Διαβάζετε νέα
όλη την εβδομάδα
στον ιστότοπο
www.ebdomi.com
και στο Facebook

Αλλαξε ο ...Μανωλιός

Ο “νέος” Νόμος
για το “χαράτσι”
Το “προσωρινό” γίνεται ΜΟΝΙΜΟ,
l Oι πλειστηριασμοί έρχονται.
l Η Δικαιοσύνη θεμέλιο της ΕΙΡΗΝΗΣ
l “Λεφτά υπάρχουν” - θα υπάρξουν!

l

Το ΕΕΤΗΔΕ, το γνωστό “χαράτσι”, άλλαξε - αλλάζει και γίνεται ...ΕΝΦΑ!!! Δηλαδή Ενιαίος Φόρος Ακινήτων
(γιατί λοιπόν όχι ΕΦΑ;). Δεν θ’ ασχοληθώ με τα αρκτικόλεξα, βεβαίως, αλλά με την ουσία.
Το περίφημο ΕΕΤΗΔΕ (Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών), που επιβλήθηκε με το νόμο Βενιζέλου - ως
Υπ. Εθν. Οικονομίας της κυβέρνησης
Παπανδρέου κρίθηκε, από το ανώτατο δικαστήριο του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ), ότι υπό τις παρούσες συνθήκες “συνιστά ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας
του Κώστα και δεν παραβιάζει την αρχή της αναΒενετσάνου λογικότητας, ούτε την προστασία της
ιδιοκτησίας”, επειδή ήταν προσωρινό
και “μόνο για τα έτη 2011 και 2012” 1 και επειδή δεν
ήταν “δημευτικού χαρακτήρα”.
Αυτό της προσωρινότητας και μόνο για τα έτη 2011 και
2012, το τονίζει ιδιαιτέρως και επανειλημμένα, τουλάχιστον 11 φορές, η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ
(39 σύνεδροι συν 3 αναπληρωματικοί).
Και το τονίζω κι εγώ ιδιαίτερα, γιατί τώρα που καθίσταται μόνιμος φόρος2, αφού παρατάθηκε και το 2013
και με νέο νόμο που ετοιμάζεται καθιερώνεται και ως
μόνιμος πλέον, από το 2014 και μετά, καταρρίπτεται το
ένα αιτιολογικό, που ασφαλώς έπαιξε βαρύνοντα ρόλο
στο σκεπτικό και στην ψήφο των Συμβούλων ποιυ υπερψήφισαν τη συνταγματικότητα του Νόμου 4021/11 αυτόν για το χαράτσι - εξαπατηθέντες προφανώς, από
τον τίτλο του Νόμου, “Εκτακτο”, από την εισηγητική έκθεση του νόμου - για τα έτη 2011 και 2012 και από τα
πρακτικά της Βουλής, όπως αναφέρεται εξ’ άλλου στο
σκεπτικό της απόφασης (§7, 8). Για την ιστορία ν’ αναφέρουμε πως ένας τουλάχιστον σύμβουλος (Γ. Ποταμιάς) δεν πείσθηκε και μειοψήφισε, γιατί κατά τη γνώμη
του “ο επίδικος φόρος [...] έχει πάγιο χαρακτήρα” (καταψήφισαν συνολικά 10 σύμβουλοι).
Συνέχεια στη σελ. 2

Πρόστιμα για προεκλογικές
δαπάνες του 2010
Σελίδα 6

Χειροπέδες στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
έβαλε η κυβέρνηση περιορισμένης εξουσίας και μεγάλης ευθύνης

στην ελληνική ραδιοφωνία - τηλεόραση
Τα γεγονότα της επιχείρησης κατάληψης της ΕΡΤ,
μας είναι ήδη γνωστά: Μετά
το “μαύρο” της 11ης Ιουνίου, στις 4.30 το πρωί της
7 Νοεμβρίου, σε όρθρο
βαθύ, 15 διμοιρίες ΜΑΤ, με
πλήρη εξοπλισμό, έκαναν
γιουρούσι.
Απ’ τα βαθιά χαράματα είχαν
αποκλείσει το ραδιομέγαρο
και δεν άφηναν τους άνεργους “εργαζόμενους” να
μπουν μέσα, ούτε καν στους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΚΚΕ. Κατά τις 5.30μ.μ.
εισέβαλαν στο Μέγαρο της
ΕΡΤ, και διέκοψαν τη μετάδοση του δελτίου ειδήσεων,
κατεβάζοντας το διακόπτη.
Τις λεπτομέρειες τις είδαμε
στα κανάλια και στο διαδίκτυο.
Η εύγλωττη και πολύ συμβολική “λεπτομέρεια” της υπό-

θεσης ήταν η σφράγιση της
αυλόπορτας της ΕΡΤ περνώντας της χειροπέδες!!!
Η “αποφασιστικότητα” και η
“πυγμή” Σαμαρά θα είχε
αξία αν επιδεικνυόταν στην

Διοικητής στο
Ασκληπιείο

Ο Ηρακλής
Καραγεώργος
Σελίδα 3

τρόικα και στον κάθε Τόμσεν, που τους συμπεριφέρεται ως υπηρέτες του.
“Πυγμή”, να έδειχνε στους
χρηματοπιστωτές και τους
εταίρους μας.

Εμένα πάντως, μου ξύπνησε μνήμες: “Εδώ Πολυτεχνείο”...
Αν κάποιος κάνει παραβολή
είναι σίγουρο ότι θα βρει
πολλές ομοιότητες...

Aπέρριψαν την κατάργηση
τροφείων που πρότεινε
η Δημοτική Αρχή στα 3Β

Γονείς και μείζονα αντιπολίτευση
πρότειναν μειώσεις Σελίδα 12

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο “νέος” Νόμος για το “χαράτσι”
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά κι όταν θ’ αρχίσουν οι δημεύσεις και οι πλειστηριασμοί, που έχουν αρχίσει ήδη “πιλοτικά”, για να γραδάρουν
αντιδράσεις, τότε θα καταρρεύσει το σκεπτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Π.
Πικραμένου* και που, στην εισήγησή του, τα βρήκε όλα
“ωραία και καλά” (ήθελε να κόβει και το ρεύμα η ΔΕΗ)! Στο
σκεπτικό του, τον ακολούθησαν τρεις Αντιπρόεδροι και
τρεις Σύμβουλοι. Τώρα; Τώρα, που μονιμοποιείται με τον
ΕΦΑ και θ’ αρχίσουν οι δημεύσεις, οι αναπόφευκτες κοινωνικές αντιδράσεις, θα πολλαπλασιαστούν οι αυτοκτονίες, θα διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός και θα καταρρεύσει
η πατρίδα μας, πώς θα επανορθώσουν;
Είναι και πρέπει να είναι ελεύθερη, η δικαστική κρίση, αλλά
είναι και πολύ μεγάλη η ευθύνη των δικαστών.
Η δικαιοσύνη δεν είναι απλά μια από τις τρεις ανεξάρτητες(;) εξουσίες. «Είναι η βασικότερη προϋπόθεση της κοινωνικής ειρήνης...»3.
Κι όταν δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη Δίκαια, επέρχεται αναπόφευκτα η ΝΕΜΕΣΙΣ, που δεν κρατά την ισορροπία της
ζυγαριάς της Θέμιδας, αλλά το σπαθί της εκδίκησης.
Η Νέμεσις είναι σκληρή και άμετρη (χωρίς μέτρο). Είναι η
άτεγκτη τιμωρός της θεϊκής και λαϊκής οργής.
Φιλώ τη Θέμιδα· τρέμω τη Νέμεση, έστω και αρωγό!
Ο “νέος” Νόμος για το “χαράτσι”
Ο Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας είναι απάτη με πολλές στοχεύσεις!
― Ξαναχρειάζεται κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του
ΣτΕ.
― Είναι “δικαιότερος”. Θα το δούμε πόσο “δικαιότερος”,
όταν τελειώσουν “οι διαβουλεύσεις” και τα παζάρια...
― Είναι καθολικός. Μετέθεσαν το πρόβλημα από το αν
πρέπει και πώς, να υπάρχει τέτοιος φόρος, στο πόσο και
ποιοί θα πληρώσουν, ώστε να μην έχει κανένας παράπονο
ότι άρπαξαν μόνον απ’ αυτόν τις οικονομίες του, το στοιχειώδες συμπιεσμένο εισόδημά του ή και το σπίτι του και
δεν άρπαξαν και του “άλλου”!
Αν θα ελαφρύνουν οι βίλες και τα μέγαρα κι αν γι’ αυτό
πρέπει να πληρώσουν τα χωράφια και τα κατσάβραχα.
Οχι, δεν την “πατάω” να μπω σ’ αυτή τη διαδικασία. Την έχει

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 43η συνεδρίαση, την 11η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:00, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αυτό το θέμα: «9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαβίβαση του φακέλου της Δ.Ε.Α.Β στις αρμόδιες εισαγγελικές
αρχές», γιατί άραγε το πάνε και το φέρνουν σε κάθε συμβούλιο και στο τέλος το αναβάλουν;;;
Επίσης δεν βλέπουμε στην ημερήσια διάταξη να έρχεται το
θέμα των επιχορηγήσεων των συλλόγων που είχαν δεσμευθεί ότι θα το συζητούσαν μία εβδομάδα από την συνεδρίαση
που του ανέβαλαν. Εχουν περάσει 3 εβδομάδες, αλλά πάλι δεν
υπάρχει στην ημερήσια διάταξη και ο χρόνος φεύγει...
Αναλυτικά τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή

πατήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί “μεγάλη ακίνητη περιουσία” τις 300.000 ευρώ. Γι’ αυτό ακι δεν αντιδρά ίσως, όσο
και όπως πρέπει στο “χαράτσι”. Το υπολογίζει προφανώς
ως έσοδο, όταν θα κληθεί να βγάλει “τα κάστανα απ’ τη
φωτιά”. Είναι λάθος.
Λεφτά θα υπάρξουν όταν ρυθμιστεί αυτό το επαχθές,
άδικο και ανισομερές χρέος, με επιτόκιο το πολύ 1% αναδρομικά:
― όταν απαιτηθούν οι γερμανικές οφειλές, που με επιτόκιο 1% φτάνουν τα 312 δις. ευρώ
― όταν συλληφθούν με το πόθεν έσχες οι “διαρροές” προς
το εξωτερικό μη φορολογηθέντων κεφαλαίων (λίστες)
― όταν μειωθούν και εξορθολογιστούν οι φορολογίες επιχειρήσεων και αντίστοιχα ο ΦΠΑ με πολλές κλίμακες
― όταν φορολογηθούν οι οφσόρ εταιρείες και κλείσουν τα
διάφορα “παραθυράκια”. Ο,τι παράγεται στην Ελλάδα, φορολογείται στην Ελλάδα.
― όταν γίνουν επενδύσεις εγχώριων και εξωχώριων κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία. Αυτό έχει ως προϋπόθεση σταθερό, ορθολογικό και ανταγωνιστικό
φορολογικό σύστημα και τσάκισμα της γραφειοκρατίας και
των παθογενειών της.
Αλλά να επανέλθω στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.
Το άρθρο 78 §1 του Συντάγματος ορίζει ποια είναι τα αντικείμενα της φορολογίας. Τι φορολογείται: «το εισόδημα, οι
δαπάνες, οι συναλλαγές και το είδος της περιουσίας».
Το βασικότερο όμως άρθρο του Σ. (αρθ. 4 §5) είναι αυτό
που ορίζει ποιο είναι το υποκείμενο του φόρου - οι Ελληνες πολίτες χωρίς διακρίσεις - αλλά και πώς φορολογούνται: «Ανάλογα με τις δυνάμεις τους», λέει το Σύνταγμα.
Το δε “είδος της περιουσίας” μένει να το ερμηνεύσουν οι
ειδικοί. Κατά την άποψή μου αυτό πρέπει να ερμηνευτεί σε
σχέση με το φοροδοτική δύναμη των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να πει σε κάποιον που έχει κληρονομήσει
ή αγοράσει τον καιρό των “παχέων αγελάδων” ένα σπίτι
στη Βουλιαγμένη και έχει σύνταξη ή γενικά εισοδήματα
1000 - 1500 ευρώ “εμένα δεν με νοιάζει· έχεις σπίτι σε
ακριβή περιοχή, αν δεν έχεις να πληρώσεις αυτά που εγώ
αυθαίρετα ορίζω, χάσε το σπίτι σου και κοιμήσουν στα παγκάκια»! Διότι τότε ποια έννοια έχει η Συνταγματική διάταξη
που ορίζει ότι «η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του
Κράτους;» (αρθρ. 17 §1). Κι ακόμα πως «η απόκττηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται
ανεπαρκώς, αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του
κράτους»! (αρθρ. 21 §4). Το τραγικό μοιάζει με ...ανέκδοτο!
Προεκλογικές εξαγγελίες προς άγραν ψήφων είναι το
Σύνταγμα;
Το «είδος της περιουσίας» που πρέπει να φορολογείται
με βάση το γενικό πνεύμα του Συντάγματος και του κοινωνικού κράτους δικαίου είναι η περιουσία που αντικειμενικά δύναται να παράξει έργο δηλαδή εισόδημα και
συνακολουθα να προσδώσει φοροδοτική δύναμη, και από
υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, δεν παράγει. Αν παράγει, φορολογείται το παραγόμενο εισόδημα (μισθώματα, γεωργικά προϊόντα κλπ). Αν δεν παράγει από υποκειμενική
υπαιτιότητα, τότε φορολογείται η ανενεργή κτήση. Αυτό
το είδος δηλαδή της περιουσίας, που ενώ θα μπορούσε
να είναι ωφέλιμο για το κοινωνικό συνολο, μένει ανενεργό επειδή έτσι επιλέγει ο ιδιοκτήτης, έ, τότε να πλη-
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ρώσει. Γιατί θα πλήρωνε πάλι φόρο εισοδήματος, αλλά
θα ωφελείτο και αυτός, αφού θα είxε εισόδημα.
Για να δούμε όμως και τι λένε οι δικαστές που μειοψήφισαν στην απόφαση του ΣτΕ. Λένε πολλά σοφά, επιλέγω
ένα – δυο.
«Από τις διατάξεις της §1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος συνάγονται, [...] κατά την εν λόγω, δηλαδή,
συνταγματική αρχή, η επιβολή φόρου επιτρέπεται μόνο
εάν και στο βαθμό που υφίσταται φοροδοτική ικανότητα...»4.
Ειδικότερα δε για την 1η κατοικία, μεταξύ άλλων αναφέρονται: «... δεν προβλέπεται απαλλαγή ούτε καν της πρώτης κατοικίας που αποτελεί, ιδίως εν μέσω οικονομικής
κρίσης, αναγκαίο στοιχείο για την αξιοπρεπή διαβίωση
του ανθρώπου (άρθρο 2 §1 του Σ.) και για την προστασία
της οικογένειας (άρθρο 21 του Σ.)5.
――――――――――
1. ΣτΕ Απόφαση Ολομέλειας στις παραγράφους (σκέψεις) 7,8 (4 φορές),
9,16 (2 φορές), 17, 19 και 26
2. Κοίτα και «7η» φ 787/ 8-6-13
3. Στ. Περράκης: Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Αντιπρύτανης Παντείου
Παν/μίου.
4. ΣτΕ απόφ. Ολομέλειας 1972 του 2012 § 17 Ο Αντιπρόεδρος του ΣτΕ Ν. Σακελλαρίου και οι Σύμβουλοι Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταριάς και η Πάρεδρος Φ. Γιαννακού.
5. Ομοίως ως άνω, οι Σύμβουλοι Μ. Παπαδοπούλου και Μ. Πικραμμένος.
Όχι ο πρόεδρος.
* τ. Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός (2012).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ψήφισμα για την Παιδεία στην
Παλλήνη
Σελ. 7
Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για την αποχέτευση στο Σαρωνικό Σελ. 7
Κάλεσμα Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης στα 3Β
Σελ. 7
Αρχαία ελληνική κωμωδία και
σατυρικό δράμα γιάννης κορναράκης Σελ. 8
Τέλος επιχορηγήσεις στα 3Β Σελ. 9
“Ερυθρές Δεξιαρχίες” Γρ. Ρώντας

Σελ. 9

Λαμπαδηδρομία στο διάστημα
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Διώκονται 28 δημοτικοί σύμβουλοι
Σελ. 14
του Δήμου Γλυφάδας

Ποιητικά αναλόγια στα ΣπάταΣελ. 15
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Τόνοι λάσπης στη θάλασσα του Σέσι Γραμματικού από τη νεροποντή
Την άμεση παρέμβαση των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
και τη διενέργεια αυτοψίας
στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ
Γραμματικού, ζήτησε με επι-

στολή του 6.11.13, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν.
Χουντής, με επιστολή που
απέστειλε στον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και
κοινοποίησε στον Υπουργό

ΥΠΕΚΑ, και στον Αναπληρωτή Υπουργό, όπου τους
πληροφορεί ότι «εξαιτίας της
βροχής της 6/11, η θαλάσσια
περιοχή Σέσι-Γραμματικού,

για άλλη μια φορά, γέμισε
κόκκινη λάσπη, η οποία προέρχεται από τα ρέματα που
υπάρχουν στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ και οδηγούν όλα
τα υλικά στο θαλάσσιο

Hμερίδα στην
αίθουσα “Ιωνία”
Ενημερωτική Hμερίδα για τις
καταστροφικές επιπτώσεις
της εξόρυξης χρυσού στη
Χαλκιδική, οργανώνουν
οι “Ανεξάρτητοι Ελληνες”,

Κυριακή 10 Νοεμβρίου
στις 10.30 το πρωί,
στο Πολιτιστικό Κέντρο
“Ιωνία” Λεωφ. Καραμανλή 18
(δίπλα από το Δημαρχείο στη
Βούλα).
Θα μιλήσουν οι καθηγητές:
Δρ. Παναγιωτόπουλος Κυριάκος Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου
Δρ Ζάγκας Θεοχάρης, Δασολογίας Αριστοτελείου.

χώρο».
Ο Ν. Χουντής, αφού τόνισε
τη σοβαρότητα του θέματος,
κάλεσε τον Γενικό Επιθεωρητή να παρέμβει άμεσα, να

διενεργήσει αυτοψία και να
υποβάλλει σχετική έκθεση,
όπως έχει καθήκον η υπηρεσία του, προκειμένου να προληφθεί μεγαλύτερη ζημιά
στο περιβάλλον.

Νέος διοικητής στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

ο Ηρακλής Καραγεώργος
Μετά από μια μακριά περίοδο, με “ακέφαλα” τα Νοσοκομεία
της
χώρας,
ανακοινώθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό οι νέοι διοικητές για τα νοσηλευτικά
ιδρύματα όλης της Ελλάδας. Και σ’ αυτή την επιλογή δεν λείπει βεβαίως το
κομματικό κατεστημένο.
Μια μοιρασιά μεταξύ Ν.Δ.
και ΠΑΣΟΚ που σε μερικές
περιπτώσεις δεν τα βρήκαν
ακόμα...
Ομως εμείς θα ξεχωρίσουμε από την επιλογή
αυτή, τον διορισμό του Διοικητή του Περιφερειακού
Νοσοκομείου Ασκληπιείο
Βούλας Ηρακλή Καραγεώργο, γιατί τον γνωρίσαμε
όταν ήταν και πάλι διοικητής και έχει δώσει άριστα
“δείγματα γραφής”.
Συγχαίρουμε για την πολύ
καλή επιλογή και ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες για το Ασκληπιείο
Νοσοκομείο.

Αναπληρωτής διοικητής
παραμένει ο ήδη Σταύρος
Μονεμβασιώτης για τον
οποίον έχουμε επίσης
καλά λόγια να πούμε.
Στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
διορίστηκε η Ευαγγελία
Γιαννακάκου διοικητής και
η Λαμπρινή Καρπούζου
αναπλ. Διοικητής.
Επίσης η Βουλιαγμενιώτισα και πρώην περιφερειακή σύμβουλος Μαρία
Φουρναράκη διορίστηκε

αναπλ. διοικήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ Βενιζέλου.
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ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
THE CONJURING
Το θρίλερ «Το κάλεσμα», από τον σκηνοθέτη του “saw”
και του “insidious”, Τζέιμς Γουάν, θα παρουσιάσει από την
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013, το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».
Προβολές: 19.00 και 21.15, από 7 Νοεμβρίου.
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙΜΣ ΓΟΥΑΝ
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: ΛΙΛΙ ΤΕΙΛΟΡ, ΠΑΤΡΙΚ
ΓΟΥΙΛΣΟΝ, ΡΟΝ ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ, ΒΕΡΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ.

Πριν από το Άμιτιβιλ υπήρξε το Χάρισβιλ. Βασισμένη σε
πραγματική ιστορία, η ταινία περιγράφει πώς οι διεθνούς
φήμης ερευνητές μεταφυσικών γεγονότων, Εντ και Λορέιν Γουόρεν, βοήθησαν μια οικογένεια, που στοιχειωνόταν από μια σκοτεινή παρουσία, σε μια απομονωμένη
φάρμα...
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Γ
O Οργανισμός Παιδείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών” οργανώνει τα “Ποιητικά Αναλόγια” - Κύκλος Γ, με μια σειρά εκδηλώσεων, με την
παρουσίαση μεγάλων ποιητών (αναλύσεις, απαγγελίες) από
4 Νοεμβρίου μέχρι τον Ιανουάριο 2014.
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ. Πέτσα
(κοντά στην έξοδο 16 της Αττικής Οδού), τηλ. 210 6037.933
στις 7.30μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οι επόμενες συναντήσεις:
 Δευτέρα 11 -11 Άγγελος Σικελιανός
Ανάλυση: Νικήτας Παρίσης
Απαγγελία: Κων. Γιαννακόπουλος
 Δευτέρα 18 -11 Κώστας Καρυωτάκης
Ανάλυση: Χριστίνα Ντουνιά
Απαγγελία: Χρήστος Λούλης

“Τα Σκουπίδια”
του Γιάννη Ξανθούλη
Η Θεατρική ομάδα του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου Νέας Ευρυάλης Γλυφάδας, θα παρουσιάσει
την θεατρική παράσταση: “Τα Σκουπίδια” του Γιάννη
Ξανθούλη, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο “Μελίνα
Μερκούρη” Ανατολικής Ρωμυλίας 127, Άγιος Τρύφωνας, Άνω Γλυφάδα.
Παραστάσεις:
Παρασκευή 15, Σαββάτο 16, Κυριακή 17 Νοεμβρίου &
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, ώρα 20:30
Είσοδος Ελεύθερη
Εξωρ. και Πολιτ. σύλλογος Νέας Ευρυάλης Γλυφάδας τηλ: 6942423179

Το παραμύθι της Κυριακής
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Άθλα επί Πατρόκλω»
Το Παραμύθι της Κυριακής
στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, στο πλαίσιο της
αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του
2014 είναι αφιερωμένο
στους αθλητικούς αγώνες
που οργάνωσε ο Αχιλλέας
για να τιμήσει τον φίλο του
Πάτροκλο (Ραψωδία Ψ της
Ιλιάδας). Η ιστορία των
αγώνων θα παρουσιαστεί
σε ελεύθερη απόδοση από
την αφηγήτρια Νίκη Κάπαρη, ενώ ο μουσικοσυνθέ-

Οι ευεργετικές
ιδιότητες
κάποιων
τροφών
Το ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β
οργανώνει ομιλία με
θέμα «Οι ευεργετικές
ιδιότητες κάποιων τροφών», για την Τετάρτη
14 Νοεμβρίου στις 11 το
πρωί στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης.
Ομιλήτρια είναι η Ευστρατία Πάκα, Διαιτολόγος - διατροφολόγος.

Πνευματικές
βραδιές με
τον Αττικό
Πνευματικό
Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος Γλυφάδας, την
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου
στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και
Δούσμανη, Γλυφάδα, θα
μιλήσει η Αννα Κωνσταντινίδη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, με θέμα την
“Ασκηση και Υγεία”.

της Γιάννης Ψειμάδας θα
πλαισιώσει την αφήγηση με
μουσική και ήχους.
Αρχαιολογική παρουσίαση:
Δρ Αλεξάνδρα Χριστοπούλου.

Τηλ. Επικοινωνίας:
2132144891
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησιών 44 & Τοσί-

τσα 1, Αθήνα, 2108217724,
2108217717, 2132144891,
eam@culture.gr, www.namuseum.gr

Βιβλιοπαρουσίαση & Ανταλλαγή Βιβλίου

«Η Μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα»

Το παραμύθι απευθύνεται
σε παιδιά 5-12 χρονών.
Διάρκεια προγράμματος: 50
λεπτά.
Το πρόγραμμα παρέχεται
δωρεάν.
Απαραίτητες οι δηλώσεις
συμμετοχής.

Την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, η “Νέα Ακρόπολη” διοργανώνει
παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Η Μυστική Διδασκαλία του
Πλάτωνα» του συγγραφέα Σάββα Παττακού των εκδόσεων
«Νέα Ακρόπολη». Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τα 2000 χρόνια από την ίδρυση της ακαδημίας του Πλάτωνα, του φιλοσόφου αυτού με το
διαχρονικό τρόπο σκέψης.
Μετά τη παρουσίαση θα ακολουθήσει βραδιά ανταλλαγής
Βιβλίου - “booksharing”. Mε διάθεση να μοιραστούν και να
προσφέρουν στον άλλο ό,τι καλύτερο μπορούν, διαλέγουν
ένα ή και περισσότερα βιβλία να τα ανταλλάξουν με άλλους.
«Νέα Ακρόπολη» Αγίου Μελετίου 29, Κυψέλη
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Οι ταινίες θα προβάλλονται στο Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφ. Μαραθώνος
117 Παλλήνη, δίπλα από
ΟΑΕΔ).

Η Σταχτοπούτα

Αφιέρωμα για τον Κ.Π. Καβάφη
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου “Δρυάδες” και η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών “Αγία Σοφια” οργανώνουν την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. μουσικό αφιέρωμα στον Κ. Καβάφη για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του.
Η εκδήλωση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (Λ. Κρυονερίου 3).

Κωμική όπερα σε δύο πράξεις του Τζοακίνο Ροσσίνι
Για δύο ακόμη παραστάσεις 10, 13 Νοεμβρίου - 8μ.μ.

Εθνική Λυρική Σκηνή

O Γεράσιμος Γεννατάς σε σκηνοθετική
επιμέλεια Θανάση Χαλκιά θα παρουσιάσουν μια πολιτική επιθεώρηση διαμαρτυρίας, σατιρίζοντας καταστάσεις και
πρόσωπα. Θα μοιραστεί μαζί σας σκέψεις
και συναισθήματα, ιδέες και προβληματισμούς.

[Ο θρίαμβος της καλοσύνης
ή η εκδίκηση του καλού]
Μια από τις πιο απολαυστικές κωμικές όπερες του Τζοακίνο Ροσσίνι ξεκίνησε η
καλλιτεχνική περίοδος 201314 για την Εθνική Λυρική
Σκηνή. Το διάσημο παραμύθι
της Σταχτοπούτας μεταφέρεται σε ένα off Broadway
θέατρο της Νέας Υόρκης
στην εποχή της “Μεγάλης
Ύφεσης”, ενώ αντί για γοβάκι την λύση δίνει ένα
ακριβό βραχιόλι.

Στην παράσταση θα ακουστούν ζωντανά, σε
πρώτη εκτέλεση, μελοποιημένα ποιήματα των
Μπρεχτ, Μαγιακόφσκι, Λασκαράτου, Έλιοτ,
Σαχτούρη, Τζόυς, απ' τον ίδιο τον συνθέτη
Γιώργο Κομπογιάννη κι άλλους τρεις μουσικούς.
Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κι ο κόσμος ολόκληρος αποτελούν μια αρένα ανθρώπινης εξαθλίωσης όπου πρωταγωνιστούν
σύγχρονοι τύραννοι, με θεατές τους λαούς, και

Διευθύνει ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της
Καμεράτας, Γιώργος Πέτρου. Σκηνοθετεί, στην
πρώτη της συνεργασία με
την ΕΛΣ, η ανερχόμενη Ροδούλα Γαϊτάνου, η οποία

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Με τον Γεράσιμο Γεννατά

σκηνές από σκληρούς αγώνες και προδομένα
όνειρα.
«Όμως εσείς,
θα το μπορούσατε ποτέ καθώς εγώ,
τον εαυτό σας να γυρίσετε τα μέσα του όξω,
Έτσι που να γενείτε ολάκεροι ένα στόμα;»

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός
Ώρα έναρ.: Τετάρτη 20.00, Πέμπτη: 21.00
Τιμή εισιτ.: 15 € / 12 € φοιτητικό/ 15 € τα
δύο άτομα ανέργων.

έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία σε βρετανικά
θέατρα μεταξύ των οποίων
και η Royal Opera του Λονδίνου.
Η Σταχτοπούτα χαρακτηρί-

όπου κυριαρχεί το κωμικό
στοιχείο, η παραμυθένια
ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούν τα υπέροχα σκηνικά και κοστούμια και
βέβαια η γεμάτη εικόνες και

ζεται από ρέουσα ιδιαίτερα
μελωδική μουσική, σκηνές
με έντονη θεατρικότητα και
ένα ποιητικό κείμενο με
διαρκείς ανατροπές. Πρόκειται για μια παραγωγή

συναισθήματα μουσική του
Ροσσίνι.
Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, Στάση
Μετρό Πανεπιστήμιο, Τηλ.
πωλήσεις 210 36 62 100
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“Διάκριση και κοινωνία”
Η πρωτοβουλία "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" οργανώνει εκδήλωση με θέμα: "ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ",
τη Δευτέρα 18 Νοέμβρη στις 7:30 το βράδυ στην Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης.
Η ικανότητα του πολίτη να διακρίνει, απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή κοινωνία.
Ένα ζωτικό θέμα που διαπερνά όλες τις εκφάνσεις της
ζωής, όπως τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τα γλωσσικά
ερεθίσματα και εκφραζόμαστε, τις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, τη δομή της κοινωνίας και τη στάση του
πολίτη μέσα σε αυτήν.
Τα θέματα που θα εξεταστούν είναι:
"Η ικανότητα διάκρισης στη γλώσσα", Ευγενία ΜαγουλάΜπακατσέλου, Γλωσσολόγος
"Διάκριση και διαπροσωπικές σχέσεις", Ζαΐρα Διγενή
Μπέζα, Καλλιτέχνις
"Η πολιτική εφαρμογή της διάκρισης", Σπύρος Κοντόπουλος, Αρχιτέκτονας
Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικές συνθέσεις του
Κώστα Δέδε.
Πολιτιστικό τμήμα της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης
Βούλας, οργανώνει δράση “Καθαρίζουμε τη Βούλα μας,
Προστατεύουμε το περιβάλλον”, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου το πρωί. Καθαρίζουν:
• Τα 124 στρέμματα • Την πλατεία Άλσους • Την πλατεία
Δαβάκη • Το Λυκόρεμα • Το ρέμα Υμμητού • Το ρέμα
Χλόης • Τα φρεάτια Υδροσυλλογής
Σημείο εκκίνησης Πλ. Άλσους, Ζακύνθου και Προόδου.
Εθελοντική Ομάδα Βούλας
Τηλ. 2132020199 Fax: 2132020198

Εικαστικά Μαθήματα
στο Δήμο Κρωπίας
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ στο χώρο της Δεξαμενής
Αρχάριοι:
10:00 – 12:00
Προχωρημένοι: 12:00 – 14:00 Έφηβοι: 14:30 – 16:30
Υπεύθυνη: Βασιλική Πιστικού (τηλ.: 6979449011)
ΘΕΑΤΡΟ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κρωπίας, ώρα 7μ.μ.
(Νικ. Ντούνη 4, 2ος όροφος, πάνω από το ΚΑΠΗ)
Ενήλικες: Τετάρτη 19:00 – 22:00
Υπεύθυνη: Μαρία Παπαχρήστου (τηλ.: 6937031414)
Έφηβοι: Κυριακή 11:00 – 14:00
Υπεύθυνη: Κατερίνα Σκουρλή (τηλ.: 6945108801)

ΧΟΡΟΣ
Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κρωπίας
(Νικ. Ντούνη 4, 2ος όροφος, πάνω από το ΚΑΠΗ)
Παιδιά – Έφηβοι: 14:30 – 15:30 & 15:30 – 16:30
Αρχάριοι: 16:30 – 17:15, Ενήλικες 17:15 – 18:30
Ομάδα Εκδηλώσεων 18:30 – 20:30
Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Ιερωνυμάκη (τηλ.: 6973238236)

Όλα τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ

Πρόστιμα σε Δημοτικές και Περιφερειακές
παρατάξεις για προεκλογικές δαπάνες του 2010
Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να ολοκληρώσει τον έλεγχο, η Επιτροπή Ελέγχου
Δαπανών και Προεκλογικών Παραβάσεων, για παρατυπίες στις εκλογές του
2010 από δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις.
Στο παρά πέντε των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Τυχαίο
γεγονός;
Από την Αττική, σε 86 παρατάξεις μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στις εκλογές
βρέθηκαν λανθασμένα προεκλογικά οικονομικά στοιχεία. Τα λάθη αυτά αφορούν υπέρβαση του καθορισμένου με νόμο πλαφόν στις προεκλογικές δαπάνες,
αδυναμία δικαιολόγησης προέλευσης χρημάτων ή παράλειψη δήλωσης εξόδων
στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Πρόστιμα από πολύ χαμηλά, έως και εξοντωτικά.

Η λίστα με τους Συνδυασμούς της Ανατολικής Αττικής, και
το πρόστιμο:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Ενωμένη Πολιτεία, Δήμος Μαραθώνα, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο, Ιορδάνη Λουίζο, 1.824 ευρώ.

Δήμος Παλλήνης, με επικεφαλής τον
Σπύρο Κωνσταντά, 12.000 ευρώ.
Σαρωνική Συμμαχία, με επικεφαλής
τον Σταμάτη Γκίνη, 615 ευρώ.

Νέα Τετράπολις Βαρνάβας, Γραμματικό, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, με
επικεφαλής τον Νίκο Ιωνά, 12.027 €.
Δύναμη Ελπίδας, Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με επικεφαλής τον
Γιώργο Αδάμο, 369 €.
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Πάμε
Μπροστά, Δήμος Μαρκοπούλου
Μεσο-γαίας, με επικεφαλής τον νυν
Δήμαρχο, Σωτ. Μεθενίτη, 14.200 €.
Δημοτική Οικολογική Συνεργασία
Παλλήνης, με επικεφαλής τον
Γιώργο Μπουλμπασάκο, 1.150 €.
Ριζοσπαστική Δράση για την Παλλήνη, με επικεφαλής τον Θεώδορο
Γκοτσόπουλο, 3.600 €
Δήμος Ισχυρός Πόλη Με Όραμα,

Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού
Σχολείου Κρωπίας
Ευχαριστήριο
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου
δημοτικού σχολείου Κορωπίου και ο Διευθυντής, εκφράζουν τις ευχαριστίες
στην εταιρεία διαχείρισης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ιδιαίτερα στον αρμόδιο του, Γ. Ζαχαριάδη, που μετά την
αίτηση μας για την κάλυψη διαφόρων
αναγκών του σχολείου μας, μπόρεσε και
ανταποκρίθηκε με την προσφορά ενός
κλιματιστικού απαραίτητου για μια τάξη,
και ενός φωτοτυπικού μηχανήματος απαραίτητου για την διδακτική λειτουργία
του σχολείου, συμβάλλοντας σημαντικά
στην κάλυψη μέρους των αναγκών του
1ου δημοτικού σχολείου Κορωπίου.

Παιανία, Σύγχρονη Πόλη, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο, Γιώργο
Σιώκο, 6.500 €.

Ωρωπό, με επικεφαλής την Ιωάννα
Στεργίου, 1.528 €.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρμα Πολιτών, Περιφέρεια Αττικής, με επικεφαλής τον Γιάννη Δημαρά, 50.000 ευρώ και έκπτωση του κ.
Δημαρά από το αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου.
Αττική Οδός Περιφέρεια Αττικής, με
επικεφαλής το νυν Υπουργό Υγείας,
Άδωνι Γεωργιάδη, 12.903 €.
Αττική Οικολογική Κίνηση, με επικεφαλής τον Κώστα Διάκο, 10.000 €.
Από την παράταξη «Γιάννης Δημαράς
- ρμα Πολιτών», το αξιοπερίεργο
είναι ότι ο Γ. Δημαράς εκπίπτει και της
θέσης του περιφερειακού συμβούλου.
Η παράταξη «Γιάννης Δημαράς Αρμα
Πολιτών», σε ανακοίνωση που δημοσίευσε γράφει μεταξύ άλλων για το
θέμα: Τώρα, ενόψει των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών για τη χώρα
και αφού δεν κατάφεραν να μας εξοντώσουν, βάζουν στο παιχνίδι τη διορισμένη κρατική αποκεντρωμένη
Περιφέρεια. Αποφάσισαν, με απολύτως παράνομο τρόπο, την έκπτωση
από το αξίωμα του Περιφερειακού
Συμβούλου του Γιάννη Δημαρά.

Αλλάζουμε Μαζί Νέος Δήμος Νέα
Αρχή, Δήμος Παιανίας, με επικεφαλής τον Ισίδωτο Μάδη, 7.255 €.

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ πέφτουν πρόστιμα
στον νυν δήμαρχο Κ. Κόκκορη και τον
τέως δήμαρχο Στ. Λανδράκη

Για την Πόλη μας του Δήμου Αχαρνών, με επικεφαλής τον Δήμαρχο της
πόλης, Σωτήρη Ντούρο, 638 ευρώ.

Δυνατή
Γλυφάδα
Κώστας
Κόκκορης, με επικεφαλής τον νυν
Δήμαρχο, Κώστα Κόκκορη, 9.100 €.

Παναχαρναϊκή Ακηδεμόνευτη Κίνηση
Πολιτών, Αχαρναί, με επικεφαλής
τον πρώην Δήμαρχο, Παναγιώτη Φωτιάδη, 10.838 €.

Άμεση παρέμβαση, Δήμος Γλυφάδας, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο, Στέλιο Λανδράκη, 8.600 €.

Δημοτική Αλλαγή Ραφήνας - Πικερμίου, με επικεφαλής τον Γιώργο Χριστόπουλο, 3.190 €.
Οικόπολις για την Πόλη της Καρδιάς
μας Ραφήνα - Πικέρμι, με επικεφαλής τον Γιώργο Μερτίρη, 8.103,78 €.
Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη Πόλεις
για να Ζεις, με επικεφαλής τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, 24.946 €.
ΔΑΔΑ με Όραμα, Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με επικεφαλής
τον Άγγελο Αποστολάτο, 63.808 €.
Αλλάζουμε Μαζί Νέος Δήμος Νέα
Αρχή, Δήμος Παιανίας, με επικεφαλής τον Ισίδωτο Μάδη, 7.255 ευρώ.
Ενεργοί Πολίτες η Άλλη Πρόταση

Πηγή: epoli.gr

Τα πρόστιμα αυτά αφορούν κατά κύριο
λόγο στη μη ανάρτηση των εσόδων
των συνδυασμών στην Κεντρική Βάση
Δεδομένων, την αναντιστοιχία μεταξύ
των βιβλίων των συνδυασμών και των
καταχωρήσεων στην Κεντρική Βάση
Δεδομένων, αλλά και τη διακίνηση εσόδων- εξόδων με άλλα μέσα πλην τραπεζικού λογαριασμού.
Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών θα μεταβιβάσει τα πρίστμα στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος
είναι και ο ίδιος ”παραβάτης”για παραλείψεις ως υποψήφιος Δήμαρχος
Αιγάλεω με 24.550 €...
Αναμένονται αντιδράσεις.
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Παράταση υποβολής
αιτήσεων στο πρόγραμμα
«Δράση για την Κοινωνική και
Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων»
Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας παρατείνει την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη τοπική
δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και
Λαυρεωτικής» μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος
αριθμός των δικαιούχων για το Δήμο.
Η παράταση θα λήξει με τη συμπλήρωσή των θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα τις
αιτήσεις συμμετοχής,καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 13:00 - 15:00, στο Δήμο Μαρκοπούλου, στον
2ο όροφο. Υπεύθυνη για την παραλαβή του φακέλου
είναι η Δέσποινα Σταυρουλάκη.
Η υποβολή του φακέλου μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως
ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή εναλλακτικά ταχυδρομικώς, συστημένο με απόδειξη παραλαβής,
στις παραπάνω διευθύνσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν, είτε τηλεφωνικά στο 22990
20121 ή μέσω mail methenitis@markopoulo.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα www.topekoergasia.gr.

Kάλεσμα της
Ριζοσπαστικής Κίνησης
Πολιτών ΒΒΒ
Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης θα διεξάγει την ιδρυτική της συνέλευση την Κυριακή, 10/11, και ώρα 11 π.μ. στην
Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2).
Καλούμε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες
― να ρίξουμε φως στο σκοτάδι των μνημονίων
― να ανοίξουμε την συζήτηση για το πως οραματιζόμαστε το δήμο μας
― να ζωντανέψουμε τη δημοκρατία στα δημοτικά πράγματα
- να συγκροτήσουμε μια πλατιά ριζοσπαστική κίνηση
για την ανατροπή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Eπικοινωνία: Κότσαλης Γιώργος 6977213243
kotsalisgior@yahoo.gr

Εθελοντική Αιμοδοσία
Σάββατο 30 Νοεμβρίου
στο Δήμο Παλλήνης
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, ο Δήμος Παλλήνης
καλεί όλους τους δημότες σε Εθελοντική Αιμοδοσία, στο Δημαρχείο Παλλήνης, στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, από τις 9:00
το πρωί έως και τις 13:00, σε μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης

Μην επαναπαύεστε στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να
συμβεί σ εσάς. Σε πέντε λεπτά… σώζετε μια ζωή!

Συζήτηση και ψήφισμα για την παιδεία
στο Δήμο Παλλήνης
Την 1η Νοέμβρη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με μοναδικό θέμα την παιδεία, μετά από
αίτημα της Ενωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Παλλήνης και την υπογραφή 25
δημοτών.
Πέντε ώρες συνεδρίασης· για άλλους
επoικοδομητικές για άλλους “χάσιμο
χρόνου”. Μετά λοιπόν από πέντε ώρες

συζήτηση εκδόθηκε ψήφισμα στο
οποίο μεταξύ άλλων γράφουν:
[...]
Όλοι εμείς απαιτούμε το σχολείο των
ίσων ευκαιριών, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα, υποχρεωτικού δωδεκάχρονου χαρακτήρα, με δωρεάν
παρεχόμενη μόρφωση, με πρόσβαση
σ’ αυτή για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Δημόσια δωρεάν Τε-

7 Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Παλλήνης
Τον “κώδωνα” κρούει ο Τ. Μπουντουβάς:
Να μην κινδυνεύσουν πάλι παιδιά, δάσκαλοι,
νηπιαγωγοί και το υπόλοιπο προσωπικό των Σχολείων.
Την περσινή σχολική χρονιά και μετά από μια δυνατή βροχή, υπερχείλισε
το κεντρικό ρέμα (Ραφήνας) στο ύψος του 7ου Δημοτικού Σχολείου και του
7ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης.
Τα νερά εκτός από τις
άλλες καταστροφές που
προκάλεσαν (Λεωφ. Σπάτων) μπήκαν με ορμή στον
χώρο των Σχολείων με
αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο προαύλιος χώρος, αίθουσες και γραφεία.
Εκτός από τις μεγάλες υλικοτεχνικές καταστροφές
που προκλήθηκαν, το κυριότερο ήταν ότι κινδύνευαν τα παιδιά των
σχολείων.
Αποφευχθήκαν τα χειρότερα χάρη στη διορατικό-

τητα και την ταχύτητα
ενεργειών των Διευθυντριών και των Εκπαιδευτικών των Σχολείων καθώς
και Γονέων.

Αιτία της υπερχείλισης
είναι ο μη καθαρισμός του
ρέματος. Η αρμοδιότητα
αυτή ανήκει στη Περιφέρεια Αττικής.
Μέχρι σήμερα και ενώ πλησιάζει ο Χειμώνας, δεν
έχουν γίνει οι απαραίτητες
παρεμβάσεις ώστε να μην
επαναληφθεί το περσινό
φαινόμενο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Τρίτης, έθεσα το θέμα
και ρώτησα ποιες ενέργειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Η απάντηση
ήταν ότι υπάρχει αλληλογραφία με την οποία ζητήθηκε από την Περιφέρεια
να γίνουν οι απαραίτητες
παρεμβάσεις, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
Επειδή αυτός ο τρόπος
ενεργειών του Δήμου ήταν
αναποτελεσματικός, απαιτούνται άλλες ενέργειες
και άλλες πρωτοβουλίες.
Ταυτόχρονα ό ίδιος ο
Δήμος πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία
τοιχείου κοντά στα Σχολεία ώστε να μην κινδυνέψουν πάλι τα παιδιά, οι
δάσκαλοι και το υπόλοιπο
προσωπικό των Σχολείων.

χνική/Επαγγελματική
Εκπαίδευση
μετά το Λύκειο. Αποκλειστικά δημόσια
και δωρεάν Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση.
Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό κλίμα που
έχει δημιουργήσει η γενικευμένη
κρίση που βιώνει η κοινωνία μας δεν
παύουμε να οραματιζόμαστε και να
αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο
αύριο, από σήμερα κιόλας.
Διεκδικούμε:
• Διπλασιασμό, τουλάχιστον, του κρατικού προϋπολογισμού, για την Παιδεία για το 2014. Ενίσχυση άμεσα με
έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών
•
Καμμιά διαθεσιμότητα/απόλυση.
Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για
την κάλυψη όλων των κενών.
• Άμεση λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των νηπιαγωγείων και εξασφάλιση της ομαλής τους λειτουργίας.
• Αναβάθμιση και ομαλή λειτουργία
του ολοήμερου σχολείου
• Λύκειο-φορέα γνώσης και όχι εξεταστικό κέντρο προθάλαμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Δωρεάν και ασφαλή μεταφορά των
μαθητών προς και από τη σχολική μονάδα με ευθύνη του κράτους. Δωρεάν
μετακίνηση όλων των μαθητών σε όλα
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα για
να την αποτιμάμε με κέρδη και ζημιές!
Είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά
Όλοι μαζί γονείς, εκπαιδευτικοί, τοπική αυτοδιοίκηση και μαζικοί και εργατικοί
φορείς
μπορούμε
να
κερδίσουμε και θα κερδίσουμε.

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την Αποχέτευση
Σαρωνίδας, Αναβύσσου & Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τους Περιβαλλοντικούς Όρους που έχουν επιβληθεί για
το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων
του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκεράμου) και παραλαβή του εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης των περιοχών Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας.
Στη συνεδρίασή του την Πέμπτη
31/10/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο
Σαρωνικού γνωμοδότησε θετικά για
τη μελέτη αναβάθμισης της Ψυττά-

λειας και παρέλαβε και ενέκρινε τις
μελέτες για τα εσωτερικά δίκτυα των
παραπάνω περιοχών.
Είχε προηγηθεί πριν από 15 περίπου
ημέρες και η παραλαβή των εσωτερικών δικτύων της περιοχής του Λαγονησίου. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του
χρόνου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τον κεντρικό
αγωγό στην παραλιακή λεωφόρο, που
εκπονείται από την ΕΥΔΑΠ.
Ο Δήμος έχει υποβάλει το πρόγραμμα

για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ
(προϋπολογισμός 79 εκατ. € περίπου).
Με την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων, ο Δήμος θα είναι σε θέση να δημοπρατήσει το σύνολο του παραπάνω
έργου. Με το σωστό σχεδιασμό, ο
Δήμος Σαρωνικού κατάφερε να προγραμματίσει έτοιμο προς υλοποίηση
ένα μεγάλο έργο υποδομής (αποχέτευση παραλιακών περιοχών) δίνοντας οριστική λύση σε ένα χρόνιο
πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για δεκαετίες τους κατοίκους της περιοχής.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Προτιμάμε να πληρώνουμε...
Να μην ψηφίζουν κάποιοι σύμβουλοι την κατάργηση
της υποχρέωσης καταβολής χρημάτων για τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς στα 3Β, το καταλαβαίνω...
Να μην το αποδέχονται όμως οι γονείς και να προτιμήσουν τη μείωσή τους, δεν το καταλαβαίνω με τίποτα.

Ή έχουν δεχτεί στο κεφάλι με τη “σέσουλα” το ράντισμα από τα αεροπλάνα καθ’ ότι ανοιχτή περιοχή
εδώ στα 3Β και σε βρίσκει πιο εύκολα, ή ο μερκελισμός πέρασε στο πετσί τους με ...τσιπάκι.

τάξεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις και την υποχρέωσε να καταβάλει από 5.000 ευρώ στον καθένα από
τους ενάγοντες, καθώς και τη δαπάνη για δικαστικά
έξοδα

Καταδικάστε την Ελλάδα

Καλά ως εδώ, αλλά άνθρωποι καταδικάζονται σε θάνατο γιατί δεν έχουν περίθαλψη, άλλοι καταδικάζονται
σε αναλφαβητισμό γιατί δεν έχουν παιδεία και άλλοι
βρίσκονται στο δρόμο γιατί τους παίρνουν το σπίτι. Κι
όλα αυτά όχι γιατί κάτι στραβό έκαναν οι ίδιοι, αλλά
γιατί τους βίασαν και τους τα επέβαλαν.

Με τελεσίδικη απόφασή του, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάζοντας την υπόθεση "Βαλλιανάτος
και άλλοι κατά Ελλάδος", έκρινε ότι δεν είναι πειστικοί
οι λόγοι που το ελληνικό δίκαιο εξαιρεί τα ζευγάρια του
ιδίου φύλου από τον νόμο περί πολιτικής ένωσης των
ζευγαριών, που εισήχθη στην ελληνική νομολογία το
2008.
Με την απόφασή του, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην ιδιωτική και
οικογενειακή ζωή, καθώς και για παραβίαση των δια-

Αρχαία Ελληνική Κωμωδία και
Σατυρικό δράμα
«Κωμωδία εστίν η εν μέσω λαού κατηγορία,
ήγουν δημοσίευσις»
( Διονύσιος Θράκας)
«Και των ποιητών οι άκροι της ποιήσεως,
κωμωδίας μεν Επίχαρμος ,τραγωδίας δε
Όμηρος» (Πλατ .Θεαίτητ. Ι52ε)
Και τελικά την παράφραση του Αριστοτελικού
κανόνα η Κωμωδία είναι «μίμησις πράξεως
γελοίας και αμοίρου μεγέθους τελείου».
Η αρχαία ελληνική Ποίηση διακρίνεται σε Επική,
Λυρική και Δραματική. Η δε Δραματική, διαιρείται σε Τραγωδία, Κωμωδία και Σατυρικό δράμα.
Σε περασμένα άρθρα είχαμε ασχοληθεί διεξοδικά, με την Τραγωδία. Είχαμε αναφερθεί, στο ότι
η Αρχαία ελληνική Τραγωδία άρχισε από τον
πένθιμο διθύραμβο, ο οποίος σε συνέχεια εξελίχθηκε, δια του χορού και των υποκριτών και με
τον διάλογο και την κίνηση σε δράμα. Ο πρώτος
δε υποκριτής εισήχθη από τον Θέσπι, ο δεύτερος
από τον Αισχύλο και ο τρίτος από τον Σοφοκλή.
Ας υπενθυμίσω, ότι στη διαμόρφωση του δράματος (ήτοι από το δρώ) αρχικά συνέβαλαν οι τραγικοί χοροί του
Αρίονα στην Κόρινθο, του
Πρατίνου στη Φλιούντα κοντά στον Ασωπό ποταμό, και οι ενέργειες του Κλεισθένη στη Σικυώνα.
Η Ελληνική Τραγωδία ολοκληρώθηκε στην τελειοποιημένη της μορφή μόλις κατά τον 5ο π.Χ.
αιώνα, οπότε και πήρε το όνομα Αττική Τραγωδία.
Η Κωμωδία ετυμολογικά έχει τη ρίζα στη λέξη
“Κώμος”. Κώμος = αγροτική γιορτή, Κωμαστές δε
ονομάζονταν οι εύθυμες παρέες των μεθυσμένων, που περιφέρονταν στους δρόμους κατά τις
Διονυσιακές γιορτές λέγοντας χυδαία αστεία και
προβαίνοντας σε άσεμνες κινήσεις και χειρονομίες. Αργότερα στους ευωχούμενους εορταστές

και στο μαινόμενο πλήθος, προσετέθη το τραγούδι ή “Ωδή”, σε κατάληξη δε με τη λέξη
“Κώμος” έφτασε να υπονοείται κάθε εύθυμη
παρέα και εορταστική συγκέντρωση. Οι “κωμαστές”, με τύμπανα και ηχούντα χάλκινα αντικείμενα, συνόδευαν τα τραγούδια τους, που όπως
είπαμε ήταν άσεμνα, περιδιαβάζοντες στις γειτονιές με αλληλοπειράγματα. Μερικές φορές
ανεβασμένοι σε άμαξες, έψελναν τις γνωστές
“εξ αμάξης” χυδαιότητες και με πρόστυχες κινήσεις και βωμολοχίες προκαλούσαν τους ανύποπτους
περαστικούς,
«λοιδορουμένοις
αλλήλοις».Τα τραγούδια τους ήταν φαλλικού περιεχομένου, καθώς δε εκράδαιναν τεράστιους
χειροποίητους δερμάτινους φαλλούς εκαλούντο
Φαλληφόροι, Ιθύφαλλοι ή και Αυτοκάβαλοι. Οι τελευταίοι ελέγοντο έτσι διότι απήγγελον ανάξια
λόγου ποιήματα τα οποία αργότερα πήραν το
όνομα Ίαμβοι. «Ύστερον δε ίαμβοι ωνομάσθησαν
αυτοί τε και τα ποιήματα αυτών».
Στην όλη αυτή παραβατική και ηθική εκτροπή του
πλήθους, συνέβαλε και η άμετρη κατάχρηση στον
άφθονο οίνο, ιδία κατά τις γιορτές του τρυγητού
και του ανοίγματος των βαρελιών.
Εξ όλων αυτών λοιπόν γεννήθηκε η πρωτόγονη
κωμωδία. Να σημειωθεί δε ότι μερικές φορές οι
“κωμαστές” από υψηλά ανεβασμένοι στη γέφυρα
του Κηφισού, επιδίνονταν σε λεκτική βωμολοχία
και εκ της θέσεώς τους τότε τους λέγανε “Γεφυριστές”.
Για τον πρωτόγονο αυτοσχεδιασμό, τον κοινό
στο τραγικό και κωμικό δράμα, σχετικά ο Αριστοτέλης στην “Ποιητική” του, μας λέγει: «γενομένη ούν η τραγωδία αυτοασχεδιαστική και αυτή
η κωμωδία»
Στην Κωμωδία ο Χορός και μάλιστα ο Κορυφαίος
του Χορού, εξυμνούσε τον Διόνυσο, αλλά και
έλεγε διάφορα φαιδρά και αστεία για να τέρπονται οι θεατές. Τα μέλη του χορού, φαλλοφόροι και

Γι’ αυτή την παραβίαση του δικαιώματος στην υγεία,
του δικαιώματος στην παιδεία, του δικαιώματος της ιερότητας του απαραβίαστου της οικογενειακής εστίας,
ποιο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν θα
καταδικάσει την Ελλάδα;
Γιατί μόνο για το θεαθήναι υπάρχουν τελικά κάποιοι
οργανισμοί.

μεταμφιεσμένοι σε «προγάστορες ως εγκυμονούντες ή άλλως σωματικά και κατά πρόσωπον
δύσμορφοι και παραμορφωμένοι», συμμετείχαν
σε άσεμνα δρώμενα. Αρχικά αυτή η μορφή της
πρωτόγονης Κωμωδίας ήταν μια πράξη, ανοργάνωτη και χωρίς κανένα προσχεδιασμό. Αργότερα
στα Μέγαρα της Αττικής, για πρώτη φορά η Κωμωδία άλλαξε μορφή. Προσετέθηκαν διάλογοι, περιορίστηκε σε ένα βαθμό το άσεμνο κείμενο, αλλά
τα “Μεγαρικά αστεία” που ελέγοντο ήταν τόσο
φτηνά, που η ρήση “Μεγαρικό αστείο” έγινε σλόγκαν της ευτέλειας και της ασημαντότητας.
Πατέρας της Κωμωδίας θεωρείται ο Επίχαρμος.
Ο Επίχαρμος έζησε στις Συρακούσες. Το 520 π.Χ.
μάλιστα είχε διακριθεί και βραβευθεί στην “εύθυμη” ποίηση.
Ο Επίχαρμος ανέβασε το επίπεδο του κωμικού
δράματος, έδωσε στο μύθο πλοκή, εξελικτική
φάση και λύση. Από τα Μέγαρα και τη Σικελία, με
καθυστέρηση αρκετή και μετά τους Περσικούς
πολέμους, δηλαδή μετά το 480 π.Χ. το αρχαίο
κωμικό δράμα* γίνεται αποδεκτό και στην Αθήνα,
όπου με τον Αριστοφάνη δίνει την κορυφαία του
εξέλιξη, στην Αττική Κωμωδία. Η έντεχνη μίμηση
τώρα ψυχαγωγεί, και τολμηρά, ψέγει και καυτηριάζει. Γίνεται ένα πολιτικό και κοινωνικό όπλο. Ο
Αριστοφάνης χρησιμοποιεί τον άσεμνο και χυδαίο λόγο, όχι απλά για να ξεσηκώσει ό,τι χαμηλό του ενστίκτου στον άνθρωπο, αλλά
εσκεμμένα για να περάσει το δικό του κοινωνικό
μήνυμα. Στις παρεκτροπές όσον αφορά τον
χλευασμό, η πολιτεία δια αυστηρού νόμου είχε
απαγορεύσει την από σκηνής ονομαστική διαπόμπευη η οποία όμως σε μερικές περιπτώσεις,
λόγω δημοκρατίας καταπατήθηκε.
Στην Κωμωδία της κλασικής εποχής η παράσταση
άρχιζε με τον Πρόλογο, από ένα ηθοποιό, δια του
οποίου γινόταν η εισαγωγή στην υπόθεση του
έργου. Σε συνέχεια, στην κυκλική Ορχήστρα της
σκηνής, με την Πάροδο, δηλαδή την είσοδο του
χορού προχωρούσε η εξέλιξη της υπόθεσης. Οι
μερίδες του χορού ηχηρά αντιμάχονταν, όχι μόνο
με χυδαία λεκτική σύγκρουση, αλλά πολλάκις και
με χειροδικίες προς μεγάλη «τέρψιν και απόλαυσιν» των θεατών οι οποίοι με φωνές και ανάλογες χειρονομίες δεν έπαυαν να συμμετέχουν.
Μετά τη Συμπλοκή στη σκηνή, ερχόταν η συμφιλίωση με τη Λύση του δράματος, και την επικράτηση της μερίδας της, η οποία πάντοτε
εκπροσωπούσε το προσδοκώμενο μήνυμα και το
σκοπό του ποιητή. Το πρώτο μέρος της παρά-

στασης τελείωνε με όλο το θίασο επί σκηνής
που τραγουδούσε. Το δεύτερο μέρος της παράστασης, ήταν αφιερωμένο σε ευχάριστα σκιτσάκια, παρμένα από την καθημερινότητα.
Με το τέλος όμως του Πελοποννησιακού πολέμου το Κωμικό δράμα, εκ των πραγμάτων εξέπνευσε.
Μετά την Τραγωδία και την Κωμωδία, στη σειρά
τρίτο ερχόταν το Σατυρικό δράμα.
Σε αυτό διατηρήθηκε η τραγόμορφη αμφίεση των
ηθοποιών που ξεχώριζε η αντιπροσωπευτική αλογόμορφη εικόνα του Σειληνού, με τη γαμψή μύτη
και το φαλακρό κεφάλι. Οι Σάτυροι παραμορφωμένοι στο σώμα και δύσμορφοι στο πρόσωπο, προγάστορες ή και κυφωτικοί, με πόδια που κατέληγαν
σε διπλές οπλές ονύχων, χλεύαζαν, ασχημονούσαν
σεξουαλικά, με μια προκλητική ελευθεριότητα. Γενικά οι Σάτυροι έμοιαζαν ωσάν να αναπαρίσταναν
θηρία, αλλά ενίοτε και θεούς. Ο ασελγής χορός
τους εκαλείτο “Σίκινις” και ήταν μια παρωδία της
σοβαρής Τραγωδίας. Πατέρας του Σατυρικού δράματος θεωρείται ο Πρατίνος από τον Φλιούντα του
ποταμού Ασωπού, και από αυτόν το σατυρικό
δράμα μετεμφυτεύτηκε στην Αθήνα. Να σημειωθεί
δε, ότι λόγω της αυστηρότητας των ηθών, γυναίκες
ηθοποιοί δεν έπαιρναν μέρος σε καμιά θεατρική παράσταση. Τις γυναίκες τις υποδύονταν άνδρες με
ανάλογη αμφίεση και σχετικά προσωπεία. Τελικά το
Σατυρικό δράμα ήταν ένα είδος κατάλοιπο της πρωτόγονης Τραγωδίας, με χορούς Σατύρων, θρηνώδη
ξεσπάσματα και γελοίες σκηνές και υπηρετούσε τα
κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα, με σκοπό απλά να
προκαλέσει τον χυδαίο γέλωτα χωρίς να εκπέμπει
κανένα διδακτικό μήνυμα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Την μετά τον Αριστοφάνη αρχαία Ελληνική Κωμωδία την
διακρίνομε σε νέα και μέση. Η Νέα αναφέρεται στην
Αλεξανδρινή εποχή και εκπροσωπείται από τον Μένανδρον και Φιλήμονα .Ως δε Μέσην την μεταξύ 400-330
π.Χ.αιώνα. Μετά δε το 330 π.Χ η Κωμωδία φτάνει πάλι
στη μεγάλης της τελειότητα. Στη μεταβατική περίοδο
400-330 π. Χ. η στην κωμωδία εξαλείφεται η σάτιρα,
εδώ οι χοροί των ορνίθων εκλείπουν και οι άνθρωποι
απορρίπτουν τις φανταστικές επινοήσεις, η δε βωμολοχία παραμερίζεται. Τώρα το υψιπετές ρεαλιστικό πνεύμα
έρχεται να κυριαρχήσει στην πολιτική
------------------------Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα
2) C.M.Bowra‘’Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση ‘’ Εκδ. ΜΙΕΤ
3) C. M. Bowra‘’Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία’’ Εκδ .Εστίας
4) Ι.Χ. Πούλου: “Εισαγωγή εις το Αρχαίον Ελληνικόν
Δράμα” Εκδ. Βροχίδη
5) Alb. Lesky: “Η Τραγική Ποίηση των Αρχαίων Ελλήνων”
Εκδ. ΜΙΕΤ
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Χωρίς επιχορηγήσεις οι Σύλλογοι στα 3Β
Οι επιχορηγήσεις που θα έπαιρναν οι
Σύλλογοι του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, γίνεται όνειρο απατηλό για τη χρονιά που διανύουμε
2013, αφού σε δύο μήνες εκπνέει.
Το θέμα έχει συζητηθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι ευθύς εξ’
αρχής τοποθετήθηκε σε λάθος βάση.
Δεν όρισαν ποιο;i φορείς πρέπει να
επιβάλλεται να επιχορηγηθούν, με
αποτέλεσμα να έρθει προς συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο μία κατάσταση Συλλόγων που δεν τους γνώριζε “ούτε η μαμά τους” και που
μάλιστα έπαιρναν και τα υψηλότερα
κονδύλια επιχορήγησης.
Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
στο Δημοτικό Συμβούλιο 29.10, οι
σύμβουλοι ζήτησαν να επαναξιοποιηθούν τα κριτήρια με κανόνες. Ετσι
αναβλήθηκε τό θέμα για να επανέλθει
σε μία εβδομάδα με προτάσεις από
την Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα
συστάθηκε και μια επιτροπή η οποία

θα συνεπικουρούσε.
Η εβδομάδα πέρασε, η συνεδρίαση
της 4/11 δεν είχε μέσα στην ημερήσια
διάταξη τις επιχορηγήσεις φορέων,
και έτσι συζητήθηκε προ ημερησίας,
μετά από πρόταση δημοτικών συμβούλων, χωρίς βέβαια να είναι κανένας
εκπρόσωπος Συλλόγου, αλλά και οι
σχετικοί φάκελλοι με τον αρμόδιο
υπάλληλο.
Το σώμα ενημερώθηκε ότι η Οικονομική Επιτροπή μαζί με δημοτικούς
συμβούλους έθεσαν ορισμένα κριτήρια τα οποία χώρισαν σε τρεις κατηγορίες και ζήτησαν από τους
συλλόγους νέους φακέλους με επαναξιολόγηση των εκδηλώσεων που
είχαν προγραμματίσει και που για τις
περισσότερες πλέον είχε εκπνεύσει η
ημερομηνία υλοποίησής τους.
Τη Δευτέρα 11/11 έχει δημοτική συνεδρίαση, αλλά πάλι δεν υπάρχει στην
ημερήσια διάταξη το θέμα. Οπότε
“αντίο” επιχορηγήσεις, γιατί τα εντάλ-

ματα υπογράφονται μέχρι 10 Δεκεμβρίου και για να πάει η απόφαση στην
Περιφέρεια και να γυρίσει θέλει 20
ημέρες...
Εχουν όλοι τις ευθύνες τους για την
κατάληξη αυτή και κυρίως η Δημοτική
Αρχή, που δεν όρισε μια διαπαραταξιακή επιτροπή από την αρχή να ορίσει τα κριτήρια και εισέβαλλe κάθε
καρυδιάς καρύδι...
Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τρεις ομάδες φορέων που θα επιχορηγηθούν.
Περιληπτικά έχουν ως εξής:
Γ ομάδα: Πρωτοεμφανιζόμενοι και
νέοι Σύλλογοι με μικρή δράση έως
4000€
Β ομάδα: Σύλλογοι με διακεκριμμένη
παρουσία δράσης στο Δήμο έως
12.000 € και
Α ομάδα: Σύλλογοι με μαζικότητα και
δράση· κυρίως αθλητικοί έως 16.000
€.
Αννα Μπουζιάνη

Αφιέρωμα
Το παρακάτω έμμετρο κυπριακό γνωμικό αφιερώνεται στους πασοκο-νουδούλους κοτζαμπάσηδες και στους πασάδες τους, Μέρκελ, Τόμσεν
και λοιπούς ελλείποντες κρίκους της θεωρίας του
Δαρβίνου:
Το νιν αντάν τρώει την γην
τρώει την γην χαρκιέται,
μα τσείνον ειν που τρώεται
τσαι τσείνον καταλυέται.
Το οποίον σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει ότι
όταν το υνί σκάβει την γη, νομίζει πως σκάβει
την γη, αλλά εκείνο είναι που φθείρεται και καταστρέφεται.
Μη με ρωτήσετε αν μπορούν να καταλάβουν το
νόημα αυτού του γνωμικού οι Σαμαροβενιζέλοι
και οι αλλοεθνείς αφέντες τους. Βεβαίως μπορούν, όσο μπορεί κι ένας μπαμπουϊνος να κατανοήσει τους νεπέριους λογάριθμους.
Γρηγ. Δ. Ρώντας

«Ερυθρές Δεξιαρχίες»
Μιά φορά κι έναν καιρό καλά μου παιδιά ήταν κάτι
«επαναστάτες» του κώ...
Είχαν ένα αλάθητο πολιτικό αισθητήριο να εντοπίζουν τους κατ’ εξοχήν ενόχους της κακοδαιμονίας
μας και να τους εκτελούν στη μέση του δρόμου.
«Φωτεινό» ορόσημο στην ξεφτιλισμένη σταδιοδρομία τους, όταν αποπειράθηκαν να κόψουν το νήμα της
ζωής ενός παιδόπουλου, του ειδικού φρουρού της
ΕΛ.ΑΣ Διαμαντή Μαντζούνη. Μέγας «εχθρός του
λαού» ο Μαντζούνης (!), που ειρήσθω εν παρόδω
είναι ένας νέος άνθρωπος-υπόδειγμα ήθους.
Νύχτα αποκαλυπτηρίων στην «επαναστατική» δράση
τους, όταν εκτέλεσαν έξω από το σπίτι του τον μαχητικό κι ενοχλητικό δημοσιογράφο Σωκράτη Γκιόλια,
έναν εκ των πλέον καταγγελτικών ερευνητών γιά το
γλοιώδες διάπλεγμα εξουσίας. Όλως συμπτωματικώς
και σύμφωνα με μαρτυρίες στενών συνεργατών του
στην ιστοσελίδα «Τρωκτικό», ο Γκιόλιας τρεις μέρες
πριν τον φάνε οι «επαναστάτες» του κώ..., είχε αφήσει στις ορντινάτσες του τότε υπουργού Δημοσίας
Τάξεως Μιχάλη Χρυσοχοϊδη –απουσίαζε στον μήνα
του μέλιτος- έναν ογκωδέστατο φάκελο που περιείχε
στοιχεία- φωτιά γιά την διαπλοκή υψηλόβαθμων
«διωκτών του εγκλήματος» με νονούς του υποκόσμου. Ουδείς «Ιαβέρης» της ΕΛ.ΑΣ ασχολήθηκε σοβαρά με την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γκιόλια,
ούτε κάποιος εισαγγελέας ενδιαφέρθηκε να ζητήσει
τον φάκελο με τις ζουμερές και όζουσες αποκαλύψεις.
Την περασμένη εβδομάδα «οι εχθροί του λαού», οι
υπεύθυνοι για το ξεπούλημα και την υποδούλωση της
χώρας στους μεγαλοτραπεζίτες, εντοπίσθηκαν από
τους αμείλικτους «επαναστάτες-τιμωρούς» σ’ ένα περιφερειακό γραφειάκι τοπικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής». Τρεις πιτσιρικάδες ήταν οι αόρατοι

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

εγκέφαλοι, που δόλια και υποχθόνια έσπρωξαν τον
Γιωργάκη, τον Αντωνάκη και τους λοιπούς –άκηδες
να υπογράψουν τα μνημόνια της υποτέλειας. Οι «επαναστάτες» του κώ... όμως τους εντόπισαν και τους
εκτέλεσαν υποδειγματικά κι εντελώς επαγγελματικά.
Τόσο επαγγελματικά που ...«θου Κύριε φυλακήν τω
στόματί μου». Με πιστόλι ανατολικο-ευρωπαϊκής προελεύσεως, μη χρησιμοποιήσουν κανα γκλοκ και δώσουν λαβή σε κακοπροαίρετα σχόλια. Άλλωστε το
ζάσταβα είναι και πιό φτηνό, όπως συνειρμικά είναι
πολύ φτηνή και η ζωή στις μέρες μας.
Η παγκόσμια μητρόπολη της «Ένοπλης Επαναστατικής Λαϊκής Πάλης» έχει ως γνωστόν μεταφερθεί από
δεκαετίες στο Λάνγκλεϋ της Βιρτζίνια, έδρα της
C.I.A.
- Κύριε διευθυντά, θα χρησιμοποιήσουμε δικούς μας;
- Μη γίνεσαι μαλάκας Τομ. Έχει στην Ελλάδα κάτι κοπρόσκυλα που τα ξύνουν νυχθημερόν στα γυμναστήρια και στις καφετέριες. Θα τους δώσουμε την
ευκαιρία να ξεσκουριάσουν λιγάκι. Ειδοποίησε our
bloody Greeks.
- Ποιόν θα φάμε αυτή τη φορά;
- Θα φάμε δυό-τρεις φασίστες της «Χρυσής Αυγής»,
που θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Θα εκδικηθούμε γιά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, …oh yes.
Όταν η ιταλική Δικαιοσύνη εξιχνίασε την δολοφονία
του Ιταλού πρωθυπουργού Άλντο Μόρο, που είχε
απαχθεί κι εκτελεσθεί το 1978 από τις «Ερυθρές Ταξιαρχίες», απεδείχθη προφητικό ένα σκίτσο-σχόλιο
του κορυφαίου σκιτσογράφου μας ΚΥΡ στην «Κυρια-

κάτικη Ελκευθεροτυπία», την επομένη της δολοφονίας του Μόρο: «Ερυθρές Δεξιαρχίες», τις είχε χαρακτηρίσει ο άπαιχτος ΚΥΡ. «Ερυθρές Ταξιαρχίες»,
επαναστάτες του κώ..., χέρι-χέρι με το ιταλικό παράρτημα της C.I.A, την Μαφία, τον αρχιμασόνο κι αρχιφασίστα Πιέτρο Τζέλι, Μεγάλο Μάγιστρο της
μασονικής στοάς P2 της Ρώμης και πρωτεργάτη σε
δύο απόπειρες στρατιωτικών πραξικοπημάτων κατά
της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στον χορό, εν ενεργεία και
απόστρατοι των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων και των
σωμάτων ασφαλείας, καθώς και εν υπηρεσία δικαστικοί. Όλα τα μωρά στην πίστα.
Αυτό το σακί με σκατά είχε βαφτιστεί «Ερυθρές Ταξιαρχίες». Αυτά και άλλα πολλά αποκάλυψε η έρευνα
της ιταλικής Δικαιοσύνης, υπό την αιγίδα προστασίας
του τότε προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας κι ενός
δαιμόνιου εισαγγελέα –με κάτι «καρύδια» ...νά- που
είχε επιλέξει ο ίδιος την ομάδα έρευνας και δράσης
του, από δικαστικούς και αστυνομικούς κι έδινε αναφορά μόνο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ίδιος
εισαγγελέας και με την ίδια μεθοδολογία έχωσε στην
ψειρού τους νονούς από τις πιό ισχυρές φαμίλιες της
«Κόζα Νόστρα». Απουσίαζε βέβαια εντελώς το γνωστό σ’ εμάς «αντιτρομοκρατικό», τηλεοπτικό σόου,
με τις προσαγωγές μέσα στα μαύρα Cherokee.
«Γατόνια» της Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής,
εξιχνιάστε πρώτα την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και την δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια κι
ύστερα ασχοληθείτε και με την εκτέλεση των χρυσαυγιτών στο Νέο Ηράκλειο. Να θυμάστε όμως, ότι ο
καλός μπάρμπα-Σαμ γίνεται πολύ κακός όταν πειράζουν δικούς του.
Κόντε Δένδια, όταν εσύ πήγαινες, κάποιοι γύριζαν
γιά χιλιοστή φορά, μινίστρο τσαρτσαφέδο.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παλιά έπιπλα; Μεταμορφώστε τα!
Όλοι χρειαζόμαστε που και που αλλαγή του περιβάλλοντος χώρου που περνάμε τις περισσότερες ώρες της ζωής
μας. Κι αν τον τελευταίο καιρό δεν μπορούμε να το κάνουμε λόγω οικονομικής στενότητας, οι σχεδιαστές εσωτερικών χώρων δίνουν ιδέες - λύσεις, πώς να αξιοποιήσετε παλιά έπιπλα αλλάζοντας την χρήση τους και την εικόνα
τους. Στην φωτογραφία δεξιά, έχει χρησιμοποιηθεί ένα παλιό μεγάλο τραπέζι σαν ράφια για βιβλία ή άλλα διακοσμητικά και η μεταμόρφοσή του έγινε κόβοντάς το σε μικρά διαφορετικού σχήματος κομμάτια και βάφοντάς το με
ένα μοντέρνο έντονο μοβ χρώμα.
Διοχετεύστε τον ελεύθερο χρόνο σας σε κάτι δημιουργικό και θα εκπλαγείτε κι εσείς οι ίδιοι πόσα πράγματα μπορείτε να δημιουγήσετε μόνοι σας και επιπλέον θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία για σας, που θα
ξέρετε ότι “κουραστήκατε” για να το πετύχετε.

“90 τρόποι για να αλλάξετε τον κόσμο”
90 τρόπους με τους οποίους θα αλλάξει ο
κόσμος, αναζητούσε το Google Science Fair
2013 και λάβανε μέρος νέοι από όλο τον
κόσμο, ηλικίας 13 έως 18 χρονών με δικά
τους ευρήματα.
Το Google Science Fair 2013 είναι ένας διαδικτυακός διαγωνισμός που σκοπός του

είναι να ανακαλύψει και να προωθήσει νέα
ταλέντα. Για το έτος 2013, έχουν ήδη βγει τα
αποτελέσματα και ο νικητής εκτός των
άλλων θα απολαύσει ένα ταξίδι στα νησιά
Γκαλαπάγκος με την αποστολή του National
Geographic και μία υποτροφία ύψους 50.000
δολαρίων.
Η Ελληνική συμμετοχή εκπροσωπήθηκε

από τον 15χρονο Χαράλαμπο Ιωάννου, μαθητή από την Αθήνα, με το έργο του «εξωσκελετικό γάντι», που κατάφερε να βρεθεί
ανάμεσα στους 15 διεθνείς φιναλίστ του
διαγωνισμού.
Το «εξωσκελετικό γάντι» είναι μια συσκευή
που ενισχύει και στηρίζει την κίνηση της
ανθρώπινης παλάμης, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από
αναπηρία στο άνω μέρος. Έμπνευση για
την τεχνολογική του καινοτομία πήρε από
την γιαγιά του, που πάσχει από αναπηρία
στο άνω άκρο.
Στο διαγωνισμό παρουσιάστηκαν πολλές
ενδιαφέρουσες εφευρέσεις, όπως της
15χρονης Καναδής που παρουσίασε έναν
φακό που λειτουργεί με τη θερμότητα του
χεριού του χρήστη ή την Τουρκάλα που
φτιάχνει βιοπλαστικό από μπανανόφλουδες!
Τον Ιανουάριο του 2014 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον επόμενο διαγωνισμό. Μέχρι τότε μπορείτε να περιηγηθείτε
στο αντίστοιχο site και να γνωρίσετε τις
νέες ιδέες που παρουσιάστηκαν το τρέχον
έτος.

Λαμπαδηδρομία στο διάστημα
Κάθε 4 χρόνια που οι Ολυμπιακοί αγώνες φέρνουν τον
αθλητισμό στην επικαιρότητα, η Ολυμπιακή φλόγα
και ό,τι αυτή πρεσβεύει,
κάνει το γύρο όλου του κόσμου, περνώντας από χέρι
σε χέρι, από πόλη σε πόλη,

λουν ακόμα πιο μακρυά.
Σε μια ιδιότυπη λαμπαδηδρομία λοιπόν το Σάββατο 9
Νοεμβρίου η Ολυμπιακή
δάδα θα κάνει τον πρώτο
της περίπατο στην ιστορία
της, παρέα με δύο Ρώσους
αστροναύτες στο διάστημα,

από χώρα σε χώρα. Φέτος
για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, οι Ρώσοι,
αποφάσισαν να την στεί-

μόνο που δεν θα είναι αναμμένη.
Ο πύραυλος που μεταφέρει
ακόμα - τις στιγμές που

(www.googlesciencefair.com)

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Πληροφορίες θελουν τον Αλέξη Τσίπρα να υπόσχεται δωρεάν αστικές, υπεραστικές
και απεριόριστες κλήσεις προς 40 διεθνείς προορισμούς προκειμένου να χτυπήσει το δωρεάν WiFi του Σαμαρά!!!!!!!
4 Να είσαι αισιόδοξος! Αν πέσεις από τις σκάλες να πεις Αααα! τι γρήγορα που κατέβηκα!
4 Ζωντανό κοινό με γέλιο κονσέρβα... Ποιός το σκέφτηκε; (στην εκπομπή τα Καρντάσιανς)
4 Τρέχουν τα πιτσιρίκια 2 εβδομάδες για δοκιμαστικές, να παρελάσουν για το ΟΧΙ στους
Γερμανούς, ενώ είπαμε ναι σε όλα... Θα γελάει το Spiegel ρε!
4 Το πρόβλημα δεν είναι να δεις μια κατσαρίδα... Το πρόβλημα είναι όταν την χάσεις από
τα μάτια σου.

3 Δορυφόρος αναμένεται να πέσει στα κεφάλια μας, αφού διαλυθεί σε κομμάτια, το μεγαλύτερο μέρος των 5,3 μέτρων του και
ενός τόνου βάρους του, που το καθένα θα φθάνει τα 250 κιλά.
Θα διασκορπιστούν μεταξύ 40 με 50 θραύσματα τα οποία θα πέσουν στην επιφάνεια της Γης σε μια ακτίνα 900 χλμ. περίπου
μέσα στο Νοέμβριο, πάνω από την Ευρώπη, αλλά δεν μπορούν
ακόμη οι επιστήμονες να δώσουν το στίγμα, του πού ακριβώς!!!

γράφουμε την είδηση - την
δάδα, εκτοξεύτηκε από το
κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ
του Καζακστάν και οι
αστροναύτες που θα συνοδεύσουν την δάδα στον διαστημικό της περίπατο, ο
οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση, είναι
οι Oleg Kotov και Sergei
Ryazansky. Οι δύο Ρώσοι
αστροναύτες θα προσπαθήσουν να τραβήξουν βίντεο
και φωτογραφίες από τον
περίπατο την ώρα που ο
σταθμός θα βρίσκεται πάνω
από τη Ρωσία και το Sochi.
Μη φανταστείτε ότι ένα
ολόκληρο διαστημικό ταξίδι, στήθηκε μόνο και μόνο
για να πάει ένα ταξιδάκι η
ολυμπιακή δάδα, απλά συνδυάστηκε ωραία με το προγραμματισμένο
ταξίδι
συντήρησης του σταθμού.
Μετά την ολοκλήρωση του
περιπάτου, η δάδα θα παραδοθεί στους αστροναύτες
Fyodor Yurchikhin, Luca Parmitano και Karen Nyberg και
θα επιστρέψει στη Γη,
καθώς είναι αυτή που θα
ανάψει το βωμό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Sochi
στην τελετή έναρξης των
χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του 2014.
Για την ιστορία, δεν είναι η
πρώτη φορά που αποστέλεται η δάδα στο διάστημα,
αλλά ποτέ δεν είχε βγει και
από το σκάφος.
στοιχεία από BBC
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επιστολές - σχόλια
Η οδός Αμφιτρίτης άναψε ...φωτιές
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ότι κάτοικοι της
οδού - άλλοτε Αμφιτρίτης και σήμερα Ιάκωβου Διαμαντόπουλου - ζητούν να επανέλθει η οδός στην παλιά της
ονομασία, Αμφιτρίτης, γιατί όταν έγινε η αλλαγή δεν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και γιατί όλη η συνοικία έχει ονοματοδοτηθεί με μία ορισμένη φιλοσοφία,
έτσι που είναι παραφωνία η παρούσα ονομασία.
Κυρία Αννα Βενετσάνου
Με έκπληξη διάβασα στην έγκριτη
εφημερίδα σας της 2ας Νοεμβρίου ότι
κάτοικοι Βούλας ζητούν να επανέλθει
το όνομα της οδού Ιακώβου Διαμαντόπουλου στην παλαιοτέρα ονομασία
της, οδός “Αμφιτρίτης”. Πιθανώς εκείνοι που ξεκίνησαν τη διαδικασία αυτή
είναι νέοι στην ηλικία και δεν γνωρίζουν την ιστορία του ονόματος.
Πάντοτε θεωρούσα ιδάιτερη τιμή μου
ότι γνώριζα τον ιατρό και πολιτικό Ιάκωβο Διαμαντόπουλο από παιδί, μια
και ήμαστε γείτονες στη Βούλα. Τον
θαύμαζα για τις πολύτιμες προσφορές
του υπέρ των φτωχών και αδυνάτων,
την εθελοντική κατάταξη στην πρώτη
γραμμή στο Αλβανικό μέτωπο, την αντιστασιακή του δράση στη διάρκεια
της κατοχής με την οργάνωση “Τρίαινα”. Επίσης για τις φυλακίσεις και

Ορμώμενος από την είδηση, ο αναγνώστης, Τζων
Ρήγος, νας στέλνει την παρακάτω επιστολή, που απορεί
γιατί οι κάτοικοι ζητούν την αλλαγή.
Παράλληλα ο Κώστας Βενετσάνος, Αντιδήμαρχος του
δήμου Βούλας τότε, απαντά αποσύροντας την τότε δοθείσα υπέρ της αλλαγής ψήφο του.

εξορίες στην εποχή της Χούντας.
Πέραν των πολλών ξένων παρασήμων
και διακρίσεων, ως αγωνιστής τιμήθηυκε με τον Πολεμικόν Σταυρόν, το Μετάλλειον Εξαιρέτων πράξεων και τον
Χρυσόν Σταυρόν του Φοίνικος μετά
ξιφών.
Ολα αυτά ήταν ο λόγος που πρότεινα
εγώ να τιμηθεί η πόλη μας ονομάζοντας την οδό μπροστά στο σπίτι του με
το όνομά του. Αλλωστε ο Δήμος Λαυρεωτικής τον έχει τιμήσει ονομάζοντας την οδό μπροστά στο Κέντρο
Υγείας σε οδό Ιακώβου Διαμαντόπουλου.
Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
στο Λαύριο, ο άλλοτε πρόεδρος της
Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης στην
προσφώνησή του, είχε τονίσει ότι
ήταν ένας πρωταγωνιστής της εθνικής
μας ζωής για μεγάλη χρονική περίοδο

Σε περικοπές στην Παιδεία και όχι στις περιττές
δαπάνες προχώρησε ο Δήμος Σαρωνικού
καταγγέλει η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Χριστίνα Χριστοφάκη
Σε νέες περικοπές κονδυλίων των σχολικών
επιτροπών του Δήμου
Σαρωνικού, καθώς και
του Νομικού Προσώπου, στο οποίο εντάσσονται
οι
παιδικοί
σταθμοί,
προχώρησε
χθες ο δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου κατά τη διάρκεια
της 29ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων
των κ.κ. Χριστοφάκη,
Περπερίδου, Κωνσταντέλου.
Πού είναι το κοινωνικό
πρόσωπο του Δημάρχου; Γιατί δεν προχώρησε σε περικοπές των
περιττών δαπανών του
Δήμου, των προσωπικών του προβολών
μέσω
διαφημιστικών
φυλλαδίων, πανό και
προγραμμάτων, σε περικοπές καυσίμων για την

παράνομη χρήση δημοτικών οχημάτων από αιρετούς και συνεργάτες
του.
Από το 2011 μόλις ορκίστηκα δημοτική σύμ-

βουλος, θέση την οποία
μου έδωσαν οι δημότες,
επεσήμανα ότι γίνεται
κατασπατάληση δημοσίου χρήματος μέσα
από το Νομικό Πρόσωπο και ότι πρέπει να
γίνουν περικοπές δαπανών για να μη μας τις
επιβάλλουν άλλοι. Τότε
λοιπόν ο Δήμαρχος δήλωσε ότι κάνω αντιπολί-

τευση για την αντιπολίτευση. Τι θα απαντήσει
σήμερα κ. Δήμαρχος
που τον προϋπολογισμό
του Νομικού Προσώπου
από 1.000.000 ευρώ το
2011 τον περιέκοψε
στις 300.000 ευρώ, με
τα οποία οριακά θα συντηρούνται οι παιδικοί
σταθμοί.
Γιατί ο Δήμαρχος τόσα
χρόνια δεν περιόρισε τα
έξοδα του Δήμου και
εφαρμόζει σήμερα προσωπικό μνημόνιο στο
Δήμο Σαρωνικού;
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
σήμερα «στραγγαλίζει»
λειτουργικές ανάγκες
για την παιδεία. Γιατί
δεν «στραγγαλίζει» με
τον ίδιο τρόπο και τις
περιττές σπατάλες του
Δήμου;
Γραφείο Τύπου
«Ζούμε μαζί στο Δήμο
Σαρωνικού»

του 20ού αιώνα, ένας αληθινός πατριώτης, ένας παθιασμένος αγωνιστής
της Δημοκρατίας, ένας ασυμβίβμαστος υπέρμαχος του Κοινοβουλευτισμού, γνωστός υπηρέτης των Λαϊκών
συμφερόντων. Ηταν εμποτισμένος
στις αξίες και αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού που είχαν τις ρίζες
τους στην παράδοση του Ελευθερίου
Βενιζέλου. Συμμετείχε σε όλη την περιπετειώδη διαδρομή της δημοκρατικής παράταξης υπό τους Νικόλαο
Πλαστήρα, Σοφοκλή Βενιζέλο και Γεώργιο Παπανδρέου.
Αυτά τα ιδανικά υπηρέτησε ως βουλευτής υπουργός και ως αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων. Ηταν ένας
άνθρωπος που υπήρξε παράδειγμα αυταπάρνησης και προσφοράς. Είχε
εκλεγεί βουλευτής του υπολοίπου Αττικής κατ’ επανάληψη, και αυτό τον άνθρωπο ετίμησε η πόλη μας δίνοντας το
όνομά του σε μία οδό για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην ξεχνούν οι
παλαιότεροι.
Τζων Ρήγος
πρ. Πρόεδρος της Ενώσεως Ξένων
Ανταποκριτών

Αίτημα προς τον
κ. Δήμαρχο
Σπύρο Πανά
Κύριε Δήμαρχε,
αν θέλετε να λαμπρύνετε τη δημαρχεία σας με ένα έργο που θα σας ευγνωμονούν οι πολίτες της Βούλας,
είναι να βάλλετε ένα λεωφορείο,
που να ξεκινά από το Δημαρχείο της
Βούλας μέχρι τον Ηλεκτρικό συρμό
του Ελληνικού και να επιστρέφει
στο Δημαρχείο.
Οι συμπολίτες μας προσδοκούν και
εύχονται να ευοδωθεί το όνειρό
τους, όπως γίνεται από τους περισσότερους Δήμους της Αθήνας.
Περιμένουμε τη θετική απάντησή
σας.
Με τιμή
Βούλα Λαμπροπούλου
καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών

Να επανέλθει η Αμφιτρίτη
σχόλιο του Κ. Βενετσάνου
Πρώτου, ιστορικά, Αντιδημάρχου της Βούλας
και Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου
μετονομασίας της οδού, 1996-1998
Μ’ έκπληξή μου διάβασα την παραπάνω επιστολή για την
εναντίωση του επιστολογράφου, στο αίτημα των κατοίκων
της οδού Ι. Διαμαντόπουλου στην παλαιότερη, θαυμάσιου
συμβολισμού, ονομασία της οδού Αμφιτρίτης.
Δεν συνηθίζω και δεν μ’ αρέσει να ταράσσω την ηρεμία
των νεκρών, όποια κι αν ήταν η εν ζωή διαδρομή τους.
Είμαι υποχρεωμένος όμως να το κάνω, γιατί είμαι ένας εξ’
αυτών των συμβούλων, που υπερψήφισα αυτοεξαπατηθείς,
γαιτί νόμιζα πως επρόκειτο για τον δωρητή των οικοπέδων,
όπου έχει ανεγερθεί και μηδέποτε ολοκληρωθεί το καταταλαίπωρο “Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο”, επί των οδών
Οδυσσέως και Πανός στη Βούλα. Αυτό μάλιστα, κατά παραχώρηση γενικών αρχών μου, που δεν είναι του παρόντος.
Οπωσδήποτε όμως, επ’ ουδενί θα υπερψήφιζα εάν εγνώριζα ότι επρόκειτο πράγματι να τιμηθεί ο Ιάκωβος (Τζακ)
Διαμαντόπουλος, ο πρώτος εκ των αποστατών του Γεωργίου Παπανδρέου, των γνωστών γεγονότων της Ενώσεως
Κέντρου του 1965 που οδήγησαν, στις επανειλημμένες βασιλικές κυβερνήσεις του Νόβα, του Τσιριμώκου και του
Στεφανόπουλου, στις οποίες συμμετείχε και ο Ι. Διαμαντόπουλος ως Υπουργός (Υγείας, Παιδείας κλπ.) και οι
οποίες μάς οδήγησαν στη χουντική δικτατορία του Παπαδόπουλου και Ιωαννίδη.
Και δεν θα υπερψήφιζα τη μετονομασία της οδού Αμφιτρίτης σε Ι. Διαμαντόπουλου, εάν εγνώριζα περί ποίου Διαμαντόπουλου επρόκειτο, διότι, εκτός των ανωτέρω,
α) τον είχα ψέξει τότε, προσωπικώς, για την αποστασία
του με τηλεγράφημα, “συλλυπούμενος δια τον πολιτικόν
του θάνατον και δη επειδή ήταν αυτόχειρας”.
(Σημειώνω πως - όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω - ο Διαμαντόπουλος ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα να τον
πληροφορήσει περί του ατόμου μου) και επιπλέον
β) Διότι ο Ιάκ. Διαμαντόπουλος ήταν ιδρυτής και αρχηγός της
“εθνικιστικής”, “αντιστασιακής” οργάνωσης “Τρίαινα”, όπως
αναφέρει και ο επιστολογράφος, η οποία συνεργάσθηκε μαζί
με άλλες 6 οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Χ, με την
Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Στρατιωτικών της
κατοχικής δοσιλογικής κυβέρνησης. Συνεργασία που επισημοποιήθηκε με την υπογραφή πρωτοκόλλου!
γ) Ο Ι.Δ. είχε ιδρύσει ήδη προ του 1934 την εθνικιστική οργάνωση “Τρίαινα” με εθνικοσοσιαλιστικό ιδεολογικό περιεχόμενο και μαζικότερη απήχηση άλλων, στον
ιδεολογικό αυτό χώρο.
Ως εκ τούτου αποσύρω ηθικώς την ψήφο μου μετονομασίας, της οδού, την οποία, επαναλαμβάνω, έδωσα εκ πλάνης.
Οφείλω όμως να διευκρινίσω, από σεβασμό προς τον
νεκρό, ότι ο Ι.Δ. δεν καπηλεύθηκε, κατά την άποψή μου,
τον εθνικισμό, αλλά πίστευε σ’ αυτόν, έστω λανθασμένα,
αφού και το όνομα που είχε δώσει στην θυγατέρα του
ήταν “Ελλάδα”. Υπερβολή ή σκοπιμότητα;
Αγνοώ πάντως αν ο πραγματικός αιτών ήταν καλοπροαίρετα ο επιστολογράφος, διότι, παρουσία μου, άλλος το
είχε ζητήσει προφορικά, από το δήμαρχο τότε Αντώνη Φαμέλη, ο οποίος ήταν συγγενής, επίσης γιατρός, του Ιάκωβου Διαμαντόπουλου.
Συμφωνώ για την επαναφορά της Αμφιτρίτης.
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Aπέρριψαν την κατάργηση των τροφείων
Η Δημοτική Αρχή πρότεινε δωρεάν τροφεία, η μείζονα αντιπολίτευση και οι γονείς μειώσεις!!!
Αν ήμουν ο Τσιφόρος, θα έγραφα ένα ωραίο χρονογράφημα για την
παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με κύριους πρωταγωνιστές τα παιδιά των 2 και 5 ετών και κομπάρσους τους γονείς
και τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν είμαι όμως ...Τσιφόρος και
θα το παρουσιάσω εν είδει ρεπορτάζ του παραλόγου...

Μια συνεδρίαση που παρατηρήθηκαν τα εξής τρία φαινόμενα. Μια
Δημοτική πλειοψηφία να προτείνει (έστω και λαϊκίστικα, όπως
ακούστηκε) κατάργηση των τροφείων (έτσι άλλωστε ήταν μέχρι
πριν 5 χρόνια), μία μείζονα αντιπολίτευση να προτείνει μειώσεις και
όχι καταργήσεις και μία ομάδα γονιών να επιμένουν στις μειώσεις!

Αλλο ένα “θρίλερ” ζήσαμε όσοι παραβρεθήκαμε στη συνεδρίαση του Δήμου 3Β, την
περασμένη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.
Πέραν της μακράς προ ημερησίας διαδικασίας - έξη ώρες - το ζήτημα των τροφείων
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, ήταν το
αποκορύφωμα της “παράνοιας” που επικρατεί πολλές φορές σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, διαβάστηκε από το Προεδρείο επιστολή γονέων των παιδιών των
Παιδικών Σταθμών, που ζητούσαν μειώσεις
των τροφείων που πληρώνουν μηνιαίως
στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, που
όπως γράφαμε και σε προηγούμενο φύλλο
μας, αγγίζουν τα 150 ευρώ το μήνα.
Τα τροφεία είχαν ψηφιστεί στην αρχή του
Καλοκαιριού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ (νομικού
προσώπου του Δημου, που έχει και την αρμοδιότητα).
Οι γονείς με μια μετριοπάθεια, που τους
τιμά, ζητούσαν συγκεκριμένες μειώσεις.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς αναγνώρισε το
πρόβλημα. «Είναι ένα θέμα έξω από την πολιτική. Τον Ιούνιο ήταν αλλιώς οι συνθήκες.
Σήμερα χειροτερεύουν πολύ και γι’ αυτό
πρέπει να το ξαναδούμε, να αποδεχθούμε
την πρόταση των γονιών και αν χρειαστεί
να βοηθήσει και ο Δήμος οικονομικά».
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μίλησε κι αυτός

Ο Παν. Καπετανέας επίσης είχε την ίδια θέση:
«εμείς πέρυσι, σας είπαμε ότι είστε σε λάθος
κατεύθυνση και δεν πέσαμε έξω. Αυτό που
πρέπει να κάνει ο Δήμος είναι να ρίξει όλο το
βάρος του στην κοινωνική υπηρεσία· σας το
είχαμε πει και τότε, γι’ αυτό δεν συμμετείχαμε
τότε. Αυτοί που υποφέρουν είναι οι άνεργοι,
οι χαμηλόμισθοι».
Και ο Γ. Σκουμπούρης υπέρ της απαλλαγής,
κάτι που είχε υποστηρίψει και τον Ιούνιο. «Δεν
καταλαβαίνω ούτε την ευαισθησία του αντιδημάρχου ούτε του ΟΑΠΠΑ, που πριν 4 μήνες ψήφισε εξωπραγματικά τροφεία. Και σήμερα
ακόμη βάζει “μπαμπούλα” τον Επίτροπο. Οι όμοροι Δήμοι είναι κατά πολύ χαμηλότεροι από
εμάς και άλλοι με μηδενική εισφορά από τους
γονείς», τόνισε ο Γ. Σκουμπούρης.
Κι ο Κ. Πασακυριάκος μίλησε για δωρεάν τροφεία: «Αυτό το κομμάτι της προσχολικής αγωγής έπρεπε να έχει μηδέν κόστος για τις
οικογένειες και να μην έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα».

Είναι απρόβλεπτος
αυτός ο Κοντονής
Τη “γκέλα” έκανε ο αντιδήμαρχος διαφάνειας
Διονύσης Κοντονής, που με ένα λογίδριο που
ξάφνιασε πολλούς, ζήτησε να μην πληρώνουν οι γονείς καθόλου για τροφεία· να είναι
δωρεάν.

Το ίδιο είχε ζητήσει και ο Παν. Καπετανέας
και ο Κώστας Πασακυριάκος (οι οποίοι δεν
μας ξαφνιάζουν γιατί έχουν μια ιδεολογία ενισχυμένης κοινωνικής πολιτικής).

από κάπου αλλού».
σ.σ. Οπως ακούστηκε στην αίθουσα μιλάνε
για ένα ποσό 80.000€!
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αντέδρασε ανταπαντώντας: «Να ξεφύγουμε από προεκλογικά
συνθήματα, τη λαϊκίστικη κατηφόρα που
έχετε πάρει».... «αγιοβασιλιάτικη ισοπεδωτική προσέγγιση«,

Μεταστροφή της Τσιριγώτη
Η Ηλ. Τσιριγώτη, από “εραστής της πρότασης
Πασακυριάκου” γίνεται ένθερμη υποστηρικτής
της πρότασης των γονιών, αιτιολογώντας την
ότι: «μια απόφαση από το Δ.Σ. πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με αναμόρφωση προϋπολογισμού, γι’ αυτό προτείνω μέχρι τον
επόμενο προϋπολογισμό να υιοθετήσουμε
την πρόταση των γονιών».
Eκπρόσωπος των γονιών (Κλειώ Ζέρδιλα),
είπε ότι θέλουν να μειώσουν τα τροφεία και
όχι να τα μηδενίσουν!

Να πληρώνουν οι γονείς!

Εμφανής η “αναταραχή” στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

για μειώσεις στα τροφεία συντασσόμενος
με την πρόταση των γονιών, λέγοντας: «Τα
εισοδήματα έχουν μειωθεί και θα πρέπει ο
προσδιορισμός να γίνει με τα σημερινά. Να
γίνει αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ. Προτείνω
μείωση και να έρθει ο ΟΑΠΠΑ στο επόμενο
συμβούλιο να κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού».
Ο Δημ. Δαβάκης το θεωρεί «ιδεατό να
έχουμε δωρεάν τροφεία. Για να έχουμε καλύτερη ποιότητα θα πρέπει να δώσουν κάτι
οι γονείς. Αν ο Δήμος είχε πιο χρηστή διοίκηση...»

Ο Διον Κοντονής τόνισε: “εγώ τα τροφεία δεν
τα ψήφισα ούτε τον Αύγουστο γιατί έχω μια
άλλη άποψη. Αν θέλαμε να λέμε ότι υπάρχει
κοινωνική πολιτική, κράτος, Δήμος, δεν θα
έπρεπε να μιλάμε για κόστος στα τροφεία των
μικρών παιδιών. Επρεπε να είναι δωρεάν. Τα
ποσά για το Δήμο είναι αστεία, σε σχέση με
τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει ο Δήμος να
καλύπτει όλο το ποσό. Είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε δωρεάν τροφεία και δωρεάν παιδεία, αν θέλουμε να είμαστε κράτος
δικαίου.
Ο Δήμος πρέπει να έχει δίχτυ ασφαλείας, σ’
αυτά που δεν παρέχει το κράτος.
Καλώ το Δήμο να καλύψει όλο το ποσό στα
τροφεία, γιατί σιγά - σιγά οι Δήμοι γινόμαστε
ανώνυμες εταιρείες”.

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη συμφώνησε με τον Κ.
Πασακυριάκο. «Με κάλυψε. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Δήμος Βούλας μέχρι πριν 4
περίπου χρόνια είχε δωρεάν τα τροφεία, κάτι
που είχε κάνει ο γιατρός Γ. Χατζηϊωάννου.
Πληρώνουμε λουλούδια και υπέρογκα ποσά
νερού. Βλέπουμε την εικόνα και ξεχνάμε τον
άνθρωπο».

Δωρεάν πρότεινε κι ο Δήμαρχος
Η θέση του Δ. Κοντονή υποστηρίχτηκε στη
συνέχεια και από το Δήμαρχο Σπ. Πανά, επισημαίνοντας: «Τον Ιούνιο είχαμε πει αν είναι
δυνατόν να είναι δωρεάν τα τροφεία και το
προτείνω και τώρα. Δεν έχω εικόνα για το
ποσό, αλλά μπορούμε να κάνουμε οικονομία

Τελικά οι προτάσεις μπαίνουν σε ψηφοφορία.
Προηγείται η πρόταση του Δημάρχου για
πλήρη απαλλαγή των τροφείων, η οποία καταψηφίζεται, πήρε 11 ψήφους υπέρ.
Ακολούθησε η ψηφοφορία της πρότασης (Τσιριγώτη, Κωνσταντέλλου, γονιών), για μειώσεις στα τροφεία, η οποία υπερψηφίστηκε
με 17 ψήφους.

H κοινωνική αλληλεγγύη πάει στον κάλαθο
των αχρήστων, γιατί κανείς απ’ αυτούς που
ψήφισαν και από γονείς που έχουν το κομπόδεμά τους, δεν σκέφτηκε ότι υπάρχουν
παιδιά που δεν πάνε στον Παιδικό Σταθμό,
όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν έχουν
να πληρώσουν οι γονείς τους τα 140 ευρώ
το μήνα!!!
Αννα Μπουζιάνη

σ.σ. Ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, δήλωσε ότι θα
επαναφέρει το θέμα της απαλλαγής, σε τακτική συνεδρίαση.
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Αριστη η κατάσταση των Παιδικών Σταθμών στο Δήμο Κρωπίας
με τα χαμηλότερα τροφεία σε όλη τη χώρα
Επίσκεψη πραγματοποίησε
ο πρόεδρος του Δ.Σ του
ΝΠΔΔ Σφηττός και δημοτικός σύμβουλος Νίκος Γιαννάκος
στους
δύο
δημοτικούς
παιδικούς
σταθμούς προκειμένου να
συζητήσει με τους εργαζομένους και τα στελέχη τους
για τυχόν προβλήματα στην
έναρξη της φετινής περιόδου.
Ο πρόεδρος Ν. Γιαννάκος
έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα των
Παιδικών σταθμών και
εξήρε τις προσπάθειες της
γραμματέας του Δ.Σ του
“Σφηττός” Αγγελικής Γκιόκα
και των εργαζομένων των
για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς
και για την επιμέλεια και την

σχολαστική
των χώρων.

καθαριότητα

Σε ερώτησή μας δήλωσε:
«θέλω τα τονίσω ότι το φαγητό (πρωινό, δεκατιανό,
μεσημερινό, απογευματινό)

που προσφέρουν είναι εξαιρετικό και παρ’ όλες τις δυσκολίες, ποτέ δεν είχαμε
φαινόμενα ελλείψεων όπως
σε άλλους Δήμους.
Φέτος στους δύο παιδικούς
σταθμούς εγκρίθηκαν 271

O πρόεδρος του “Σφηττός” Νίκος Γιαννάκος με την υπεύθυνη του Β΄Παιδικού Σταθμού Λίτσα Θεοχάρη

Παραδόθηκε και λειτουργεί
το 2ο Λύκειο Λαγονησίου
Ξεκίνησε την προηγούμενη
εβδομάδα τη λειτουργία του
το 2ο Λύκειο της Δημοτικής
Κοινότητας Καλυβίων στην
περιοχή του Λαγονησίου.

Δήμου, πρώην ιδιοκτησίας
του Συνεταιρισμού Ακτημόνων Αγροτών Καλυβίων, το
οποίο είχε παραχωρήσει στο
δήμο η Περιφέρεια Αττικής.

τριών τάξεων του λυκείου της
περιοχής του Λαγονησίου.
Μικρά προβλήματα που ανέκυψαν τις πρώτες ημέρες
λειτουργίας του σχολείου,

αιτήσεις (εγγραφές και επανεγγραφές) ενώ 37 μητέρες
δεν θα καταβάλλουν τροφεία καθότι το ΝΠΔΔ Σφηττός
και το ΚΔΑΠ της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
και φέτος εντάχθηκαν στο
σχετικό πρόγραμμα της
ΕΕΤΑΑ για εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
Να σημειωθεί ότι τα τροφεία στο Δήμο Κρωπίας
είναι από τα χαμηλότερα
στη χώρα (τελευταία αύξηση κατά 30% είχε γίνει το
2004 με εξαίρεση την
στρογγυλοποίηση ποσών
για το 2010) με κλιμάκωση
βάση εισοδηματικών και
κοινωνικών κριτηρίων.
Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι για γονείς μισθωτούς, με οικογενειακό
εισόδημα έως 7.336,76
ευρώ, η φιλοξενία των παιδιών γίνεται δωρεάν.
Oι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως
20.542,92 απαλλάσσονται
των τροφείων, ενώ υπάρχει
και πρόβλεψη για μειωμένα
τροφεία για το δεύτερο και
τρίτο παιδί.
Το ποσό των τροφείων κυμαίνεται από 27,50 έως
83,60 ευρώ το μήνα.

Πρόκειται για ένα τεράστιο
έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.462.605,04€, ένα
σχολείο κόσμημα για το Δήμο
Σαρωνικού, η κατασκευή του
οποίου διήρκεσε 18 μήνες. Το
σχολείο κατασκευάστηκε σε
ιδιόκτητο οικόπεδο του

Η χρηματοδότηση του έργου
έγινε από τον Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων και το
ΕΣΠΑ.
Με την κατασκευή του 2ου
Λυκείου, δόθηκε οριστικά
λύση στο πρόβλημα της στέγασης των μαθητών των

(πάντα προκύπτουν μικροπροβλήματα σε μια νεοανεγειρόμενη
κατασκευή),
αντιμετωπίζονται επιτυχώς
από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σαρωνικού και το
σχολείο πλέον λειτουργεί
ομαλά.

“Aθληση για Ολους”
στα Δημοτικά Γυμναστήρια,
του Κέντρου του Κορωπίου
& της Αγίας Μαρίνας
To αθλητικό τμήμα του ΝΠΔΔ Σφηττός ανακοινώνει τα
προγράμματα άθλησης του Δημοτικού Γυμναστηρίου
Κέντρου Κορωπίου (Αδριανού 13, τηλ.: 210-662 4511) και
του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίας Μαρίνας (Λεωφ. Αγ.

Ο πρόεδρος του Σφηττός Νίκος Γιαννάκος με τη γυμνάστρια Δήμητρα
Μπαλωμένου (δεξιά) και αθλούμενα μέλη.

Μαρίνας, τηλ.: 22910-92510). Ο Πρόεδρός του Νίκος Γιαννάκος επισημαίνει ότι η εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών
Γυμναστηρίων είναι απόρροια των προσπαθειών του προσωπικού του, που είναι αποκλειστικά γυμναστές ενώ από
πλευράς του Νομικού Προσώπου καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση βλαβών σε ορισμένα βασικά
όργανα και πλέον, είναι όλα σε πλήρη λειτουργία.
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Η υπερηφάνεια της διοίκησης
του δήμου και η θλιβερή
πραγματικότητα
γράφει ο Κώστας Πασακυριάκος*
Στις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο δήμαρχος Σπ. Πανάς και
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Ν. Ζαχαράτος, παρουσιάζουν τα “επιτεύγματά” τους σχετικά με την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών προς το δήμο από προηγούμενα
χρόνια.
Λένε για τις 360.000 ευρώ που – καλώς - εισέπραξε ο
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης από την εταιρεία
που βρίσκεται στην κλειστή Β' πλαζ Βούλας εδώ και χρόνια. Και βέβαια τα 850.000 ευρώ που εισέπραξε – και πάλι
καλώς - ο Δήμος για τις οργανωμένες πλαζ Βούλας και
Βάρκιζας και την κλειστή Β' πλαζ, από την ΕΤΑ.
Αυτή είναι η μία πλευρά της υπόθεσης.
Την ίδια στιγμή, ο δήμος έχει εξαπολύσει ένα ανελέητο κυνηγητό σε
βάρος εργαζομένων, απολυμένων,
ανάπηρων συνταξιούχων και προχωρά σε κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών για μικρές
οφειλές.
Και αυτό παρά την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, που προέβλεπε ότι “παγώνει” κάθε διαδικασία κατάσχεσης για ανθρώπους που αποδεδειγμένα
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.
Το περίφημο “ό,τι προβλέπει ο νόμος” του κυρίου Ζαχαράτου, έχει σαν αποτέλεσμα οικογένειες να έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία στην εξαθλίωση.
Αν γι’ αυτό νιώθουν υπερηφάνεια, τότε συγχαρητήρια. Πιθανά, εάν οδηγήσουν στην εξαθλίωση τους δημότες που
είναι άνεργοι, έχουν μια πενιχρή σύνταξη ή επιχειρούν
να τα φέρουν βόλτα με έναν μικρό μισθό, να θεωρούν ότι
είναι η ικανότερη δίοικηση που πέρασε ποτέ από το δήμο.
Ενα παράδειγμα: Πριν μερικούς μήνες, οι κύριοι Πανάς και
Ζαχαράτος, καθώς και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι, υπερψήφισαν ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης με το οποίο δηλωνόταν η συμπαράσταση στους απολυμένους του ΑΣΤΕΡΑ
της Βουλιαγμένης και μάλιστα συμφώνησαν να ζητήσει το
δημοτικό συμβούλιο την επαναπρόσληψή τους. Μερικές
μέρες μετά, οι ...υπερήφανοι για τα οικονομικά τους κατορθώματα, έστειλαν κατασχετήριο για απλήρωτη κλήση σε
απολυμένους του ΑΣΤΕΡΑ της Βουλιαγμένης!!!
Τούς αξίζει ένα μεγάλο μπράβο.
Οπως ένα μεγάλο μπράβο τους αξίζει και για την κατάσχεση του συνόλου του τραπεζικού λογαριασμού του
88χρονου ανάπηρου συνταξιούχου με σοβαρά προβλήματα υγείας. Που όταν η κόρη του απευθύνθηκε στο δήμο
μετά την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
για “πάγωμα” των κατασχέσεων, ώστε να βρει το δίκιο
της, ενημερώθηκε ότι δεν ισχύει η απόφαση! Και στη συνέχεια, στέλεχος της διοίκησης του δήμου τής έταζε
...κάρτες ελευθέρας για τις παραλίες του δήμου ώστε να
...ηρεμήσει.
Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι δεκάδες στο δήμο μας που
ακολουθεί την εξής τακτική. Ταυτίζει τους μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές κλπ με τους ανθρώπος του μόχθου,
τους συνταξιούχους, τους απολυμένους, τους χαμηλόμισθους. Η διοίκηση του δήμου εφαρμόζει απαρέγκλιτα την
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και σε αυτό τον
τομέα. Αυτά είναι τα επιτεύγματά τους...
* Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Αρση ασυλίας του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
ζητάει ο εισαγγελέας
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή σχετική δικογραφία προκειμένου να αποφανθεί για την άρση ή μη
της ασυλίας του βουλευτή και υπουργού
Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Σύμφωνα με την δικογραφία, ο M. Βαρβιτσιώτης εμπλέκεται σε κακουργηματική
απιστία, κατά το διάστημα που διετέλεσε
δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Γλυφάδας (2011-2012) (ως αντιπολίτευση). Μαζί
διώκεται επίσης ο δήμαρχος Κ. Κόκκορης
και άλλοι 26 δημοτικοί σύμβουλοι της
προηγούμενης δημοτικής Αρχής, για την
αγορά δύο ακινήτων στον εν λόγω Δήμο,
που επέφερε ζημιά 2,8 εκατ. €.
Ειδικότερα, κατόπιν μηνύσεως πολίτη και
σχετικής έρευνας των οικονομικών εισαγγελέων, ζητείται η άσκηση ποινικής
δίωξης για απιστία σε βαθμό κακουργή-

ματος για τα 27 μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας και για το
αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στους
τέσσερις συνιδιοκτήτες των δύο ακινήτων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αγορά των
δυο ακινήτων έγινε με σκοπό να μετατραπούν σε κοινόχρηστο χώρο, πλατεία
και παιδική χαρά. Αρχικά τα ακίνητα αυτά
είχαν απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτό,
αλλά επειδή πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση, με δικαστική απόφαση η
απαλλοτρίωση ακυρώθηκε.
Το δημοτικό συμβούλιο στη συνέχεια αγόρασε τα δύο ακίνητα, αλλά εκτιμήθηκε, με
τις τότε αντικειμενικές αξίες, ότι για την
απαλλοτρίωση ο Δήμος θα επιβαρυνόταν
με 5,9 εκατ. €, ενώ με απευθείας αγορά η

επιβάρυνση ήταν 8,7 εκατομ. €. Δηλαδή,
σημειώθηκε βλάβη στο Δήμο ύψους 2,8
εκατομ. €.
Σε δηλώσεις του ο Μ. Βαρβιτσιώτης τονίζει ότι για την αγορά των δύο οικοπέδων
υπήρχε εκτίμηση για την εμπορική τους
αξία από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών,
ενώ η απόφαση του Δημ. Σ., που υπερψήφισε με άλλους 26 δημοτικούς συμβούλους, προέβλεπε τίμημα πολύ χαμηλότερο
από την εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών. Επίσης το ένταλμα πληρωμής,
εξετάστηκε τόσο από το αρμόδιο κλιμάκιο
όσο και από την ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, που αποδέχθηκαν τη νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά των δύο οικοπέδων.
Πηγή: ysterografa.gr

Δωρεάν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Γλυφάδας
Με την υποστήριξη εθελοντών καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν
οι παραδόσεις μαθημάτων
όπως Έκθεση, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία,
Λατινικά Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά και
Ισπανικά στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Γλυφάδας.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παρέχεται δωρεάν
ενισχυτική διδασκαλία σε
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και
τις ειδικότητες που θα προκύψουν, ώστε σταδιακά να καλυφθεί όλο το φάσμα των
μαθημάτων.

Στόχος της πρωτοβουλίας
είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών
του Δήμου Γλυφάδας, ώστε
να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα
στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.
Τα μαθήματα παραδίδονται
απογευματινές ώρες στην
οδό Μυστρά 1 & Επιδαύρου 2
και δικαιούχοι είναι οι μαθητές των σχολικών μονάδων
του Δήμου Γλυφάδας, οι
οποίοι θα εγκριθούν μετά από
αίτησή τους και υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες

όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα
υγείας.
Οι οικογένειες που επιθυμούν
τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα και οι
εκπαιδευτικοί που έχουν τη

δυνατότητα να στηρίξουν την
προσπάθεια λειτουργίας του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου,
μπορούν να απευθύνονται
καθημερινά για πληροφορίες:
Γραφείο Παιδείας Δ. Γλυφάδας: Ελένη Ζαφειροπούλου
213.2025236

Η πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αννα Σάκκου και ο Δήμαρχος Κώστας
Κόκκορης με τους πρώτους εθελοντές εκπαιδευτικούς του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου.

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διέπραττε παράνομες
αγοροπωλησίες ακινήτων στη Γλυφάδα
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτεςπλαστογραφίες- υφαρπαγές κατ’
εξακολούθηση σε βάρος πολιτών
στην περιοχή της Γλυφάδας, προχώρησε το τμήμα προστασίας περιουσιακών
στοιχείων
της
Ασφάλειας Αττικής, με τη συνεργασία του Δημάρχου, του αρμοδίου Αντιδημάρχου και της
Δ/ντριας της αρμόδιας Δ/νσης του
Δήμου Γλυφάδας.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται

δούς βεβαίωσης».

για παράβαση των άρθρων 187, 42,
46, 98, 386 & 1-3, 216, 220 του Π.Κ.
ήτοι «εγκληματική οργάνωση»,
«απάτη κατά εξακολούθηση»,
«πλαστογραφία», «υφαρπαγή ψευ-

Από την έρευνα προέκυψε ότι «οι
κατηγορούμενοι είχαν συστήσει
εγκληματική ομάδα με δομημένη
και διαρκή δράση που επεδίωκε τη
διάπραξη κακουργηματικών πράξεων απάτης και ειδικότερα πράξεις απάτης κατ’ επάγγελμα και
κατ’ εξακολούθηση, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά,
προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα
όπως προσύμφωνα πώλησης ακινήτων.
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3ος Κύκλος Ποιητικών Αναλογίων στα Σπάτα
O 3ος Κύκλος των Ποιητικών Αναλογίων, άνοιξε τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στο Μουσείο Οίνου από το νομικό πρόσωπο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών”. Πρώτο
αναλόγιο- αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Οργανισμού Παναγιώτα Μάρκου, που επιμελείται και όλες τις εκδηλώσεις,
που πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν μία πνευματική κυρίως ανάταση.

Για τον Παλαμά η Μούσα μητέρα της ομορφιάς του λόγου,
χαρίστρια του λυρισμού, υπάρχει πάντα σαν πλάσμα αληθινό, σαρκικό, παντοδύναμο. Τόσο έντονα αισθάνθηκε την
παρουσία της και μέσα του και γύρω του, ώστε ολόκληρο το
έργο του είναι διαπερασμένο από τη συγκίνηση και την τρεμούλα των μυστικών, που δεν συλλαμβάνουν μόνο νοητά

H πρόεδρος αναφέρθηκε στον μεγάλο μας ποιητή λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τρίτος Χρόνος Ποιητικών Αναλογίων,
τρίτος κύκλος μιας δύσκολης διοργάνωσης που κόντρα στις
αντιξοότητες άντεξε στον χρόνο και συνεχίζεται.
Ξεκινάμε με Κωστή Παλαμά. Φέτος συμπληρώθηκαν 70
χρόνια από τον θάνατο του Μεγάλου, του Εθνικού μας ποιητή. Από την αρχή ως το τέλος της ζωής του, δεν παύει ο
Παλαμάς να διδάσκει και θεωρητικά και πρακτικά, πως για
να μείνει κανείς άξιος πιστός του λόγου, της τέχνης, δεν

τις μυθοποιημένες μορφές των ιδεών τους μα που πιστεύουν κιόλας πως τις βλέπουν με τα σαρκικά τους μάτια.
Αν ο Σικελιανός μέσα από τους χειμάρρους των στίχων του,
άκουσε αθροιστικά τη φοβερή βουή όλων των δυνάμεων
της βιολογικά ενιαίας ανθρώπινης ζωής και φύσης, αν ο Καβάφης με την ποίηση καλλιτέχνησε την ηδονή και έκαμε
ηδονή τη λεπτή σύγχρονη σκέψη, ο Παλαμάς μέσα από
τους στίχους του, είδε απευθείας, κατάματα, την ποίηση.
Και μέσα από αυτό το κοίταγμα, κατόρθωσε με μύριους τρόπους έκφρασης, με μύρια μέσα ανανεωμένης πάντα τεχνικής, να μας δώσει ένα σύνολο πολυσύνθετου ανθρώπου,
κεντρικού νεοέλληνα, που τα πάντα γίνονταν σ' αυτόν

Αναλόεμβρίου στις 19.30 το
3 Την Δευτέρα 11 Νο
ό.
στον Άγγελο Σικελιαν
γιο είναι αφιερωμένο
πάθος, ρίγος και όραμα, σύμβολο και ιδέα.
Μέσα στη μεγάλη ποίηση ο Παλαμάς, ταυτισμένη με μια δοξασμένη ώρα της νεοελληνικής λαϊκής γλώσσας, πρόβαλε
το πολύμορφο εγώ του, πραγμάτωσε πέρα για πέρα την
ατομική μοίρα του, την περίπτωσή του μέσα στη ζωή: ένα
υποβλητικό αμάλγαμα απροσμέτρητης ευαισθησίας, πάθους, σκεπτικισμού, κεντρικής φυλετικής ευθύνης και αβυσσαλέων πόθων ζωής, λυτρωμένων αποκλειστικά μέσα στη
Δημιουργία.
“Στην αργατιά, στη χωριατιά, το χιόνι, η γρίπη,
η πείνα, οι λύκοι,
ποτάμια, πέλαγα, στεριές, ξολοθρεμός και φρίκη!
Χειμώνας άγριος. Κ' η φωτιά-καλοκαιριά
στην κάμαρά μου.
Ντρέπομαι για τη ζέστα μου και για την ανθρωπιά μου!”
Η Π. Μάρκου ευχαρίστησε τους αδελφούς Μάρκου για την
παραχώρηση του Μουσείου Οίνου για τις εκδηλώσεις. Την
Εταιρεία Συγγραφέων, τους αναλυτές και τους ηθοποιούς
που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους.
Την ανάλυση πάνω στο έργο του Κωστή Παλαμά ανέλαβε
ο Παναγιώτης Μαστροδημήτρης (ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών).
Την απαγγελία, έκανε ο ηθοποιός Μάνος Βακούσης και η
ποιήτρια Εσμεράλδα Γκέκα.
Εδωσαν το παρών ο Δήμαρχος Χρήστος Αν. Μάρκου, ο Αντιδήμαρχος Μαργέτης Αθανάσιος, πολλοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι και πολλοί εκπρόσωποι φορέων.

φτάνει μονάχα η έμπνευση, το φυσικό ταλέντο, μα χρειάζεται αδιάκοπη πνευματική τελείωση, βαθιά μελέτη και
σκληρή προπόνηση. Σπαταλήθηκε ολόκληρος στη φροντίδα
της τέχνης του ως τα παραμικρά καθέκαστα. Και το πιο ασήμαντο γράμμα που θα έγραφε, το φρόντιζε ο Παλαμάς σα
λογοτέχνημα. Πίστεψε απόλυτα, ένιωσε απόλυτα και μυστικά την παντοκρατορία του λόγου. Ίσως να μη συναντιέται στα χρονικά της ποίησής μας μια τέτοια “υπερατομική”
πίστη στον έντεχνο λόγο, στη λύτρωση, που δίνει η τέλεια
ποιητική ομορφιά.

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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Αναβαθμίστηκε σε 24ωρη λειτουργία
το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
Μετά από πολλές κινητοποιήσεις πολιτών και
Δημοτικής Αρχής, και
συναντήσεις φορέων και
θεσμικών οργάνων, αναβαθμίστηκε η λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Σπάτων.
Την απόλυτη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος
Σπάτων
–
Αρτέμιδος
Χρήστος
Μάρκου, για εξέλιξη
αυτή και δήλωσε:
«… Η ικανοποίηση αυτή
έρχεται μετά τις επίμονες προσπάθειές μας,
που έφεραν το επιθυ-

μητό αποτέλεσμα, προσπάθειες, που θα συνεχιστούν για την βελτίωση

των δομών της πρωτοβάθμιας υγείας….», δήλωσε
ο
Δήμαρχος
Σπάτων – Αρτέμιδος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις εκλογές της
13/10/2013, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πράσινου Λόφου Αρτέμιδος, συγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Τζανετάκος Θεόδ. κιν. 6977- 97 95 90
Αντιπρόεδρος: Μπαλάσκας Χρ. 22940 47961 κιν. 6974 806153
Γραμμ.: Λουκοπούλου Καίτη 22940 48877 κιν. 6945 894041
Ταμίας: Πρωτοψάλτη Καίτη 22940 48757 κιν. 6976 761088
Μέλη: Σκουργιαλού Ζωή
22940 48453 κιν. 6944 328302
Χατζηλία Καίτη 22940 49909 κιν. 6984 005113
Μαρκούρη Αθηνά 22940 49711 κιν. 6978 872 175
Για το Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι:
Κοκότσης Γιώργος, Κέκκος Θανάσης & Λιόκη Ίλια
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι στη διάθεση σας και θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της
περιοχής. Παρακαλούμε για οποιοδήποτε θέμα επικοινωνήστε άμεσα μαζί τους.
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αλκιβιάδη & Άρκτων ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ- ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΗΛ. & FAX Συλλόγου 22940 47429-site: prasinoslofosartemis.gr
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 6-11-2013
Aρ. Πρωτ.: 59854
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο

μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 59/2013 μελέτης
της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα
241 διαφορετικά είδη προϊόντων
ηλεκτρολογικού υλικού.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 59/2013 και

μετά την σύσκεψη που
έγινε για τα ζητήματα
κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου.
Αξίζει να σημειωθεί, πως
η 24ωρη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας με την
επιπρόσθετη στελέχωσή
του με ιατρικό προσωπικό βελτιώνει αισθητά
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου, σε μια
περίοδο που η κοινωνία
προσφεύγει επίμονα για
την αντιμετώπιση των
ζητημάτων υγείας στις
δημόσιες δομές.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙAΣ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τους
Γονείς, Κηδεμόνες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Αγ.
Μαρίνας
Κορωπίου, που ανταποκρίθηκαν στην προσπάθεια
συλλογής πλαστικών καπακιών για φιλανθρωπικό
σκοπό, τον οποίο διοργάνωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων. Με
χαρά σας ανακοινώνουμε
ότι συλλέχθηκαν 20.000
καπάκια και στάλθηκαν στο
Σύλλογο Παραπληγικών
Νομού Πέλλας.
την με αρ. Πρωτ. 57562/23-10-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 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 προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό
3.000,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή του σχετικού τεύχους
του διαγωνισμού από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου με κόστος 5€,
(Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά από Δευτέρα 1111-2013 έως Τετάρτη 20-11-2013
και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131 , 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Νέα Διοίκηση στο Σωματείο Δημοτ. Υπαλλήλων Αρτέμιδος
Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος, για την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου
που πραγματοποιήθηκαν στις
24/10 και τη μεγάλη συμμετοχή των μελών (Εγγεγραμμένοι: 159, Ψήφισαν: 147, και
εξελέγησαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Κρέτσης Νίκος, έλαβε 125
2. Σταρράς Πέτρος, με 94
3. Παπαγεωργίου Μιχ., με 77
4. Βακαλόπουλος Γ., με 73
5. Φιλιππάτος Παντελής, με 59
6. Φράγκος Σπύρος, με 57
7. Καλαμπόκης Παναγ., με 47

Αναπληρωματικοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 25, 16672
ΠΛΗΡΟΦ. Α. Δάγλας
Τηλ.: 213 2030.420,
Fax: 213 2030.439
Βάρη 5.11.2013
Αρ. Πρωτ. 59405

στην Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Επίσης
γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά
μητρώα
αντίστοιχου
προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις
που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 1.138,21 € αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και σε περίτπωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6 Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.
3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη
ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 41.936,00 € χωρίς το
ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 7.422,67 €,
γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος
7.548,48€, Πρόβλεψη αναθεώρησης 0,00 € και Φ.Π.Α. 23%
13.089,43 €.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεμσεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό, κατά την διάταξη του
άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν.
3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Μέσα σε
αυτόν το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την επαγγελματική καταλληλότητα
των διαγωνιζόμενων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την τεχνική καταλληλότητα των
διαγωνιζομένων.
Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, Λ. Βασ. Κων/νου 25
στην Βάρη (Α’ όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2030.420,
Fax επικοινωνίας 213 2030.439, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Α. Δάγλας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για τη συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 14/11/2013,
από 09.00 μέχρι 13.00.
Ο δήμαρχος
Σπυράγγελος Πανάς

διαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική
διάρκεια των εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, μέχρι και μια (1)
ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου
2013 ώρα 10:3 0π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου
2013 ώρα 10:30 π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα

του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 127.575,00 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 156.917,25 €.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9
και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές με το σύστημα «Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08
(Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου
“Κατασκευή - Ανακατασκευή
Αθλητικών χώρων” με προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
19/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25, στη Βάρη,
1ος όρ.) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση
που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη
ημέρα οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με Fax.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Εργων εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΛ6-ΕΙΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6626294 εσ. 156
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει ανοικτός
δημόσιος διαγωνισμός για την
«Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών
για την αποπεράτωση Παπασιδέρειου Σταδίου».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης και στο Τιμολόγιο της
ΤΥ/46/2013 Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της
μελέτης.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προ-

8. Δήμου Μυρτώ, έλαβε 39
9. Γενναίου Ελένη, έλαβε 31
10. Λεοντάρη Ευαγγελία, 31
11. Παγώνης-Φλώρος Κ., 25
12. Κουρκουμέλης Γαβριήλ, 16
Για την Εφορευτική Επιτροπή
Κοκκίνης Αθαν., Αντωνοπούλου
Βασιλική, Χατζηγεωργίου Ζωή

ΕΒΔΟΜΗ
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Επιτρέπεται η διακίνηση ληγμένων στην Ε.Ε.
εφ’ όσον τα έχουν ελέγξει οι ίδιες οι εταιρίες!
Απάντηση της Κομισιόν στον Νίκο Χουντή

Οι λυόμενες σχολικές αίθουσες καθυστερούν
Προχωρούν οι διαδικασίες για ανέγερση
2ου Γυμνασίου στην Αρτέμιδα
Απαντήσεις σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Οι επιχειρήσεις τροφίμων
μπορούν να διακινούν ελεύθερα εντός της ΕΕ ή ενδοομιλικά, τα ληγμένα τρόφιμα
«περασμένης διατηρησιμότητας», ενώ εναπόκειται
στις ίδιες τις επιχειρήσεις
να μεριμνήσουν για την
ασφάλεια των τροφίμων
αυτών!
Αυτό προκύπτει από απάντηση του Eυρωπαίου Επίτροπου για θέματα Υγείας και
Προστασίας των καταναλωτών, Tonio Borg, σε ερώτηση
του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής με αφορμή την απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης να
επιτρέψει από την 1η Σεπτέμβρη τη διάθεση τροφίμων
«περασμένης διατηρησιμότητας», ζητούσε από την Κομισιόν να μάθει αν επιτρέπεται
η ελεύθερη διακίνηση των
προϊόντων αυτών «εντός της
ΕΕ, καθώς και η εισαγωγή
τους από τρίτες χώρες» και
αν «επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία η εντός
του αυτού επιχειρηματικού
ομίλου διακίνηση τροφίμων
περασμένης διατηρησιμότητας».

Ο Eυρωπαίος Επίτροπος,
στην απάντησή του, αφού
κάνει μία σύντομη παρουσίαση της τρέχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση
με την ασφάλεια των τροφίμων και τη χρήση των ενδείξεων «ανάλωση ως…» και
«ανάλωση κατά προτίμηση
πριν από…», επισημαίνει ότι
«η εμπορία των τροφίμων
μετά τη λήξη της ημερομηνίας τους ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν απαγορεύεται
από τη νομοθεσία της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι
τα εν λόγω τρόφιμα εξακο-

λουθούν να είναι ασφαλή και
η παρουσίασή τους δεν είναι
παραπλανητική». Οι επιχειρήσεις τροφίμων δηλαδή, έχουν
το δικαίωμα να διακινούν τα
τρόφιμα «περασμένης διατηρησιμότητας», εντός της ΕΕ
ή ενδοομιλικά. Σημειώνει μάλιστα ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, «οι υπεύθυνοι
επιχείρησης τροφίμων» είναι
αυτοί που «πρέπει να διασφαλίσουν ότι η προμήθεια
τροφίμων είναι ασφαλής».

σ.σ. Εβαλαν του λύκους
να φυλάνε τα πρόβατα!

Σε απάντηση της Ερώτησης
(Αρ. Πρωτ. 1963/25.09.13)
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δημοκρατικής
Αριστεράς, Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με το κτιριακό
πρόβλημα του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας, ο Υπουργός
Παιδείας, Κων/νος Αρβανιτόπουλος, απάντησε ότι αρμόδια για τη σχολική στέγη
είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
σε συνεργασία με τις Οικείες
Περιφέρειες και ότι η εποπτεία της Ο.Σ.Κ Α.Ε έχει μεταφερθεί στις αρμοδιότητες

του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Ετσι ο βουλευτής Βασίλης

Οικονόμου, ρώτησε με τη
σειρά τα συναρμόδια υπουργεία για να πάρει τις παρα-

Άλυτα τα προβλήματα στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία
ερώτηση 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Ερώτηση για τα συνεχιζόμενα προβλήματα στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας κατέθεσε ο
Γιώργος Πάντζας και 32 ακόμη Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι Βουλευτές, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι στα Μουσικά Σχολεία χάνονται
17.000 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως,
εξαιτίας των ελλείψεων σε διδακτικό
προσωπικό. Επισημαίνουν επίσης ότι
λόγω της έλλειψης σε εκπαιδευτικούς
Καλλιτεχνικών μαθημάτων, ακυρώνεται

ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των Καλλιτεχνικών Σχολείων, ενώ δημιουργούνται
τεράστια προβλήματα στη λειτουργία
τους.
Παράλληλα τονίζουν ότι, το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών
εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, με
αποτέλεσμα, οι μαθητές να διανύουν
μεγάλες αποστάσεις με τις δημόσιες
συγκοινωνίες, κουβαλώντας εκτός
από τη σχολική τσάντα και ένα ή δύο
μουσικά όργανα. Το γεγονός αυτό κα-

θιστά τη μετακίνησή τους χρονοβόρα,
κουραστική, επικίνδυνη και πρακτικά
αδύνατη.
Επισημαίνεται ότι την 1/2/2013, 46
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, για το ίδιο θέμα, στην οποία
ουδέποτε έλαβαν απάντηση. Οι Βουλευτές καταγγέλλουν αυτήν την
«προσφιλή» τακτική της κυβέρνησης,
η οποία απαξιώνει τους θεσμούς και
το Κοινοβούλιο συνολικά.

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

κάτω απαντήσεις.
Το Υπ. Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο
Σπάτων – Αρτέμιδας και θα
ενημερώσουν μόλις λάβουν
την σχετική απάντηση.
Το Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενημέρωσε
ότι ο Οργανισμός Σχολικών
Κτιρίων προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια «Σχολικών Μονάδων Ελαφράς
Λυόμενης Προκατασκευής»
αλλά λόγω ενστάσεων υπήρξε
αναστολή της εξέλιξης της
διαγωνιστικής διαδικασίας...
Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος έχουν υποβληθεί αιτήματα για την εγκατάσταση 17
λυομένων αιθουσών:
-13 αίθουσες για τις ανάγκες
του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Αρτέμιδος
-4 αίθουσες για τις ανάγκες
των 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Αρτέμιδος.
Παράλληλα ο Υπουργός ενημέρωσε ότι προχωρούν
άμεσα οι διαδικασίες στον
ΟΕΚ για ανέγερση νέου Διδακτηρίου προκειμένου να
δοθεί οριστική και μόνιμη
λύση στο πρόβλημα της Σχολικής Στέγης του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας.

18 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 5/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 43571
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Δεύτερο Επαναληπτικό Ανοικτό διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 9.040,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 5/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.43559
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ Α) ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOFTWARE ΚΑΙ Β) ΕΤΗΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Α)
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOFTWARE ΚΑΙ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑ-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΛ6-1Χ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 26256/05-11-2013
ΕΡΓΟ : Μικρά τεχνικά έργα 2013
(ΤΥ/57/2013)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠ. : 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
13PROC001700464 2013-11-05
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: «Μικρά τεχνικά
έργα 2013»
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός
Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 170.000,00 Ευρώ και
αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών
101.850,69 ευρώ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.333,12 ΕΥΡΩ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.027,57 ευρώ.
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
31.788,62 ευρώ.
3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η
του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00
π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη

ΕΒΔΟΜΗ

2013

Διενέργειας Διαγωνισμού, την
29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και
από ώρα 10:00 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 εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 452,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ
29.554,60€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βας. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
19/11/2013 ημέρα Τρίτη και από
ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 μ.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
4. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ήτοι μέχρι την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.
5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή
εταιρικές, εγγεγραμμένες στα
ΜΕΕΠ στην Α1 ή Α2 ή 1η (εντός
και εκτός νομού) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η
(εντός και εκτός νομού) για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο
χρόνος των έξι (6) μηνών.
7. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 2.764,23 ευρώ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 7
μηνών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052 - www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα…5/11/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.43563
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά που θα προκύπτει
επί του συνόλου των προσφερομένων εργασιών (συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των
απαιτούμενων
ανταλλακτικών)
για δε τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί
και μπορεί να προκύψουν με έκπτωση επί τοις εκατό επί της αξίας
των ανταλλακτικών καθώς και η
τιμή ανά ώρα εργασίας, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής
προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ
65.500,00€ .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 (έναντι πρώην
κτίριο ασυρμάτου ΟΤΕ)
Τηλ.: 22940 45559
Πληροφορίες: κ. Αντωνίου
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα: 5/11/2013
Αρ.πρωτ. : 43432
ΠΡΟΥΠ. : 349.979,82 € με Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
του ιδίου Νόμου, με συνολική κατά
τον προϋπολογισμό της μελέτης
δαπάνη 349.979,82 € (περιλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η
3-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων
– Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Β.
Παύλου 108, Τ.Κ. 19004.
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 3-122013, τότε θα διενεργηθεί την 17-122013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η παραλαβή των προσφορών,

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
29/11/2013 ημέρα Παρασκευή και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 μ.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 εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ήτοι 3.275,00€ ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά τμήμα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr». και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

μέχρι την ώρα αυτή θα γίνεται από
τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες
στο
ΜΕΕΠ,
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 – 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Το έργο θα
χρηματοδοτηθεί από Σ.Α.Τ.Α.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
5590,73 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των πρόσφορων
είναι 9 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν
γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες πριν την διεξαγωγή της
Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 2811-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 .
Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος,
Λ. Καραμανλή 85, τηλ. 2294045559, Fax : 22940 40908, αρμόδιος κ. Αντωνίου.
ΣΠΑΤΑ, 5-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Κ. Καραμανλή 18, 16673 – ΒΟΥΛΑ
Πληροφ.: Δ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ – A. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 213 2020131, 213 2019955
Fax: 213 2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 6-11-2013
Αριθ. Πρωτ.: 59751
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013-2014»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ
ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 49/2013 μελέτης
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013-2014» (συνολικός
προϋπολογισμός 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και πιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 (έναντι πρώην
κτίριο ασυρμάτου ΟΤΕ)
Τηλ.: 22940 45559
Πληροφορίες: κ. Αντωνίου
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα: 5/11/2013
Αρ.πρωτ. : 43436
ΠΡΟΥΠ. : 167.340,13 € με Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του
έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου του ιδίου Νόμου, με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της
μελέτης δαπάνη 167.340,13 € (περιλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η
26-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων
– Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Β.
Παύλου 108, Τ.Κ. 19004.
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την
26-11-2013, τότε θα διενεργηθεί
την 10-12-2013, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ.

συγκεκριμένα: 76.560 λίτρα φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος.
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 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την απόφαση
11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 (ΕΚΠΟΤΑ), την με αρ. Πρωτ. 57549/2310-2013 σχετική Διακήρυξη και την
Τεχνική Μελέτη με α/α 49/2013.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, Βουλιαγμένη, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 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 προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό
4.750,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με κόστος 5€ καθημερινά από
Δευτέρα 11/11/2013 έως Πέμπτη
5/12/2013 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Η παραλαβή των προσφορών,
μέχρι την ώρα αυτή θα γίνεται από
τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες
στο
ΜΕΕΠ,
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α2 – 1η και 2η καθώς και κοινοπραξίες Α1 στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Σ.Α.Τ.Α.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 2620,98 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των πρόσφορων είναι 6 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν
γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες πριν την διεξαγωγή της
Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 2111-2013 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00.
Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος,
Λ. Καραμανλή 85, τηλ. 2294045559, Fax : 22940 40908, αρμόδιος κ. Αντωνίου.
ΣΠΑΤΑ, 5-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδίδονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

κατ’ οίκον από
έμπειρο καθηγητή, αγγλικού Παν/μιου, μαθήματα
για όλα τα επίπεδα. Τηλ. 6941633121

πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται
σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο
Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου
Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας

σιτές

ο
Τιμές Πρ

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη

Εκτορος 29, 370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προσόψεις 20 μ σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα
θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην
τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

Φιλόλογος

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε
παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγήτρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές. Τηλ. 210 6624.757

Βρεφονηπιοκόμος,

απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με
αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό
ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.
Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσήλικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού
που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΖΗΤΑΩ εργαζόμενο για εργοστάσιο

μεταλλικών
εξαρτημάτων στο Κορωπί, μηχανολόγο μηχανικό ή
κάποιον που να γνωρίζει από μηχανές. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email p.katsieris@yahoo.gr

ΖΗΤAΕΙ: εργασία,

κυρία 50 ετών, από τη Ρουμανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός.
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ITAΛΙΚΑ Παραδίδονται μαθήματα από απόφοιτη
Πανεπιστημίου Perugia.
Bούλα, 6946.889 533, 210 8954.974
Ελληνιδα πεπειραμενη πτυχιουχος νοσηλευτρια
αναλαμβανει ολιγοωρη κατ'οικον νοσηλεια σε
πασης φυσεως περιστατικα, (περιποιηση ηληκιωμενων, καθετήρες κλπ). Τηλεφωνο: 6983044814.

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση
ακινήτων από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 65τ.μ. επιπλω-

μένο, στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου).
Τηλ. 699 8958.059

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ. Εξαιρετική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών

κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι
μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ
Όταν προκύπτει κάποιο δυσάρεστο γεγονός το
πρώτο πράγμα που αναρωτιέται κανείς είναι: «Τι έκανα
για να μου αξίζει αυτό; Αν ζω σε ένα δίκαιο κόσμο, μάλλον έπραξα κάτι κακό για να βρεθώ σε αυτή τη θέση».
Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε τις εξής πεποιθήσεις:
1. Ο κόσμος είναι καλός - Υποτιμούμε το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε ατυχήματα και ασθένειες και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας
συμβεί τίποτε κακό.

ότι το βάζο γίνεται χίλια κομμάτια. Συντετριμμένοι, μαζεύετε τα κομμάτια και αναρωτιέστε τι να κάνετε με αυτά.
Το βάζο φαίνεται να έχει διαλυθεί εντελώς. Αν καταφέρετε να το συναρμολογήσετε, θα λείπουν κάποια κομματάκια από την επιφάνεια, ενώ οι ρωγμές και τα σπασίματα
θα είναι εμφανή. Με τον ίδιο τρόπο, μερικοί άνθρωποι που
προσπαθούν να διατηρήσουν την κοσμοθεωρία τους μετά
από μια μεγάλη απώλεια, αισθάνονται εύθραυστοι, αμυντικοί και οι πεποιθήσεις τους μπορεί να κλονιστούν εύκολα ξανά.

2. Ο κόσμος είναι προβλέψιμος και όλα είναι υπό
τον έλεγχό μας - Καλά πράγματα συμβαίνουν σε
όσους είναι ενάρετοι, ενώ οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει μόνο στους κακόβουλους. Αν λοιπόν παραμένουμε ηθικοί, δουλεύουμε σκληρά και
τρεφόμαστε σωστά, όλα θα πάνε καλά.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΒΑΖΟΥ
Φανταστείτε ότι κάποια μέρα ρίχνετε κατά λάθος
κάτω ένα αγαπημένο σας βάζο. Αν έχει σπάσει ένα μικρό
κομματάκι, το κολλάτε και δεν φαίνεται η ζημιά. Κάποιες
απώλειες μπορεί να μοιάζουν με ένα μικρό σπάσιμο στο
βάζο. Ξεπερνιούνται σχετικά εύκολα. Φανταστείτε τώρα

Βασιλική Μπουλντούμη - Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι λυπούνται μεν για
το σπάσιμο του αγαπημένου τους βάζου, αλλά αποδέχονται ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει όπως πριν. Το ερώτημα τώρα είναι: τι να κάνουν με τα κομμάτια που έχουν
απομείνει; Αναζητούν τρόπους αξιοποίησής τους και τελικά τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν κάτι εντελώς καινούργιο, όπως ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό. Δηλαδή,
προσπαθούν να βρουν έναν νέο και εποικοδομητικό
τρόπο να διατηρήσουν τις αναμνήσεις τους.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν μια απώλεια, οι άνθρωποι αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στη διατήρηση των
παλιών τους πεποιθήσεων και στην υιοθέτηση καινούργιων, πιο χρήσιμων και προσαρμοστικών. Είναι οδυνηρό
να εγκαταλείπει κανείς παλιές ιδέες, τρόπους σκέψης και
αντίληψης των πραγμάτων. Προκειμένου όμως κάποιος
να προχωρήσει, είναι απαραίτητο να κάνει αλλαγές
ώστε να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, καθώς και

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αυτή η διαδικασία είναι επώδυνη και συχνά το
άτομο χρειάζεται στήριξη από κοντινά πρόσωπα, φίλους
και συγγενείς. Για ανθρώπους όμως που αισθάνονται ότι
δεν λαμβάνουν από το περιβάλλον τους τη συμπαράσταση που έχουν ανάγκη, η προσφορότερη λύση είναι μια
εξειδικευμένη ομάδα στήριξης. Σε μια τέτοια ομάδα συμμετέχουν άτομα, που έχουν βιώσει απώλειες με τις
οποίες δεν έχουν καταφέρει να συμφιλιωθούν.

Άννα Μαρία Κορομπίλια Κλινική Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια
Οικογένειας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Αυτές οι ομάδες συντονίζονται από ψυχολόγους και
ψυχοθεραπευτές που έχουν ειδικευθεί στην συμβουλευτική πένθους. Προσεχώς θα ξεκινήσει στον χώρο μας μια
νέα ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και στήριξης για
άτομα που βιώνουν απώλειες.

3. Πιστεύουμε ότι είμαστε λιγότερο ευάλωτοι στις
αντιξοότητες και ότι οι δυστυχίες έρχονται μόνο
σε ξένους. Συχνά στερούμαστε μιας ρεαλιστικής
οπτικής περί δικαιοσύνης.
Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου συνήθως γκρεμίζει αυτές τις πεποιθήσεις και μας αφήνει εκτεθειμένους μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα ότι είμαστε
κι εμείς θνητοί.

να ανακαλύψει ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός του στη
ζωή από εδώ και πέρα.

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά 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 τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακή μαστογραφία
σε ανασφάλιστες και άπορες
γυναίκες στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης ως μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και σε συνεργασία με το σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου
« Άγιοι Ανάργυροι», παρέχει την δυνατότητα σε άπορες και
ανασφάλιστες γυναίκες να κάνουν δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας.

Eξασφάλισε ένα ραντεβού για γυναίκες άπορες και ανασφάλιστες την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 χρόνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ.
Για ραντεβού και πληροφορίες Φειδιππίδου 22β) Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης, τηλέφ.: 210-6600821-22 & 24 ή στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης Υψηλάντου 3, τηλέφωνο: 210-6668888.
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Αήττητη η ανδρική ομάδα του Πρωτέα

31ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών

Συνεχίζει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα της
Β΄ΕΣΚΑΝΑ η ανδρική ομάδα του Πρωτέα Βούλας, καθώς
επικράτησε εντός έδρας με 69-49 και του ΟΚ Ελευσίνας
για την 7η αγωνιστική.
Η ομάδα του Πρωτέα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κυρίως στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, φτάνοντας σε μια ακόμη άνετη επικράτηση με 69-49, φτάνοντας
το 7 στα 7 στο πρωτάθλημα παραμένοντας μόνη πρώτη
στην βαθμολογία.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 69-49(33-29)
Διαιτητές : Φασόλης Φραγκιαδάκης

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

Νέα του Α.Ο. Βάρης “Αναγυρούς”
Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες όπως δείχνει και το τελικό σκορ η εφηβική
ομάδα του “Αναγυρούντα” σημείωσε μια σημαντική νίκη
εκτός έδρας επί της αντίστοιχης ομάδας του Εσπερου
Καλλιθέας με σκορ 50-49. Σημειώνεται ότι εκτός από τον
πλουραλισμό στο σκοράρισμα, είχε και μεγάλη ψυχραιμία
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Δεκάλεπτα: 14-8, 6-15, 16-8, 13-19.
Παίκτες του Α.Ο.Βάρης: Γκουγκούσης 4, Βατίστας 8, Τόλης 6,
Μέρμηγκας 9, Φειδάς, Γκέκας, Γκιοβάσο 6, Βαρβηαρήγος 2, Γαβρίλης, Λεμπέσης, Ιορδανίδης 13, Παπαθέος 2.

Η γυναικεία ομάδα Μπάσκετ του Α.Ο. Βάρης πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και με όπλο την καλή άμυνά της
κέρδισε τον “Διογένη” με 34-45.
Παίκτες Α.Ο.Βάρης: Κριλή - Καραμέτου Χ. 11, Καραμέτου Σ. 9,
Ζαχαριάδη 2, Μιλάλη Α. 19 (1), Αδαμάκου, Βουγουρτζή, Μέξη 2,
Γκίκα, Καλογερίδη, Βρυώνη 2, Μαυρικίου.

Ο Κλασικός Μαραθώνιος
Αθηνών έχει μια μοναδική
θέση στο διεθνές γίγνεσθαι,
καθώς είναι ο μόνος που
διεξάγεται επί της αυθεντικής, Ολυμπιακής Μαραθώνιας Διαδρομής.
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
ανθρώπινης θέλησης και
ψυχής. Αποτελεί μια δεξαμενή αξιών, κοινωνικής συνείδησης, περιβαλλοντικής
ευαισθησίας, φιλίας και αλληλεγγύης, τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ.
Αύριο Κυριακή 10 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε την 31η
διοργάνωση του Κλασικού
Μαραθωνίου Αθηνών.

Κολυμβητικός
Διάπλους
στον κόλπο
Βουλιαγμένης
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνεργασία
με την XTERRA Greece θα
διοργανώσει για 11η συνεχή χρονιά, τον Χειμερινό
Κολυμβητικό Διάπλου του
κόλπου της Βουλιαγμένης.
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Κυριακή 24 Νοεμβρίου και
ώρα 11:00πμ
Κόστος Συμμετοχής:
Μικρή, μεσαία και μεγάλη
απόσταση 20€. Παιδιά
κάτω των 14 ετών δωρεάν.
Αιτήσεις
Συμμετοχής:
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης
στο www.xterragreece.com
και στην ιστοσελίδα του
Ν.Ο.Β www.nov.gr.
Πληροφορίες στο 6934696191 ή 210 3716376
Κουμάργιαλης Κων/νος.

Αγώνων του 1896, το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αγώνες
μικρών διαδρομών

Δρομείς από όλον τον κόσμο
θα εκκινήσουν ακόμα μία
φορά να γίνουν ένας σύγχρονος «Φειδιππίδης» καλύπτοντας τη διαδρομή των
42.195 μέτρων, που ξεκινάει
από το Μαραθώνα, περνάει
δίπλα από τον Τύμβο του
Μαραθώνα, διατρέχει μια
σειρά δήμων της Αττικής γης
και καταλήγει στην Αθήνα,
μέσα στο υπέροχο μαρμάρινο στάδιο των Πρώτων
Σύγχρονων
Ολυμπιακών

Στη φετινή διοργάνωση, περισσότεροι από 8.000 οι δρομείς δίνουν το παρών την
Κυριακή 10 Νοεμβρίου στον
Αγώνα Δρόμου των 5χλμ,
ενώ άλλοι τόσοι δοκιμάζουν
τις δυνάμεις τους στα 10χλμ,
αγώνες που διεξάγονται παράλληλα με τον 31ο Κλασικό
Μαραθώνιο Αθηνών.
Η διαδρομή του Αγώνα
Δρόμου 5χλμ έχει νέα αφετηρία, νέα διαδρομή και νέα
ώρα εκκίνησης. Η εκκίνηση
του αγώνα δίνεται στις
8:00πμ από τη Λεωφ. Αμαλίας, μπροστά και δεξιά της
αλέας του Ζαππείου, στο
ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη (Eurobank), με κατεύθυνση προς Σύνταγμα. Για
την ασφάλεια των συμμετεχόντων, οι δρομείς ξεκινούν
κατά κύματα κατανεμημένοι

σε blocks εκκίνησης.
Η πορεία της νέας διαδρομής
είναι: Λεωφ. Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ρήγα Φεραίου, δεξιά
Ακαδημίας, αριστερά Βασ. Σοφίας, αναστροφή επί της Βασ.
Σοφίας - διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ,
Βασ. Σοφίας (μπροστά από το
Hilton), Ηρώδου Αττικού, είσοδος
στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ο τερματισμός των
αθλητών θα γίνει από την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού
Σταδίου.

Στις 9.05π.μ δίνεται η εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου
10χλμ από την ίδια αφετηρία με τον αγώνα των 5χλμ,
επίσης κατά κύματα.
Η πορεία της νέας διαδρομής
είναι: Λεωφ. Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Χαρ. Τρικούπη, δεξιά
Ακαδημίας, αριστερά Βασ. Σοφίας, Φιδιππείδου, αριστερά
Μεσογείων μέχρι Σχολή Αστυνομίας, αναστροφή (στο φανάρι της Σχολής Αστυνομίας),
Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου,
Φειδιππίδου, αριστερά Μεσογείων, Βασ. Σοφίας (μπροστά
από το Hilton), Ηρώδου Αττικού,
είσοδος στα Προπύλαια του
Παναθηναϊκού Σταδίου.

ΕΒΔΟΜΗ
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Προεγκρίθηκε η αδειοδότηση αθλητικών χώρων
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Σε μια περίοδο όπου πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις σφραγίζονται λόγω
ακαταλληλότητας σε όλη
την επικράτεια της χώρας,
ο Δήμος Μαρκοπούλου και
το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», όπως ανακοίνωσε
έλαβε την προέγκριση
αδειοδότησης του συνόλου των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου κατόπιν αυτοψίας από την επιτροπή
Ελέγχου
Αγωνιστικών
Χώρων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου 2013.
Προέγκριση αδειοδότησης
λειτουργίας έλαβε τόσο το
Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου (Κλειστό Γυμναστήριο
και
Γήπεδο
Ποδοσφαίρου), του οποίου
την ευθύνη διαχείρισης και
λειτουργίας φέρει το
Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,
όσο επίσης και το Κλειστό
Γυμναστήριο του 1ου ΓυΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διεύθυνση Γραφείου Δόμησης &
Πολεοδομικών Εφαρμογών
Δήμου Αχαρνών
Αχαρνές 11.7.2013
Αρ.πρ. οικ. 3743/2013
ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ: Διορθωτικής πράξης της
Πολεοδομικής Ενότητας ΧΑΡΑΥΓΗ
Β του Δήμου Αχαρνών
Εχοντας υπόψη:
― Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α/10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παρ.
3, άρθρο 159 παρ.1 και άρθρο 160
παρ. 2.
― Τις διατάξεις του Ν. 1337/83,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.
1512/85, (ΦΕΚ 4Α/85) το άρθρο 4
του Ν. 1772/88 (ΦΕΚ 91Α/88) και
τον Ν. 3508/97.
― Τις διατάξεις του Ν. 1577/85
(ΦΕΚ 210/18.12.85).
―
Την
με
αρ.
79881/3445/6.12.12.84 (ΦΕΚ 826
Β/84 «Περί διαδικασίας και τρόπου
σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής
Πολεοδομικής Μελέτης» και ειδικότερα το άρθρο 4.
― Την εγκύκλιο 49/88, για έκδοση
οικοδομικών αδειών μετά την κύρωση της πράξης εφαμρογής.
― Το από 26/1/1990 (ΦΕΚ
140Δ/19.3.1990) Π.Δ/γμα έγκρισης
πολεοδομικής μελέτης της περιοχής
ΧΑΡΑΥΓΗ Β του Δήμου Αχαρνών.
― Την υπ’ αρ.
29660/Τ2567/21.09.1993 Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής με την οποία
κυρώθηκε η υπ’ αρ. 1 πράξη εφαρ-

μνασίου Μαρκοπούλου,
την ευθύνη λειτουργίας
του οποίου φέρει η Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας
Εκπαίδευσης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει,
ότι μέχρι το τέλος του
έτους με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις και επιλύσεις
επιμέρους θεμάτων, τα
οποία καταγράφηκαν από
την συγκεκριμένη επιτροπή, θα είναι σε θέση να
λάβουν οριστική αδειοδό-

τηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την διετία
2014-2015.
Οι προεγκρίσεις, ήταν αποτέλεσμα σειράς συντονισμένων ενεργειών του
Δήμου Μαρκοπούλου, προκειμένου οι αθλητικές εγκαταστάσεις να πληρούν
τις απαιτούμενες προδιαγραφές, για την απόσπαση
της θετικής γνωμάτευσης
της επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κων/νου Καραμανλή 18
16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 213 2019918 - Fax: 210 8950421
Βούλα, 05/11/2013
Αρ. Πρωτ. 353

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας
στη Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις
9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
9η Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00
Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ζεφύρου 2, Βούλα, τηλ. 2132019918) 10:00 – 14:00, καθώς και
από τα γραφεία του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Βάρης (Χατζηδάκη 2 &
Τσιτσάνη,
Βάρη,
τηλ.
2108970804).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για
την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Βάρης).
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επαναπροκηρύσσει
δημόσιο
πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του
σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης

μογής του Ρυμοτομικού σχεδίου
στην περιοχή ΧΑΡΑΥΓΗ Β του
Δήμου Αχαρνών.
― Την μεταγραφή της ανωτέρω
κυρωμένης πράξης εφαρμογής στο
Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών, Τόμος
624, αριθμός 456.
― Την αίτηση για διόρθωση της υπ’
αριθ. 1ης πράξης εφαρμογής της
περιοχής ΧΑΡΑΥΓΗ Β του Δήμου
Αχαρνών με αριθμ. πρωτ. 5484/2411-11 της Γρίμμα Βασιλικής.
Και επειδή:
1. Από τα στοιχεία που προσκόμισε
η ενδιαφερόμενη προκύπτει ότι η
Γρίμμα Βασιλική του Βίκτωρα και
της Λαμπρινής σύζ. Παναγιώτη
Τζαμουτζαντώνη κάτοικος Αίγινας
οδός Δ. Λυκούρη 10 Κυψέλη Αίγινας, η οποία στους πίνακες της
πράξης εφαρμογής φαίνεται σαν
άγνωστη, είναι ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου με κωδ. αρ. 290801 στο
Ο.Τ. 1953 της Π.Ε. ΧΑΡΑΥΓΗ Β του
Δ. Αχαρνών με βάσει το υπ’ αριθμ.
1472/25.7.1966 συμβόλαιο του
συμβ/φου Αχαρνών Αντ. Γεωργ. Γυπαράκη και τα πιστοποιητικά ιδιοκτησάις του υποθηκοφυλακείου
Αχαρνών.
2. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικοήυ Α. Καλαφάτη, η όμορη ιδιοκτησία με κ.α.
290801Α αγνώστου ιδιοκτήτη υποχρεωτικά προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία με κ.α. 290801 της κ. Γρίμμα
Βασιλικής.
3. Επειδή με την υπό κύρωση διορθωτική πράξη μεταβάλλονται τα
όρια και το σχήμα των προαναφερομένων ιδιοκτησιών και λόγω της
ύπαρξης αγνώστου ομόρου ιδιοκτήτη απαιτείται ανάρτηση σε εφημερίδες πριν την κοινοποίησή της.

Γι’ αυτό
Διορθώνουμε τους πίνακες της
πράξης εφαρμογής και της υπ’ αρ.
5484/2011 διορθωτικής πράξης
σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η ενδιαφερομένη, δηλαδή
ιδιοκτήτρια του οικοπέδου με κ.α.
290801 στο Ο.Τ. 1953 της Π.Ε. ΧΑΡΑΥΓΗ Β του Δήμου Αχαρνών είναι
η Γρίμμα Βασιλική του Βίκτωρα και
της Λαμπρινής σύζ. Παναγιώτη
Τζαμουτζαντώνη κάτοικος Αίγινας,
οδός Δ. Λυκούρη 10 Κυψέλη Αίγινας, με ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
με βάσει το υπ’ αριθμ. 1472/25-71966 συμβόλαιο του συμβ/φου
Αχαρνών Αντ. Γεωργ. Γυπαράκη.
Επειδή η όμορη ιδιοκτησία με κ.α.
290801Α εμβαδού Ε=84,36 τ.μ.,
αγνώστου ιδιοκτήτη δεν καθίσταται
οικοδομήσιμη, κατά παρέκκλιση,
σύμφωνα με το άρθρο 25 ΓΟΚ 87
διότι δεν μπορεί να εγγραφεί σε
αυτήν κάτοψη Ε=50τ.μ. & πλευράς
5μ., όπως φαίνεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Α. Καλαφάτη, υποχρεωτικά
προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία με
κ.α. 290801 στο Ο.Τ. 1953 της Π.Ε.
ΧΑΡΑΥΓΗ Β του Δ. Αχαρνών.
Συμπληρώνουμε τις στήλες του
κτηματολογικού πίνακα για τα οικόπεδα με κ.α. 290801 και κ.α.
290801Α στο Ο.Τ. 1953 της Π.Ε.
ΧΑΡΑΥΓΗ Β του Δήμου Αχαρνών
σύμφωνα με τον προηγούμενο
τίτλο κτήσης.
Η παρούσα απόφαση να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Αχαρνών.
Κοινοποίηση απόφασης κύρωσης
Η συντάξασα Μ. Νάνου
Ο προϊστάμενος Δ. Τζάνος
Ο Δ/ντης Μ. Θεοδωρόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ στο ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Προκρίθηκαν αθλητές του Αρη Βούλας
Με τη διεξαγωγή των ατομικών αγωνισμάτων ανδρών / γυναικών, στην
επιτραπέζια αντισφαίριση,
συνεχίστηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα της
Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.
Στους άνδρες δήλωσαν
συμμετοχή 213 αθλητές οι
οποίοι στην προκριματική
αυτή φάση χωρίστηκαν σε
ομίλους των 3 ή 4 αθλητών.
Οι νικητές κάθε ομίλου σε
δεύτερο στάδιο αγωνίστηκαν σε αγώνες ΝΟΚΑΟΥΤ έτσι ώστε να
παραμένουν τελικά 16
αθλητές, οι οποίοι και θα
συμμετάσχουν στην τελική φάση του Πανελλη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Σωτηρίου Αναστασία
Τηλ: 210 6032200
Σπάτα 6-11-2013
Αριθμ. Πρωτ: 43720
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας, για την μίσθωση οικοπέδου
για επέκταση προαύλιου χώρου
του Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Προκηρύσσει φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία,
για τη μίσθωση οικοπέδου για επέκταση προαύλιου χώρου του Α΄
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και καλεί
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας
προσφορά
,μέσω
Πρωτοκόλλου, στην αρμόδια Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών-Τμήμα
Προμηθειών
του Δήμου (Βασ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Σωτηρίου Αναστασία
Τηλ: 210 6032200
Σπάτα 6-11-2013
Αριθμ. Πρωτ: 43718
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου (οικοπεδικών χώρων) για την στέγαση του Β΄
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, Προκηρύσσει φανερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, για
τη μίσθωση οικοπεδικών χώρων
που θα χρησιμοποιηθούν για την
στέγαση του Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να
εκδηλώσουν
το
ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας
προσφορά ,μέσω Πρωτοκόλλου,
στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών-Τμήμα
Προμηθειών
του Δήμου (Βασ.Παύλου 108 και
Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε εί-

νίου πρωταθλήματος που
θα διεξαχθεί στις 22-23
Μαρτίου 2014.
Νικητές στους ομίλους
τους πέρασαν οι αθλητές
του Δήμου 3Β οι αθλητές:
Τσαχάκης Μιχάλης, Λιλής
Γιώργος, Τσαρσιταλίδης
Χρήστος,
Σκουτέρης
Νίκος και Μαλινάκης Αντώνης.
Από τους παραπάνω αθλητές οι Τσαχάκης, Τσαρσιταλίδης και Μαλινάκης
,αποδίδοντας θαυμάσιο
ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ κατάφεραν
να κερδίσουν και στο δεύτερο στάδιο των ΝΟΚΑΟΥΤ αγώνων και έτσι
κατακτήσανε μια θέση για
την τελική φάση των αγώνων. Από τους 16 αθλητές

προκριθήκανε για την τελική φάση οι 3 από τον
ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

Παύλου 108 και Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες
από
τη
δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Το ζητούμενο οικόπεδο θα πρέπει
να είναι έκτασης περίπου 650 έως
800 τ.μ.
- Να είναι όμορο του 1ου Λυκείου
Αρτέμιδος και συγκεκριμένα στο
ΟΤ Γ 1847 της ΠΕ 6 της Δημοτικής
ενότητας Αρτέμιδος.
- Να είναι επίπεδο ή με μέγιστη
κλίση 6% περίπου.
- Να είναι περιφραγμένο ή να δηλωθεί υπεύθυνα ότι θα παραδοθεί
περιφραγμένο.
- Να μη διαθέτει καλλιέργειες και
πυκνές δενδροστοιχίες.
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα
πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η
φάση αυτού, να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό
10% του ετήσιου προσφερόμενου

μισθώματος και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.
Πληροφορίες για τους όρους του
διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ. 2106632200) και από την ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα τέλη
και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης με τα τρία αντίγραφα και τα
έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν
τον εκμισθωτή (άρθρο 22 Π.Δ.
28/80).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

κοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
από τη δημοσίευση της προκήρυξης
αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Το οικόπεδο ή τα οικόπεδα θα
πρέπει να βρίσκεται στην δεξιά
πλευρά του πολεοδομικού ιστού
της Αρτέμιδας και δει πλησίον της
κεντρικής αρτηρίας της Λεωφόρου
Βραυρώνος.
- Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως σχολικός χώρος θα πρέπει να είναι
περίπου 4.000 m2. Να μην καλύπτεται από καλλιέργειες ή δενδροστοιχίες και να έχει μέγιστη κλίση
έως 6% περίπου.
- Δεν είναι απαραίτητο το εν λόγω
ακίνητο να προέρχεται από μία και
μόνη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση
όμως αυτή θα πρέπει οι διαφορετικές ιδιοκτησίες να είναι όμορες.
Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η
φάση αυτού, να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,

η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10%
του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
στην
Ελλάδα
τράπεζας.
Πληροφορίες για τους όρους του
διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣπάτωνΑρτέμιδος κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6632200)
και από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα τέλη
και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης με τα τρία αντίγραφα και τα
έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες
της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή (άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Στις γυναίκες έλαβαν συνολικά, μέρος 64 αθλήτριες για την Αττική.
Νικήτρια στους ομίλους
τους απεδείχθησαν οι
αθλήτριες του Δήμου 3Β,
Τσαχάκη Φρόσω, Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Φίσερ
Έλλη και Τέρπου Ελισάβετ.
Στο δεύτερο στάδιο, των
ΝΟΚ ΑΟΥΤ αγώνων πέρασε μόνο η Τσαχάκη, ενώ
οι τρεις άλλες αθλήτριες
του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ αποκλείστηκαν στις λεπτομέρειες.

24 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΗ

