. 327/2012 ορίζει

ότι αναστέλλεται η εκτέ-

λεση της απόφασης

13763/1178/07/27.3.2009

του Νομάρχη Ανατολικής

Αττικής, με βάση την οποία

διαχωρίζεται το Ο.Τ. 306 σε

Ο.Τ. 306 Α και Ο.Τ. 306 Β,

μετατρέποντας το Ο.Τ. 306

Β σε οικοδομήσιμο. 

Το σκεπτικό του ΣτΕ είναι

ότι το  Ο.Τ. 306Β αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα του

μοναδικού ουσιαστικά κοι-

νόχρηστου χώρου της πε-

ριοχής και ως εκ τούτου  η

υποχρέωση της τότε Νο-

μαρχίας Ανατολικής Αττι-

κής να συμμορφωθεί σε

προγενέστερη απόφαση

Δικαστηρίου, δεν  επέβαλε

σ’ αυτήν την μετατροπή

του από κοινόχρηστο χώρο

σε οικοδομήσιμο.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης Σπ.

Πανάς, όπως είπε στο Δ.Σ.

αισθάνεται ικανοποιημέ-

νος, «επιλύεται οριστικά ένα

ουσιαστικό ζήτημα στην πε-
ριοχή των Πηγαδακίων. Με
την ανάληψη των καθηκόν-
των μας, θέσαμε στόχο την
επίλυση του προβλήματος
που είχε δημιουργηθεί εδώ
και χρόνια στο Ο.Τ. 306. Ο
λόγος είναι γιατί πιστεύουμε
ακράδαντα ότι οι πολίτες
έχουν δικαίωμα σε μια πόλη
πιο φιλόξενη, πιο πράσινη,
πιο ανθρώπινη. Η δημιουργία
ενός ενιαίου μεγάλου πάρ-
κου, ζωτικής σημασίας για
την περιοχή και τους κατοί-
κους αποτελεί για εμάς προ-
τεραιότητα».

Σ.,Σ. Μέχρι εδώ όλα καλά

και χειροκροτούμε και

εμείς την απόφαση.

Πόσα ...τέρμινα θα χρει-

αστούν ακόμη για να απο-

ζημιωθούν οι ιδιοκτήτες και

να ηρεμήσουν οι παρόδιοι

από την ανασφάλεια της

καθημερινότητας ότι αύριο

θα χάσουν το σπίτι τους;

Μη οικοδομήσιμο το 306Β

στα Πηγαδάκια
απεφάνθη το 

Συμβούλιο της Επικρατείας

Εθνικό Ληξιαρχείο 

ή ...“Αριάδνη”

Όταν «σχεδίασαν» το πρόγραμμα «Αριάδνη» γνώριζαν

ότι υπάρχει και υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ το πρόγραμμα

«Εθνικό Ληξιαρχείο» κόστους 44 εκατομμυρίων ευρώ;

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των «προγραμμάτων»; Θα

υπάρξει επανασχεδιασμός, πρόσθετο κόστος και καθυ-

στέρηση στην υλοποίησή του συγχρηματοδοτούμενου

προγράμματος; 

Τα παραπάνω ερωτήματα θέτει

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(και προς πάντα αρμόδιο) ο Ευ-

ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν.

Χουντής.  

Αναλυτικότερα σημειώνει:

«Ο ανορθολογισμός και η σπα-

τάλη καταδεικνύονται ακόμα πε-

ρισσότερο, αν λάβει κανείς

υπόψη ότι στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος για την Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013»  υλοποι-

είται, πρόγραμμα με τίτλο «Εθνικό Ληξιαρχείο» με

συνολικό κόστος 44 εκατομμύρια ευρώ περίπου και

όπου «θα καταγράφονται, θα μεταβάλλονται και θα πα-

ρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο

όλες οι νέες ληξιαρχικές πράξεις που δηλώνονται / δη-

μιουργούνται στα τοπικά Ληξιαρχεία καθώς και η πλει-

οψηφία των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των

ληξιαρχείων της χώρας.» 

Μυοκτονία στο 

4ο Νηπιαγωγείο 

Μαρκοπούλου

Ποντικάκια εμφανίστηκαν στο 4ο Νηπιαγωγείο

Μαρκοππούλου και έβαλαν συναγερμό στην διεύ-

θυνση του Νηπιαγωγείου και στο Δήμο.

Ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου κινή-

θηκε άμεσα, και

το 4ο Νηπιαγω-

γείο έκλεισε

προκειμένου να

γίνει απολύ-

μανση (2 έως 9

Οκτωβρίου), όπου και παρέιμενε κλειστό.

Αφού επέστρεψαν τα νήπια, έκαναν την εμφάνισή

τους και τα ποντικάκια, με αποτέλεσμα να ξανα-

κλείσει το Νηπιαγωγείο και να γίνει εκ νέου απολύ-

μανση. Ετσι το Νηπιαγωγείο θα παραμείνει κλειστό,

με απόφαση του Δήμου,  μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Μήπως να ψάξουν και τη γειτονιά;

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ζητάει την κατανόηση των

γονέων και θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απα-

ραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των κατάλληλων

συνθηκών στο 4ο Νηπιαγωγείο, καθώς προέχει η

υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαι-

δευτικών.

Η ΠΟΣΕ ΚΕΠ σε επιστολή τους που απευ-

θύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς ση-

μειώνει:

«Αρχικά σε καμία περίπτωση ο αρμόδιος

Υπουργός κος Βρούτσης δεν κάλυψε με

τις διευκρινήσεις του σχετικά με το σκε-

πτικό και τον λόγο που τον οδήγησε να

αναθέσει την εν λόγω διαδικασία στον

κλάδο των Συμβολαιογραφών. Σαφώς  ΚΑΙ

ΕΜΕΙΣ πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια

διαδικασία που αποτελεί ακόμη μεγαλύ-

τερη ταλαιπωρία, γραφειοκρατικό βάρος

και οικονομικό κόστος για τον πολίτη και

αντιμετωπίζει το σύνολο των συμπολιτών

μας ότι επιθυμούν να εξαπατήσουν το

Κράτος πράγμα που αποτελεί βλασφημία.

Σε μια χώρα όπου η μείωση της γραφει-

οκρατίας αποτελεί το ζητούμενο ώστε να

δοθεί ώθηση ανάπτυξης τέτοιες διαδικα-

σίες δεν οδηγούν εκεί.

Ταυτόχρονα γεννούνται τα παρακάτω

ερωτήματα:

- Ποιος ο ανάδοχος μιας επιπλέον "web

εφαρμογής" ποιο το κόστος και ποιός το

έχει αναλάβει. Το Υπουργείο ή οι συμβο-

λαιογράφοι;

- για ποιον  λόγο δεν χρησιμοποιείται η

ήδη έτοιμη  εφαρμογή της ΙΔΗΚΑ με τον

ΑΜΚΑ για το σκοπό αυτό;

Καταγγέλλουμε ότι τα περισσότερα τα-

μεία στις συναλλαγές τους με τους ασφα-

λισμένους δεν έχουν "συνδέσει" τον

ΑΜΚΑ τους με το μητρώο τους.

Με σεβασμό στον κλάδο των Συμβολαι-

ογραφών όπου σε περίοδο κρίσης αναζη-

τούν εναλλακτικούς τρόπους διατήρησης

ή αύξησης των εσόδων τους θεωρούμε

όμως ότι η διαδικασία αυτή εμπίπτει ξεκά-

θαρα στις αρμοδιότητες των Ληξιαρχείων

και γενικότερα των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, όπου

μέσω της εφαρμογής του ΑΜΚΑ θα μπο-

ρούσαν να επιφέρει ακριβώς το ίδιο απο-

τέλεσμα, χωρίς επιπλέον κόστος για τους

συμπολίτες μας και κυρίως χωρίς επιπλέον

ταλαιπωρία!

Οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ στην παρούσα

φάση  έχουν αποδείξει ότι μπορούν και

έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία

να αναλάβουν το αντικείμενο επικουρικά

με τα ληξιαρχεία.  [...]

Η πολιτεία πρέπει επιτέλους να σταματή-

σει την ανεύθυνη πολιτική του "πονάει το

χέρι, κόβει χέρι". [...]

Καταγγέλλουμε την εν λόγω διαδικασία

ως ένα ακόμη έμμεσο χαράτσι στο ήδη πε-

τσοκομμένο εισόδημα των συμπολιτών

μας αμφιβόλου αποτελέσματος».

Ληξιαρχικές πράξεις με “Αριάδνη”
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας για την ανικανότητα της κρατικής μηχανής,

να ελέγξει γάμους και θανάτους και παραπέμπει τους πολίτες στον συμβολαι-

ογράφο! με το πρόγραμμα "Αριάδνη".

Αλίμονο αν στην εποχή της "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης" ξαναγυρίζουμε στον

"Συμβολαιογράφο του ...Λαυρίου" για να λύσουμε τα προβλήματά μας.

Μόνο ως ανικανότητα μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό, από τους διαχειριστές της

τύχης του ελληνικού λαού.

Kλείνουν τις μισές Εφορίες της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι ο Ελληνας φορολο-

γούμενος πλέον θα συναλλάσσεται μέσα από το διαδίκτυο(!) και δεν θα χρειάζεται

να πάει στην Εφορία. Για να παντρευτεί όμως ή να ταφεί(!) θα πρέπει να πάει στο

συμβολαιογράφο!

Για το ίδιο θέμα όμως μιλάει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομέ-

νων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΠΟΣΕΚΕΠ). Ενας θεσμός που απέδειξε ότι

μπορεί να λειτουργήσει το κράτος όταν θέλει. Και στην περίπτωση της "Αριάδνης"

δεν θέλει. Αλλιώς δεν θα απαξίωνε τα ΚΕΠ για να τα κλείσει, αναζητώντας το ...μίτο

της Αριάδνης.
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Αγαπητοί Γονείς, 

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, 

Αγαπητοί μαθητές!

Κατά το τελευταίο διάστημα, πλη-

θαίνουν οι καταγγελίες για έξαρση

του προβλήματος διακίνησης και

χρήσης ναρκωτικών ουσιών στον

Δήμο μας.

Ειδικά στην παρούσα συγκυρία της

βαθύτατης οικονομικής και κοινωνι-

κής κρίσης, πρέπει να υπάρξει άμεση

συσπείρωση και παρέμβαση της το-

πικής κοινωνίας και όλων των φο-

ρέων, για την αποτελεσματική αντι-

μετώπιση του προβλήματος και την

προστασία της Νεολαίας μας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου βρίσκεται

ήδη σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές

και κρατικούς και κοινωνικούς φο-

ρείς, που ασχολούνται με διάφορες

πτυχές του προβλήματος (Πρόληψη,

Θεραπεία, Επανένταξη κλπ.) και συγ-

κεκριμένες δράσεις, έχουν ήδη δρο-

μολογηθεί. 

Θεωρούμε όμως, ότι ο σημαντικότε-

ρος και ουσιαστικότερος παράγον-

τας παρέμβασης, είναι οι δυνάμεις

της κοινωνίας μας, οι Γονείς, οι Εκ-

παιδευτικοί, οι ίδιοι οι Μαθητές, κάθε

κοινωνικός και πολιτιστικός φορέας

του τόπου μας. Όλοι μαζί, σε συνερ-

γασία με τους εξειδικευμένους κρα-

τικούς φορείς, μπορούμε να

απλώσουμε μια ασπίδα προστασίας,

πάνω από τα παιδιά μας, μέσα από

συντονισμένες δράσεις ενημέρω-

σης, εκπαίδευσης και πρόληψης.

Για να συζητήσουμε, οργανώσουμε

και υλοποιήσουμε την παρέμβαση

των κοινωνικών ομάδων, και ιδιαί-

τερα εκείνων της Σχολικής Κοινότη-

τας, σας καλούμε σε σύσκεψη

την ερχόμενη Tετάρτη 24/10

και ώρα 13.00, στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου στο Δημαρχιακό

Μέγαρο. 
Αντικείμενο της σύσκεψης είναι:

1. Αλληλοενημέρωση για την έκταση

και τις μορφές του προβλήματος

των ναρκωτικών, στα σχολεία και

στην πόλη μας.

2. Προβληματισμός και προτάσεις

για τη δημιουργία ενός πλέγματος

δράσεων, προγραμμάτων και εκδη-

λώσεων για την αντιμετώπιση του

προβλήματος.

Πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση στην

πρόσκληση που σας απευθύνουμε

και η δημιουργική παρέμβασή σας,

είναι πολύτιμη για τα παιδιά μας και

την κοινωνία μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο  Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΣΥΣΚΕΨΗ για την  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ των ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΠΑΖΑΡΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, με την ευκαιρία των πρώτων γε-

νεθλίων του, διοργανώνει στο στέκι του το πρώτο ΠΑΖΑΡΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, το τριήμερο 19, 20 & 21 Οκτωβρίου. Στο

παζάρι θα εκτεθούν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες

μελών και φίλων του Δικτύου, αλλά και διάφορα διακο-

σμητικά & χρηστικά αντικείμενα. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ...ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΓΑΛΑ!

Το στέκι βρίσκεται στο Λαγονήσι, Λ.Καλυβίων 165 (ανε-

βαίνοντας τη λεωφόρο, μετά τον Α-Β, αριστερά στα 240

μέτρα, κάτω από το κατάστημα ARTWOOD)

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

www.saronikosnet.gr, 6979-142009, 6946-268384, sa-

ronikosnet-info@yahoo.gr

Παρουσίαση Απολογισμού Πε-

πραγμένων της Δημοτικής

Αρχής Σαρωνικού στην Παλαιά

Φώκαια. 

Συνεχίζονται οι προγραμματι-

σμένες συγκεντρώσεις απολογι-

σμού στις πόλεις του Δήμου

Σαρωνικού. Ετσι την Κυριακή

7/10, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή

συγκέντρωση στην Παλαιά Φώ-

καια με την παρουσία μεγάλου

πλήθους κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος

Φιλίππου αναφέρθηκε στη νέα

πραγματικότητα που κλήθηκε να

αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή

με τον “Καλλικράτη” και τη συνέ-

νωση  5 πόλεων σε Δήμο Σαρω-

νικού (Καλυβίων, Αναβύσσου,

Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας

και Κουβαρά). 

Αναφέρθηκε στα κυριότερα προ-

βλήματα της νέας διοίκησης,

όπως η τεράστια γραφειοκρατία

και η οικονομική αφαίμαξη των

δήμων που επιχειρείται τα τε-

λευταία δύο χρόνια, όπως είπε. 

Επεσήμανε ότι παρά τη δύσκολη

οικονομική συγκυρία, η δημοτική

αρχή μέσα σε 21 μόλις μήνες δι-

οίκησης κατάφερε να επιτύχει

κάποιους από τους βασικούς της

στόχους:

― Να οργανώσει τις υπηρεσίες

των 5 δήμων και κοινοτήτων  σε

μια ενιαία υπηρεσία,

― Να αντεπεξέλθει στις τερά-

στιες οικονομικές δυσκολίες που

συναντά καθημερινά και αφο-

ρούν κυρίως στις μεγάλες περι-

κοπές του κράτους προς την

Τ.Α.,

― Να σταθεί όσο το δυνατόν

κοντά στους πολίτες και ειδικά

στις ομάδες που πλήττονται πε-

ρισσότερο από την οικονομική

κρίση, με τη διοργάνωση εκδη-

λώσεων και δράσεων κοινωνικής

αλληλεγγύης,

O Δήμαρχος έκανε μια εκτενή

αναφορά στα έργα του δήμου

που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε

έχουν δρομολογηθεί για το αμέ-

σως επόμενο διάστημα, δίνον-

τας ιδιαίτερη έμφαση στην

αποχέτευση, τα αντιπλημμυ-

ρικά, τη Λεωφόρο Καλυβίων, την

κατασκευή δύο νέων σχολείων

(έργα συνολικού προϋπολογι-

σμού 150.000.000€). 

Στάθηκε επίσης στις πολιτιστικές

εκδηλώσεις, τις κοινωνικές δρά-

σεις, τις αθλητικές διοργανώσεις

και τις περιβαλλοντικές πρωτο-

βουλίες που πραγματοποίησε ο

δήμος. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο

Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλι-

κίδης, ο οποίος στην αρχή της

ομιλίας του τόνισε: «Εδώ στην

Παλαιά Φώκαια θέλω να πω ότι

αντιμετωπίζουμε συνολικά πέρα

από τα στενά όρια του Δήμου

μας, μια ακραία επιθετικότητα,

που διαλύει την κοινωνική συ-

νοχή, που γκρεμίζει τις σταθε-

ρές αναφορές μας, που καταργεί

αξίες, μέχρι σήμερα αυτονόητες.

Και βεβαίως αυτή η ακραία κατά-

σταση, δεν εκφράζεται μόνο στο

πεδίο της κοινωνίας. Επίθεση

βίαιη δέχονται και οι θεσμοί, φυ-

σικά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η διαπίστωση ότι ο “Καλλικρά-

της”, δεν έγινε τελικά το όχημα

για τον εκσυγχρονισμό και την

ανάπτυξη των Δήμων, αλλά αντί-

θετα, και μέσα σε αυτή τη συγ-

κυρία της βαθιάς και

παρατεταμένης οικονομικής και

ηθικής κρίσης, έγινε το μέσο για

τη συρρίκνωση και την απα-

ξίωση της Τ.Α., είναι πέρα για

πέρα πραγματική, είναι πέρα για

πέρα αληθινή.

Αυτή η απαξίωση βάλλει απευ-

θείας την τοπική μας κοινωνία,

έτσι που το ερώτημα που μπαίνει

δεν είναι ποια είναι η τύχη του

Δήμου Σαρωνικού, αλλά ποια η

τύχη της ίδιας της κοινωνίας

μας, η οποία είναι θεσμικά αλλά

και πρακτικά, στενά συνδεδε-

μένη με υπηρεσίες που τις προ-

σφέρει η Τ.Α., υπηρεσίες που

σήμερα μειώνονται ή εξαφανί-

ζονται.

Οφείλει η Τ.Α. να αναπτύξει ένα

νέο μοντέλο διοίκησης, απολύ-

τως προσαρμοσμένο στις σημε-

ρινές κατακλυσμιαίες ανάγκες

της κοινωνίας μας. Πρωταρχικά

οφείλουμε να στηρίξουμε τους

συμπολίτες μας τις δύσκολες

στιγμές που περνάνε. Εκτός από

το Κοινωνικό Παντοπωλείο πρέ-

πει να δημιουργήσουμε άμεσα

μια δομή κοινωνικού ιατρείου και

κοινωνικού φαρμακείου και με τη

βοήθεια των εθελοντών μας να

αναλάβουμε το μέγιστο πολιτικό

χρέος, αυτό της κοινωνικής και

φυσικής επιβίωσης των συμπολι-

τών μας.

Και επίσης οφείλουμε να αξιο-

ποιήσουμε τα συγκριτικά ανα-

πτυξιακά μας πλεονεκτήματα και

να δημιουργούμε νησίδες ανα-

πτυξιακής δραστηριότητας και

ενίσχυσης του τόπου μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα

έργα υποδομής που τα προηγού-

μενα χρόνια σχεδιάσθηκαν και

ξεκίνησαν στην Π. Φώκαια και

ενημέρωσε για τις τελευταίες

εξελίξεις. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Γιώργος

Λάμπρου αναφέρθηκε στις βασι-

κές αποφάσεις του Τοπικού Συμ-

βουλίου.

Ακολούθησαν ερωτήσεις.

Κλείνοντας ο Δήμαρχος τόνισε:

«Εάν η Τοπική Αυτοδιοίκηση κα-

ταρρεύσει, θα καταρρεύσει η

ίδια η κοινωνία. Είναι ευθύνη

όλων μας ως κοινωνία να στα-

θούμε όρθιοι και να προχωρή-

σουμε μπροστά»

Θεμελίωση ανέγερσης 2ου Λυκείου

Εγκαίνια 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Κυριακή 21 Οκτωβρίου στα Καλύβια

Ο Δήμος Σαρωνικού, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις

10.30 θεμελιώνει την ανέγερση του 2ου Λυκείου Καλυ-

βίων (περιοχή Λαγονησίου) επί της οδού Αργοναυτών και

Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια,11.30 θα εγκαινιάσει το 4ο Δημοτικό Σχο-

λείο Λαγονησίου (Μεσαριάς, κάθετος της οδού Κύπρου).

Η τελετή θεμελίωσης και τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν

από το Δήμαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου χοροστατούντος

του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου.

Αγροτικά προϊόντα απευθείαν

από παραγωγούς στο Πολυδένδρι

Η Κ.Ε.Δ.Ω. σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καπαν-

δριτίου του Δήμου Ωρωπού, Δημήτρη Σωτήρχο στα πλαί-

σια του προγράμματος διάθεσης αγροτικών προϊόντων

απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές

χωρίς μεσάζοντες, ανακοινώνει ότι οι παραγωγοί θα δια-

θέτουν τα παρακάτω προϊόντα στο γήπεδο μπάσκετ του

Πολυδενδρίου, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου κατά τις ώρες

8:00 έως 14:00.
ΠΡΟΙΟΝ                  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΒΑΡΟΣ ΑΞΙΑ

ΦΕΤΑ 2 ΚΙΛΑ 13,5 €

ΛΑΔΙ 5 ΚΙΛΑ 15 €

ΡΥΖΙ 4 ΚΙΛΑ 5 €

ΡΕΒΥΘΙΑ 2,5 ΚΙΛΑ 5 €

ΦΑΚΕΣ 3 ΚΙΛΑ 5 €

ΑΛΕΥΡΙ (κίτρινο – λευκό ολικής) 10 ΚΙΛΑ 6,5 €

Πληροφορίες και παραγγελίες προϊόντων κα Ντάση Αρ-

γυρώ, τηλ. Επικοινωνίας: 6932686658

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
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«Οι άνθρωποι δεν αδικούν  μόνο εξ αιτίας των

αναγκών της ζωής… αδικούν για να ευχαρι-

στηθούν  και να μη βρίσκονται σε κατάσταση

επιθυμίας».

Και δια τον Αριστοτέλη (Πολιτικά Β, 1270α) 

«Ού μόνον δ΄ οι ανθρωποι δια τ’ αναγκαία αδι-

κούσιν… αλλά όπως χαίρωνται και μη επιθυμώ-

σιν». 

Ο Πλάτων  στα τελευταία χρόνια της ζωής του

έβλεπε ότι οι  ηγεμονικές Πόλεις-κράτη σαν

φυτώρια πνευματικά είχαν αρχίσει να φθίνουν.

΄Εβλεπε ότι καμμιά Πόλη δεν θα ήταν πλέον

ικανή να πάρει τα ινία και να διασώσει τον  ελ-

ληνισμό του πνεύματος και της αρετής. Και

τότε συνέταξε τους “Νόμους” του. Νόμους και

θεσμούς που  θα πρέπει να διαφυλάττει και να

τηρεί μια πόλη προκειμένου να αποφύγει την

ηθική παρακμή της. Να σημειωθεί δε, ότι εκ των

προτέρων ως βασικό στυλοβάτη της πόλης

έθετε την παιδεία, και ιδιαίτερα των νέων. 

Το κείμενο στηρίζεται πάντοτε στον  διάλογο

και σε συμπεράσματα που βγαίνουν με τη γνω-

στή μαιευτική τεχνική της συζήτησης.  

Γενικά σε μια πιο προσεκτική παρατήρηση θα

έλεγε κανείς, ότι στο περισσότερο  γραπτό  επι-

κρατεί ο μονόλογος, ο οποίος τελικά διακόπτε-

ται από θέσεις συναίνεσης ή και ανίχνευσης

περαιτέρω ερμηνευτικών προτάσεων. Εξ’ άλλου

καθώς το δραματικό στοιχείο σχετικώς εκλεί-

πει, ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι το ελκυστικό

ύφος υστερεί και η συμπερασματική  σκέψη για

να κατανοηθεί,  επιβάλει μια επιμελημένη προ-

σοχή. Ιστορικά όπως προαναφέρθηκα, οι γνω-

στές  πρώτες τη τάξει  Πόλεις  κατά την εποχή

αυτή είχαν ήδη αρχίσει να φθίνουν στρατιωτικά

πολιτικά και πνευματικά. 

Η Αθήνα μετά την αποτυχημένη εκστρατεία

της στις Συρακούσες με τον Αλκιβιάδη το 415

π.Χ. είχε περιέλθει σε δευτέρας τάξεως, από

την άποψη ισχύος, Πόλη. Η Σπάρτη  καίτοι είχε

καταφέρει  προσωρινά να αναλάβει την ηγεμο-

νία του τότε κόσμου, μετά το τέλος του Δεκε-

λεικού πολέμου (413π.Χ.) αποδείχτηκε ανίκανη

στο ρόλο της μπροστά στο ανάστημα του Επα-

μεινώνδα,  ο οποίος είχε δώσει το πρώτο βήμα

στη Θήβα.  Ο Τέυλορ στο βιβλίο του, όταν με-

λετά τον Πλάτωνα γράφει  πως:  «είναι φανερό

ότι καμμιά από τις  τότε Πόλεις δεν μπορούσε

ως κέντρο  του ελληνικού πολιτισμού, να δια-

σφαλίσει την επιβίωσή του». 

΄Ετσι είχε αρχίσει να γίνεται μια προσπάθεια

από τις Πόλεις να αναζητούν τη βοήθεια των ει-

δικών νομοθετών.  Εξ αυτού λοιπόν ο Περικλής

εκάλεσε σε επικουρία τον Πρωταγόρα  για τη

νομοθεσία των Θουρίων.  Ακόμα και ο Πλάτων

είχε κληθεί να νομοθετήσει  κατά κάποιο τρόπο

συνταγματικά στη Μεγαλόπολη,  αλλά εκείνος

αρνήθηκε. Τότε ήταν που συνέταξε   τους “Νό-

μους” του. Οι Νόμοι αυτοί εγράφησαν για μια

υποθετική  πόλη, η οποία ενώ έχει  καταστρα-

φεί ολοσχερώς από τον κατακλυσμό,  ξαναχτί-

ζεται εκ του μηδενός  και  θέλει να βάλει

νόμους και θεσμούς, απαράβατους κανόνες για

να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Ο κατακλυ-

σμός ήταν αυτός που αναφέρεται στην  εποχή

του Δευκαλίωνα και γεωγραφικά σαν περιοχή

κατάλληλη   για τη νεοσύστατη πόλη επιλέγε-

ται  κάποιος  χώρος  στην Κρήτη.  Το ότι επιλέ-

γεται η Μινωική Κρήτη δεν είναι καθόλου

τυχαίο, καθώς αυτή θεωρείται η κοιτίδα  και μη-

τρική πατρίδα των νόμων και του δικαίου. Άλ-

λωστε από την κρητική νομοθεσία άντλησαν

στοιχεία και τον  σοφό Κρήτα Επιμενίδη   συμ-

βουλεύτηκαν, τόσο ο Λυκούργος όσον και ο Σό-

λωνας για να συντάξουν τους νόμους της

Σπάρτης και της Αθήνας.  

Ο Πλάτων εκεί  επάνω στα  λείψανα  ενός υπο-

θετικού  προϊστορικού οικισμού, αποφάσισε θε-

ωρητικά να χτίσει και να νομοθετήσει τη νέα

του πόλη. 

Επαναλαμβάνω σκοπός του ήταν με την θέ-

σπιση νόμων, να την προφυλάξει από μια πι-

θανή παρακμή. 

Στους διαλόγους του έργου,  τρείς συμμετεί-

χαν στη συζήτηση: Ένας Αθηναίος ο οποίος δεν

φέρει κανένα ιδιαίτερο όνομα, ένας Σπαρτιάτης

ο Μεγίλλος  και ένας Κρητικός από την Κνωσό,

ο Κλεινίας. Ο Πλάτων βήμα προς βήμα αρμέγει

τη γνώση και  μας την παραδίδει στην απο-

φθεγματική της διάσταση.  Όλοι  οι συνομιλη-

τές διάγουν κάποιο προχωρημένο έτος της

ηλικίας τους, το οποίο συνεπάγεται  εμπειρία

βιωματική και ως εκ τούτου  σοφία. Σαν πρό-

σθετα στοιχεία φέρονται, ότι ο Σπαρτιάτης είχε

χρηματίσει   Πρόξενος  στην Αθήνα, κάτι σαν

πρεσβευτής διπλωματικών αποστολών,   και ο

Κρητικός ότι  είναι συγγενής του Επιμενίδη, του

διάσημου γιατρού που συγκαταλέγεται μεταξύ

των σοφών της εποχής του.  Του γνωστού εκεί-

νου, που η Αθήνα πολλάκις  είχε ζητήσει τη

γνώμη και μάλιστα με ειδική πρόσκληση  είχε

καλέσει να δώσει τη συμβουλή του για την θε-

ραπεία του  καταστροφικού λοιμού της Αθήνας.

Ενας λοιπόν Σπαρτιάτης και ένας Κρητικός κά-

θονται στο σκαμνί της συζήτησης,   για να δι-

δαχθούν γέροντες όντες από τον επίσης

γέροντα  Αθηναίο. 

Στα εισαγωγικά βήματα από το πρώτο από τα

δώδεκα του συνόλου των  βιβλίων,    γίνεται συ-

ζήτηση επάνω στο ερώτημα: «ποιός τελικά

είναι ο πραγματικός  σκοπός,  όταν  νομοθετεί

κανείς και χτίζει  θεσμούς». Ο Σπαρτιάτης και

ο Κρητικός συγκλίνουν στο πόρισμα, ότι ο σκο-

πός των θεσμών και της νομοθεσίας μιας

πόλης, συνίσταται στο  να την κάνει κραταιά,

ισχυρή και επίφοβη απέναντι των  όποιων εχ-

θρών, που δεν παύουν να την επιβουλεύονται.

Έτσι μόνο η  Πόλη αυτή θα μπορέσει να ευημε-

ρήσει,  να προσφέρει ευτυχία στους πολίτες

της και ειρήνη στον τόπο. Γι΄αυτό οι πολίτες

πρέπει με συνεχή σωματική άσκηση να διατη-

ρούνται σε αρίστη κατάσταση, ώστε  να είναι οι

πρώτοι των πρώτων μαχητές. Με δυό λόγια οι

πόλεις πρέπει να βρίσκονται πάντα σε μια συ-

νεχή κατάσταση ακήρυκτου πολέμου.  

Ο Αθηναίος αντιλέγει διαφωνώντας με την πο-

λεμόχαρη αυτή πρακτική, την οποία ονομάζουν

ανδρεία και ηθική του πολέμου. Πρωτίστη νίκη

στο άτομο  δεν είναι η νίκη απέναντι του εχ-

θρού, αλλά η νίκη του εαυτού του. Και η αν-

δρεία της πολεμικής αρετής έρχεται σε τέταρτη

θέση στη σειρά των ανθρώπινων ιδανικών.

Πρώτη θέση εκ των αρετών κατέχει η σοφία,

μετά η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη, και τε-

λευταία η πολεμική ανδρεία. Η άσκηση του σώ-

ματος χωρίς να συνυπάρχει σοφία, σωφροσύνη

και να υπηρετείται το δίκαιον,  δεν μπορεί να

έχει θέση στην ολοκληρωμένη ανδρεία. είτε πο-

λεμική λέγεται αυτή είτε όχι … Εκείνο λοιπόν

που έχει σημασία είναι η  αρίστη κατάσταση

των συνιστωσών παραγόντων της ψυχής της

πολιτείας και κατ΄ επέκταση  των ατόμων της.

Αρετή δεν είναι ο πόλεμος, αλλά η ειρήνη.  Σε

αυτή πρέπει να στοχεύει ο νομοθέτης.  

Εξ άλλου στην ανδρεία δεν συγκαταλέγεται

μόνο η πολεμική, ή  η αντιμετώπιση του κινδύ-

νου, ή  η αντοχή στον πόνο και στον κόπο, αλλά

η και η αντίσταση στα θέλγητρα της ηδονής.

Στη συζήτηση αναφέρεται ότι η παραγνώριση

αυτής της ικανότητος αντίστασης, οδήγησε σε

ανώμαλες ενδώσεις  στους ποικίλους πειρα-

σμούς και στις προκλητικές ηδονές σεξουαλι-

κών  συνηθειών τις όποιες ευνοεί η ζωή του

στρατοπέδου, όπως των Σπαρτιατών αλλά και

των Σπαρτιατισσών με τη χαλαρή ηθική τους η

οποία έδωσε κακή φήμη στην πόλη τους.  

Αλλά έχομε πολλά να πούμε ακόμα για τη μέθη,

για τους επίορκους  και κλέφτες άρχοντες  και

για εκείνους, που ενώ τους γνωρίζουν σιωπούν.

Γι’ αυτούς τους αποσιωπώντας  ακόμα και αν

συνδέονται με εξ΄ αίματος συγγένεια,  μια

και μόνη, κατά τον Πλάτωνα, είναι η ποινή:  ο

θάνατος. Γιατί μόνο με την αυστηρή παρα-

δειγματική τιμωρία των παρανομούντων εξα-

σφαλίζεται η συλλογική ευημερία. 

Υπομονή  όμως για την επόμενη εβδομάδα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) Πλάτωνος “Νόμοι”, Εκδ. Γεωργιάδη

2) Α. Taylor: “Πλάτων”, Εκδ ΜΙΕΤ.

3) Αριστοτέλους  “Πολιτικά”, Εκδ. Κάκτος

4) Αριστοτέλους “Αθηναίων Πολιτεία”,  Εκδ Κάκτος 

5) Θουκυδίδου “Ιστορία”, Εκδ Εστία 

6)  J. Bury. R Meiggς: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος”, Εκδ.

Καρδαμίτσα

Οι νόμοι του Πλάτωνα

Adelfopoiish

Την επιθυμία του για αδελφοποίηση γερμανικής

πόλης όπου γεννήθηκε ο “αγαπητός” Fuchtel (Γερ-

μανός υφυπουργός Εργασίας) με την Καλαμάτα,

εξέφρασε ο ίδιος προς τον Καλαματιανό Πρωθυ-

πουργό Αντώνη Σαμαρά.

Μάλιστα τώρα που ξανάρθε στην Ελλάδα με την

Ανγκελα, είπε στον Αντώνη ότι το θέμα έχει προ-

χωρήσει...

Κι αν αληθεύουν οι πληροφορίες, η Καλαμάτα θα

αποκτήσει τέτοια στοιχεία με την αδελφοποίηση,

που θα γίνουν οδηγός για όλη τη χώρα!

το υπενθύμισε...

Ε, ρε παλούκωμα που τους χρειάζεται...

...Αδέσποτες βόμβες ...Ι.Χ.

Ε, αυτό δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι είχα άγνοια.

Τα Αυτοκίνητα νομικών προσώπων δημοσίου δι-

καίου και οργανισμών κοινής ωφέλειας  μπορούν

να εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση.

Αυτόματα με έπιασε τρόμος, για τις στρατιές των

ανασφάλιστων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν

στους δρόμους και μάλιστα με το νόμο!

Το έμαθα λοιπόν από τον βουλευτή Παύλο Χαϊ-

κάλη, που ζητάει με αίτησή του να τον πληροφο-

ρήσουν για τον αριθμό των οχημάτων που

κυκλοφορούν ανασφάλιστα.

400 χρόνια δόσεις 

σε μεγαλοοφειλέτη του ΙΚΑ!

 «Έχω στα χέρια μου –υπογλώσσιο πήραμε όταν το είδαμε-

έγγραφο που δείχνει ότι κάποιος πέτυχε 4.700 δόσεις, με
τελευταία δόση στις 31.03.2404», ανέφερε ο βουλευτής

Τρικάλων Γιώργος Κυρίτσης, στη Βουλή σημειώνοντας ότι

ο διακανονισμός για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ γίνε-

ται με απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. «Χωρίς να
είμαι νομικός, θεωρώ ότι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει
να επιληφθεί εισαγγελέας», προσέθεσε.   

Πώς να μην πάρει υπογλώσσιο ο άνθρωπος!

Κλάψε φύση μαζί μας...

H εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε»  πήρε το “πράσινο φως”

και ξεκινάει υλοτόμηση 3.273 στρεμμ. αρχέγονου δάσους και

857 στρεμμ. στις Σκουριές και στον Κοκκινόλακκα Χαλκιδι-

κής αντίστοιχα,  για μεταλλεία χρυσού.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Στη θέση ΒΒ (βολή κατά βολή) ο επιλογέας βολής

και τι πιο λογικό από το να μού έρθουν πρώτα στη σκέψη

κάποια «βλήματα». Συνέλληνα που τους ξαναψήφισες, όλα

εντάξει φουκαρατζίκο; Σαδιστικό, δεν αντιλέγω, εσύ να τσι-

ρίζεις «δεν πάει άλλο» κι εγώ να σε βλέπω και να γελάω,

αλλά όταν σου φωνάζαμε να μη μας ξαναπάρεις στο λαιμό

σου, εσύ το έπαιζες υπεύθυνος ραγιάς. Φάε τώρα υπευθυ-

νότητα, ιδανικέ αυτόχειρα.

Ακούω όλο και πιό συχνά τη φράση: «Αχ, που είναι
ο παλιός μας ο διοικητής; Που είναι ο Ηρακλής Καραγεώρ-
γος;». Τι να σας πω κυρία μου, κύριέ μου; Κι εγώ τον θυμά-

μαι κάθε φορά που τυχαίνει να επισκεφθώ το Ασκληπιείο.

Θα έκανε τη διαφορά, ακόμα και μέσα στα ασφυκτικά πλαί-

σια της σημερινής κατρακύλας. Αλλά από την άλλη γνω-

ρίζω ότι ακέραιοι χαρακτήρες όπως εκείνος δεν θα

μπορούσαν να συνυπάρξουν για πολύ με τους κυβερνητι-

κούς εντεταλμένους καταστροφείς μας. Θα συγκρουόταν

αναπόφευκτα. Όσο θα βιώνουμε την επελαύνουσα αθλιό-

τητα στα νοσοκομεία μας, τόσο θα αναπολούμε με νο-

σταλγία, δημόσιους λειτουργούς της ποιότητας ενός

Ηρακλή Καραγεώργου.

Κατέρρευσε το εθνικό εποικοδόμημα όταν κατέρ-

ρευσαν τρείς κίονες: Οι δάσκαλοι, οι πνευματικοί δημιουρ-

γοί και οι δικαστές.

Αλίκη με τον εκρηκτικό σου χαρακτήρα, οφείλεις

να φανείς πιό πονηρή από τον στρατευμένο ανθέλληνα κα-

θηγητή σου στο Πανεπιστήμιο. Γράψε τα όπως τα θέλει.

Γράψε του ότι δεν είμαστε Έλληνες, ότι έχουμε κατακτήσει

εδάφη άλλων λαών, ότι έχουμε διαπράξει γενοκτονίες κι

ότι, γενικώς, είμαστε η πληγή των Βαλκανίων και το βδέ-

λυγμα της ανθρωπότητας. Να πάρεις το πτυχίο σου κου-

κλίτσα μου κι όταν θα μπεις στην τάξη σου και θα φωτίζεις

τα παιδιά με το Φως το Ελληνικό, τότε θα πάρεις την εκδί-

κησή σου κι από τον κύριο καθηγητή κι από τ’ αφεντικά του.

Γράψε τα τώρα όπως τα θέλει, να ηδονιστεί ο λυσσαλέος

ανθελληνισμός του και να νομίζει ότι σε πάτησε. Θυμήσου

τα λόγια του Λάμπρου Τζαβέλα στον Αλή πασά: «Χαίρομαι
οπού εγέλασα έναν δόλιο».

Θέλετε να δοκιμάσετε την αυτοκυριαρχία σας;

Ακούτε κάθε πρωί τον «Πρωτοψάλτε» στο ραδιόφωνο-πα-

ράρτημα της αμερικανικής πρεσβείας. Μου θυμίζει μιά

παλιά ατάκα του Χάρυ Κλυν: «Όταν νοιώθω δυσκοίλιος,
διαβάζω το κύριο άρθρο της “Μεσημβρινής” και με πιάνει
...». Εμένα βέβαια, με πιάνει κάτι άλλο, πιό κακό, όταν

ακούω τον ξερόλα πρακτοράκο, αλλά τέλος πάντων, θου

Κύριε φυλακήν τω στόματί μου.

Εκείνο το ένστολο ον, που βγήκε στο προαύλιο

του ΓΕΕΘΑ για να κάνει τον στρατονόμο στους διαδηλωτές

εργαζόμενους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τι είπατε ότι

είναι; Αρχηγός ΓΕΕΘΑ; Ελάτε τώρα, σοβαρευθείτε, δεν

είναι δυνατόν! Μα με τέτοιες ηγεσίες στις Ένοπλες Δυνά-

μεις, θα μας πάρουν και τα σώβρακα οι Τούρκοι έτσι και κά-

νουν ντου. Με το που τον διέταξε η κρυπτόμενη πολιτική

ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να βγει στο προαύλιο για να αντιμετω-

πίσει τους διαδηλωτές, όφειλε σεβόμενος τον εαυτό του

και το αξίωμά του, να υποβάλλει πάραυτα την παραίτησή

του. Άκου αρχηγός ΓΕΕΘΑ! Ούτε για λοχίας επικεφαλής

αγγαρείας μαγειρείων δεν κάνει. Αμ εκείνος ο ΣΚΑΙ που

σχολίαζε την εισβολή των διαδηλωτών με την πηχιαία λε-

ζάντα του στο χαζοκούτι: «Αν είναι δυνατόν»! Όλα τ’ άλλα

που βιώνουμε είναι δυνατόν να συμβαίνουν και να μην τρέ-

χει τίποτε, η διαμαρτυρία των εργαζομένων σάς μάρανε

Αλαφουζάκια;

Γιατί αγανακτείτε κυρία μου που η δεκαεξάχρονη

κορούλα σας βγάζει δυό πήχες γλώσσα, με λεξιλόγιο με-

θυσμένου νταλικιέρη, όποτε της κάνετε παρατήρηση; Όταν

την πηγαίνατε στον Χόντο, εννιάχρονο κοριτσάκι, για να

την μακιγιάρετε, να βγει στο παζάρι, φταίει το κοριτσάκι

κυρία μου; Φταίει το κοριτσάκι; που δεν περνούσατε ούτε

απ’ έξω από εκκλησία γιατί «αυτά είναι για τους χαζούς»,

ενώ εσείς είσαστε ξύπνια. Ή μήπως φταίει το κοριτσάκι;

τότε που έκανε να σηκωθεί από το κάθισμά της στο λεω-

φορείο για να παραχωρήσει τη θέση της στον παππού και

της σκοτώσατε τον έμφυτο παιδικό αυθορμητισμό του

καλού με την επίπληξη: «κάτσε κάτω, έχουμε πληρώσει ει-

σιτήριο». Τι σας είπε η δεκαεξάχρονη σήμερα κορούλα σας;

Να πάτε να ... ; Κακώς αγανακτείτε. Σπείρατε ανέμους και

τώρα θερίζετε θύελλες.

Ξεσπάθωσαν κάποιοι «άνθρωποι» των Γραμμάτων

και των Τεχνών και βγήκαν για λίγο από την ανυπαρξία

τους να κατακεραυνώσουν με ιερή αγανάκτηση όσους τόλ-

μησαν να διαμαρτυρηθούν για το θεατρικό έργο ενός απί-

θανου Αλβανού, που παρουσιάζει επί σκηνής τον Χριστό

και τους μαθητές του ως ομοφυλόφιλους. Το αδελφάτο της

Τέχνης εθίγη από τις αντιδράσεις. Τους καλώ απλώς να

αναλογισθούν τι θα συνέβαινε αν ο συγγραφέας καθύβριζε

τον Μωάμεθ. Ποιές θα ήταν κι ως που θα έφταναν οι αντι-

δράσεις των μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, που το

αδελφάτο υπερασπίζεται σε κάθε ευκαιρία. Καλά, δεν συ-

ζητώ την τύχη των συντελεστών της παράστασης, αν το

έργο παιζόταν σε ισλαμική χώρα και πρόσβαλλε τη μου-

σουλμανική πίστη. Κι επιπλέον, έχουν ποτέ αναλογισθεί κά-

ποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι «πνευματικοί άνθρωποι», ότι

μία από τις βασικές αιτίες της συνολικής, εθνικής μας κα-

τάπτωσης υπήρξε η έως ανυπαρξίας υστέρηση του πνευ-

ματικού κόσμου της χώρας;

Δείξτε λίγη κατανόηση στους αυτο-χαρακτηριζό-

μενους «αριστερούς», που υπηρετούν πιστά τα συμφέ-

ροντα των «αγορών». Κι ο Μουσολίνι στα νιάτα του,

«αριστερός» δήλωνε. Κι ο αλήστου μνήμης Γεωργαλάς, ο

υπεύθυνος προπαγάνδας της χούντας των συνταγματαρ-

χών, εκπαιδευμένος στη Μόσχα από την Κα Γκε Μπε ήταν.

Πλείστα όσα εν Ελλάδι τοιούτα παραδείγματα, ων ουκ έστι

αριθμός.

Μιά υπενθύμιση σε όσους ευλόγως αναρωτιούν-

ται: «Μα καλά, όταν θα μας τα έχουν πάρει όλα οι τοκο-
γλύφοι, γη, δημόσιες επιχειρήσεις, υπέργειο, υπόγειο και
υποθαλάσσιο πλούτο, τα σπίτια μας κι ακόμα θα τους χρω-
στάμε όλο και πιο πολλά, με τι θα τους ξεχρεώσουμε όταν
δεν θά ‘χουμε πια τίποτε να ξεπουλήσουμε»; Τους υπενθυ-

μίζω λοιπόν ότι επί σειρά δεκαετιών οι Γερμανοί και οι Ολ-

λανδοί είναι οι καλύτεροι πελάτες των πορνείων στις

Φιλιππίνες και στην Ταϋλάνδη. Ειδικά στα πορνεία όπου εκ-

δίδονται ανήλικοι και των δύο φύλων.               

Βολή κατά βολή

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

To Δίκτυο Αλληλεγγύης στο Δήμο

3Β, καλεί σε νέα συνάντηση προκει-

μένου να ξεκινήσουν άμεσα αλλη-

λέγγυες δράσεις στα πλαίσια των

πρωτοβουλιών του Δικτύου για στή-

ριξη των συμπολιτών μας, που

έχουν ανάγκη και για ανάπτυξη και

τόνωση της συλλογικότητας και αλ-

ληλεγγύης. 

Οι αλληλέγγυες δράσεις θα πραγ-

ματοποιούνται στις εγκαταστάσεις

του Κάμπινγκ Βούλας και έχουν ήδη

διατυπωθεί  προτάσεις για να οργα-

νώσουν:

-Πολιτιστικό στέκι 

-Μόνιμο ανταλλακτικό παζάρι.                                                                                                                                                    

-Χώρο για δωρεάν μαθήματα βοή-

θειας στο σχολείο                                      

-Στέκι για καθημερινές συναντήσεις

-Κοινωνικό ωδείο με δωρεάν μαθή-

ματα                                                         

-Χώρους άθλησης

-Χώρους οικολογιών εκδηλώσεων.

-Χώρους για προμήθεια αγροτικών

προϊόντων απευθείας από παραγω-

γούς

-Συγκέντρωση συσκευασμένων τρο-

φίμων (όσπρια, μακαρόνια, ρύζι,

γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι,  κ.α)                                                                      

-Αστικό αγρό

Μπορούν επίσης να κατατεθούν και

άλλες προτάσεις στη συνέλευση

που θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 22  Οκτωβρίου 7,30 μμ στο

χώρο του κάμπινγκ.

Και ας μην ξεχνάμε

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ

ΚΡΙΣΗ

Η Γραμματεία του Δικτύου

Πληροφορίες: 

Ρένα Αλεξούδη     6945468303                    

Παναγιώτης Αλεξίου  6977527307

www.mitos-politon.blogspot.com  

www.enallaktiki-drasi.gr 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Συνάντηση Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 7:30 μ.μ. Κάμπινγκ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το “Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού”, καλεί σε συνάν-

τηση την   Τετάρτη 24 Οκτωβρίου προκειμένου να συ-

ζητήσουν συγκεκριμένες μορφές δράσεις και

κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της δημόσιας πε-

ριουσίας και ειδικότερα της παραλιακής ζώνης του Σα-

ρωνικού. 

Μετά από τις εξελίξεις, για το επερχόμενο ξεπούλημα

του παραλιακού μετώπου και της δημόσιας περιουσίας

(δημιουργία εταιρίας  ΠΑΡΑΛΙΑ Α.Ε, προκήρυξη εν-

διαφέροντος από το υπουργείο ανάπτυξης για ξεπού-

λημα του δάσους και της παραλίας  Καβουρίου, όπως

και της νησίδας Φλέβες, ξεπούλημα μαρινών  Γλυφά-

δας και Αλίμου, όπως και της δημόσιας περιουσίας σε

άλλες περιοχές),  η ανάληψη πρωτοβουλιών για συν-

τονισμένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις  σε   όλο το πα-

ραλιακό μέτωπο είναι πλέον  επιτακτικά αναγκαία.                                                                               

Στη συνάντηση αυτή θα βοηθούσε πολύ να υπάρχουν

συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις και κινητοποι-

ήσεις

Η  συνάντηση θα γίνει την  Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 7.30

μμ στο κάμπινγκ της Βούλας. 

Συγχαρητήρια 
κι ευχαριστώ

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλ-

φους εργαζόμενους του Δήμου Παι-

ανίας για την όλη παρουσία τους στην

διαδήλωση της 18ης Οκτωβρίου. Είχαν

παλμό, κέφι, φαντασία και χιούμορ. Με

δυο λόγια τα είχαν όλα. Παιάνιζαν Από-

φαση. Μπράβο παιδιά κι ευχαριστώ. Θα

χαρώ να συμπορευθώ και πάλι μαζί

σας, στον ρυθμό σας. 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 

δημοτικός υπάλληλος Δήμου 3Β
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 "Άσε, στη δουλειά έχουμε γίνει Big Brother!

- Τι; Σας έβαλαν κάμερες;

- Όχι, αλλά κάθε βδομάδα έχουμε και μια αποχώ-

ρηση!" 

4 Όχι ρε γαμώτο,απεργούν οι δημοσιογράφοι σή-

μερα, τώρα ποιος θα διαστρεβλώσει τα νέα της ημέ-

ρας;

Ο Ανδρέας Ταοραντζής,

πρόεδρος του Ταμείου Αξιο-

ποίησης Ιδιωτικής Περιου-

σίας του Δημοσίου

(ΤΑΙΠΕΔ), είπε σε συνέν-

τευξη τύπου, ότι έχουν βρε-

θεί «τοποθεσίες που έχουν

καλό έδαφος, είναι κοντά

στην ηπειρωτική χώρα, δια-

θέτουν καλά αναπτυγμένες

υποδομές και δεν αποτε-

λούν κανένα κίνδυνο για

την εθνική ασφάλεια», προ-

κειμένου να δοθούν περί τα

30-50 έτη προς ενοικίαση

σε υποψήφιους επενδυτές

ώστε να αξιοποιηθούν ως

τουριστικά θέρετρα.

Η λίστα με τις 40 αυτές το-

ποθεσίες, δημοσιεύθηκε

στις εφημερίδες «Ελεύθε-

ρος Τύπος» και «Έθνος».

Πρώτα στη λίστα προς εκ-

μετάλλευση-αξιοποίηση

είναι τουλάχιστον 25 μικρά

νησάκια και βραχονησίδες.

Αναλυτικά η λίστα:

• Η νήσος Φλέβες με

έκταση 1.400 στρέμματα

στη Βουλιαγμένη. Έχει χρη-

σιμοποιηθεί ως πεδίο βολής

του Πολεμικού Ναυτικού και

γίνονται συχνά ασκήσεις.

• Τα νησάκια Νέων Στύρων,

έκτασης 2.763 στρεμμάτων

στην Εύβοια.

• Τρία νησάκια στα Σύβοτα:

Το Μαύρος Όρος με 742

στρέμματα, ο Άγιος Νικό-

λαος με 540 στρέμματα και

η Μπέλα Βράκα με έκταση

154 στρέμματα

• Δύο νησιά στη Σητεία απέ-

ναντι από την Ελούντα: η

Ελάσα με 1.700 στρέμματα

και το νησί Γράντες Ήρα με

έκταση 3000 στρέμματα.

• Τέσσερα νησιά στην Αλόν-

νησο: Η βραχονησίδα Μα-

νώλας 96 στρεμμάτων, το

Μίκρο 83 στρεμμάτων, το

Στρογγυλό 15 στρεμμάτων

και το Σκαντήλι. Στην πε-

ριοχή του Θαλάσσιου Πάρ-

κου Σποράδων υπάρχουν

ακόμα δεκάδες βραχονησί-

δες προς αξιοποίηση.

• Το νησί Αβγό στα Κύθηρα,

έκτασης 40 στρεμμάτων

που βρίσκεται απέναντι από

το Καψάλι. 

Έχει σπήλαιο και εύκολη

πρόσβαση.

• Στη Ζάκυνθο, οι νήσοι

Στροφάδες.

• Στην Καβάλα, η Θαλασσο-

πούλα.

• Στη Μεσσηνία, το νησί

Πρώτη με έκταση 3.100

στρέμ.

• Στη Σκιάθο, το νησί

Τσουγκριά με έκταση 1.100

στρέμματα. Βρίσκεται μόλις

δύο ναυτικά μίλια από το λι-

μάνι της Σκιάθου.

• Στην Άνδρο, δύο πολύ

μικρά νησάκια: το Λαγονήσι

με έκταση 11 στρέμματα και

το Μεγάλο Νησί με 20

στρέμ. Στην περιοχή υπάρ-

χουν δεκάδες ακόμα νησά-

κια όπως το Πρασονήσι, η

Κοπητήτα, και τα οκτώ Γαυ-

ρονήσια κοντά στο Γαύριο.

• Στη Μήλο, η νησίδα Άγιος

Γεώργιος με έκταση 120

στρέμματα. Βρίσκεται ανά-

μεσα στη Μήλο και την Κί-

μωλο.

• Στη Σύρο, τρία νησάκια: η

νησίδα Σχοινονήσι 42

στρεμμάτων, το Ασπρονήσι

110 στρεμ. και το Ψαθονήσι

μόλις  6 στρεμμάτων. Και τα

τρία βρίσκονται κοντά στην

παραλία Αγκαθοπές.

• Στην Λευκάδα, δύο νησά-

κια: Ο Άγιος Νικόλαος 15

στρεμμάτων και το νησάκι

Αλεξάνδρου 12 στρεμ.

• Στην Τήνο, δύο ακόμα νησί-

δες: Το Δρακονήσι 20 στρεμ.

και η νησίδα Απόκοφτος 14

στρεμμάτων.

• Στον Πόρο, το νησί Πλα-

τεία 25 στρεμμάτων.

• Στην Άρτα το Πέρα Νησί

270 στρεμμάτων.

• Στις Σπέτσες το νησί Φαλ-

κονέρα με έκταση 6.700

στρέμ. Απέχει 42 χλμ. από

το Ακρωτήριο Μαλέας.

Σημειώνεται ότι από τα 598

καταγεγραμμένα νησάκια

που ανήκουν στο κράτος και

υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτη-

σίας, τα 400 είναι ελεύθερα,

ενώ για τα υπόλοιπα υπάρ-

χουν διεκδικήσεις από ιδιώ-

τες ή από μοναστήρια.

Σιγά - σιγά τα δίνουν όλα... 

40 νησάκια προς ...ενοικίαση!
40 νησάκια ενοικιάζονται, όσο-όσο για 50 ή και πα-

ραπάνω χρόνια, ευάερα, ευήλια, χωρίς κατοίκους

και με εύκολη πρόσβαση για τουριστικούς σκο-

πούς... Θα μπορούσε να λέει η αγγελία. 

Αν αυτό δεν είναι ξεπούλημα τότε τί είναι;

Ενα από τα όμορφα νησάκια· το νησάκι Φλέβες, απέναντι από
την Βουλιαγμένη που βρίσκεται κι αυτό στην λίστα τους.

Στηθόδεσμος που ανιχνεύει 

τον καρκίνο

Πραγματοποιήθηκε ο εθελοντικός κα-

θαρισμός της παραλίας της Αγ. Μαρί-

νας που διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο

ο Σύλλογος Οικιστών της περιοχής,

αλλά με μικρότερη συμμετοχή από την

αναμενόμενη. 

Τα 23 άτομα που συμμετείχαν κατά-

φεραν κυριολεκτικά να γυαλίσουν το

90% των ακτών, περίπου 650 μέτρα

ακτογραμμής έχοντας ως υποστήριξη

για νερό, σακούλες και γάντια, μόνο

έναν από τους συντονιστές της δρά-

σης. Οι υπόλοιποι, αφιερώθηκαν σε

ένα πιο επιβαρυμένο κομμάτι της

ακτής στο οποίο δραστηριοποιούνται

κυρίως ψαρόβαρκες αλλά και σε ένα

χερσονησάκι της ακτής που ήταν

«παρθένο από καθαρισμό» και κατά-

φεραν να συγκεντρώσουν απίστευτο

αριθμό από ανακυκλώσιμα και μη

υλικά. Χοντρικά πάντως από τη μικρή

χερσόνησο μαζεύτηκαν περίπου 150

κιλά ανακυκλώσιμα και περίπου 40

κιλά απορρίμματα.

Ένα μεγάλο τασάκι 

η παραλία!

Τα αποτσίγαρα παραμένουν ένα τερά-

στιο θέμα για τις παραλίες. Το 2012

μαζεύτηκαν 8.752 αποτσίγαρα, το

2011 2188 και φέτος 2.956.

Το περίεργο είναι ότι φέτος εκτός από

«κανονισμό παραλίας» στον πίνακα

ανακοινώσεων και οδηγίες στις ομ-

πρέλες, υπήρχαν χάρτινα τασάκια

μέσα σε γλαστρούλες σε όλο το

μήκος της παραλίας, ανά 10 μέτρα πε-

ρίπου, που καθημερινά υπήρχε η

φροντίδα να είναι διαθέσιμα τουλάχι-

στον 20 σε αριθμό μέσα στις γλα-

στρούλες και επίσης είχαν φτιαχτεί

και αυτοσχέδια τασάκια στις ομπρέλες

της παραλίας.

Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκαν αρκετές

γόπες ακόμα και δίπλα στα τασάκια...

Σκοπός του Συλλόγου είναι του χρό-

νου να μαζευτούν λιγότερες από 1000

γόπες στον ετήσιο εθελοντικό καθαρι-

σμό.

Εθελοντές καθάρισαν την παραλία Αγ. Μαρίνας

Την στιγμή που ο καρκίνος

του μαστού μαστίζει τις γυ-

ναίκες και οι γιατροί ενημε-

ρώνουν τον γυναικείο

πληθυσμό να εξετάζεται

συχνά και με εργαστηριακό

τρόπο αλλά και ψηλαφίζον-

τας το στήθος τους, ο επι-

στημονικός κόσμος

παρουσίασε τον “έξυπνο”

στηθόδεσμο. 

Ο «έξυπνος» στηθόδεσμος,

μοιάζει με αθλητικό σου-

τιέν, διαθέτει αισθητήρες

που καταγράφουν τη θερ-

μοκρασία στους μαστούς

και ειδικό λογισμικό στο

οποίο αποθηκεύονται οι

πληροφορίες.

Στη συνέχεια αυτές μετα-

φέρονται σε ένα πρό-

γραμμα στο ίντερνετ, όπου

αναλύονται από έναν εξε-

λιγμένο αλγόριθμο και υπο-

λογίζεται η πιθανότητα μιας

γυναίκας να έχει καρκίνο

του μαστού.

Το προϊόν έχει ήδη δοκιμα-

στεί σε 650 γυναίκες και,

όπως αναφέρει, το ποσοστό

ακριβούς διάγνωσης ήταν

90% ή περισσότερο, ανε-

ξαρτήτως της ηλικίας της

γυναίκας.

Οι έως τώρα μελέτες,

έχουν δείξει πως η εξέταση

ανιχνεύει τους καρκινικούς

όγκους έως 6 χρόνια πριν

καταστεί δυνατή η απεικό-

νισή τους στις κλασικές

εξετάσεις, όπως η μαστο-

γραφία και προγραμματί-

ζουν να το κυκλοφορίσει

στην αγορά μέσα στο 2013.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Προς Δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Κ. Σπ. Πανά 

Κοινοποίηση:

1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

2) Κ.κ. Δημ. Συμβούλους

3) Τοπικό Τύπο 

Κύριε Δήμαρχε,

Στις 27 Σεπτεμβρίου λάβαμε μήνυμα του Αντιδη-

μάρχου σας κ. Ζαχαράτου, με το οποίο μας κα-

λούσε να συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στρατηγικό σχε-

διασμό, ανταλλαγή απόψεων για τον υπό σύνταξη

προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα που

απερρίφθη πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μας ενημέρωνε ότι εισηγητές θα ήσασταν εσείς ο

ίδιος και ο προσκαλών, κ. Ζαχαράτος.

Να σημειωθεί, ότι η γραμματεύς σας μας επιβεβαί-

ωσε την πρόσκληση.

Το απύθμενο θράσος του κ. Ζαχαράτου δεν μας

εξέπληξε, ύστερα μάλιστα και από τις τελευταίες

συνεχιζόμενες και απαράδεκτες συμπεριφορές

του, τις οποίες επί τη ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε.

1) Την εξύβριση,  με απάδουσες προς την ιδιότητά

του και τον χώρο τέλεσης του αδικήματος εκφρά-

σεις, του τέως αντιδημάρχου και Δημ.Συμβούλου

κ. Δαβάκη, η οποία εν τέλει εξετράπη σε βίαια

εναντίον του επίθεση, διαρκούσης της συνεδρία-

σης του Δημ .Συμβουλίου, η οποία και διεκόπη.

2) Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε, με ηπιότερες

όμως ύβρεις, εναντίον και πάλι του κ. Δαβάκη εν

ώρα συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

3) Μνημείο τέλος, ανοίκειας συμπεριφοράς είναι

και η αποχώρηση του από την συνεδρίαση καθυ-

βρίζοντας μάλιστα, συλλήβδην τους Δημοτικούς

Συμβούλους οι οποίοι, πράξαντες κατά συνείδηση,

δεν ψήφισαν την εισήγησή του για την αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού και τούτο διότι οι κ.κ.

Σύμβουλοι εκτίμησαν προφανώς ότι δεν τους δό-

θηκαν επαρκείς, σαφείς και τεκμηριωμένες εξηγή-

σεις σε απορίες τους.

Εκτιμούμε ότι η πρόσκλησή του για συζήτηση

έγινε ωσάν τίποτε από τα παραπάνω να είχε επι-

συμβεί ή εκτός αν ο κ.Ζαχαράτος είχε την πεπλα-

νημένη άποψη ότι απευθύνεται σε υποτελείς του.

Αυτή όμως η συμπεριφορά του κ. Δήμαρχε, πηγά-

ζει στη δική σας ανοχή καθόσον, παρότι είσαστε

παρών σε όλα τα παραπάνω συμβάντα δεν του ζη-

τήσατε, όπως οφείλατε, την παραίτησή του από το

αξίωμα του αντιδημάρχου.

Παρόμοια συμπεριφορά αρχίζει να επιδεικνύει και

η μέλλουσα Αντιδήμαρχος κ. Κάραγιαν.

Κύριε Δήμαρχε, εκτός της κατά τα άνω απαράδε-

κτης ανοχής σας, έχουμε να σας προσάψουμε και

τα ακόλουθα.

Ο έτερος των Αντιδημάρχων σας κ. Δ. Κοντονής

σαν Πρόεδρος του Συλλόγου ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ

έσυρε αδικαιολόγητα και κατά καταπάτηση της δε-

οντολογίας, στα Δικαστήρια τον ΟΑΠΠΑ και δυ-

στυχώς δεν σταμάτησε εδώ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου

με ομόφωνη σχεδόν απόφαση (υπήρξε η λευκή

ψήφος του Αντιδημάρχου κ. Μπελετσιώτη) ανατέ-

θηκε στον ΟΑΠΠΑ ο χειρισμός του θέματος που

έχει προκύψει με τα επτά γήπεδα του τένις Κα-

βουρίου.

Αντιδήμαρχός σας όμως, όχι μόνο δεν σεβάστηκε

την απόφαση αλλά αγνοώντας και τις παραινέσεις

πολλών συμβούλων για συζήτηση και εξεύρεση

λύσης για εξομάλυνση της όλης υπόθεσης, προ-

σήλθε στα Δικαστήρια και έδωσε στους δικηγό-

ρους των αντιδίκων ένα ηχητικό cd του Δήμου

προτού βέβαια απομαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά

της συνεδρίασης, χωρίς ενημέρωση του Προέδρου

του Δημ. Συμβουλίου, με την συνδρομή δύο υπαλ-

λήλων του Δήμου, τους οποίους βεβαίως έχει εκ-

θέσει ανεπανόρθωτα.

Τι χειρότερο περιμένετε ακόμη να συμβεί κ. Δή-

μαρχε με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο Αντι-

δήμαρχό σας για να προχωρήσετε στην

αντικατάστασή του από το αξίωμα που του προ-

σφέρατε;

Πως περιμένετε να εμπνεύσετε τους συνεργάτες

σας και τους υπαλλήλους του Δήμου, που πληρο-

φορούνται τα τεκταινόμενα στην κορυφή της πυ-

ραμίδας;

Ούτε αυτούς θα κατορθώσετε να πείσετε να σας

ακολουθήσουν και να σας βοηθήσουν, στο όποιο

έργο σας αλλά και από εμάς, κάτω από αυτές τις

συνθήκες μη ζητάτε τη συνεργασία.

Συνέλθετε όσο ακόμα είναι καιρός και μην προ-

σπαθείτε με τα εκβιαστικά διλήμματα που βάζετε

να μας φορτώσετε με την ευθύνη για την μη ψή-

φιση ορισμένων προτάσεών σας, διότι απλά,

απλούστατα, κύριος και μοναδικός υπεύθυνος

είστε εσείς.

Να έχετε πάντα κατά νου ότι όλοι μας κάπου λο-

γοδοτούμε και εσείς θα λογοδοτήσετε ενώπιον

των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου.

Μας προκαλεί κατάπληξη η ευκολία με την οποία

διώκετε υπαλλήλους, καταδικάζετε τρίτους, και

απολύετε Αντιδημάρχους που διόρισε ο μέντοράς

σας, πρώην Δήμαρχος Γρ.  Κασιδόκωστας, για

δήθεν απουσίες από την Εκτελεστική, πράξεις σας

οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους από τις ανα-

κοινώσεις σας στο Διαύγεια και τον Τοπικό Τύπο

ενώ συγχρόνως για τις απαράδεκτες συμπεριφο-

ρές και πράξεις του στενού σας κύκλου σφυρίζετε

αδιάφορα.

Πιστεύουμε ότι κατά τις ώρες της αυτοκριτικής

σας, θα αναγνωρίσετε τα ολέθρια λάθη σας και θα

αναπροσαρμόσετε τη συμπεριφορά σας, πριν

γκρεμιστούν όλα.

Εμείς πάντως θα σεβαστούμε το υψηλό σας

αξίωμα και εσάς προσωπικά, εάν αναθεωρήσετε τη

στάση σας και αποδείξετε εμπράκτως ότι βάζετε

σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει αφ

ενός μεν στη θεραπεία των κακώς κειμένων και αφ

ετέρου στην αναβάθμιση των παρεχομένων προς

τους δημότες μας υπηρεσιών.

Εξη σύμβουλοι της πλειοψηφίας στα 3Β καταγγέλουν συμπεριφορές

Με την πρόσφατη επίσκεψη της Μέρκελ στην
Αθήνα, μοιάζει να οδεύουμε ως κοινωνία στην
πραγματοποίηση μιας αυτοεκπληρούμενης προ-
φητείας, η οποία έχει ως επίλογο την εθνική κα-
ταστροφή. Η επίσκεψη της καγκελάριου δεν
θυμίζει τίποτα άλλο από την περίπτωση του δο-
λοφόνου που επιστρέφει στον τόπο του εγκλή-
ματος. Θα μπορούσε άνετα να φαντάζει σαν την
τελική πράξη του δράματος που ο ‘’εκτελεστής’’,
κοιτάζοντας στα μάτια το θύμα με ‘’μερκελί-
στικο’’ -ψυχρό βλέμμα, δίνει την χαριστική βολή. 
Αυτό διαφάνηκε κατά την παρουσία της στην
χώρα μας, με την οποία η κα Μέρκελ  δεν κό-
μισε τίποτα παραπάνω πλην της άθλιας και αν-
τιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής. Απόδειξη
αυτού αποτελεί το γεγονός ότι για άλλη μια
φορά η κα Μέρκελ έθεσε ως προαπαιτούμενο
για την εκταμίευση της δόσης την ψήφιση των
επαίσχυντων μέτρων, δηλαδή την περαιτέρω
εξαθλίωση του ελληνικού λαού.  Αυτό το μή-
νυμα αποτελεί και την ουσία της ολιγόωρης επί-
σκεψης, και όχι τα ΄΄ένοχα΄΄ ευχολόγια για
παραμονή της χώρας στο ευρώ. Η δοσιλογική
και καταστροφική, σε όλα τα επίπεδα, πορεία
της χώρας η οποία ξεκίνησε με το διάγγελμα
του ΓΑΠ στο Καστελόριζο και συνεχίζει μέχρι
σήμερα με κύριους εκφραστές το τρίο στούν-
τζες,  αποτυπώθηκε και επισφραγίστηκε με την
επίσκεψη αυτή. Βέβαια το αληθινό τρίο στούν-
τζες έδινε στον κόσμο γέλιο, χαρά και αισιοδο-
ξία σε αντίθεση με τους κκ Σαμαρά, Βενιζέλο και
Κουβέλη οι οποίοι δίνουν καθημερινά στον λαό
μας ανεργία, φτώχεια, συσσίτια, αυτοκτονίες
και χιλιάδες μαγαζιά με λουκέτα.       

Η θλιβερή όμως πραγματικότητα για την χώρα
είναι ότι χειροκροτητές της παράστασης αυτής
δεν είναι κάποιοι ξένοι που αρέσκονται ή αντιτί-
θενται στα συμφέροντα της Ελλάδας. Χειρο-
κροτητές της παράστασης αυτής είναι οι κ.κ.
Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης οι οποίοι
είναι οι κύριοι υπαίτιοι της τραγικότητας αυτής
μαζί με τον ΓΑΠ και την παρέα του. 
Είναι αυτοί οι οποίοι, μαζί με τους προκατόχους
τους, δημιούργησαν ένα κράτος ασθενή που πα-
λεύει να κρατηθεί στη ζωή κάνοντας ανά τακτά
χρονικά διαστήματα γενόσημες ενέσεις δια-
φθοράς και διαπλοκής. Ένα κράτος διαλυμένο
με κύριο πομπό και χαρακτηριστικό την λαϊκή
ρήση «ο κλέψας του κλέψαντος και ο εξαπατή-
σας του εξαπατήσαντος». Είναι οι ίδιοι που δη-
μιούργησαν ενάμιση εκατομμύριο ανέργους και
που εξωθούν με βίαιο τρόπο την νεολαία μας να
μεταναστεύσει και να αναζητήσει τα όνειρά της
σε ξένες πατρίδες.  Δημιουργήσανε μια νεκρή
χώρα - μία νεκρή πόλη, όπως ακριβώς ήταν το
κέντρο της Αθήνας την προηγούμενη Τρίτη. Με-
τατρέψανε μια ζωντανή και δραστήρια οικονο-
μία σε ένα αποσυνθεμένο σώμα το οποίο
περιμένει απλά την σειρά του για να ενταφια-
στεί. Προχωρήσανε σε μεγάλες περικοπές σε
μισθούς και συντάξεις, ακρωτηριάζοντας τον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα η

ύφεση να καλπάζει.  Χρόνια τώρα σπρώχνανε
τον ελληνικό λαό να πάρει δάνεια για σπίτια, αυ-
τοκίνητα, διακοπές, ομόλογα, και ο λαός «τσίμ-
πησε». Διαλύσανε το σύστημα υγείας και
φτάσανε στα όριά του το ασφαλιστικό. 
Εκπορνεύσανε την παιδεία μας και σήμερα δεν
υπάρχει κανένα κριτήριο για την εκπαιδευτική
διαδικασία και αξιολόγηση. Παράλληλα, ενώ
από την μια αρνούνται να μεταφέρουν τα παιδιά
μας στα ειδικά και όχι μόνο σχολεία, από την
άλλη διαθέτουν  υπέρογκα ποσά για να μεταφέ-
ρουν τους υπουργούς της συγκυβέρνησης και
τους υπαλλήλους της διεθνούς τοκογλυφίας.
Προτιμάνε να περικόψουν δαπάνες που αφο-
ρούν στην θέρμανση των μαθητών μας, από το
να καταγγείλουν την διαπλοκή και να βρουν
χρήματα για παράδειγμα από την λίστα Λαγ-
κάρντ. 
Είναι οι ίδιοι μάλιστα που σήμερα έρχονται ως
σωτήρες του έθνους εισάγοντας την πιο βάρ-
βαρη πολιτική που γνώρισε η κοινωνική δια-
στρωμάτωση. Ζητάνε από τον ελληνικό λαό να
κάνει και άλλες θυσίες στο βωμό του βρώμικου
καπιταλιστικού συστήματος. Να δεχθεί ο ελλη-
νικός λαός να σκύψει για άλλη μια φορά το κε-
φάλι και να υπομένει από τους ‘’Yes sir’’ την
σωτηρία της χώρας. 
Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική.

Οι εν λόγω κύριοι εξυπηρετούν το παγκόσμιο
καπιταλιστικό-τοκογλυφικό σύστημα και ενερ-
γούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Είναι η συνέ-
χεια και οι κύριοι εκφραστές του δόγματος του
σοκ. Δίνουν γη και ύδωρ στα αφεντικά τους προ-
κειμένου να εισπράξουν ένα προδοτικό
‘’μπράβο’’.

Για αρχή λοιπόν απαιτείται ο ελληνικός λαός να
συνταχθεί με τους λαούς της Ευρώπης και να
περάσει ένα ηχηρό μήνυμα στην Μέρκελ και την
κουστωδία της (Ρέσλερ, Σόιμπλε, Ράιχενμπαχ,
Φούχτελ, και των ξεφτεριών της «Bild»), που συ-
νεχώς οξύνουν το κλίμα, να  στηρίξουν πολιτικά
το δοκιμαζόμενο λαό του Νότου της Ευρώπης.
Κατά δεύτερον να αντισταθεί, στο πλευρό του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Ε.Κ.Μ. και του Προέδρου του, Αλέξη
Τσίπρα, που αντιστέκεται στο ξεπούλημα της
χώρας και στις μνημονιακές πολιτικές που
στόχο έχουν την εξαθλίωση της ελληνικής οι-
κογένειας.
Η λαϊκή οργή και η αγανάκτηση θα πρέπει να
δώσει ένα μήνυμα αδιαμφισβήτητο σε όλη την
Ευρώπη, ότι η Ευρώπη των λαών θα νικήσει την
Ευρώπη των μνημονίων και της βαρβαρότητας.
Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να κοιταχτούμε στον
καθρέφτη ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί και
να αναρωτηθούμε, εάν ως χώρα θα επιτρέψουμε
να πραγματοποιηθεί ο επίλογος αυτής της αυ-
τοεκπληρούμενης προφητείας. Ή εάν πρέπει να
αντισταθούμε στην λιτότητα και στην συνολική
κοινωνική αντιμεταρρύθμιση του Μνημονίου η
οποία αναδιοργανώνει  με βίαιο τρόπο τη μετα-
πολεμική πολιτική οικονομία της πατρίδας μας. 

Αυτοεκπληρούμενη Προφητεία
γράφει ο Γιώργος Πάντζας

Με επιστολή τους οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας (Γ. Γκολφινόπουλος, Λυδία Αργυ-

ροπούλου, Γ. Νιτερόπουλος, Δ. Δαβάκης, Ηλ. Τσιριγώτη και Αλεξία Καμμένου) κα-

τέθεσαν επιστολή στο Δήμαρχο και κοινοποίησαν στον τοπικό Τύπο, στην οποία

επισημαίνονται συμπεριφορές και νοοτροπίες. Παρακολουθήστε τους.
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H Δημοτική Κοινότητα Βούλας συνεδρίασε την περασμένη

Τρίτη 16 Οκτωβρίου.

Στη συζήτηση πριν την ημερήσια διάταξη, αναφέρθηκαν

στην ανάγκη να τους παραχωρήσουν χώρο στην Πνευμα-

τική Εστία Βούλας προκειμένου να αναπτύξουν κάποια δρα-

στηριότητα.

Επιχειρηματίας ζήτησε άδεια λειτουργίας προκειμένου να

ανοίξει ζαχαροπλαστείο - καφέ στην Βασ. Παύλου 107-109,

δίπλα από την Εμπορική.

Για να δώσουν άδεια όμως πρέπει ο ενοικιαστής να προ-

σκομίσει βεβαίωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι

επιτρέπεται από τον κανονισμό η συγκεκριμένη χρήση.

Ο διαχειριστής αρνείται - λένε - να δώσει βεβαίωση.

Ο κανονισμός όμως επιτρέπει τη χρήση.

Πώς θα λυθεί ο ...γόρδιος δεσμός; Μα φυσικά στα δικα-

στήρια. Να προσφύγει ο ενοικιαστής κατά του διαχειριστή

προκειμένου σε ...τρία τέρμινα να δικαιωθεί.

Ζήτω η ελληνική επιχειρηματικότητα!!!

Το θέμα απασχόλησε το τοπικό συμβούλιο το οποίο το ανέ-

βαλλε γιατί δεν μπορούσε να πάρει απόφαση.

Φανάρι Πρ. Πέτρου & Ματρώζου

Ημουν νια και γέρασα. Εδώ και 25 χρόνια στέλνουμε γράμ-

ματα στους κατά καιρούς αρμόδιους προκειμένου να μπει

φανάρι σ’ αυτή τη διασταύρωση που έχει καθημερινά τρο-

χαία δυστυχήματα. “Οχι, όμως θανατηφόρα” απάντησε η

Τροχαία!!!

Δηλαδή πρέπει πρώτα κάποιος να χάσει τη ζωή του για να

μεριμνήσουν οι αρμόδιοι;

Εχει μετρηθεί ο φόρτος της διασταύρωσης ποτέ;

Εδώ έχει μπει φανάρι σε ένα δρομάκι (απέναντι από τα

τένις, στην οδό Γούναρη), που περνάει ένα αυτοκίνητο την

ημέρα! Μένει κάποιος μεγάλος εκεί;;;

Το τοπικό το συζήτησε, και αποφάσισε να στείλει άλλη μία

επιστολή!!!

Ο “Μπαλάσκας” επεκτείνεται

Αδεια λειτουργίας καταστήματος (έτερου) ζητάει η εταιρία

“Μπαλάσκας” στο Πανόραμα της Βούλας· στην αποκλειστι-

κής κατοικίας περιοχή κατά την άποψη πολλών!

Το θέμα αναβλήθηκε γιατί έχει κάποια πρόστιμα για αυθαί-

ρετα στην παρούσα, προφανώς, επιχείρηση.

Ολοκληρώθηκε η διανομή

των προϊόντων «χωρίς με-

σάζοντες» με τη διαμεσολά-

βηση του Δήμου Παλλήνης.

Οι διανομή όπως και τις προ-

ηγούμενες φορές έγινε απ’

ευθείας από τους παραγω-

γούς στους κατοίκους του

Δήμου που είχαν υποβάλει

την παραγγελία τους μέσα

από το www.marketpallinis.gr

είτε μέσω των υπηρεσιών

του Δήμου.

Θυμίζουμε ότι ήταν η τρίτη

διανομή προϊόντων που έγινε

με πρωτοβουλία του Δήμου

Παλλήνης. Το εγχείρημα της

παρέμβασης στο καταναλω-

τικό κίνημα ξεκίνησε με την

πατάτα συνεχίστηκε με ελαι-

όλαδο και φέτα και αυτή τη

φορά με πληθώρα προϊόντων

από όλα σχεδόν τα μέρη της

Ελλάδος.

Μεγάλη επιτυχία η διανομή προϊόντων 

χωρίς μεσάζοντες στην Παλλήνη
Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

για επόμενη διανομή

Ο Δήμος, μετά την επιτυχημένη διανομή προϊόντων χωρίς μεσά-

ζοντες, οργανώνει την επόμενη κίνηση και καλεί τους παραγω-

γούς αγροτικών προϊόντων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

και να υποβάλλουν προσφορές στην ιστοσελίδα που έχει δια-

μορφώσει ο Δήμος ειδικά για την δράση αυτή.

Στην www.marketpallinis.gr μέχρι την Κυριακή 28/10 θα μπο-

ρούν οι παραγωγοί να δημιουργήσουν λογαριασμό και να κα-

ταχωρήσουν την προσφορά τους (τιμή, ποσότητα,

διαθεσιμότητα, χαρακτηριστικά προϊόντος) αλλά και να δουν

τις προσφορές άλλων προμηθευτών.

Ο Δήμος μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία  θα επιλέξει τις συμ-

φερότερες προσφορές για τους καταναλωτές και θα προ-

γραμματίσει επόμενη διανομή μέσα Νοεμβρίου.

Οι προσφορές αποστέλλονται και με FAX στο 210 6612965

O Δήμος Γλυφάδας, μετά

την τοποθέτηση των υπαί-

θριων οργάνων γυμναστι-

κής στο πάρκο επί των οδών

Σ. Βέμπο & Παλμύρας, που

δίνουν τη δυνατότητα της

ελεύθερης άθλησης στους

κατοίκους της περιοχής,

ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες

δημιουργίας παιδικής χαράς

στον ίδιο χώρο. 

Με κύριο στόχο την διασκέ-

δαση των παιδιών τοποθε-

τούνται στο πάρκο 4 κούνιες

(2 παίδων & 2 νηπίων), 2 ξύ-

λινες τραμπάλες, 2 ζωάκια

ελατήρια, ένα όργανο αναρ-

ρίχησης, μια τσουλήθρα,

αλλά και ένα σύνθετο παι-

χνίδι το οποίο μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί ταυτόχρονα από

πολλά παιδιά. 

Για την ασφάλεια των παι-

διών ο χώρος έχει περι-

φραχθεί και στη βάση όλων

των παιχνιδιών έχει τοποθε-

τηθεί επίστρωση ελαστικών

πλακών. 

Στο συνολικότερο πρό-

γραμμα έργων που αφο-

ρούν στη βελτίωση και την

ανάπλαση χώρων, εντάσσε-

ται και το έργο κατασκευής

δρόμου ήπιας κυκλοφορίας

– πεζόδρομου, μεταξύ των

οδών Αριστείδου και Βενε-

ζουέλας, το οποίο βρίσκεται

σε εξέλιξη.   

Ελεύθεροι χώροι άθλησης 

και διασκέδασης στη Γλυφάδα

Συνεδριάσεις χωρίς να λύνουν προβλήματα
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

Σε σύντομο Δελτίο Τύπου, ο Βουλευτής

Αττικής Βασίληςη Οικονόμου, εκπρόσω-

πος της Δημοκρατικής Αριστεράς εκθέ-

τει τις απόψεις του, που προφανώς είναι

και θέσεις της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τη φο-

ρολόγηση ακίνητης περιουσίας, αλλά

και γενικά για το νέο φορολογικό σύ-

στημα που επεξεργάζεται ο Υπουργός

Οικονομικών Στουρνάρας και το επιτε-

λείο του, υπό την καθοδήγηση και τον

έλεγχο της Τρόικα, βεβαίως: ο Βασ. Οι-

κονόμου, μέσω συνεντεύξεως του στον

Ρ/Σ Alpha 9,89, λέει μεταξύ άλλων: «Εί-

μαστε υπέρ ενός Ενιαίου Φόρου για τα

ακίνητα και την κατάργηση των έκτα-

κτων «χαρατσιών» μέσω των λογαρια-

σμών της ΔΕΗ. Θέλουμε απλό, σταθερό

και δίκαιο φορολογικό σύστημα σε όλα

τα επίπεδα και στα ακίνητα προκειμένου

να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τι θα πληρώ-

σει το κράτος. Ο στόχος της Δημοκρατι-

κής Αριστεράς είναι το νέο φορολογικό

σύστημα και ο Ενιαίος Φόρος στα ακί-

νητα να διέπονται από κοινωνική δικαιο-

σύνη και να μπορούν να ανταποκριθούν

όλοι οι πολίτες στις υποχρεώσεις που θα

προκύπτουν από την δραστηριότητά

τους και την περιουσία τους». 

«...Ανάλογα με 

τις δυνάμεις τους»

Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε

ΟΛΟΙ στο γενικό «...απλό, σταθερό και δί-

καιο φορολογικό σύστημα...», αλλά να

διερωτηθούμε ως προς την αοριστία του.

Και για να επικεντρωθούμε στην ακίνητη

περιουσία και την ευαγγελιζόμενη κατάρ-

γηση των έκτακτων «χαρατσιών» και την

αντικατάστασή τους από έναν «Ενιαίο

φόρο στα ακίνητα»: 

Το θέμα μου, το πρόβλημά μας δεν είναι

αν θα πληρώνουμε 2+3+5, (επί μέρους

φόροι) ή αν θα πληρώνουμε μια κι έξω 10,

ως «ενιαίο φόρο». Το πρόβλημά μας είναι

αν πρέπει κι αν μπορούμε.

Πάμε πρώτα στο «πρέπει». Επειδή ο Βα-

σίλης Οικονόμου όπως και ο Φώτης Κου-

βέλης είναι και νομικοί, θέλουμε πρώτα

να τους ρωτήσουμε: Πώς εκλαμβάνουν οι

ίδιοι, η ΔΗΜ.ΑΡ., και η νομική επιστήμη

γενικότερα εκείνη τη ρητή αποστροφή

του Συντάγματος, «Οι Έλληνες...συνει-

σφέρουν...στα δημόσια βάρη, ανάλογα με

τις δυνάμεις τους». (Σ. αρθρ.4 §5).

Κατά την ταπεινή μας άποψη «δύναμις»

υπάρχει όταν αυτή έχει τη δυνατότητα να

παράγει έργο, άλλως είναι ανενεργός ή

αδρανής. 

Κι ακόμα, πρέπει να διαχωρίσουμε την

ακίνητη περιουσία, ως περιουσιακό στοι-

χείο – παραγωγική μονάδα – (εν δυνάμει,

δηλαδή, νομάδα παραγωγής εισοδήμα-

τος), από την «αδρανή» ακίνητη περιου-

σία, λόγω χρήσεως.

Η κύρια κατοικία εντάσσεται στην

«αδρανή», γιατί χαρακτηρίζεται και είναι

διαρκές, αναγκαίο, καταναλωτικό αγαθό

και κατά το Σύνταγμα (άρθρα 17 και ιδιαί-

τερα το 21 §4). Υπ’ αυτήν την έννοια, η

κύρια κατοικία απαγορεύεται να φορολο-

γείται και κατά το Σύνταγμα και κατά την

Οικονομική Επιστήμη και κατά την λογική. 

Αναγκαίο λυπηρό σχόλιο: Το μεν Σύν-

ταγμα έχει κατακρεουργηθεί με ευθύνη

όλου του πολιτικού κόσμου – κι αυτό είναι

λίαν επικίνδυνο – (ιδιαίτερα το άρθρο 21

έχει στην κυριολεξία ξεσκιστεί), η δε Οι-

κονομική Επιστήμη εφαρμόζεται μόνον

κατά τις επιταγές της νεοπλασίας του

νεο-φιλελευθερισμού του Φρίντμαν, και η

λογική αγνοείται.

Αυτά ως πρώτη παρατήρηση και ελπί-

ζουμε ν’ αποτελέσουν έναυσμα για βαθύ-

τερες σκέψεις, ιδιαίτερα για έναν

διανοούμενο πολιτικό, σαν τον Φώτη Κου-

βέλη. 

Εν κατακλείδι, για να μιλάμε για «δίκαιο»

Φόρος – σύστημα και «κοινωνική δικαιο-

σύνη» δεν νοείται φορολόγηση επί της

κύριας κατοικίας, τουλάχιστον 100τ.μ.,

προσαυξανόμενο κατά 30τ.μ. για κάθε επί

πλέον ένοικο – μέλος της οικογένειας –

και γενικά φορολογικό σύστημα επαχθές

που δεν θα μπορούν οι φορολογούμνενοι

ν’ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους

κι επί πλέον και κατά μείζονα λόγο, θ’

αδυνατούν να λειτουργήσουν ως οικονο-

μικές και καταναλωτικές δυ-

νάμεις. Πεθάναμε!...

Κ. Βενετσάνος

«Ενιαίος φόρος στα Ακίνητα» 
προτείνει ο Βασίλης Οικονόμου

Ναι, αλλά… τι ύψους και σε ποιά Ακίνητα

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463 - 6942 846134

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

Αλλαγές στο 

παραλιακό μέτωπο 

της Βάρκιζας
Εχει ξεκινήσει μία αλλαγή στο παραλιακό μέτωπο της Βάρ-

κιζας από την Δυτική κυρίως πλευρά προς τα ανατολικά,

από τη Δημοτική Αρχή των 3Β, στο κομμάτι που έχει ήδη

διαμορφωθεί και από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει μία άλλη αντίληψη για την

εικόνα της παραλίας. Ετσι, όπως είπε και στους επαγγελ-

ματίες στη συγκέντρωση που έκαναν (4/10) “θα αναβαθμί-

σει την παραλία με ενιαία εικόνα”.

Προαναγγέλει η Δημοτική Αρχή «ένα πρόγραμμα απομά-
κρυνσης αντιαισθητικών κατασκευών, οι οποίες εμποδίζουν
τη θέα προς τη θάλασσα και επηρεάζουν  αρνητικά τη φυ-
σική ομορφιά της περιοχής. 

»Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση
της παιδικής χαράς στην παραλία της Βάρκιζας, η οποία ου-
σιαστικά σήμανε την έναρξη της υλοποίησης του σχεδια-
σμού της Δημοτικής Αρχής για ουσιαστική αναβάθμιση
όλης της παραλίας». 
Στόχος είναι, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος  Σ. Πανάς: «Τα
έργα που πραγματοποιήθηκαν είναι μόνο η αρχή ενός ολο-
κληρωμένου προγράμματος αναβάθμισης τόσο αισθητικά όσο
και περιβαλλοντικά της παραλίας της Βάρκιζας. Η ανάδειξη
της φυσικής ομορφιάς και η δημιουργία υποδομών που θα
εξυπηρετούν τους δημότες σεβόμενες το περιβάλλον είναι
για εμάς το προαπαιτούμενο κάθε απόφασης μας». 
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Μετά την καταψήφιση του Στρατηγικού

Σχεδιασμού και του Τεχνικού προγράμμα-

τος για το 2013 από το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, τον προηγούμενο μήνα, η

Δημοτική Αρχή συγκάλεσε δύο συσκέψεις

(2 & 10 Οκτωβρίου) με τους επικεφαλής

των Δημοτικών Συνδυασμών που απαρτί-

ζουν το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο συνδυασμός μας, παρευρέθηκε και στις

δύο συναντήσεις με ευρεία συμμετοχή

στελεχών του, (Γρ. Κωνσταντέλλος, Δ.

Βαμβασάκης και Ν. Ζυγούρης) και συμμε-

τείχε ενεργά και παραγωγικά σε μια προ-

σπάθεια να υπάρξουν χρήσιμες

συγκλίσεις επί της αρχής, μήπως τελικά

καταστεί δυνατό να βγει ο Δήμος από το

σημερινό επικίνδυνο αδιέξοδο στο οποίο

έχει περιέλθει.

Χαιρετήσαμε την πρωτοβουλία που πήρε

η Δημοτική Αρχή έστω και καθυστερημένα

και μετά την σχεδόν καθολική καταψήφιση

των εν λόγω θεμάτων στο Δ.Σ, ξεκαθαρί-

ζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η

συμμετοχή μας σε τέτοιες προσπάθειες

δεν προεξοφλούν επ’ ουδενί και την υπερ-

ψήφιση από τον συνδυασμό μας των θε-

μάτων αυτών όταν επανέλθουν στο

Δημοτικό Συμβούλιο, εάν τα τελικά κεί-

μενα δεν αντανακλούν πλήρως τις θέσεις

που έχουμε επισήμως και δημοσίως εδώ

και καιρό υιοθετήσει και τα οποία αναλύ-

σαμε με σαφήνεια στις ανωτέρω συναν-

τήσεις. Επίσης δεν πρέπει και δεν μπορεί

να εκληφθεί ως έγκριση της μέχρι σήμερα

επικίνδυνης και ατελέσφορης πολιτικής

που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή και ο επι-

κεφαλής της, η οποία οδηγεί το Δήμο σε

σειρά αδιεξόδων και με μαθηματική ακρί-

βεια στην ολοκληρωτική διάλυση του.

Οι προτάσεις που καταθέσαμε στις συ-

σκέψεις αυτές και εγγράφως (τις οποίες

επιμελήθηκε ο Δημ. Σύμβουλος του Συν-

δυασμού μας, κ. Νίκος Ζυγούρης), δίνον-

ται στην δημοσιότητα με την ελπίδα η

Δημοτική Αρχή στεκόμενη στο ύψος των

περιστάσεων να κάνει αυτό που επιβάλει η

περίοδος που διανύουμε, αλλά και το

καλό της πόλης, έξω και μακριά από μι-

κροπολιτικούς ψηφοθηρικούς καιροσκοπι-

σμούς και εκλογικές ισορροπίες και

πλασαρίσματα.

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας, κ.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκανε την ακό-

λουθη δήλωση για το θέμα: «Προσήλθαμε
στις συναντήσεις αυτές με διάθεση να
βοηθήσουμε την περιοχή μας με σειρά

ολοκληρωμένων μελετημένων προτά-
σεων και λύσεων χωρίς προαπαιτούμενα
και προκαταλήψεις. Δεν υποκαθιστούμε
την Δημοτική Αρχή γιατί δεν είναι ο ρόλος
μας αυτός. Θα βοηθήσουμε εκεί που πρέ-
πει αλλά θα σταθούμε απέναντι και σθε-
ναρά, όπως ήδη έχουμε κάνει σε πολλές
περιπτώσεις, στις επιζήμιες για την πόλη
μας πολιτικές της Δημοτικής Αρχής. Λάθη
και παραλείψεις της παρούσας Δημοτικής
Αρχής μπορεί να φαλκιδεύσουν και να δε-
σμεύσουν το Δήμο για μεγάλο χρονικό
διάστημα και κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέ-
ψουμε, καθόσον μπορεί να υπάρξουν μη
αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα για
την πόλη μας».

Δημοτικός Συνδυασμοός

«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις»

Γραφείο Τύπου

«Θα βοηθήσουμε εκεί που πρέπει, αλλά θα σταθούμε απέναντι και
σθεναρά, στις επιζήμιες για την πόλη μας πολιτικές της Δημοτικής Αρχής»

Δημοτικός Συνδυασμός «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Βούλα, 18/10/2012
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 106
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Δ/νση: Κων/νου Καραμανλή  18  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ.: 213.2019963 - Fax:  210.8950421
Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Λυκείου Βούλας)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του  2ου
Λυκείου  Βούλας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Βούλα,
οδός Ζεφύρου 2, στις 21 Νοεμβρίου 2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  12:00.           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχο-
λικής Επιτροπής μέχρι και την 21η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00.
Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019963), καθώς και από το γραφείο του 2ου Λυκείου Βούλας (τηλ.
210-8951627).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Καισαριανή, 10/10/2012
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 12392
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΜΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Ατραϊδου Αναστασία.
Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21
Τηλ. 213 2010764 - Fax: 213 2010762
e-mail: esoda@kessariani.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή και προ-
φορική πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση για δύο (2) χρόνια με
δυνατότητα παράτασης για άλλον έναν (1) χρόνο του καταστήματος - αί-
θουσας με στοιχεία Β’ (μαρμαράδικο) που βρίσκεται μέσα στο χώρο του
Δημοτικού Νεκροταφείου.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.
Το ακίνητο έχει έκταση 6,48τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και
μόνο ως γραφείο (όχι εργαστήριο ή αποθήκη επιχ/σης κοπής και επεξερ-
γασίας μαρμάρων για παραγγελίες για την κατασκευή οικογενειακών και
λοιπών τάφων, ή γραφείο τελετών, ή ως κατάστημα πώλησης κεριών θυ-
μιάματος, καντηλιών, εικόνων αγίων κλπ. εκκλησιαστικών ειδών τέλεσης
κηδειών και μνημονίων.
Σαν όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται κατά μήνα το ποσό των 2.000,00€.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και
εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 2.400,00€.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στο Δήμο από
οποιαδήποτε αιτία, αφού προσκομίσουν σαν εγγύηση συμμετοχής στη δη-
μοπρασία στην επιτροπή διαγωνισμού β) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο
επαγγελματικό επιμελητήριο ή έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτήν την
υποχρέωση και γ) όσοι προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
αναλυτικά στη διακήρυξη.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης διακήρυξης βαρύ-
νουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων κα.
Ατραϊδου Αναστασία, τηλ. 213 2010.764 κατά τις εργαάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, προσκαλεί τα μέλη του

σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012, στις

15.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου

στο Πανόραμα Βούλας. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συ-

νέλευση θα επαναληφθεί στις 4 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 στον ίδιο

χώρο.

Την Γ.Σ. ζήτησαν μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 5

παρ. (α) του καταστατικού.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Ελεγχος από τη Γενική Συνέλευση επί αποφάσεων και ενεργειών

του Δ.Σ. έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 και λήψη αποφάσεων για τα

παραπάνω από τη Γεν. Συνέλευση.

Για λόγους μη επαρκούς αιτιο-

λόγησης, η Aποκεντρωμένη

Διοίκηση επεσήμανε στο Δήμο

Λαυρεωτικής ότι δεν καλύπτε-

ται με την επιβολή τέλους που

είχε επιβάλει στους δημότες

για την περισυλλογή ογκωδών

αντικειμένων.

Του επεσήμανε δε με έγ-

γραφό της να επανεξετάσει

τις σχετικές αποφάσεις του

δημοτικού συμβουλίου του,

ούτως ώστε να τηρείται η

αρχή της ανταποδοτικότητας

και να διασφαλίζεται η δίκαιη

και αντικειμενική επιβάρυνση

κάθε υπόχρεου.

Ετσι ο Δήμος, παρά το ότι

είχε εγκριθεί από την Περι-

φέρεια, το απέσυρε, παρά το

ότι το έκρινε αναγκαίο για να

καλύψει μέρος των εξόδων

που απαιτούνται για το προ-

σωπικό που εργάζεται εκτός

ωραρίου.
Πηγή: aftodioikisi.gr

Aπέσυρε ειδικό τέλος ο Δήμος Λαυρεωτικής

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Γονέων & 

Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Βούλας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Βού-

λας, μετά την αποχώρηση της προέδρου Αντας Πίγκου

αποτελείται από: Δημήτρη Νικολάκη πρόεδρο,  Ευσταθία

Χουτοπούλου Αντιπρόεδρο,  Μάτα Θωμοπούλου Γραμμα-

τέα, Μαριάννα Γουλανδρή, ταμία και μέλη οι: Κων/νος

Μοράκης, Αννα Φιλιππάτου (και Επιτροπή Παιδείας).

Στην Ενωση Γονέων ο πρόεδρος Δ. Νικολάκης.

Νέο Δ.Σ. στο Λόφο Παλλήνης

Ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος “Λόφος Παλλήνης”

μετά τις εκλογές, το Διοικητικό του συμβούλιο συγκροτήθηκε σε

σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Μαρία Λεβειδιώτη

Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Χριστοδουλόπουλος

Γεν. Γραμματέας:  Νικόλαος Μπακαλάκης

Ταμίας: Αχιλλέας Γιώτας

Εφορος Εντευκτηρίου & εκδηλώσεων: Σπυριδ. Μπόγρη.
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Ξεκίνησαν οι κατηχητικές συνάξεις στον
Αγιο Νεκτάριο Βούλας 

Την Κυριακή της Παραβολής του Σπορέως, 14 Οκτωβρίου, μετά την Θ. Λειτουργία τελέ-

σθηκε ο Αγιασμός της έναρξης των Κατηχητικών  Μαθημάτων των Κατηχητικών Συνάξεων

της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου Βούλας, από τους Ιερείς του Ναού,  με τη συμμετοχή

πολλών παιδιών και όλου του Εκκλησιάσματος.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού, παιδιά και γονείς πέρασαν στο Πνευματικό Κέντρο του

Ιερού Ναού, όπου παρετέθη πρωινό, που είχε ετοιμάσει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του

Αγ. Νεκταρίου και οι Κατηχητές.

Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος Νεότητος,  π. Αντώνιος Χρήστου, τους καλωσόρισε και τους

ενημέρωσε σχετικά,  παρουσιάζοντας τους Κατηχητές που θα διακονήσουν στη φετινή

κατηχητική χρονιά. 

Το Κατηχητικό φέτος θα λειτουργεί κάθε Σάββατο στις 10.30 με 11.30 π.μ. 

“Μεσογείτικοι χοροί”
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου το   Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, πραγματοποί-

ησε την εκδήλωση:  «Μεσογείτικοι Παραδοσιακοί Χοροί» στην αίθουσα του δημαρχείου

Κρωπίας. Την έναρξη της εκδήλωση έκανε η Διευθύντρια  του  ΕΚΤ&Π  Βάσω Κιούση, με

αναφορά στο χορό και στη σημασία του ανά  τους αιώνες, ως μέσον αυτοάμυνας, ψυχο-

σωματικής υγείας, χοροθεραπεία. 

Στη συνέχεια η Μιράντα Γεωργάκη αναφέρθηκε στα λαογραφικά στοιχεία που προέκυψαν

από την έρευνα για  τους Μεσογείτικους χορούς με τις ιδιαιτερότητές τους  στην κίνηση

και το στίχο ακόμα και από χωριό σε χωριό.

Τέλος η χορευτική ομάδα του «Σφηττός» του Δήμου υπό την διδασκαλία της Ευαγγελίας

Ιερωνυμάκη έδωσε δείγματα  των χορών αυτών και  έκανε συγκρίσεις με τους  χορούς

της υπόλοιπης  Ελλάδας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάδοση της παράδοσης των Μεσογείων, ώστε να κρατηθεί η ταυ-

τότητα τους σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και τη διοργάνωσε  το ΕΚΤ&Π με την υποστήριξη

του Δήμου Κρωπίας και τη συνεργασία της Χορευτικής Ομάδας του «Σφηττός».

Εθελοντές έβαψαν τα κάγκελα του 3ου δημοτικού Σχολείου στο Κορωπί

Μια πρωτοβουλία με συμβολικό και όχι μόνο χαρακτήρα πραγματοποίησαν το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από κοινού

Δήμος Κρωπίας (Aντιδημαρχία Παιδείας & Σχολική Επιτροπή), ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εκπαιδευτικών και Διεύθυν-

σης του 3ου Δημοτικού Σχολείου· έβαψαν τα κάγκελα του  Σχολείου με πολλά χρώματα και άλλαξε όψη το σχολείο και το έκα-

ναν πολύ πιο ευχάριστο για τα παιδιά.

Όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν

ότι μετά από πολλά χρόνια

βρέθηκαν γονείς, εκπαιδευτικοί

και δήμος σε μια εθελοντική

εργασία για κάτι φαινομενικά

απλό αλλά τόσο ουσιαστικό, με

σκοπό την αλλαγή της διάθε-

σης των μαθητών όταν προαυ-

λίζονται, παίζουν ή κάνουν

γυμναστική. 

Τα χρώματα αγοράστηκαν

από τον Δήμο Κρωπίας (Σχο-

λική Επιτροπή), ενώ την ερ-

γασία προσέφεραν δεκάδες

γονείς. 

Mε ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου “Πράσινος Λόφος Αρτέ-

μιδος”  έγινε επισκευή του οδικού δικτύου  του Οικισμού σε

πολλά σημεία των οδών (Φιλαιδών, Κυθήρων, Κίμωνος, Άρ-

κτων, Αλκιβιάδη, Φιλυσίας, Διοδώρου, Ηλέκτρας, Αγ. Αποστό-

λων, Πεισιστράτου) στα οποία λόγω βλαβών του

οδοστρώματος ήταν δύσκολη η διέλευση των αυτοκινήτων.

Στην προσπάθεια αυτή ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διέθεσε

συνεργείο με προσωπικό του, συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι

εθελοντές. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, όπως λέει ο πρό-

εδρος Θ. Τζανετάκος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν όσους βοήθησαν την προσπά-

θεια αυτή και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αντιμε-

τωπισθούν τα προβλήματα της περιοχής.

Πράσινος Λόφος, Άρτεμις, Τηλ. 22940 47429

mail: prasinoslofos@gmail.com 

Ξεναγήσεις στα 

Μουσεία Βαρνάβα
Τα Μουσεία Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα (Ευρωπαϊκό

Μουσείο  Άρτου και Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρ-

νάβα) επισκέφθηκαν το Σάββατο 13 Οκτώβρη οι “Φίλοι του

Θεατρικού Μουσείου Πάνου Αραβαντινού”. Τους επισκέπτες

υποδέχθηκε το Δ.Σ των δύο μουσείων με την επικεφαλής

τους Μηλέα Παππά, η οποία και ξενάγησε την πολυπληθή

αντιπροσωπεία σε όλους τους χώρους. Ιστορικά, λαογραφικά

και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής του Βαρνάβα αλλά και

του Δήμου Μαραθώνα ανέπτυξε στους παρευρισκόμενους ο

διευθυντής των μουσείων Πέτρος Κατσίκης ο οποίος ανέ-

λυσε την φιλοσοφία της Λαογραφικής εταιρείας Βαρνάβα

του Δήμου Μαραθώνα και των δύο μουσείων σε τομείς δρά-

σεων πέραν των πολιτιστικών, όπως του εθελοντισμού και

της ανακύκλωσης. 

Στη συνέχεια η πρόεδρος των μουσείων με τις εθελόντριες

ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους Φίλους του Θεατρικού Μου-

σείου Πάνου Αραβαντινού στην τέχνη του «Κεντημένου Ψω-

μιού». 

Επισκευές στο Λόφο Αρτέμιδος με εθελοντές
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Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου 

«Εύξεινος Πόντος» 

Μαθήματα  ποντιακής γλώσσας 

φιλολογικά - μαθηματικά σε μαθητές  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ "Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝ-

ΤΟΣ", με ανακοίνωσή του  ενημερώνει για την έναρξη

παράδοσης φιλολογικών μαθημάτων για παιδιά του Δη-

μοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης, από την Τρίτη

16 Οκτωβρίου ξεκίνησε και η παράδοση μαθημάτων Φυ-

σικής και Χημείας.

Επίσης:
1. κάθε Κυριακή θα παραδίδονται μαθήματα ποντιακής διαλέ-

κτου, για μικρούς και μεγάλους ( Παιδικό Τμήμα: 10.00πμ-11.00

πμ., Τμήμα Ενηλίκων:  11.15-13.15 μμ.). 

2. Κάθε Σάββατο 17:00 -19:00 θα παραδίδονται μαθήματα πον-

τιακών παραδοσιακών χορών (Τμήμα αρχαρίων 17:00-18:00 και

προχωρημένων 18:00-19:00)

Πληροφορίες για εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής στο τη-

λέφωνο 698 87 77 943, Ελένη Παυλίδου, Πρόεδρος του ΔΣ  και

χοροδιδάσκαλος στον σύλλογο.

ΨΗΦΙΣΜΑ
“Τα Μνημόνια και η Δανειακή Σύμβαση καθώς και όλα τα μέτρα

που παίρνονται εκπορεύονται από τη στρατηγική του κεφαλαίου

και της ΕΕ για να φορτωθούν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης

στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Είναι μέτρα που προ-

ωθούνται σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ ανεξάρτητα από το

χρέος και τα ελλείμματα.

Τα μνημόνια επιβλήθηκαν για να διασφαλίσουν την επάνοδο της

κερδοφορίας του κεφαλαίου σε μια φάση που εντείνεται ο διε-

θνής ανταγωνισμός. Τα μνημόνια συμπεριλαμβάνουν πολλά

μέτρα που προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που αποφασί-

στηκαν από την ΕΕ και τις ελληνικές κυβερνήσεις την προηγού-

μενη περίοδο, αλλά η εφαρμογή τους εμποδίστηκε ή

καθυστέρησε από την ανάπτυξη της εργατικής, λαϊκής πάλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας κρίνει ότι οι δανειακές συμ-

βάσεις, τα μνημόνια και οι σχετικοί νόμοι υπηρετούν τα συμφέ-

ροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων,

των εφοπλιστών και των άλλων τμημάτων της  πλουτοκρατίας,

είναι εργαλείο για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης,

την κατάργηση βασικών εργατικών, λαϊκών δικαιωμάτων και

έχουν οδηγήσει στην πτώχευση του λαού.

Η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στη γραμμή κατάργησης των

μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, της μονομερούς δια-

γραφής του χρέους, την αποδέσμευση από την ΕΕ, με εργατική,

λαϊκή εξουσία, με το λαό ιδιοκτήτη του φυσικού πλούτου και του

πλούτου που παράγει, για να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα οι με-

γάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας, και να ικανο-

ποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες”.

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  ΕΛ.ΤΑ.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας στην 24η συνεδρίασή (4.10.2012) του αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος διαμαρ-

τυρίας για την ιδιωτικοποίηση ενός από τους αρχαιότερους και ιστορικότερους Οργανισμούς της χώρας εδώ και 185

χρόνια,  των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα ΕΛΤΑ έχουν να επιδείξουν μια πολύπλευρη δράση στον πολιτισμό και πα-

ράλληλα στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του στην

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών και στον αγώνα της για ένα αξιόπιστο Δημόσιο Ταχυδρομείο στην

υπηρεσία του Έλληνα πολίτη. Το ψήφισμα ήταν ομόφωνο. 

To ψήφισμα διαμαρτυρίας
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας διαμαρτύρεται έντονα για την απόφαση Κυβέρνησης –Τρόικας να ιδιωτικοποιήσει μια σημαντική

και αξιόπιστη κρατική δομή, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν  μεγάλη ιστορία, σπουδαία υποδομή και δίκτυο τεράστιας

οικονομικής αξίας (826 Ταχυδρομικά Γραφεία, 729 Ταχυδρομικά Πρακτορεία, 780 Αγροτικά δρομολόγια διανομής, 3200 αστικά δρο-

μολόγια) ενώ παρέχουν στους πολίτες εκτός της Ταχυδρομικής εξυπηρέτησης και Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Αποτελούν δε και κρίσιμο πόλο κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Μια τέτοια εξέλιξη υπονομεύει τόσο τις προσπάθειες της

χώρας μας να ανακάμψει- με την καλύτερη λειτουργία και οικονομική αξιοποίηση και αυτής της δομής  προς όφελος της μείωσης του

δημοσίου χρέους -όσο και  τον Δήμο μας, με κίνδυνο να κλείσει το Ταχυδρομικό γραφείο διανομής και το Ταχυδρομείο Κορωπίου και

να προστεθεί σε μια συνεχιζόμενη τάση κλεισίματος δημόσιων υπηρεσιών και απομάκρυνσής τους από την πόλη μας. Επιπλέον, η

ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι τα Ταχυδρομεία παραμένουν στον κρατικό τομέα της οικονομίας μιας χώρας και αποτελούν πυλώ-

νες ανάπτυξης και τεκμηρίωσης της αξιοπιστίας ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους».

Με τίτλο «Αντίσταση στο ξεπούλημα»

εκυκλοφόρησε η γερμανική εφημερίδα

“NeuesDeutschland” που εκδίδεται καθη-

μερινά στο Βερολίνο και κυκλοφορεί σε

όλη τη Γερμανία. Το δημοσίευμα έγινε

στις 9 Οκτωβρίου (τυχαίο;), την ημέρα

δηλαδή που η Angela Μέρκελ επισκέ-

φθηκε τη χώρα μας, προκειμένου να πιέ-

σει την κυβέρνηση να επισπεύσει το

ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

Με το δημοσίευμα αυτό η εφημερίδα

ενημερώνει το γερμανικό λαό για τους

αγώνες των Ελλήνων ενάντια στην εκ-

ποίηση του δημόσιου πλούτου, όπως

και για τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης

ανάμεσα στους πολίτες που αναπτύσ-

σονται σε όλη τη χώρα.

Η δημοσιογράφος Αnke Stefan, που

συμμετείχε στην αντιπροσωπεία Ευρω-

παίων συνδικαλιστών και δημοσιογρά-

φων, που πρόσφατα επισκέφθηκαν τον

αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του πρώην

κάμπινγκ Βούλας και συζήτησαν με

μέλη της “Εναλλακτικής Δράσης” και

άλλους εθελοντές. Γίνεται ιδιαίτερη

αναφορά στον αγώνα ενάντια στο ξε-

πούλημα της παραλίας του Σαρωνικού,

όπως και στις δράσεις αλληλεγγύης

που οργανώνονται ή σχεδιάζονται να

οργανωθούν στο χώρο του Κάμπινγκ

με τελικό στόχο τη διεκδίκηση του δι-

καιώματος στην ποιότητα ζωής (Recht

auf Lebensqualität) ακόμα και μέσα στην

κρίση, όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

Δίνει έμφαση η εφημερίδα στο γεγονός

ότι όλο το καλοκαίρι οι πολίτες μπο-

ρούσαν να απολαύσουν δωρεάν κο-

λύμπι σε μία θαυμάσια ακτή της οποίας

η καθαριότητα και η συντήρηση γινόταν

από εθελοντές.

www.enallaktiki-drasi.gr

«Αντίσταση στο ξεπούλημα»

“Widerstand gegen den Ausverkauf” 
γράφει η Γερμανική εφημερίδα “Neues Deutschland”

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας κατά τη συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου συζήτησε ΨΗΦΙΣΜΑ της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης Γλυφάδας (αρ. Απόφ. 234/2012) το οποίο υπερψηφίστηκε με 23 ψήφους ΥΠΕΡ και  5 ΚΑΤΑ. 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
10 & 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ενόψει των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-

μάθειας που θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου

2012, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό

κέντρο σχολική μονάδα της Ανατολικής Αττικής.

Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει ως περιοχή προτίμησης τους

για να εξεταστούν την περιφέρεια της Ανατ. Αττικής, θα μετα-

φερθούν σε σχολική μονάδα της Β’ Αθήνας.

Το εν λόγω εξεταστικό κέντρο της Β’ Αθήνας θα ανακοινωθεί

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’

Αθήνας (τηλ.: 210 6012888, Παπαχρόνη - Ράμμου Αικατερίνη, e-

mail: mail@dide-v-ath.att.sch.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 19/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 524
ΔΩΡΕΑ Γ. & ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”
Λητούς 20, 166 71 Βουλιαγμένη                                            
Πληροφορίες : Κουλάκου Χριστίνα
τηλ. : 210-8962618 - Fax : 210-8962618

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”

Ο Πρόεδρος του Κ.Ξ.Ε.  προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την ανάδειξη
προμηθευτών 79 ειδών τροφίμων (συνολικός προϋπολογισμός 16.041,42€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,του άρθρου 86
του Ν.3463/06,  του Ν. 2286/95, τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.
2503/97 (ΦΕΚ Α ́/107/30.05.1997), την Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789 Β ́/12-11-2010)
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την
από  12/10 /2012 τεχνική μελέτη και την υπ ́ αρ. 523/2012 σχετική Διακήρυξη.
Ως ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζουμε την 30/10/2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Προ-
σφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα
είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυ-
δρομικής αποστολής τους επιστρέφονται.
Τόπος παράδοσης προσφορών : στο κτίριο του Ξενώνα, Λητούς  20 Βου-
λιαγμένη Τ.Κ. 16671 (ισόγειο). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογι-
σμού της ομάδας ή ομάδων τροφίμων που θα καταθέσει  προσφορά ο εν-
διαφερόμενος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της
διακήρυξης μέχρι και την 26/10/2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 από
το γραφείο Διοίκησης του Ξενώνα, Λητούς 20, Τ.Κ 166 71 Βουλιαγμένη,
ισόγειο, τηλ. 210-8962618 (κα Κουλάκου) ή στο website του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης  (http://www.vvv.gov.gr). 
Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της διακήρυξης, όλες τις εργά-
σιμες ημέρες, από 9:00-14:00, στο τηλέφωνο του Ξενώνα.:  210-8962618
(κα Κουλάκου, Fax:+302108962618.)

Ο Πρόεδρος Σπυράγγελος Πανάς
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Παράλληλη ενέργεια, ταυτόσημων

αντανακλαστικών μπορεί να χαρακτη-

ριστεί η κατάθεση επίκαιρης ερώτη-

σης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,

μεταξύ των οποίων ο Μανώλης Γλέ-

ζος προς τον Υπουργό Οικονομικών,

Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

με θέμα τις  γερμανικές αποζημιώσεις

και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο,

που οφείλει η Γερμανία προς την Ελ-

λάδα. 

Άδικα λοιπόν κατηγορήσαμε το ΣΥ-

ΡΙΖΑ στο δημοσίευμά μας για αδρά-

νεια. Όταν η ερώτηση κατατίθετο στη

Βουλή εμείς ήμασταν στο τυπογρα-

φείο. Ο Σταύρος Κοντονής, εκ των

ερωτώντων βουλευτών, δήλωσε σχε-

τικά: 
«Καταθέσαμε αυτή την επίκαιρη
επερώτηση από αίσθηση χρέους και
πολιτικής ευθύνης προς τον ελληνικό
λαό, για όσα έπαθε από τους ναζιστές
κατακτητές κατά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είναι
γνωστό, η Ελλάδα υπήρξε από τις πιο
έντονα δοκιμαζόμενες χώρες και
πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, αλλά και
οικονομικής αφαίμαξης. Μόνο οι
καταστροφές σε βάρος της χώρας και
των υποδομών της ανέρχονται σε 108
δισεκατομμύρια ευρώ (χωρίς τους

τόκους), σύμφωνα με έγκυρους
μεταπολεμικούς υπολογισμούς, ενώ το
αναγκαστικό   κατοχικό   δάνειο
ανέρχεται σε 54 δισεκατομμύρια ευρώ
(χωρίς τους τόκους). Και όλα αυτά
χωρίς να υπολογίσουμε την ληστεία
των αρχαιολογικών θησαυρών της
χώρας και τις ποικίλες θανατηφόρες
βλάβες και διώξεις σε βάρος των
Eλλήνων πολιτών ατομικά. Παρά το ότι
οι εμπειρίες του φόβου, της πείνας, του
θανάτου είναι υπαρξιακά μη αποτιμητές
σε χρήμα.
Σήμερα, σε μια εποχή όπου η Γερμανία

πρωταγωνιστεί στην επιβολή ακραίων
πιέσεων προς την Ελλάδα για την
αποπληρωμή των διεθνών  χρεών της
μέσω αμείλικτων πολιτικών λιτότητας
και μας εμφανίζει ως «ανεύθυνους» και
«κακοπληρωτές», όπου δεχόμαστε στη
χώρα μας την Γερμανίδα καγκελάριο σε
συνθήκες υποτέλειας, αξίζει να
θυμηθούμε ότι περισσότερο μας
χρωστάνε οικονομικά και ηθικά παρά
τους χρωστάμε. Παρά το γεγονός ότι
το γερμανικό κράτος είναι ενιαίο μετά
το 1990 και, άρα, υπάρχει πια σαφώς
διεθνής υπόχρεος για τις καταστροφές
του Τρίτου Ράιχ, οι ελληνικές
κυβερνήσεις  -μέσα στις οποίες και η
σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση-
έχουν αδρανήσει επιδεικτικά στο να
διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις σε

ελληνικό κράτος και σε άτομα. Έχουν
εγκαταλείψει τον αγώνα για να
πάρουμε πίσω με βάση το διεθνές
δίκαιο, τον νόμο και την ηθική όσα μας
αντιστοιχούν από το γερμανικό κράτος.
Αυτό που ώθησε τις ελληνικές
κυβερνήσεις στο να αποποιηθούν
αυτήν την ευθύνη τους είναι η λογική
πολιτικής υποτέλειας και δέους
απέναντι στον «ισχυρό». 
(Σ.Σ. τα μαυρίσματα δικά μας)

Εμείς ζητήσαμε, για άλλη μια φορά,
από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα, να
θέσει το ζήτημα διεθνώς   και να
διεκδικήσει με κάθε δυνατό τρόπο την
επανόρθωση των γερμανικών οφειλών
χωρίς λογικές φόβου και υποτέλειας.
Της ζητήσαμε ακόμη να προβεί σε
διακρατικές ενέργειες και
συνεννοήσεις για την επίλυση του
προβλήματος.

Τέλος, δηλώνω ότι η κατάθεση της
επερώτησης, πέρα από το ζήτημα της
ιστορικής δικαίωσης των Ελλήνων
απέναντι στην ναζιστική κατοχή,
εντάσσεται και στον διαρκή αγώνα κατά
των νεοναζιστικών και νεοφασιστικών
οργανώσεων και ομάδων, που κάνουν
και σήμερα παρουσία στην χώρα μας
προκαλώντας το δημοκρατικό αίσθημα
του λαού. 

Αθήνα, 12-10-2012

«Απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στο δημοσίευμα της ΕΒΔΟΜΗΣ για το κατοχικό δάνειο

Επίκαιρη ερώτηση Βουλευτών για τις Γερμανικές οφειλές
Δηλώσεις Σταύρου Κοντονή

EΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

στα Κέντρα Υγείας

Με πρόσληψη επικουρικών ιατρών θα επιλυθούν προσωρινά οι

ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας της χώρας,

όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Υγείας, σε

ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της

Νέας Δημοκρατίας,  Γεώργιος Βλάχος, σχετικά με την έλλειψη

ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος Υπουργός επισημαίνει ότι, έχει

ανασταλεί η λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων και η δια-

δικασία κρίσης των προς πλήρωση θέσεων ιατρών του ΕΣΥ και

οι κενές οργανικές θέσεις, θα καλυφθούν προσωρινά με την

πρόσληψη επικουρικών ιατρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             17/10/2012
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 59719
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & Υ.ΔΟΜ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι-
σμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευ-
τερεύοντος δικτύου - ΟΜΑΔΑ Α/2010» με προϋπολογισμό 1.950.000,00
ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
1.950.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη ανα-
θεώρησης & ΦΠΑ 23%).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ΤΑμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013/ΠΔΕ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της
υπηρεσίας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υ. Δόμησης: Βασ. Κων/νου 25,
Βάρη, Τ.Κ. 16672 μέχρι την Πέμπτη 22.11.2012 και ώρα 13:00. Η διακήρυξη
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2030 427, 213 2030 466, αρμόδιοι υπάλ-
ληλοι για επικοινωνία κ. Αθ. Μαυρέλης, Στ. Ζερβουδάκης, Fax επικοινωνίας
213 213 2030.439.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/11/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00π.μ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή δημοπρασία” της περ. α)
του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ).
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τητείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 3η & 4η τάξη
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρω-

παϊκού 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 αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερεχόμεενς από ωςσ ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοπτική
και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργ.Επ. των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β και Γ σε οποι-
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας
για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητα να αναγράφεται.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα-
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εεγγεγραμμένων στην τάξη
3 & 4 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονω-
μένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων  κατ’ εφαρμογήν της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/081.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής των 31.365,36 ευρώ και ισχύ τουλάχισοτν 9 μηνών & τριάντα ημε-
ρών, μετά την ημέρα δημοπράτησης. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον έως 26.9.2013.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από «Ε.Π. ΑΤΤΤΙΚΗ 2007-2013 και η σύμβαση
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο
του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω ΠΔΕ. Προκαταβολή δεν θα χορηγθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.
Βούλα 17.10.2012

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σπυράγγελος Πανάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Βούλα,   19/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ. 55005
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 - FAX : 2109657131                                                   
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

2012-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
32/2012 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΥΩΝ 2012-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 73.636,39 €  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ ) και είναι χωρισμένη σε 4 Ομάδες με συνολικά 144 τεμάχια.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  32/2012 και την με αρ. Πρωτ. 51821/3-
10-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την  ΤΡΙΤΗ 6-11-2012 και ώρα 10.00 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογι-
σμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.681,82 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά
ομάδας το 5% που  αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή
της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          (Δημ. Μπι-
τέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 22-10-2012 έως Δευ-
τέρα 5-11-2012 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.       

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σπυράγγελος Πανάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 12/10/2012
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 109
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Ταχ.  Δ/νση: Κων/νου Καραμανλή  18  - Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                        
Τηλ.: 213.2019963 - Fax:  210.8950421
Πληροφορίες: Κ. Παπαδημητρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Λυκείου Βουλιαγμένης)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του  Λυκείου
Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Βούλα,
οδός Ζεφύρου 2, στις 22 Νοεμβρίου 2012, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  11:00           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχο-
λικής Επιτροπής μέχρι και την 22η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.
Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ.
213-2019963), καθώς και από το γραφείο του Λυκείου Βουλιαγμένης (τηλ.
210-9670967).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 16.10.2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ., 15908
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι-

λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και

ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολι-

τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

(ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμί-

σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-

μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Την με αριθμ. 7464/29-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών (ΦΕΚ 710/τ.Β΄/12-3-2012 «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμ-

βάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθ-

μού για το έτος 2012».

6. Την υπ΄ αριθμ. 28/8-2-2012 απόφαση  του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας  με θέμα

την λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδο-

τικών υπηρεσιών έτους 2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7542/7284/25-2-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής σχετικά με την εισηγητική έκθεση για την  πρόσληψη  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών.

8. Την υπ' αριθμ.23672/13-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έγκρισης σύνα-

ψης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών (4.703) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄

βαθμού της Χώρας για το έτος 2012.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 23815/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρι-

σης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αν-

ταποδοτικού χαρακτήρα.

10. Την υπ΄αριθμ. 352/11-9-2012 απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη

λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί με

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) για τις ανταποδοτικού χαρα-

κτήρα υπηρεσίες του Δήμου Μαρκοπούλου.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 788/τ.Β’/10-06-2005) του Δήμου Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας.

12. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 15575/10-10-2012 βεβαίωση πιστώσεων της Οικονομικής Υπηρε-

σίας  του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συ-
νολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγ-
κών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που
εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρε-
σία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκι-
νήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυ-
τοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυ-
τοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυ-
τοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμ-
φωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψη-
φίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμ-
φωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψη-
φίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτή-
ριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμ-
φωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί-
ους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτή-
ριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμ-
φωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄
από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ
112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την
ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014
την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το
οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην
περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθ-
μού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών
που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επι-
τροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προ-
κειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης
ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπη-
ρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πι-
στοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρ-
χικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημε-
ρομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση
αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται
ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομά-
δας Β’  τάξης Δ’.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνι-
κού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψη-
φίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομά-
δας Β’ τάξης Δ’,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κα-
τώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπη-
ρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγ-
κεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψη-
φίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομά-
δας Β’ τάξης Δ’,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυ-
τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αν-
τίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παρα-
πάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί-
ους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομά-
δας Β’ τάξης Δ΄,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυ-
τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κα-
τώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστη-
ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του
Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειρι-
στών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του
π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας
μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις
ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
103,104,105,106 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5

παρ.2 του Ν.2527/97).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προ-
σκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

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 [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ-
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-3-2012»] να
γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας  στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρα-
κτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr
είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δη-
μοσθένους Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Προσωπικού  υπόψιν κας Σωτηρίου Βασιλικής ή κας Στάθη Όρσας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 22990-20118 ή 22990-20135 ). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περί-
πτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαι-
τέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-
ρολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπη-
ρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· 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 σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου. 
Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

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

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456,  6978 028010

ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική και φροντιστηριακή πείρα, δι-

δάσκει κατ’ οίκον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ όλων

των βαθμίδων και αναλαμβάνει προετοιμασία για πανελ-

λήνιες, εισαγωγικές ΑΕΙ και ΙΒ.

Πιστοποιημένος καθηγητής με νόμιμη άδεια οικοδιδα-

σκαλίας από το υπουργείο. (Απόδειξη-εργόσημο).

Τηλ. 6974 119410 -  www.myteacher.gr – κος Λεωνίδας.

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Δασκάλα, με  εμπειρία από ιδιωτικό σχολείο
(master) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά

τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας παλιός, θαλασσογραφία, λάδι σε

μουσαμά, μοτίβο fiort, 1.27Χ093 cm, Τηλ. 6937 583101. 

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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 ATE Παλ. Φώκαια διαμέρισμα προ-

σόψεως, ανεξάρτητο, υπερυψωμένο ισόγειο με 6 σκαλιά,

βεράντα, 1 υπνοδωμάτιο με αυτόνομη θέρμανση και ανε-

ξάρτητο γκαράζ. Τηλ. 6973 177 726.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ,

Πετύχαμε να μην πληρώσουμε το χαράτσι του 2011

και να μη μείνει ούτε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα.

Γραφείο υποδοχής & πληροφόρησης: 

Δημαρχείο (είσοδος)

κάθε Τετάρτη 11:00 - 13:00 και 18:00 - 20:00

Ανοιχτή Συνέλευση: Κάθε Πέμπτη 18:30 - 21:00

στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού

Συμβουλίου, στο Δημαρχείο BOYΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Παλλήνη,   12/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ. 1421
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ     
Ταχ. Δ/νση:      Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας: 153 51 – ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες : Πιέτρης Δ.
Τηλέφωνο:      210 6604633 - FAX: 210 6604633

Περίληψη διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού  Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης διακηρύσσει δημόσιο
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «πε-
τρελαίου θέρμανσης» για τις ανάγκες του ανωτέρω νομικού προσώπου, με
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μο-
νάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από
το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει
κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού
105.565,40  € πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12/11/2012  και ώρα 10.30΄ π.μ. (λήξη υποβο-
λής προσφορών) στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο  Δημαρχείο του
Δήμου Παλλήνης, στην οδό Ιθάκης 12 στο Γέρακα, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογι-
σμού και ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (6.492,27 €), κατατεθειμένη με εγγυητική επι-
στολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Νομικού Προ-
σώπου στο  Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης, στην οδό Ιθάκης 12 στο
Γέρακα, στα τηλέφωνα 210 6604633 (τηλέφωνο και FAX), 2106604711 και
2106604600 (τηλεφωνικό κέντρο).

Ο  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
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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 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ο  Δήμος  Παλλήνης αναπτύσσοντας   κοινή  δράση

με  την  κοινωφελή    μη  κερδοσκοπική   οργάνωση

Αποστολή» «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πραγματοποιεί  εμβο-

λιασμούς   παιδιών  ανασφάλιστων  Ελλήνων  και

αλλοδαπών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εφόσον   πληρούν  τα  απαραί-

τητα  κριτήρια  (ανασφάλιστοι)  μπορούν  να  απευ-

θύνονται για  πληροφορίες  στα  εξής  τηλέφωνα :

210-6600821, 210-6600822, 210-6600824  & 210-

6668888.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται

όλα  τα  εμβόλια  του  εθνικού  υποχρεωτικού  εμ-

βολιασμού, με  εξαίρεση  τα  εμβόλια 

BCG   (φυματίωσης)  και  το  εμβόλιο  για  τον  ιό

των  ανθρώπινων  κονδυλωμάτων  - HPV.
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Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το ξύδι και το χρησιμο-

ποιούν συχνά στη σαλάτα τους· υπάρχουν κι άλλοι όμως

που μόνο που το μυρίζουν βγάζουν ...φουσκάλες. Γι’ αυ-

τούς υπάρχει το λευκό ξύδι που δεν έχει έντονη μυρωδιά.

Κι όμως το ξύδι έχει θαυματουργές ιδιότητες κι αν ανα-

τρέξει κανείς στα “γιατροσόφια” της γιαγιάς θα το βρει στα

πρώτα ονόματα. 

Το χρησιμοποιούν και στο στρατό· ιδιαίτερα στις ειδικές δυ-

νάμεις.

Το Ξύδι λοιπόν ανακαλύφθηκε τυχαία, όταν προϊόντα όπως

το κρασί, η μπύρα και ο μηλίτης άρχισαν να ξυνίζουν λόγω

παλαιότητας και αέρος...

Το κύριο συστατικό του ξυδιού μηλίτη μήλων, ή οποιοδή-

ποτε άλλο ξύδι, είναι οξικό οξύ.

Μη χρησιμοποιείτε το ξύδι σε μεταλλικό δοχείο γιατί οξει-

δώνεται.

Το λευκό ξύδι έχει εκατοντάδες χρήσεις: απορροφά τις μυ-

ρωδιές, διαλύει το λίπος και τα υπολείμματα καθαριστικών

με βάση το σαπούνι, διαλύει τα άλατα. Επιπλέον δρα σαν

αντιμικροβιακό καθώς το οξικό οξύ του σκοτώνει την μού-

χλα, τα βακτηρίδια και τα μικρόβια.

1. Κοντίσιονερ για τα μαλλιά

Αν θέλετε μεταξένια και λαμπερά μαλλιά το ξύδι κάνει θαύ-

ματα! Διαλύστε ένα κουτάλι της σούπας ξύδι από μηλίτη

σε ένα ποτήρι νερό μαζί με λίγες σταγόνες αιθέριου

ελαίου. Απλώστε στα μαλλιά σας και ξεπλύνετε καλά. Τα

μαλλιά θα αποκτήσουν αστραφτερό χρώμα και οι κόμποι θα

διαλυθούν. Για λίγο χρόνο το κεφάλι σας θα μυρίζει αλλά

σύντομα η μυρωδιά θα εξαφανιστεί.

2. Σκοτώνει τα αγριόχορτα και τα ζιζάνια

Τα ζιζάνια μπορεί να χαλάσουν την εικόνα ενός διαφορε-

τικά αψεγάδιαστου γκαζόν, μποστανιού ή λουλουδόκηπου.

Ξεχάστε τα χημικά και χρησιμοποιείστε δυνατό ξύδι υψη-

λής περιεκτικότητας οξικού οξέος!

3. Αφαιρέστε σημάδια από ιδρώτα στη μασχάλη

Τα σημάδια από ιδρώτα στη μασχάλη μπορούν να κατα-

στρέψουν την αγαπημένη σας μπλούζα. Τα αποσμητικά κά-

νουν χειρότερα τα πράγματα στην αντίδρασή τους με τα

άλατα του ιδρώτα. Ψεκάστε το λεκέ με δυνατό λευκό ξύδι

πριν την πλύση και ο λεκές θα εξαφανιστεί.

4. Μαλακώνει τα υφάσματα

Μισό ποτήρι λευκού ξυδιού στον κύκλο πλύσης όχι μόνο

προστατεύει τα λινά και προστατεύει τα χρώματα, αλλά

απομακρύνει και τα απομεινάρια απορρυπαντικού. Προτεί-

νεται ακόμα ως αντικατάστατο του μαλακτικού – απλά προ-

σθέστε λίγο ξύδι κατά τον κύκλο του ξεπλύματος.

5. Γιατρεύει τον πονόλαιμο

Πιείτε ή κάντε γαργάρες με λίγο ξύδι από μηλίτη διαλυμένο

σε ζεστό νερό. Προσθέστε λίγο μέλι στο μείγμα για να το

κάνετε πιο ανεκτό.

6. Εξοντώστε τα μυρμήγκια

Κυκλοφορούν μικρά οικιακά μυρμήγκια στην κουζίνα σας;

Ψεκάστε τα με ένα μείγμα 50-50 νερό-ξύδι και θα απομα-

κρυνθούν. Το ξύδι “σβήνει” επίσης της οσμές των τροφών

που τα οδηγούν στην κουζίνα.

7. Ανακουφίστε τους πονεμένους μύες

Το ξύδι απορροφά το γαλακτικό οξύ που συγκεντρώνεται

στους μύες μετά την άσκηση και προκαλεί πόνο. Ανακα-

τέψτε λίγες κουταλιές ξύδι σε ένα ποτήρι νερό, μουλιάστε

ένα πανί και ακουμπήστε το στις πονεμένες περιοχές για

20 λεπτά.

8. Φρεσκάρετε την ατμόσφαιρα στο σπίτι σας

Μυρίζει τσιγαρίλα, καμμένο φαγητό ή το κατοικίδιό σας: το

ζήτημα είναι οι δυσάρεστες μυρωδιές είναι ενοχλητικές. Τα

χημικά αποσμητικά απλά καλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές

και κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Το οξικό οξύ του ξυ-

διού απορροφά τις μυρωδιές, ενώ μπορείτε να το χρησιμο-

ποιήσετε για να καθαρίσετε βρώμικες επιφάνειες.

9. Αφαιρέστε αυτοκόλλητα

Ζεστάνετε λίγο λευκό ξύδι και βουτήξτε ένα πανί. Τα αυ-

τοκόλλητα στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου ή στην

πόρτα της ντουλάπας αποτελούν παρελθόν.

10. Σταματάει το λόξυγγα

Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για το

λόξυγγα. Την επόμενη όμως φορά που θα σας πιάσει λό-

ξυγγας δοκιμάστε ένα σφηνάκι ξύδι. Το ίδιο αποτέλεσμα

θα έχετε και με μερικές σταγόνες λεμονιού.

11. Καθαρίστε τις βούρτσες βαφής

Ξεχάσατε να πλύνετε τις βούρτσες σας και έχουν κοκκα-

λώσει. Μην τις πετάξετε! Γεμίστε ένα τηγάνι με λευκό ξύδι

και φέρτε το σε σημείο βρασμού. Βουτήξτε τις βούρτσες

στο ζέον ξύδι μέχρι η μπογιά να διαλυθεί.

12. Διαλύει τη σκουριά

Το οξικό οξύ στο ξύδι αντιδρά με το οξείδιο του σιδήρου

και απομακρύνει τη σκουριά από μικρά μεταλλικά υλικά:

βίδες, παξιμάδια κλπ. Βάλτε τα σε ένα σκεύος γεμάτο με

ξύδι και ξεπλύνετε καλά.

13. Αντιμετωπίστε τις μυρωδιές από τροφές

Αν τα τάπερ μυρίζουν έντονα από κάποια φαγητά, καθαρί-

στε τα με ένα πανί μουλιασμένο στο ξύδι και οι οσμές θα

εξαφανιστούν.

14. Απομακρύνετε τα μεταλλικά άλατα

Τα άλατα από το νερό δημιουργούν μια κρούστα στην κα-

φετιέρα, το βραστήρα και το μπάνιο σας. Δημιουργείστε

ένα μείγμα με ζεστό νερό και ξύδι και η καφετιέρα σας θα

ξεβουλώσει. Καθαρίστε το μπάνιο σας με ξύδι και τα άλατα

θα διαλυθούν.

15. Διορθώστε τα «λάθη» στην κουζίνα

Έπεσε πολύ κόκκινο πιπέρι στο φαγητό; Προσθέστε λευκό

ξύδι ή ξύδι από μηλίτη για να εξουδετερώσετε το “κάψιμο”.

16. Επιμηκύνετε τη ζωή των κομμένων λουλουδιών

Τα μπουκέτα των λουλουδιών μαραίνονται γρήγορα. Προ-

σθέστε δύο κουταλιές της σούπας ξύδι στο βάζο και τα

λουλούδια θα διατηρηθούν λίγο περισσότερο.

17. Καθαρίστε γυαλί, πλαστικό, χρώμια και πατώματα

Το μαγικό μείγμα 50-50 νερό-ξύδι θα καθαρίσει τις επίμονες

βρωμιές στα ράφια, το ψυγείο, τα ποτήρια και τις πορσε-

λάνες σας. Δημιουργείστε μια αλοιφή με την πρόσθεση μα-

γειρικής σόδας ή αναμείξτε 1/3 λευκό ξύδι, ⅓ καθαρό

αλκοόλ, ⅓ νερό και τρεις σταγόνες υγρού πιάτων για ένα

φτηνό και οικολογικό καθαριστικό πατωμάτων. Δε συστή-

νεται σε επιφάνειες από μάρμαρο ή γρανίτη.

18. Αντιμετωπίστε τις μυκητιάσεις

Μηρμυγκιές, μυκητιάσεις στα δάχτυλα του ποδιού, πιτυρίδα

αντιμετωπίζονται με λευκό ξύδι ή ξύδι από μηλίτη. Βάλτε τα

πόδια σε ένα μείγμα με ένα μέρος ξύδι σε πέντε μέρη νερό

και θα καθαρίσετε.

19. Μαλακώνει και σκοτώνει τα βακτήρια στο κρέας

Θέλετε να μαλακώσετε το κρέας σας; Μαρινάρετε σε ξύδι

από μηλίτη και σκοτώστε βακτήρια όπως το E. Coli.

20. Ξεβουλώνει τα λούκια και καθαρίζει τον σκουπιδοφάγο

Ξεβουλώστε το νεροχύτη σας χωρίς να καταφύγετε στο

γνωστό καυστικό και επικίνδυνο χημικό. Ρίξτε μαγειρική

σόδα και προσθέστε λευκό ξύδι. Αφήστε το να δράσει για

30 λεπτά και ξεπλύντε με βραστό νερό. Με το ίδιο κόλπο

μπορείτε να καθαρίστε τον σκουπιδοφάγο σας. Ειδικότερα

αν παγώσετε το ξύδι σε παγάκια θα ακονίσετε ταυτόχρονα

και τις λεπίδες του.

Προσοχή:

- Μην αναμυγνείετε ξύδι με προϊόντα που περιέχουν αμ-

μωνία γιατί μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες αναθυ-

μιάσεις.

- Μη χρησιμοποιείτε ξύδι σε μαρμάρινες επιφάνειες γιατί

μπορεί να τις καταστρέψει.

. . . γ ια την υγειά μας

Πρακτικές και χρήσιμες ιδέες για το Ξύδι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   17-10-2012
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ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ (Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α

39/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙ-

ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ (Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-

ΝΗΣ)», που αφορά συνολικά 151 μονάδες,προϋπολογισμού 29.989,86 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-

φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-

ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-

δικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  39/2012 και την με αρ. Πρωτ.

35585/11-7-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή

18, Βούλα, την  Πέμπτη 1/11/ 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία λήγει η

προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-

σφράγισης.

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

λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 1.499,49 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-

ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου

από  Δευτέρα 22-10-2012 έως Τετάρτη 31-10-2012 και ώρες  8.30-13.00, 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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Η ομάδα γυναικών βόλεϊ του Αθλητικού Ομίλου Μαρκο-

πούλου  (Α.Ο.Μ.) θα έρθουν αντιμέτωπες με τον Ολυμ-

πιακό,  το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου, ώρα 7 το απόγευμα, στο

κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Μαρκοπούλου, στα πλαί-

σια του πρωταθλήματος Α1 Γυναικών. 

Ο αγώνας αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, τη στιγμή

που οι παίκτριες του Α.Ο.Μ., ετοιμάζονται να κατακτήσουν

τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, μετά το 3-2 επί του Πα-

ναθηναϊκού, το προηγούμενο Σάββατο, 13 Οκτωβρίου, σε

έναν καταπληκτικό αγώνα, που παρακολούθησαν πάνω από

600 φίλαθλοι.

Το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ. σε μια κίνηση κοινωνικής αλληλεγγύης,

διέθεσε τα έσοδα του αγώνα βόλεϊ Α.Ο.  Μαρκοπούλου

Revoil – Ολυμπιακός, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου. 

«Η διαρκής στήριξη των συμπολιτών μας, που το έχουν πραγ-
ματικά ανάγκη, παραμένει για εμάς ένα μεγάλο στοίχημα, το
οποίο και δεν πρόκειται να χάσουμε, όσο έχουμε στο πλευρό
μας πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, που έχουν τη
δυνατότητα και ευαισθησία να προσφέρουν και να ενισχύ-
σουν τις ευάλωτες, από την οικονομική κρίση, κοινωνικές

ομάδες», δήλωσε ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης. 

Nίκες και στις Κορασίδες 

και στις νεάνιδες

Η ομάδα των κορασίδων του Α.Μ. Μαρκοπούλου το Σαβ-

βατοκύριακο 6-7/10, κέρδισε με 3-2 σε έναν συναρπαστικό

αγώνα την ομάδα της Θέτιδας Βούλας.

Επίσης η  ομάδα των νεανίδων Α.Μ. Μαρκοπούλου κέρδισε

εύκολα με 3-0 την αντίστοιχη ομάδα του Οδυσσέα Αμα-

ρουσίου.

Η επιτυχία όμως για τις κορασίδες συνεχίστηκε και τη πε-

ρασμένο Σάββατο 13 Οκτωβρίου,  που νίκησε εκτός έδρας

τη Βάρη με 3-1, ενώ οι νεάνιδες  την Κυριακή 14 Οκτωβρίου

νίκησαν  εκτός έδρας με 3-0 τον ΑΣ Παπάγου.

Προπονήτρια των κορασίδων η Μαρία Καλαρά και των νε-

ανίδων ο Δημήτρης Γιαμαλής.

Οι συνθέσεις και των δύο ομάδων είναι:

Κορασίδες (γεν. 1996-1998)
Γκλιάτη Αναστασία, Γιαννέλου Ζαχαρούλα, Γιαννέλου Χρύσα, Κα-

ράμπερα Χαρά, Τουλγαρίδου Ευαγγελία, Ραντόμσκα Βικτώρια,

Κουγιουμπουναρλή Μαρία, Πατέλη Κωνσταντίνα, Παπαθανάση

Κάτια, Γάσπαρη Σοφία, Σουλιώτη Ελπίδα, Μπερκέτη Άννα

Νεανίδες (γεν. 1994-1997)
Πολυδώρου Σταύρια, Κωνσταντώνη Νατάσσα, Δικαιούλια Βιρ-

γινία, Ζήση Χριστίνα, Γιαννέλου Ζαχαρούλα, Κοτσιάκη Νατα-

λία, Λέκκα Μαρινέλα, Παπαθανάση Κάτια, Κουγιουμπουναρλή

Μαρία, Λέτζου Νεκταρία, Αλεξανδροπούλου Νέλλη.

Επιτυχίες του Α.Ο.Μαρκοπούλου στο βόλεϊ και ευαισθησίες...

Η ομάδα των κορασίδων

Οι γυναίκες νίκησαν τον Παναθηναϊκό.

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης  πραγματο-

ποιήθηκαν οι αγώνες Στίβου ΑΜΕΑ Ανδρών – Γυναι-

κών που διοργάνωσε ο Τομέας Αθλητισμού της

Κοινωνικής Αθλητικής & Πολιτιστικής Παρέμβασης

(Κ.Α.Π.ΠΑ.) του Δήμου Γλυφάδας στο Γήπεδο Στίβου

(1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας). 

Στους αγώνες έλαβαν μέρος 104 αθλητές από συλ-

λόγους της Γλυφάδας, αλλά και από άλλες περιοχές

όπως  Βούλα, Αργυρούπολη, Νίκαια, Ηλιούπολη,

Αθήνα ,Μαρούσι, Άλιμο, Ελληνικό, Βύρωνα,

Ν.Σμύρνη, Φάληρο και Βάρη. 

Τα αγωνίσματα περιελάμβαναν:  

• Δρόμο ταχύτητας 25 μ. & 50 

• Δρόμο ταχύτητας 25 μ. & 50 μ. με αμαξίδιο 

• Μήκος άνευ φοράς 

• Ρίψη με μπαλάκι.

Ξεχωριστή στιγμή της

διοργάνωσης ήταν η βρά-

βευση  των Χρυσών παρα-

ολυμπιονικών του

Λονδίνου στο αγώνισμα

Boccia, Γρηγόρη Πεχλιβα-

νίδη, Νίκο Πανανό και

Μαριλένα Κορδαλή η εί-

σοδος των οποίων στον

αγωνιστικό χώρο συνο-

δεύτηκε από παρατετα-

μένα χειροκροτήματα από

αθλητές και από κοινό

που παρακολουθούσε

τους αγώνες. 

Η βράβευση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Δ. Βίγλα 

Αγώνες Στίβου ΑΜΕΑ στη Γλυφάδα

Κλασικός Μαραθώνιος

Αθηνών 2012

11 Νοεβρίου

η γέφυρα που ενώνει το θρύλο με την ιστορία 

Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών δεν είναι μόνο ένα

αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, ένας δύσκολος

αγώνας δρόμου για λίγους, μια σκληρή διαδρομή 42.195

μέτρων. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Κλασικός

Μαραθώνιος της Αθήνας είναι η γέφυρα που ενώνει το

θρύλο με την ιστορία και αναδεικνύει τη δύναμη της αν-

θρώπινης θέλησης και ψυχής. Αποτελεί μια δεξαμενή

αξιών, κοινωνικής συνείδησης, περιβαλλοντικής ευαισθη-

σίας, φιλίας και αλληλεγγύης, τώρα πιο επίκαιρη από

ποτέ.

To 2012 γιορτάζεται η 30η διοργάνωση του Κλασικού Μα-

ραθωνίου Αθηνών.  

Ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ο μοναδικός που γίνεται πάνω στην αρ-

χική διαδρομή, το όνομα της οποίας φέρουν πια εκατον-

τάδες Μαραθώνιοι σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Περιλαμβάνει

την Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου του 1896, τον

Τύμβο του Μαραθώνα και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Oι Μαραθώνιοι όλου του κόσμου έχουν ως κέντρο ανα-

φοράς τους τον Τύμβο του Μαραθώνα, όπου ετησίως, τις

ημέρες της διοργάνωσης του Αυθεντικού Κλασικού Μα-

ραθωνίου (της Αθήνας), ανάβουν εκεί τη δική τους φλόγα,

το δικό τους σύμβολο, τη Φλόγα του Μαραθωνίου.

Η «Φλόγα του Μαραθωνίου» στοχεύει να γίνει ένα σύμ-

βολο παγκόσμιας ειρήνης, να διαδώσει τα ιδεώδη του

αγωνίσματος του Μαραθωνίου Δρόμου σε όλον τον

κόσμο.

Από το 2007, ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει ετησίως την Τελετή

Έναρξης του Μαραθωνίου Αθηνών μέσα στον αρχαιολο-

γικό χώρο του Τύμβου Μαραθώνα, δίνοντας έτσι στο

εθνικό και διεθνές κοινό τη μοναδική ιστορική διάσταση

του γεγονότος. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη 16/10/2012

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  30615

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοιχτού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορ-

ριμματοφόρων - αυτοκινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδηλάτων) του Δήμου

Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2013 – 31/12/2013.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών  εκτίθεται σε ανοιχτό  διαγωνι-

σμό με  σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα

χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ   (99.390,00 €)  

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα  οχήματα (απορριμματοφόρα - αυ-

τοκίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύ-

ρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή  σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της

συνολικής δαπάνης.

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακή-

ρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού  στο Δημοτικό Κατάστημα

(Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 11:00΄π.μ. και ώρα λήξης απο-

δοχής προσφορών την 12:00’ π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο Γραφείο Κίνησης

του Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08 π.μ. έως 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο

210-66.62.142 & 210-66.62.150

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 17/10/2012 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 33836
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ-
ΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012
συνολικής προϋπολογισθείσης  αξίας  29.975,10 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ  Σπάτα Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 26/10/2012 ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ήτοι 1.498,76 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10 ευρώ
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210-6632200).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη,  18/10/2012                                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                               Αρ. πρωτ: 30901 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 26η Oκτωβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα

10:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «Προμήθεια Πι-

νακίδων Ονοματοθεσίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας τριάντα

ένα χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα ευρώ (31.119,00 €) με Φ.Π.Α. 23%.

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

ρακας Τ_Κ: 153_44)  την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-

γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 1.556€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογη-

τικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  17-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  54760
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΠ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 68/2012 μελέτης
της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή  για την παροχή υπηρεσίας  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑ-
ΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ,ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ κλπ.» (29 ΕΙΔΗ), προϋπο-
λογισμού 99.917,82€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) 
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07,το Π.Δ. 3463/06 περί
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, την Τεχνική Μελέτη με α/α  68/2012 και
την με αρ. Πρωτ.  51833/3-10-2012 σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 4.995,89 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά    από  Δευτέρα 29-10-2012 έως Τρίτη 13-11-2012 και ώρες 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   16-10-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 54354

ΔΗΜΟΣ   ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955,  FAX : 2109657131                                                                                                     

EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-

ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 44/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος για

την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» (συνολι-

κός προϋπολογισμός  102.176,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του

Ν.2286/95 και του Ν.3463/06,  το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρό-

γραμμα Καλλικράτης),το Π.Δ. 118/2007 ''κανονισμός προμηθειών Δημο-

σίου'', το Π.Δ. 60/2007, την υπ.αρ. Π1/4310 απόφαση έγκρισης στο Ενιαίο

Πρόγραμμα Προμηθειών, την με αρ. Πρωτ. 51816/3-10-2012 σχετική Δια-

κήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  44/2012.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή

18, Βούλα, Βουλιαγμένη, την ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα από

10.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

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

γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 5.108,80 € ή σε περίπτωση συμμετοχής σε

Ομάδα, το 5% του προϋπολογισμού των Ομάδων αυτών αναλόγως.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-

ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 22-10-2012  έως

Δευτέρα 12-11-2012 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   17-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 54580
ΔΗΜΟΣ   ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955,  FAX : 2109657131                                                   
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 1/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» (συ-
νολικός προϋπολογισμός  90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, , το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης),την υπ.αρ. Π1/4310 απόφαση έγκρισης στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών, την με αρ. Πρωτ. 51825/3-10-2012 σχετική Δια-
κήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  1/2012.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, Βουλιαγμένη, την Πέμπτη 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα από
10.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 4.500,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 22-10-2012  έως
Τετάρτη 15/11/2012 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,  17-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  54749
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 - FAX : 2109657131                                                  
EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
64/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.Δόμησης και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛ-
ΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»,
προϋπολογισμού 45.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκε-
κριμένα 429 τόνους ασφαλτικού σκυροδέματος κυκλοφορίας ΠΤΠ Α265Β

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  64/2012 και την με αρ. Πρωτ.
51835/3-10-2012 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την  Πέμπτη 8  Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 2.250,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 22-10-
2012 έως Τετάρτη 7-11-2012 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Αρχισαν το περασμένο Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα

των κατηγοριών για την αθλητικη περίοδο 2012-2013. Οι

ομάδες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Δήμου 3Β

έδωσαν συνολικά 14 αγώνες σε όλη την Αττική.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών
Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  -  Δ.Α.Ο ΤΑΥΡΟΥ  4-1

Γ.Σ ΕΛΕΥΣΙΣ  -  Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ    1-4

Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  -  ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  4-0

Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΦΕΣ ΚΑΝΤΖΑ  -  Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ  4 -2

Α.Σ  ΠΕΡΑ 2005 - Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ  2-4

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - Α.Ο. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 4-0

Γ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ “ΠΑΛΑΣΚΑΣ” - Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 4-3

Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0-4

3 στα 3 Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη   18/10/2012                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                               Αρ. πρωτ: 30899

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 26η Οκτωβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή και  ώρα

09:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «Προμήθεια
κάδων» έτους 2012  συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας εβδομήντα μία
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα  τριών  ευρώ και πενήντα  λεπτών
(71.893,50 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-

ρακας Τ_Κ: 153_44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-
γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι 3.595,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-
ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Β. Σκουρλής   –Β. Πα-
παϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ




