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

Ντρέπομαι!...
Η Σάρα, η μάνα και ...
...το κακό συναπάντημα
Σαν άνθρωπος συνταράχτηκα. Ένα μικρό κορίτσι, η
Σάρα, δεκατριών χρόνων, στην έναρξη της εφηβείας της, στην άνθιση τ’ ανθού της, μαράθηκε. Κόπηκε βίαια το νήμα της ζωής της, από αναθυμιάσεις
μονοξειδίου του άνθρακα που προήλθαν απ’ το
μαγκάλι που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση, στη
βόρεια Ελλάδα!
Η ΔΕΗ είχε κόψει το ρεύμα, όπως σ’ εκατοντάδες
χιλιάδες καταναλωτές. Διάβαζε τα
μαθήματά της με κεριά.
Η Σέρβα μάνα της συνελήφθη(!),
μετά τον τραγικό θάνατο της κορούλας της, γιατί είχε λήξει η άδεια
διαμονής της στη χώρα μας. (Αφέθηκε, ευτυχώς – όπως ειναι γνωστό
– μετά την παρέμβαση του αρμόδιου
του Κώστα Υπουργού).
Βενετσάνου Το τραγικό και απάνθρωπο αυτό κοινωνικό και πολιτικό έγκλημα συνέβη στις 2 Δεκεμβρίου. Στις αρχές της χρονιάς (28/2/13) στη
Λάρισα, από την ίδια αιτία, πέθαναν δύο φοιτητές.
Κινδύνευσε σοβαρότατα ο τρίτος και σοβαρά άλλοι
δύο. Δεν είχαν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο. Τον
ίδιο χειμώνα, πέρυσι, που ήταν και ήπιος, το Δεκέμβρη, του 2012, τρία παιδιά 5, 7 και 15 ετών κάικαν ζωντανά στο Μεσορόπι Καβάλας, όταν
ξέσπασε φωτιά από ξυλόσομπα. Το μεγάλο έχασε
τη ζωή του όταν προσπάθησε, μέσα στις φλόγες να
σώσει τα δύο μικρότερα αδερφάκια του! Αυτοθυσία και ηρωισμός απέναντι στην αναλγησία, την ενδοτικότητα, στην ατολμία, στην προδοσία των
Συνέχεια στη σελ. 2
εμποράκων της πολιτικής.

Το 2ο μέρος του άρθρου
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ - ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ
στο επόμενο φύλλο

Οικοδομείται με κατοικίες
η χερσόνησος του Αστέρα
δρομολογείται
σε κτίσματα άλλη
μία Βουλιαγμένη!
H περιοχή χαρακτηρίζεται
ως αμιγής κατοικία.
Παρέκαμψαν το Δήμο 3Β.
Εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ από
το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δορυφορική Εικόνα του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α) επάνω
στην οποία έχουν επισημανθεί τα όρια των
γηπέδων Α και Β του ακινήτου.

Σελίδες 11, 12, 13, 17

Τα «αρπακτικά»
και ο φόρος
Ακίνητης
Περιουσίας

Το Μαρκόπουλο ακύρωσε τη
βεβαίωση καταβολής εισφοράς γης
Σελίδα 6

Κινητοποίηση
για τα διόδια
στον Ωρωπό

Θερμαινόμενοι χώροι φιλοξενίας
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Σελίδα 14

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος
ΟΑΠΠΑ, Γ. Νιτερόπουλος

Εορταστικό Παζάρι
Παλαιών βιβλίων
στη Βούλα

ερώτηση του
βουλευτή της Ν.Δ.
Βύρωνα Πολύδωρα

Σελίδα 6

Σελίδα 17

Σελίδα 11

Απολογισμός πεπραγμένων
στο Κορωπί Σελίδα 6

ο Δήμαρχος
καταγγέλει
Σελίδα 7

ΕΒΔΟΜΗ
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Ντρέπομαι!...
Η Σάρα, η μάνα και ...
...το κακό συναπάντημα
Συνέχεια από τη σελ. 1
Διαλέξτε εσείς, ως αντικειμενικοί αναγνώστες τα επίθετα που ταιριάζουν στους οικονομικούς και πολιτικούς
δολοφόνους.
Από νομικής πλευράς θαρρώ ότι δεν υπάρχει «αιτιώδης, συνάφεια» με την ασκούμενη πολιτική και γι’ αυτό
προφανώς δεν ασκούνται διώξεις. Υπάρχει όμως πολιτική συνάφεια. Ποιοί είναι οι ηθικοί αυτουργοί των 4 χιλιάδων αυτοκτονιών; Ποιοί «έδεσαν» την θηλιά στο
λαιμό;
Κι αυτά, που θυμίσαμε παραπάνω, δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά, βεβαίως.
Τον Ιανουάριο του ’13, ένας 75χρονος απ’ το Ρέθυμνο
βρήκε τραγικό θάνατο, από σόμπα υγραερίου. Τυλίχτηκε στις φλόγες και κάηκε ζωντανός. Τον ίδιο μήνα,
με παρόμοιο τρόπο τελείωσε τη ζωή του ένας 86χρονος στη Ν. Ιωνία. Το Γενάρη πάλι, μια 75χρονη κάηκε
από ξυλόσομπα, στο Νομό Ροδόπης. Κι ο μακρύς τραγικός κατάλογος των «ατυχημάτων» συνεχίζεται. Σήμερα, 6/12, την ώρα που έγραφα αυτές τις γραμμές,
νέα είδηση: 75χρονη καήκε από τζάκι στον Ασπρόπυργο.
Από τα συμβάντα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι την πενταετία 2009 – 2013 έχουν καταγραφεί 41 τραγικοί θάνατοι από τη χρήση θερμαντικών
μέσων, όπως αυτά που αναφέρθηκαν ήδη – μαγκάλια,
ξυλόσομπες, σόμπες υγραερίου. Άλλοι ανεβάζους
στους 65 ή 69, τους θανάτους που προήλθαν από διάφορα εναλλακτικά μέσα θέρμανσης.
Μου φτάνει όμως και ένας! Κάθε θάνατος είναι μονα-

δικός. Για την 13χρονη Σάρα η 2 Δεκεμβρίου ήταν το
σημαντικότερο και τελευταίο συμβάν της σύντομης
ζωής της. Μιας ζωής που δεν ολοκληρώθηκε... Ήρθε
πρόωρα και ύπουλα ο θάνατος γι’ αυτήν. Αόρατος, άοσμος, «μεθυστικός»...
Και δεν αισθάνεται κανένας υπεύθυνος. Κανένας ένο-

χος. Προέχει η «αξιοπιστία» μας απέναντι στους «αξιότιμους» «εταίρους», «συμμάχους» κι άλλες «τρίχες».
Προέχει η σωτηρία των τοκογλύφων δανειστών μας,
των τραπεζών, η πολιτική μας καριέρα ή έστω, η επιβίωση. Γι’ αυτό ήρθε ο πανικός της έκτακτης σύσκεψης
Πρωθυπουργού – Βενιζέλου και οι εντολές να εξετάζονται οι διάφορες περιπτώσεις διακοπής ρεύματος απ’
τους διευθυντές των καταστημάτων της ΔΕΗ σε συνεργασία με τους δημάρχους. Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά
δεν φτάνει.
Δεν είναι δυνατόν να έρχεσαι εκ των υστέρων και να
προσπαθείς να μπαλώσεις. Πρέπει να προβλέπεις και

Χριστουγεννιάτικος “μπαναμάς” από το Δήμο 3Β
“Εσπασαν” τα τηλέφωνα στην
εφημερίδα την εβδομάδα που
έτρεξε.
Αιτία τα ειδοποιητήρια που
άρχισε να λαμβάνει κόσμος
και κόσμος για παράνομη
στάθμευση στο Δήμο, αγνώστου για τους παραλήπτες
παράβασης!
Παράβαση που δεν έχει ενημερωθεί ποτέ ο δημότης και
άρχεται απ’ τον πιο παλιό που

μας ενημέρωσαν το 2007!
Διάλεξαν την πιο ακατάλληλη
εποχή, να βάλει μπροστά ο

Δήμος άλλον έναν εισπρακτικό μηχανισμό, και μάλιστα
με καταληκτική ημερομηνία

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 48η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00,
με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή

την 31/12/13, χωρίς βεβαίως
να γράφει πουθενά πότε εκδόθηκε.

Αυτού του είδους oi “πονηροί”
μηχανισμοί είσπραξης, από
τους Δήμους πρέπει να σταματήσουν. Ο κόσμος ζει δραματικές στιγμές και δεν είναι
δυνατόν να έρχεται ο Δήμος
να “θυμάται ξινά σταφύλια”,
χωρίς να έχει παραλάβει ο
“υπόχρεος” κλήση!!!
Στο επόμενο φύλλο μας θα
το αναδείξουμε ιδιαίτερα και

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

καλούμε τους πολίτες, όσοι
έχουν λάβει ανάλογες ειδοποιήσεις να μας ενημερώνουν στο 210 8959.004,
6937153052
,
press@ebdomi.com
O Δήμος 3Β έχει “βάλει χέρι”
στις καταθέσεις δημοτών για
μικροχρέη προς το Δήμο και
μάλιστα σε ευπαθείς ομάδες,
κατάσχοντάς τους τα όσα
μικρά ευρώ έχουν στο λογαριασμό τους.
Καταγγελία από “θύμα” έγινε
στο Δημοτικό Συμβούλιο της
2/12. O αρμόδιος αντιδήμαρχος το ερμηνεύει αλλιώς.
Θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλλο.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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να προλαμβάνεις.
Καλά, δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι που αρχίζει
«ωραία»,
- περικοπές, ανεργία, υπερφορολόγηση, κλείσιμο επιχειρήσεων, αυξήσεις εσόδων, «πλεονάσματα», χάρην
της «αύξησης της ανταγωνιστικότητας» κλπ, κλπ, μπορεί να τελειώσει πολύ άσχημα; Ας ξαναδιαβάσουν Μακιαβέλλι.
Και μη νομίζουν ότι με τις δυνάμεις καταστολής, τα
ΜΑΤ κλπ, μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν την εξαθλίωση.
«Όταν ο λαός δεν σε θέλει, τα κάστρα δεν σε σώζουν», έλεγε ο Φλορεντίνος πολιτικοφιλόσοφος. Ας
τον ξαναδιαβάσουν, λοιπόν. Ας θυμηθούνε λίγο και τη
«φυσική»! Κάτι λέει για τις «αντοχές»· κάτι λέει και για
τη «δράση και αντίδραση». Και η ψυχική ιατρική κάτι
λέει για την αναισθησία. Κι αν δεν υπάρχουν οι τύχεις
και δεν σε κυνηγούν οι Ερινύες, είναι πολύ πιθανό, κάποια στιγμή, κάποιο παιδί – το παιδί σου – να σε κοιτάξει με περιφρόνηση! Ντροπή σας!...
Εγώ ντρέπομαι για το ανθρώπινο γένος. Με τέτοια διακυβέρνηση, σ’ αυτήν την κοινωνία, ντρέπομαι που είμαι
άνθρωπος, γιατί δεν είμαι ανθρωπάκι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Χριστουγεννιάτικα

Σελ. 4-5

Ο Ωρωπός καταγγέλει τις αυξήσεις διοδίων
Σελ. 7

Αφιέρωμα στον Eθελοντισμό
στα Καλύβια
Σελ. 6
Κορώνη: η αποτυχούσα άλωση
του κάστρου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Των αγγέλων η πείνα”
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Ο απόλυτος έλεγχος!
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Εξώδικο από Μάντεση προς Πανά για
Σελ. 11
την πλατεία Πηγαδακίων
Πρόσκληση συνάντησης Συλλόγων
Σελ. 14
Γονέων, Σχολείων στα 3Β

Τροπολογία για πλειστηριασμούς
από ΣΥΡΙΖΑ
Σελ. 17
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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Τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας περιφέρονται “αστεγα”
Οργισμένοι γονείς, ανέμελα παιδιά, προβληματισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2ας
Δεκέμβρη στα 3Β.
Είναι η τρίτη φορά που οι γονείς των παιδιών του 6ου Νηπιαγωγείου, έρχονται στο
δημοτικό συμβούλιο γιατί τα παιδιά τους
είναι “άστεγα”, χωρίς το χώρο τους.
Την προηγούμενη χρονιά είχαν φοιτήσει
στον Παιδικό Σταθμό της οδού Ηρακλειδών,
που δεν δούλευε γιατί δεν υπήρχε προσωπικό.
Το Μάιο μήνα του 2012, ο πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλος ενημέρωσε εγγράφως το Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή
ότι την φετεινή χρονιά δεν θα παραχωρηθούν οι εγκαταστάσεις της Ηρακλειδών,
γιατί προσέλαβαν προσωπικό και θα λειτουργήσει ο Παιδικός Σταθμός.
Κάτι όμως δεν πάει καλά με την Επιτροπή
Παιδείας ή κάποιοι δεν αφήνουν να πάει
καλά η Επιτροπή Παιδείας, γιατί θυμίζουμε
ότι πρόεδρος ήταν η Λυδία Αργυροπούλου,
η οποία δεν μπορούσε να συνεργαστεί, δεν
μπορούσε να βρει άκρη, συνάντησε μεγάλες αντιδράσεις από την Τεχνική Υπηρεσία,
όπως είπε και παραιτήθηκε στην αρχή του
καλοκαιριού. Την προεδρία ανέλαβε ο
Νίκος Ζυγούρης, ο οποίος και ως μηχανικός θα μπορούσε να σπρώξει καλύτερα το
θέμα της επισκευής του κτιρίου για να
μπούν τα παιδιά του 6ου, αλλά και εκείνος
παραιτήθηκε γιατί βρήκε τα ίδια περίπου εμπόδια. «Επί εννέα μήνες ασχολούμαστε με
το θέμα και δεν έχουμε προχωρήσει ούτε

πόντο», είχε δηλώσει.
Την προεδρία στη συνέχεια ανέλαβε ο νεοφερμένος στο δημοτικό συμβούλιο Μαν.
Δασκαλάκης, ο οποίος δείχνει να έχει μπει
στο πνεύμα και προσπαθεί να λύσει το
πρόβλημα.
Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, έδωσε “εν-

2ο Νηπιαγωγείο. Ετσι στριμώχτηκαν στο 2ο
Νηπαγωγείο (στην τραπεζαρία όπως καταγγέλουν οι γονείς) με τεράστια προβλήματα για τα παιδιά.
Αγανακτισμένοι προσήλθαν στη συνεδρίαση οι γονείς, που όμως δεν πραγματοποιήθηκε τελικά.

λύφθηκε ότι δεν εμπίπτει στις χρήσεις γης
η περιοχή! Δεν έχει μισθωτήριο συμβόλαιο
το κτίριο και δεν μπορεί να δοθεί βεβαίωση
στατικότητας και πυρασφάλειας, όπως είπε
η διεθύντρια της Πολεοδομίας Γ. Ηλιοπούλου.
Πολύ συζήτηση, διαφωνίες αντεγκλήσεις.
Τέλος κατετέθη πρόταση να πάνε τα παιδιά
του 6ου Νηπιαγωγείου στην Ηρακλειδών
και να πάνε τα βρέφη της Ηρακλειδών στο
κτίριο της οδού Παπάγου.
Ο Γ. Νιτερόπουλος που είχε τις ενστάσεις
του για τη νομιμότητα μιας τέτοιας συγκατοίκησης, δήλωσε ότι θα απέχει της ψηφοφορίας για να είναι ομόφωνη η απόφαση.
Αποφάσισαν λοιπόν να στεγαστούν άμεσα
τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου στην Ηρακλειδών και να πάνε τα βρέφη της Ηρακλειδών στην οδό Παπάγου. Βέβαια σ’ αυτό
όπως είπε και ο Γ. Σκουμπούρης, θα έπρεπε
να ερωτηθεί και το Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ.
Αυτό έγινε αιτία να παραιτηθεί ο πρόεδρος
του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλος (παρατίθεται
η παραίτησή του στη σελ. 11).

Οι μόνοι που το χάρηκαν ήταν τα παιδιά που βρήκαν την ώρα να παίξουν ...κρυφτό.

τέλεστε” το Δημοτικό Συμβούλιο στο δήμαρχο να προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες για να ολοκληρωθεί η επισκευή
του 1ου Νηπιαγωγείου για να βρουν όλα τα
παιδιά στέγη.
Ο καιρός περνούσε, οι γονείς του 6ου τελικά πήραν ειδοποίηση να τα πηγαίνουν στο

Επανήλθαν στη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου, που το Δ.Σ. το είχε προς συζήτηση
ως πρώτο θέμα, με την υπογραφή συμβούλων.
Η αγανάκτηση πασιφανής από τους γονείς.
«Δώστε σήμερα λύση. Εχετε στερήσει από
τα παιδιά μας την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Δεν έχετε ευθύνη ότι 70 παιδιά συνωστίζονται σε μια τραπεζαρία; Οι νηπιαγωγοί
δηλώνουν εγγράφως ότι δεν αναλαμβάνουν καμμία ευθύνη για την αρτιότητα των
παιδιών», είπε μιλώντας ο πρέοδρος του
6ου Νηπιαγωγείου Θαν. Λιακόπουλος.
Το κτίριο της οδού Παπάγου που φιλοξενούσε τον Παιδικό Σταθμό, προτάθηκε να
στεγάσει το 6ο Νηπιαγωγείο, αλλά ανακα-

τα πλαίσια της εταιρικής κοι-

Σνωνικής ευθύνης και των αι-

σθημάτων αλληλεγγύης προς τα
παιδιά, η Λίμνη Βουλιαγμένης
συγκεντρώνει
φαρμακευτικό
υλικό, τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα
και ήδη πρώτης ανάγκης.....
«Η προσπάθεια μας είναι και δική
σας και την ονομάσαμε “χριστούγεννα μαζί”...,για να γλυκάνουμε
τον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών όλοι μαζί
για τα παιδιά...», σημειώνουν.
Την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις
11.00 το πρωί εώς τις 16.00 το
μεσημέρι, βοηθήστε όπως μπορείτε· κάθε συνεισφορά, μικρή ή
μεγάλη είναι πολύτιμη.
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν
θα παραληφθούν από το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, τα παιδικά χωριά SOS Bάρης και το
ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Στο μεταξύ, όπως ενημερωθήκαμε, έχει δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα 9/12 και ένα
εκ των θεμάτων είναι πάλι το 6ο Νηπιαγωγείο. «Επανεξέταση της υπ. αριθμ.
386/2013 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα “Στέγαση μαθητών και μαθητριών του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας για το σχολικό έτος
2013-2014”.
Στις ερωτήσεις που έθεσαν οι σύμβουλοι,
απουσία του δημάρχου, όλοι καυτηρίασαν
την μεθόδευση για την πώληση του Αστέρα,
και την “απομόνωση” του Δήμου από τις
αποφάσεις.
Καντήλια και σταυρούς αφαίρεσαν από
τους τάφους του Κοιμητηρίου Βούλας,
όπως ενημέρωσε η Ν. Καραγιάν.
Αννα Μπουζιάνη
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12η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
«Όπως η Ποίηση είναι αρμονία λέξεων,
Έτσι και η Μουσική είναι αρμονία ήχων».
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ο Σύλλογος Χορωδίας Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση, διοργανώνουν τη 12η Συνάντηση Χορωδιών, που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, ώρα 6.30
μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».
Συμμετέχουν: η Χορωδία Λαυρίου υπό τη διεύθυνση του
Θεόδωρου Λεμπέση, η Χορωδία Νέας Κίου Άργους υπό
τη διεύθυνση του Θεοδόση Αντωνιάδη, η Χορωδία Τρίπολης από τη διεύθυνση του Μιχάλη Γαργαλιώνη και η
Χορωδία Μαρκοπούλου υπό τη διεύθυνση του Παναγή
Μπαρμπάτη.
Κατά τη είσοδο στο Κινηματοθέατρο, στο χώρο του ταμείου, θα γίνονται δεκτές προσφορές σε είδη τροφίμων,
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Μαρκοπούλου.Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σινέ Αρτεμις Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924.

«Ίσως, Αύριο»
προβολή ταινίας
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 7.30 μμ θα προβληθεί
στο π. κάμπινγκ η δανέζικη ταινία
«Ίσως, Αύριο» σε σκηνοθεσία Σουζάνε Μπίερ με τους:
Ούλριχ Τόμσεν, Μίκαελ Πέρσμπραντ, Τρίνε Ντίρχολμ
Σε ένα στρατόπεδο προσφύγων κάπου στην Αφρική,
ένας γιατρός δίνει άνιση μάχη με τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζει.
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα
στην είσοδο των πεζών.
http://www.voulacamp.blogspot.com/

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23-24-25-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει χριστουγεννιάτικη
εκδρομή στη Μακεδονία από 23 έως 26 Δεκεμβρίου.
Ξενάγηση σε Βεργίνα, Δίον και Πέλλα
Περιήγηση σε Κατερίνη,Έδεσσα, Νάουσα, Λίμνη Άγρα,
Άγιο Αθανάσιο
Προαιρετική πεζοπορία και σκι στο Καϊμακτσαλάν
Δευτέρα 23/12 –Αρχαίο Δίον, Κατερίνη
8 πμ Αναχώρηση από τη Βούλα μέσω παραλιακής, Συγγρού
και Ομόνοιας. 8.30 Επιβίβαση στην Ομόνοια. Αρχηγός εκδρομής
Μάκης Σταύρου
Κόστος εκδρομής 155 € ανά άτομο σε δίκλινο για τα μέλη και 165
ευρώ για τα μη μέλη. Η διαφορά μονόκλινου είναι 15 € η βραδιά
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
-Οιι μετακινήσεις με πούλμαν. -Οι διανυκτερεύσεις και τα
πρωινά. -Οι ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τα
ιστορικά μνημεία -Οι οικοξεναγήσεις στα φυσικά οικοσυστήματα

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
Η δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι Τρίτη 17 Δεκεμβρίου με προκαταβολή 50€

5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
6| 7| 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
Από Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου έχει
ανοίξει τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ
Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Το μέλι... θα ρέει άφθονο στο
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας αφού περισσότεροι από 150 μικροί παραγωγοί θα
προσκαλούν το κοινό να απολαύσει το
μέλι τους.
Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν μέλι, από τους ίδιους τους
παραγωγούς, από όλες τις περιοχές
της χώρας, που παράγουν αγνό – ποιοτικό μέλι, όπως Βυτίνα, Χαλκιδική,
Κρήτη, Μεσσηνία, Ηλεία, Ικαρία, Κάρ-

παθο, Κέα, Λήμνο, Λέσβο, Τήνο, Ιωάννινα αλλά και το Άγιο Όρος.

Πολλά κεράσματα και παραδοσιακά εδέσματα θα περιμένουν τους επισκέπτες
του Φεστιβάλ και τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά
καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου στον
παιδότοπο του φεστιβάλ με εκδηλώσεις

«Prisoners» στο Σινέ Μαρκόπουλο
Το θρίλερ αριστουργηματικής αφήγησης «Prisoners» θα παρουσιάσει το Δημοτικό Κινηματοθέατρο
Μαρκοπούλου «Άρτεμις», την εβδομάδα 5 – 11 Δεκεμβρίου, με εξαίρεση το Σάββατο λόγω της Συνάντησης χορωδιών.
Προβολές: 21.15

“ΒΡΕΧΕΙ ΚΕΦΤΕΔΕΣ 2” (μεταγλ.)
Επίσης την επικίνδυνα «χορταστική» ταινία κινουμένων σχεδίων «Βρέχει Κεφτέδες 2»,
Προβολές: 19.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924.

Πνευματικές
βραδιές με
τον Αττικό
Πνευματικό
Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος Γλυφάδας, την
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου
στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και
Δούσμανη,
Γλυφάδα,
έχει ομιλία με θέμα: Η
Αγνωστη Μικρά Ασία”,
με ομιλητή τον Γιώργο
Λεκάκη, συγγραφέα.

με κεντρικό θέμα: «Γνωρίστε το μικρόκοσμο της μέλισσας»
Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διήμερο Συνέδριο για το
Μέλι & τα Προϊόντα του, η παρουσίαση του Βιβλίου εργαλείου διατροφής «Ένα πράσινο Παραμύθι…
γεμάτο μέλι» από τους συγγραφείς
του, γευσιγνωσίες μελιού και Γαστρονομικές Παρουσιάσεις από την σχολή
μαγειρικής Etoile Studies με ελληνικό
μέλι.
Είσοδος 2€, παιδιά έως 12 ετών δωρεάν.

Βραδιά με ζωντανή έντεχνη μουσική
Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει βραδιά φίλων
και καλεί στην παρέα, για ευχάριστες ώρες ακούγοντας ζωντανή έντεχνη μουσική, από μπουζουκάκι
και κιθάρα χωρίς ηχητικά, τρώγοντας
γευστικούς μεζέδες και πίνοντας τσιπουράκι,
κρασάκι, μπυρίτσα και...
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ
στο φιλόξενο χώρο του “Παρά Πέντε“, στην κεντρική πλατεία Γλυφάδας, οδός Κονδύλη 5 - κάθετος στην οδό Λαζαράκη.
Πληροφορίες, Ελισάβετ Δεμίρη στο 6977690957.

Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
στο Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού, λίγο πριν
από τα Χριστούγεννα, διοργανώνει στις 15 Δεκεμβρίου
(από τις 11.00 μέχρι τις
13.30), στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης (στο χώρο
της πρώην αμερικάνικης
βάσης) μια εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στους μικρούς φίλους του.
Πρόκειται για μια ξεχωριστή
χριστουγεννιάτικη παιδική
γιορτή, όπου με την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικευμένων Εθελοντών τα παιδιά
θα παίξουν, θα ζωγραφίσουν
και θα κάνουν διάφορες κατασκευές, θα ακούσουν παραμύθι και θα … γυμναστούν

με παιδική γιόγκα! Η συμμετοχή των παιδιών είναι
(φυσικά) δωρεάν και οι μικροί μας φίλοι, το μόνο που
έχουν να κάνουν είναι να
φέρουν μαζί τους την καλή
τους διάθεση και ένα μαξιλαράκι!
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στη Γραμματεία του
Ιατρείου μέχρι τη Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου (τηλ. Επικοινωνίας 210-9631-950). Η ιδέα
και όλος ο σχεδιασμός της
γιορτής είναι της Εθελόντριας του ΜΚΙΕ, Ψυχολόγου
κ. Κωνσταντίνας Παπασπυροπούλου.
Την ίδια ημέρα (Κυριακή, 15
Δεκεμβρίου) από τις 10.00
μέχρι τις 18.00, σε διπλανή

αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου, οι «Φίλοι του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου
Ελληνικού»,
διοργανώνουν το δικό τους
Χριστουγεννιάτικο Bazaar,
όπου θα διαθέσουν πλήθος
από χειροποίητα (κυρίως)
είδη, φτιαγμένα από Εθελοντές και φίλους του
ΜΚΙΕ.
Θα υπάρχει κυλικείο για
καφέ και μεζέ, αλλά και ένα
πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο, φτιαγμένο από
γάλατα και παιδικές τροφές,
το οποίο φιλοδοξούν να
είναι όσο πιο ψηλό γίνεται,
για να καλύψουν τις ανάγκες
δεκάδων μικρών ασθενών
του Ιατρείου.
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Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

τρου Γέρακα. Τα έσοδα θα
διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

φωνα - Παλλήνη
-Παιχνίδια και λιχουδιές
19:00 Πλατεία Ηρώων - Ανθούσα
- Παιχνίδια και λιχουδιές
20:30 Πλατεία Μακεδονίας
- Γέρακας
-Χριστουγεννιάτικο χωρίιό
με κατακόκκινα χιονισμένα
σπιτάκια...
-Παιχνίδια και λιχουδιές

Σάββατο 21/12, ώρα 8μ.μ.,
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα: «Χριστουγεννιάτικη
Συναυλία»
 Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Παλλήνης και
των Παιδικών Χορωδιών
των Δημοτικών Ενοτήτων
Παλλήνης και Γέρακα

Κυριακή 15/12, ώρα 8μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα: Κάλαντα, έθιμα και
παραδόσεις των Χριστουγέννων.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, 8μ.μ.:
Χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα και στις τρεις ενότητες από την παιδική μπάντα
του Δήμου Παλλήνης σε
κεντρικά σημεία της πόλης.

Στο Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης και η
Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου, οργανώνουν
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, από 7 Δεκεμβρίου
έως και την παραμονή
των Χριστουγέννων, 24
Δεκεμβρίου και στις 3 ενότητες του Δήμου.
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου:
-Άναμμα Χριστουγεννιάτικων Δέντρων
17:00 Πλατεία Αγίου Τρύ-

Πάμε
σαν άλλοτε...
Ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β και ο Πολιτιστικός Σύλλογος γυναικών
“Απολλωνία” οργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια
από τη γέννησή του του Αλέκου Σακελλάριου, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 8μ.μ. στην αίθουσα
“Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο
Βούλας (Λεωφ. Καραμανλή 18
Βούλα). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Εικαστικών
Τμημάτων
Δήμου Παλλήνης στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέν-

Glory of Christmas
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου 3Β οργανώνει εκδήλωση - Λυρική Βραδιά με Χριστουγεννιάτικες
Μελωδίες με τίτλο:
Glory of Christmas
με την διεθνούς φήμης Soprano Σύλβια Τσιμπανάκου και το φωνητικό σύνολο “Voice & Voices”,
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 7:30μμ, στην
Αίθουσα Ιωνία (παραπλεύρως Δημαρχείου Βούλας). Θα ερμηνεύσουν κλασσικές και σύγχρονες Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες των Mozart,
Beethoven, Verdi, Mascagni, Bizet και άλλων στο
πιάνο ο Πάνος Γαλανόπουλος.
Είσοδος ελεύθερη

ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων
Βούλας
Παιχνιδοχριστούγεννα με
εκπλήξεις και Βazaar, υπόσχεται το Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού, τοπικό τμήμα
Βούλας, το Σάββατο 7 και
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
στην Πνευματική Εστία
Βούλας (Ζεφύρου 2).
Ωρες λειτουργίας Σάββατο
18.00 έως 21.00 και Κυριακή 11.00 - 15.00 & 17.00
- 20.00

Αφιέρωμα για τον Καβάφη

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ;
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οργανώνει Ομιλία, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, ώρα 7.30μ.μ. με θέμα: Πόσο καλά γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα με ομιλητή τον Αντώνη Αντωνάκο
Φιλόλογο, Ιστορικό, Συγγραφέα, Ειδικευμένο στα θέματα της Ελληνικής Γλώσσας. Η εκδήλωση γίνεται στην Αίθουσα Ιωνία (δίπλα
από το Δημαρχείο Βούλας). Είσοδος ελεύθερη

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου “Δρυάδες”
και η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών “Αγία Σοφια”

Εκδηλώσεις για παιδιά και
βιβλιόφιλος στο
Βιβλιοπωλείο Πρόφης
Βιβλιοπωλείο Πρόφης: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 128,
Κορωπί, Τηλ./Φαξ. 210 60 20 515

Γράμμα για τον Αη-Βασίλη!
Επισκεφθείτε το Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη, στο Κορωπί,
ή μέσω facebook, για να πάρετε κι εσείς μέρος στη δράση
«Γράμμα για τον Αϊ-Βασίλη»!
Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν από μία σελίδα, κι
εμείς στέλνουμε τα γράμματά τους στον Άγιο Βασίλη όλη
την περίοδο των γιορτών.
Θα βραβευτούν με δωράκια τα γράμματα-ζωγραφιές που
θα σκαρφιστούν τι μπορεί να κάνουν οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη μετά τις γιορτές...
Κι επειδή το πνεύμα των Χριστουγέννων θα ’πρεπε να
κρατάει όλο το χρόνο, θέλουμε να φιλοξενήσουμε μια έκθεση με τις μοναδικές ζωγραφιές των παιδιών, με τίτλο
«Μετά τις γιορτές, οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη κάνουν διακοπές»!
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, 12 π.μ.
Γιολάντα Τσιαμπόκαλου
«Αν χαρίσεις του Αη-Βασίλη ένα
κόκκινο κοχύλι»
Εκδόσεις Καστανιώτη
Λένε πως ο Αη-Βασίλης χαρίζει
δώρα. Μα για φαντάσου φέτος να
του χαρίσεις εσύ ένα δωράκι! Κι ας
είναι ένα τόσο δα κόκκινο κοχύλι.
Ίσως να χαρεί τόσο, που να σου
υποσχεθεί ένα ταξίδι με το έλκηθρο
για να σου μάθει όλα τα μυστικά
του και να κάνετε παρέα ένα σωρό σκανταλιές!
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι

Καλλιτεχνικό εργαστήρι Φτιάξ’ το μόνος
Προσκαλούν παιδιά και γονείς να δημιουργήσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια και δώρα με την τεχνική του ντεκοπάτς (decopatch) με την καλλιτέχνιδα Ορέλια.
H είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

οργανώνουν την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.
μουσικό αφιέρωμα στον Κ. Καβάφη για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του, στο Πολιτιστικό Κέντρο

«ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ»

Κρυονερίου (Λ. Κρυονερίου 3). Eίσοδος ελεύθερη

Eκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Κοκκίνη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Οινοποιείο Πέτρου
(Λεωφ. Μαραθώνος
117 Παλλήνη, δίπλα
ΟΑΕΔ). Ωρα προβολής 9 μ.μ.

Το Σάββατο 14/12 και για μία μόνο ημέρα, η Μαρία Κοκκίνη
προσκαλεί να περιπλανηθούμε μαζί στις δημιουργίες της
των τελευταίων 10 ετών, μέσα από μια διαδρομή που τα
έχει όλα: Την απενοχοποιημένη γυναίκα-Εύα, που αρχίζει
διστακτικά να ξεκλειδώνει τα λουκέτα της «αμαρτίας», το
πέρασμά της σε έναν ανάλαφρο «χάρτινο κόσμο» ο οποίος
στερείται το βάρος του παρελθόντος, τα «Γεωμετρήματα»...
Η Μαρία Κοκκίνη εργάζεται ως καθηγήτρια
στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου. Τα έργα της
είναι δημιουργίες με τέμπερα πάνω σε
ξύλο. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, αποσπώντας 3 πρώτα πανελλαδικά βραβεία, ενώ η «Εφ’ όλης της
ύλης» αποτελεί την 7η ατομική της έκθεση.
Σάββατο 14/12/2013 και ώρα 19:30 (για μια μόνο ημέρα)
Κτήμα Βασιλείου στο Κορωπί.
Με κρασί Βασιλείου, μπουφέ και έντεχνη ελληνική μουσική από το συγκρότημα «Μουσικό Θεώρημα»
26ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου, Κορωπί, τηλ. 2106626870
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ

Ακύρωσε τη βεβαίωση καταβολής εισφοράς
σε γη, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΑ)

Για την 4 – 5 Π.Ε. Πόρτο Ράφτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
11:00 – 11:30 «Ο Σήφης και ο καθρέφτης», παραμύθι
από τη Λέσχη Ανάγνωσης Λαγονησίου. Κείμενο, Δήμητρα Κατραμάδου, Δημοσιογράφος.

11:30 – 12:00 «Χορός, Χαρά Ζωής», από το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Νομικού Προσώπου «Αριστόδικος» Δήμου
Σαρωνικού. Επιμέλεια παρουσίασης – Διδασκαλία χορού: Γιάννης Κοντογιάννης.
12:00 - 12:30 Θεατροπαίχνιδα,

από τη Μαριάννα Μαλλιαρουδάκη, διαιτολόγο, εκπαιδεύτρια θεατρικού παιχνιδιού για

Κατόπιν των νομικών και ουσιαστικών σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν
ότι υπήρχαν, στα έντυπα των Ατομικών Ειδοποιήσεων, που απεστάλησαν στους υπόχρεους συμπολίτες
μας, καθώς και στην εν γένει διαδικασία της ενημέρωσης και ειδοποί-

πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου
να γίνουν και νομοθετικά αποδεκτές, σχετικές ευνοϊκές νομοθετικές
ρυθμίσεις, όπως:
α) Ο διπλασιασμός των δόσεων
πληρωμής, από 12 σε 24,

παιδιά και εφήβους.

12:30 – 13:00 Παρουσίαση εθελοντικών δράσεων
μαθητικών ομάδων από Ένωση Γονέων Δήμου Σαρωνικού.
Τραγούδι “Blowing in the wind” από την Ασπασία Νηστικούλη.

13:00 – 14:00 Αυτοάμυνα για παιδιά και γυναίκες,
από τον Αθλητικό Σύλλογο Καλυβίων «Κ1 ΔΑΝΑΟΣ», εκπαιδευτές, Σπύρος Κουρούκλης, Κυριάκος Κίβελος

14:00 – 14:30 Κάλαντα & παραδοσιακοί χοροί από
την παιδική χορωδία & το παιδικό χορευτικό συγκρότημα του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Αναβύσσου (ΧΛΟΑ). Χοροδιδάσκαλος, Σάκης Τσαγκογιάννης.

17:00 – 18:30 Ομιλία με τίτλο: «Κανένας δεν μας
αφαιρεί το Δίκιο εάν εμείς δεν το πιστεύουμε», από
την Ελένη Παπαδάκη, Ολιστική Ψυχοθεραπεύτρια. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

18:30 – 19:00 Μουσικοχορευτική παράσταση Latin
από ομάδα παιδιών με τη συμμετοχή του κοινού. Από τη σχολή
χορού της Ζέττας Οικονόμου.

19:00 – 19:30 Αργεντίνικο Τάνγκο

από τη σχολή «Χορόραμα». Θα χορέψουν ο Χριστόφορος Μοδινός, η Βάσια Πολίτου και η Marrie Pierr. 19:15 – 19:45 Χοροί από το Χορευτικό
Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας. Χοροδιδάσκαλος:

ησής τους, για την πληρωμή της
πρώτης δόσης, της εισφοράς σε
χρήμα της 4 – 5 Π.Ε. Πόρτο Ράφτη
του Δήμου Μαρκοπούλου και μετά
από σειρά πολιτικών επαφών που

β) Η απρόσκοπτη και άμεση μετατροπή της Εισφοράς, από χρήμα, σε
γη και
γ) Η υπαγωγή εκείνων που οφείλουν μικρότερα ποσά, στον υπάρ-

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ευαγγελία Ιερονιμάκη.

20:00 Λαϊκό πρόγραμμα από τους Νώντα Κουμουνδούρο, Αλέξανδρο Μαούτσο.
Και μην ξεχνάτε το “ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ” για κάθε εκδήλωση είναι ένα πακέτο τρόφιμα ή είδη πρώτης
ανάγκης (γάλα, όσπρια, ζυμαρικά, καθαριστικά
κ.λπ.) για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού.
Στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου θα πραγματοποιηθούν:
Εκθέσεις φωτογραφίας:
1. Με θέμα «Σαρωνικός» από την Ενότητα Σαρωνικού
2. Με θέμα «Άνθρωποι» από τη Χαρά Λούπα

Bazaar
Ρούχα, βιβλία, δώρα, κοσμήματα, χριστουγεννιάτικα, κατασκευές, μικροαντικείμενα, λιχουδιές, κ.λπ.

Café
Στο café θα προσφέρονται (με μικρό αντίτιμο) ζεστά ροφήματα, καφές και διάφορα γλυκίσματα, nanou donuts,
σνακς και κρασί.

Τα έσοδα από το bazaar και το cafe θα διατεθούν
για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Σαρωνικού
Γιατί με ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΓΙΝΕΤΑΙ!!!

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στις 17.30 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχείου Κρωπίας, θα παρουσιαστoύν, σε δημόσια συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου
Κρωπίας για το 2012 καθώς και τα σημαντικότερα έργα, αποφάσεις
και πολιτικές του 2013.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και το Δημοτικό Συμβούλιο
προσκαλούν τους πολίτες να προσέλθετε στη δημόσια παρουσίαση
του απολογισμού της δημοτικής αρχής.

χοντα Νόμο, της εξόφλησης σε
εκατό (100) δόσεις, των οφειλών
προς τον Δήμο Μαρκοπούλου και
έχοντας ως στόχο, την επίτευξη των
παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων
και κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αρχής, το Δημοτικό Συμβούλιο
της 29 Νοεμβρίου, αποφάσισε την
Ακύρωση της Πράξης Βεβαίωσης για
είσπραξη, βάσει των αντίστοιχων
καταλόγων, της σχετικής α΄ δόσης,
της οφειλόμενης εισφοράς σε
χρήμα για την 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο
Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου,
προκειμένου να προηγηθούν:
α) Η ενημέρωση όλων των δημοτών
και η ορθή συμπλήρωση, με πλήρη
έλεγχο όλων των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων των Βεβαιωτικών Καταλόγων
β) Η υποβολή εντός της νόμιμης
προθεσμίας, των σχετικών αντιρρήσεων ή ενστάσεων και
γ) Η επαναβεβαίωση τους και η έγκριση της σχετικής διαδικασίας Συμψηφισμών.
Κατόπιν αυτών των ενεργειών, θα
ακολουθήσει μία νέα απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναστολή, για ένα αναγκαίο χρονικό
διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται
μεγαλύτερο τους ενός έτους και
συγκεκριμένα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 ή εκείνου που θα χρειαστεί και μετά την συμπλήρωση του,
για την δεδομένη ύπαρξη σε Φ.Ε.Κ.
και αξιοποίηση απ’ τους συμπολίτες
μας, των προαναφερθεισών νομοθετικών ρυθμίσεων προς όφελος τους
και την πλήρη ελάφρυνση της οικονομικής υποχρέωσής τους.
Η παρούσα απόφαση, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, αποσκοπεί αφενός μεν στην
οικονομική ελάφρυνση των συμπολιτών, αφετέρου δε, στην τελική
υλοποίηση, σε συγκεκριμένο και
σαφή χρονικό ορίζοντα, της διαδικασίας υλοποίησης της Πράξης
Εφαρμογής, διότι τα αναγκαία έργα
υποδομής, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε στην 4-5 Π.Ε. του Πόρτο
Ράφτη και όχι να παραπεμφθούν
στο αόριστο μέλλον, που οδηγεί στο
να μην γίνουν, ούτε στην διάρκεια
της ερχόμενης δημοτικής περιόδου!

ΕΒΔΟΜΗ
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Οχι νέες αυξήσεις διοδίων, καταγγέλει ο Δήμαρχος Ωρωπού
και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Με αφορμή τις νέες αυξήσεις τιμών διοδίων που προωθούνται στο πλαίσιο των αναθεωρημένων Συμβάσεων για
την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων και των νέων
πλευρικών σταθμών διοδίων σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφανο, ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιάννης Οικονομάκος, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

Πρόκειται με λίγα λόγια για απαράδεκτη ενέργεια που
στρέφεται εναντίον όλων. Έχουμε ήδη πληρώσει πολλά και
πήραμε εν τέλει πολύ λίγα για αυτά που δώσαμε.

- Τουριστική και οικονομική απομόνωση του Δήμου Ωρωπού λόγω του αφιλόξενου κλίματος που δημιουργείται
- Κατακόρυφη αύξηση της κίνησης των επικίνδυνων πλευρικών οδικών δικτύων (παράδρομοι)

«Δυστυχώς ο Δήμος μας γίνεται πάλι το εξιλαστήριο θύμα
μιας απαράδεκτης λογικής που θέλει πολίτες, επιχειρήσεις
και θεσμούς ομήρους δυσβάστακτων πρακτικών μέσα σε
μια περίοδο που η οικονομική κρίση «σπάει κόκκαλα».
Δεν είναι δυνατόν να υποστούμε νέες αυξήσεις ύψους 60%
στις τιμές των διοδίων, που προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης, και μάλιστα όταν στον Δήμο Ωρωπού έχουμε
εγκαταστημένους -σε οκτώ διαφορετικά σημεία-, σταθμούς
διοδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόστιμα 22,5 εκατ. Ευρώ
για πολεοδομικές παραβάσεις που είχε κάνει η εταιρεία
ΝΕΑ ΟΔΟΣ καταργήθηκαν με νόμο της Βουλής, ενώ εκκρεμούν ανείσπρακτα Δημοτικά τέλη της ίδιας εταιρείας
πολλών εκατ. Ευρώ.

- Αύξηση πιθανοτήτων για τροχαία ατυχήματα
- Οδικός εγκλωβισμός μέσα στον ίδιο μας τον Δήμο

Με την δυσβάσταχτη, προτεινόμενη αύξηση των τιμών οι πολίτες του Δήμου μας αλλά και όσοι εισέρχονται καθημερινά
στον Δήμο Ωρωπού, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα
αποκρουστική πραγματικότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται:

Εποικοδομητική διαβούλευση για την
Kοινωνική Aλληλεγγύη στο Δήμο Παλλήνης
Ως «πολύ θετική» χαρακτηρίσθηκε
από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους φορέων και κατοίκους, η πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης για το
κάλεσμα του Δημάρχου, κ. Αθανασίου
Ζούτσου, για μια συζήτηση - διαβούλευση, εφ όλης της ύλης, για την Κοινωνική Αλληλεγγύη.
To κάλεσμα του Δημάρχου Παλλήνης
Αθ. Ζούτσου για διαβούλευση με θέματα αλληλεγγύης βρήκε αυθόρμητη
ανταπόκριση από πολίτες και φορείς
που κατέκλυσαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πολλοί πήραν το λόγο και κατέθεσαν
τις θέσεις τους, αλλά και τις προτάσεις τους για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και τις δράσεις που πρέπει να
γίνουν, καθιστώντας τη συζήτηση παραγωγική, αφού εξήχθησαν πολλά
συμπεράσματα.

- Τεράστια οικονομική επιβάρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό οικονομικό
κλίμα της Πατρίδας μας.

Να σημειωθεί ότι το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί τη συνέχεια της πρωτοβουλίας του Δήμου
Παλλήνης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2011, ως τείχος αντίστασης
μέσω δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Διανομή
Προϊόντων
«Χωρίς
Μεσάζοντες», Τράπεζα Χρόνου, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Φαρμακείο).

τηση ήταν η Σταυρούλα Αλευρά, Προϊσταμένη του τμήματος κοινωνικής
Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας και Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης, η οποία
μεταξύ άλλων τόνισε ότι «το “κλειδί”
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η
συναίσθηση, την οποία οφείλουμε
όλοι να αναγνωρίσουμε, δηλαδή: “να
μπορούμε να κατανοήσουμε και να
μπούμε στη δύσκολη κατάσταση στην

Για όλα αυτά και πολλά που δεν περιγράφονται με λέξεις
καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα
του ΕΠΑΛ Μαρκοπούλου για να συναποφασίσουμε τους
τρόπους δυναμικής αντίδρασης σε κάθε σχέδιο που πλήττει πρώτα απ’ όλα την αξιοπρέπειά μας, το κύρος μας και
την ήδη δυσχερή οικονομική μας θέση.
Ζητούμε ταυτόχρονα από το αρμόδιο Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του. Να σκεφτούν υπεύθυνα και
σοβαρά.
Όχι άλλες πρόχειρες αποφάσεις που δυναμιτίζουν την ζωή
και την υπόληψη όλων μας. Όχι άλλες άδικες αποφάσεις
που επιβαρύνουν την συθέμελα τους δημότες μας. Ο κάτοικος και ο επισκέπτης του Δήμου μας δεν είναι δυνατόν
να πληρώνει τα ακριβότερα διόδια στην Ελλάδα σε σχέση
με την χρήση του δρόμου που κάνει.
Ήδη βρισκόμαστε σε συμπόρευση με Δήμαρχους όμορων
Δήμων για την από κοινού αντιμετώπιση του ζητήματος
μέχρι την τελική και οριστική δικαίωση».

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος και το Δημοτικό Συμβούλιο καλούν σε Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και
ώρα 11.30 π.μ στα Διόδια ΑΦΙΔΝΩΝ.

"ΟΧΙ στους Πλειστηριασμούς
ακινήτων"
Ο Δήμος Παλλήνης και η ΕΚΠΟΙΖΩ σας οργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

Τη συζήτηση άνοιξε ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος, σημειώνοντας
ότι: «Στη σημερινή εποχή της κρίσης
η εξοντωτική ανεργία, η φτωχοποίηση
και η συνολικά σταδιακή εξαθλίωση
και υποτίμηση της ζωής μας, οδηγούν
στη διάλυση του κοινωνικού ιστού.
Αυτή η πραγματικότητα χτυπάει δυστυχώς και την πόρτα της γειτονιάς
μας. Η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια
είναι ο μονόδρομος. Μπορούμε και το
έχουμε οργανώσει, η κοινωνική αλληλεγγύη, να διασφαλίσει την ανθρωπιά
μας, την αξιοπρέπεια μας και την υπερηφάνεια μας».

«ΌΧΙ στους πλειστηριασμούς ακινήτων»,
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου,
ώρα 19.00 στο Οινοποιείο Πέτρου, Λ.Μαραθώνος
Η δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, προέκυψε από την ανάγκη
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των ανέργων, των επισφαλώς
εργαζομένων,
των
ανασφάλιστων, των φτωχών και των
εν γένει εχόντων ανάγκη βοήθειας.
Ανάμεσα στο κοινό και τους φορείς
της πόλης που συμμετείχαν στη συζή-

οποία έχει περιέλθει ο άλλος”».
Κοινή συνιστώσα όλων, ήταν η εντατικοποίηση σε κοινές δράσεις ανεξάρτητα από τις Άγιες ημέρες των
Χριστουγέννων - όπου θα υπάρξει
στοχευμένη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης - αλλά και η συλλογική
αντιμετώπιση φαινομένων που παράγει η οικονομική κρίση.

117, Παλλήνη.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Γεν. Διευθύντρια ΕΚΠΟΙΖΩ
& Πρόεδρος Π.ΟΜ.Ε.Κ., Γιώργος Καβαθάς, Πρόεδρος ΓΕΣΒΕΕ,
Βίκτωρας Τσιαφούτης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΕΚΠΟΙΖΩ
Θα ακολουθήσει συζήτηση
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Κινητοποιήσεις συλλογικοτήτων για την
αποτροπή εκποίησης του Αστερα
Mετά από τις εξελίξεις στο μεγάλο
θέμα της εκποίησης της Χερσονήσου
της Βουλιαγμένης, το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις για την αποτροπή της
επικείμενης εκποίησης
Για το λόγο αυτό καλεί δημοτικές
αρχές, δημοτικές παρατάξεις, συνδικα-

λιστικούς φορείς, συλλογικότητες, κινήματα και πολιτες την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 7μμ στα στα γραφεία της
ΠΟΕ-ΟΤΑ με θέμα «Πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για την
αποτροπή της επικείμενης εκποίησης
της χερσονήσου της Βουλιαγμένης»
Επίσης την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 7μμ

Κορώνη: Η εν έτει 1824*, αποτυχούσα
άλωση του Κάστρου
«Η χαμερπής διαγωγή των αρχόντων, εμάρανεν τον ενθουσιασμόν του λαού της Μεσσηνίας, όστις κατέστη τόσον χλιαρός εις τον
αγώνα της επαναστάσεως, ώστε παρημέλησε
να λάβει λυσιτελή μέτρα δια τον αποκλεισμόν
της Μεθώνης και Κορώνης, κατεχομένων υπό
των Τούρκων» Γ. Φινλεϋ
Λυπούμαι ειλικρινά μήπως τα γραφόμενα
στο άρθρο αυτό δεν θα είναι σε όλους αρεστά.
Aλλά όσο σκληρές και εθνικά προσβλητικές
και να είναι κάποιες διαπιστώσεις, όταν μάλιστα υποβάλλονται στην βάσανο των πολλαπλών διασταυρώσεων, πρέπει να γίνονται
ιδιαίτερα σεβαστές και η ανάγνωσή τους να
γίνεται με την πρέπουσα προσοχή και σκεπτικισμό.
Στο προηγούμενο άρθρο είχα αναφερθεί στο
ιστορικό του Κάστρου της Κορώνης και τη
θλιβερή πορεία της σκλαβιάς του. Σήμερα θα
εστιάσω τη γραφή μου στην αποτυχημένη,
λόγω διχόνοιας, προσπάθεια των κατοίκων
της Κορώνης, να διώξουν τους Τούρκους και
να κυριεύσουν το Κάστρο. Τις βασικές πηγές
των πληροφοριών μου τις αναφέρω στη βιβλιογραφία που παραθέτω στο τέλος.
Με την έναρξη της επανάστασης του 1821 οι
Τούρκοι είχαν ήδη μεριμνήσει για την εξασφαλισμένη ενίσχυση και περαιτέρω οχύρωση των τεσσάρων κάστρων της Μεσσηνίας,
ήτοι της Μεθώνης, Νεοκάστρου και Ναυαρίνου της Πύλου και της εν λόγω Κορώνης.
Η Κορώνη είχε εξέχουσα σημασία, σαν κέντρο διοικητικό μιάς εκ των επτά επαρχιών της
Πελοποννήσου. Οι Έλληνες της Κορώνης,
ακολουθώντας το γενικότερο πνεύμα της
Επανάστασης του 1821, είχαν πολλάκις επιχειρήσει να κυριεύσουν το οχυρωμένο ομώνυμο Κάστρο, αλλά συνεχώς αποτύγχαναν.
Οι Τούρκοι που κρατούσαν αυτό το Κάστρο,

είχαν φροντίσει να έχουν τις αποθήκες τους
γεμάτες σε τρόφιμα και πολεμοφόδια και το
δρόμο από τη θάλασσα ανοικτό για τις επικουρίες. Μέσα στο Κάστρο βρίσκονταν Τούρκοι και υπόδουλοι Έλληνες κάτοικοι. Και όσο
οι από έξω Έλληνες πίεζαν πολιορκητικά,
τόσο οι Τούρκοι στρατιωτικοί εξεδικούντο και
βασάνιζαν τους υπόδουλους Έλληνες, που
κρατούσαν αιχμάλωτους και λιμοκτονούντες.
Μάλιστα έσφαξαν τον ιερέα, τον διάκο αλλά
και τον δεσπότη του οποίου το σώμα κατακρεουργημένο, το πέταξαν έξω από τα τείχη
φωνάζοντας: «Φάτε πεινασμένοι Έλληνες
από τις σάρκες του Δεσπότη σας». Τρία χρόνια κρατεί η πολιορκία, και το Κάστρο όχι
μόνο ακόμα αντέχει αλλά συνεχώς ενισχύεται.
Οι Κορωνιώτες, από την μακρόχρονη άνευ
αποτελέσματος πολιορκία, έχουν εξαντληθεί
οικονομικά μα και ηθικά έχουν καταπέσει και
περιέλθει σε απόγνωση. Δεν έχουν ακόμα
λάβει καμιά ενίσχυση από την Κεντρική Διοίκηση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις
του βουλευτή τους προκρίτου Ηλία Καράπαυλου. Ο Καράπαυλος, δέκα μήνες προ της
εφόδου, είχε αιτήσει από το Βουλευτικό, όχι
μόνο την έγκριση για μια προσπάθεια κατάληψης του φρουρίου με έφοδο, αλλά και βοήθεια
και αποζημιώσεις για την όλη πολεμική δαπάνη και τα εξ’ αυτής θύματα. Και όπως συμπληρώνει, οι Πρόκριτοι της Κορώνης έχουν
ήδη και εκ των προτέρων υποσχεθεί αμοιβές
στους άνδρες πολεμιστές που θα συμμετάσχουν κ. λπ. κ.λπ. Η Κεντρική διοίκηση ενώ
αρχικά αρνείται, σε συνέχεια υποκύπτει στις
πιέσεις, ενεργώντας επιπόλαια δίνει την έγκριση της και μουρμουρίζει ακαθόριστα για τις
αποζημιώσεις. Οι πολεμιστές όμως, οι εθελοντές και μισθοφόροι, που έχουν συναχθεί
για την έφοδο, μετά από έκτακτο προσκλητήριο κάλεσμα των Προκρίτων της Κορώνης,

σε εκδήλωση στο π. Δημαρχείο Δραπετσώνας για τα προβλήματα της δυτικής
παραλιακής ζώνης.
Η επόμενη τακτική συνάντηση των
συλλογικοτήτων που ήδη συμμετέχουν καθώς και όσων άλλων θέλουν
να συμμετέχουν, θα γίνει την Τετάρτη
15 Ιανουαρίου 7μμ στο πολιτιστικό του

απαιτούν ξεκαθαρισμένες και έγγραφες υποσχέσεις ανταμοιβών, για να ανέβουν στα
τείχη. Και το συμβούλιο των Προκρίτων συμμορφούμενο, έγγράφως τώρα υπόσχεται:
«Να δηλώσουν ονομαστικά ποιοί θέλουν να
ανέβουν στα τείχη». Στους πρώτους μαχητές
που θα ανέβουν, θα δοθούν από 300 εληόδενδρα στον καθένα, στους δεύτερους από
200 και στους τρίτους από 100. Και όλα αυτά
από τα Εθνικά κτήματα του δημοσίου.
»ότι θα δοθεί ακόμη και ανάλογη αποζημίωση
στα θύματα των οικογενειών του αγώνα».
Οι ξένοι πολεμιστές αριθμητικά αναλύονται
σε 300 περίπου Μανιάτες με καπετάνιους
τους Αντ. Μαυρομιχάλη, Κωνστ. Μαυρομιχάλη, Η. Τσαλαφατινό, σε 50 Ρουμελιώτες με
αρχηγό τον Θεοδ. Γρίβα, σε 100 Βουλγάρους
μισθοφόρους υπό τον Κ. Σέρβον. Ο συνολικός
δε αριθμός των πολεμιστών μαζί με τους Κορωνιώτες γράφεται πως είχε ανέλθει σε
3000(!) Οι Τούρκοι βλέπουν τους Κορωνιώτες,
ξέρουν πως αυτοί είναι άμοιροι της τέχνης
των όπλων και τους κοροϊδεύουν επάνω από
τα τείχη. Οντως οι Κορωνιώτες δεν ήξεραν να
πολεμούν, αφού ακόμη και στη βροντή των
πυροβολισμών και στις φλόγες της πυρίτιδας
τρέχανε έντρομοι να κρυφτούν. Οι Μανιάτες
όμως το ήξεραν και έσπευσαν να τους εκπαιδεύσουν στρατιωτικά. Τόσο που πλέον στις
ομοβροντίες των Τούρκων οι Κορωνιώτες
έφτασαν να απαντούν προκλητικά: «Ας είχαμε και εμείς πυροβόλα και βλέπατε». Δεν
είχανε πυροβόλα, αλλά κάτω από την αρχηγία
του έμπειρου Αντ. Μαυρομιχάλη οργανώθηκε
το σχέδιο πολιορκίας για την έφοδο αιφνιδιασμού, πολύ προσεκτικά. Μακρυά από τα τείχη
είχαν προετοιμασθεί κλίμακες, γέφυρες και
λοιπές βοηθητικές πολιορκητικές μηχανές, οι
οποίες την δεδομένη στιγμή που θα ξημέρωνε
η 13η Φεβρουαρίου του 1924 λειτούργησαν
αποτελεσματικά. Μετά από την καθιερωμένη
προσευχή, οι πολεμιστές εν σιγή πλησίασαν
τα τείχη και εκεί σκαρφάλωσαν εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.
Τότε όμως επήλθε και το αναπάντεχο. Οι Κορωνιώτες πρόκριτοι από κάτω, βιάζονται και
προβλέπουν σφαλερά την επιτυχία της έκβασης του αγώνα. Δεν θέλουν να μοιρασθούν
με κανένα τη δόξα και ιδιαίτερα τα λάφυρα.
Φιλονικούν εκ προθέσεως με τους Μανιάτες,
τους διώχνουν και αυτοί δυσαρεστημένοι
αποχωρούν. Οι μισθοφόροι Βούλγαροι μαζί με
τους Ρουμελιώτες, που ήδη ήταν ανεβασμένοι στα τείχη αντιλαμβάνονται το ανόσιο παι-

Δήμου Καλυβίων (Λεωφ. Καλυβίων 61
πάνω από το Μarket In). Η λεωφόρος
Καλυβίων είναι κάθετος στην παραλιακή λεωφόρο στο 40ο χιλιόμετρο περίπου, όπου υπάρχει και φανάρι
Πληροφορίες 6977990887
6979775853, 6936858664

χνίδι που παίζεται στα ριζά των τειχών. Κατεβαίνουν και ο Γρίβας απαιτεί την προπληρωμή με το τεράστιο ποσόν τα 100 χιλιάδες
γρόσια για να συνεχίσει. Οι Πρόκριτοι αρνούνται και οι Ρουμελιώτες και οι Βούλγαροι
εγκαταλείπουν τη μάχη. Επάνω όμως στα
τείχη παραμένουν σκαρφαλωμένοι οι Κορωνιώτες πολεμιστές. Αυτoί ακούνε την οχλοβοή από τις κουβέντες και τη φιλονικία,
βλέπουν τις αποχωρήσεις των ξένων πολεμιστών, νιώθουν εγκαταλελειμμένοι και ζητούν
επικουρία, ενώ κάποιο εγκαταλείπουν τον
αγώνα. Επάνω σε αυτή την ύστατη στιγμή,
ένας άγνωστος, ο Ρουμελιώτης μαχητής αηδιασμένος από την όλη κατάσταση, παίρνει το
παιχνίδι στα χέρια του. Έξαλλος και ορμητικός με συντρόφους του ανεβαίνει πάλι στα
τείχη και έρχεται προς επικουρία στους εναπομείναντες πολεμιστές Κορωνιώτες. Τότε
κάνει και το μεγάλο σφάλμα. Αρχίζει να πυροβολεί και έτσι χάνεται το πλεονέκτημα του
αιφνιδιασμού, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή τα
πάντα εγένοντο εν απολύτω μυστικότητι και
σιγή, η οποία μόνον διεσπάτο από τις φιλονικίες των καπεταναίων. Ξυπνούν οι Τούρκοι
και αναλαμβάνουν τις θέσεις αμύνης και όχι
μόνο. Επιτίθενται ορμητικά. Η αντίπαλη Ελληνική πλευρά τώρα βρίσκεται σε μειονεκτική
θέση, καθώς έχει μείνει ακάλυπτη για να αντιμετωπίσει τον υπέρτερο και λόγω θέσεως εχθρό.
Το παιχνίδι μοιραία αναστρέφεται. Οι Κορωνιώτες μάχονται σκληρά και απεγνωσμένα, αλλά
εις μάτην. Τελικά διασπούν τις τάξεις των Τούρκων, υπερπηδούν τις επάλξεις και εισβάλουν
στην πόλη. Σφάζουν αδιακρίτως και κατακαίουν.
Τούς περιορίζουν όμως οι Τούρκοι μέσα σε ένα
σπίτι και τους βάζουν φωτιά. Η έφοδος για την
άλωση έχει αποτύχει.
Η τότε “Ιστορία των Προκρίτων” απέδωσε
μομφή και ενοχή στον Γρίβα για την όλη κακή
έκβαση. Αλλά μετέπειτα “η Ιστορία των Ελλήνων” αμφέβαλε και απέδωσε τα του Καίσαρος τώ Καίσαρι.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
• Αλλοι μελετητές αναφέρομένοι στα γεγονότα εστιάζονται στο έτος 1823.
Βοηθήματα
1) Β. Κρεμμύδα: “Διπλό ταξίδι”, Εκδ. Μουσείου Μπενάκη
2) “Ιστορία Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών
3) Γ. Φίνλεϋ: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”,
Εκδ. Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων
4 ) Διον. Κόκκινου: ‘’Ιστορία της ελληνικής Επαναστάσεως”, Εκδ. Μέλισσα
5 ) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα
6) Στ. Πικραμένου: “Πελοπόννησος”, Εκδ. Road
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Πόσο προκλητικό ακούγεται αλήθεια! Πόσοι νέοι και
νέες με τα ίδια προσόντα, κυκλοφορούν άνεργοι ή
έχουν γίνει γκαρσόνια!
Δηλαδή, το συμάζεμα και το νοικοκύρεμα των τραπεζών, που με τον τρόπο που λειτουργούσαν μας
έφτασαν εδώ που μας έφτασαν, το πληρώνουμε πάλι
εμείς και ...εξουθενωτικά.

Θέλουμε τα σπίτια σας
Εθνικό έγκλημα...
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Έθνος
της Κυριακής", Τόμσεν, Μορς και Μαζούχ φέρονται
να είπαν "άμα θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική,
βρείτε καταλύματα σε όσους χάνουν τα σπίτια τους",
στις συνομιλίες τους με τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης Στουρνάρα και Χατζηδάκη, τον
υφυπουργό Θανάση Σκορδά και τον γενικό γραμματέα Καταναλωτή Γιώργο Στεργίου.
Αφού βάλαμε σέμπρο στο ...κρεβάτι μας, ζητάμε και
τα ρέστα γιατί μας ...... τη γυναίκα.

Ο Παναγιώτης Σκουζής, δημοτικός σύμβουλος στα
3Β, δεν μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλήσει, πρέπει να
αφουγκράζεσαι.

Ανυπόφορες σκέψεις...
Περπατώντας στους δρόμους βλέπω σπίτια γεμάτα
φως. Χιλιάδες λαμπιόνια γέρνουν σε παράθυρα και
περβάζια, θυμίζοντάς μας πως έρχονται Χριστούγεννα.
Κι αυτόματα πετάει η σκέψη μου· σ’ εκείνα τα σπίτια
που έχουν σκοτάδι, που το φως έχει καιρό να ανάψει. Ούτε καν με λάμπα πετρελαίου. Ενα κερί μονάχο
στη γωνιά... και ιδρώνω.

Πρόκληση για Nέμεση...
Ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με τα προσόντα ενός Golden Boy
αμοίβεται όσο 300 εργαζόμενοι μαζί. 175.000 € το
χρόνο!!! Δηλαδή 14.500 ευρώ το μήνα! ο οποίος μάλιστα ήταν χαμηλότερος και από το Μάιο του ‘13 τον
αύξησαν κατά 75% γιατί ήθελαν να προσελκύσουν
άτομο με ειδικά χαρακτηριστικά εξειδίκευσης, «εμπειρίας και δέσμευσης ώστε να υπηρετείται αποτελεσματικά και απρόσκοπτα ο ρόλος του ΤΧΣ στη
διαδικασία αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και κατ΄ επέκταση στην πραγματική οικονομία».

νικότερα. Δεν είναι δυνατόν να μένουν μόνο 15 ημέρες και να μην έχει τακτοποιηθεί το γήπεδο για να
αποκτήσει την έδρα του ο Αρης Βούλας. Το παλαιότερο αθλητικό σωματείο στην περιοχή.
Ο πρόεδρος του Αρη Σταύρος Πλακαντωνάκης, ιδιαίτερα αγχωμένος, ξενύχτισε στο συμβούλιο της
2/12 για να μπορέσει να
ενημερώσει το σώμα για
την απαράδεκτη, μέχρι
σήμερα, εκκρεμότητα.

«Αν ήταν στη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ή ο
Αντρέας Παπανδρέου, θα τολμούσε κανείς να πουλήσει τον Αστέρα. Εθνικό έγκλημα η πώληση του
Αστέρα», είπε και τα είπε όλα ο Παναγιώτης.

“Κινδυνεύει ο Αρης”...
Προσέξτε καλά· αν κλείσει ο Αρης, θα φέρετε την
οργή όλης της Βούλας και του αθλητικού κόσμου γε-

Το πιο σύντομο ανέκδοτο:
Ιατρικός τουρισμός
«Η Ελλάδα θα επεκτείνει την επόμενη χρονιά την
προσφορά της στον τομέα του ιατρικού τουρισμού.
Ο πρωθυπουργός κ. Σαμαράς διαβλέπει σε αυτόν τον
τομέα μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης», δηλώνει η
υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη στην εφημερίδα “Der Tagesspiegel”

«Των αγγέλων η πείνα»*
Ίσως ονειρευότανε πριν φύγει.
Δεν γύρισε ποτέ, κανείς, από εκείνο το στερνό ταξίδι, να μας πει αν ονειρεύτηκε στο διάβα του Αχέροντα.
Με την στερνή ανασαιμιά, φαρμακωμένη απ’ το μαγκάλι, τι όνειρα νά ‘βλεπε τάχα; Ίσως ζεστά και φωτεινά, ίσως καρβουνιασμένα, σκοτεινά, ωσάν της
κάθε μέρας της τους εφιάλτες.
Σιμώνανε Χριστούγεννα.
Άραγε να θυμήθηκε εκείνα τα παλιά Χριστούγεννά
της; Να γέλασαν στον ύπνο τον στερνό πικρά τα
χείλη της, σαν ν’ άκουγε τη δασκάλα της μέσα στην
τάξη να ρωτά: «πείτε μου, πως περάσατε τα Χριστούγεννα»;
Τα δώρα όλα τα δικά της τα παλιά κι οι κοριτσίστικες
της προσμονής φωνούλες, εκεί σιμά στο στολισμένο
με πολύχρωμες μπαλίτσες και φωτάκια δέντρο,
...«όχι, δεν θα τ’ ανοίξεις τώρα τα δώρα σου, θα φάμε
πρώτα».
«Θα φάμε»;;; Τι; Σίγουρα όχι εκείνα τα φαγητά που
στέλνουν τη μυρωδιά τους να σε προσκαλεί, ώρα
πολλή πριν κάτσεις στο τραπέζι.
Πρόσωπα χαρωπά, ευχές από φωνές αγαπημένες

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

στο τσούγκρισμα των ποτηριών ... «Έλα, βάλτης λίγο
κρασί, δεν πειράζει μέρα πού ‘ναι ...Χρόνια Πολλά».
Χρόνια πολλά; Αν είναι σαν αυτά τα τρία τελευταία,
ας λείψουν καλύτερα.
Δεν ζεσταίνει καλά αυτό το μαγκάλι.
Κι αυτή η μυρωδιά ...

Σαν τότε που ξέχασε η μαμά το κέϊκ στο φούρνο και
κάηκε.
«Πρέπει να σηκωθώ, να της το πω, κάτι έχει ξεχάσει
στο φούρνο και καίγεται. Πρέπει να σηκωθώ, αλλά θα
κρυώσω άμα σηκωθώ. Κείνο το κοριτσάκι στο παραμύθι, που άναβε τα σπίρτα γιά να ζεσταθεί ...πόσο
πρέπει να κρύωνε; Πάλι αδιάβαστη θα πάω αύριο στο
σχολείο. Πάλι τα ίδια θ’ ακούσω, πάλι τα ίδια θα λέω,
βαρέθηκα να τα λέω, δεν θα πω τίποτα, τίποτα, ποιός
να καταλάβει;».
Μόνο δεκατρία χρόνια είχε να δώσει στον περαματάρη τ’ Αχέροντα, να την περάσει απέναντι.
Κάνε Χριστέ μου να μην άκουσε πριν φύγει, γιά κείνη
τη «δόξα» του γελαστού φονιά υπουργού, που δεν θ’
αφήσει να του την πάρει ο ξένος αφέντης του, τέτοια
δόξα.
Πάρε την Παναγιά μου στην αγκαλιά σου, στους αγγέλους σου, και σβύσε απ’ την ψυχούλα της όλη την
πίκρα που της φόρτωσε η βλάστημη της χαμοζωής
μας ασχήμια.
Ήταν μόνο δεκατριών χρόνων.
* (τίτλος δανεισμένος από βιβλίο του φίλου Πέτρου
Μπίκου)
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Τι πρέπει να ξέρετε για τους διάφορους
τρόπους θέρμανσης

O απόλυτος έλεγχος!
Σχεδόν 5 δισεκατομμύρια αρχεία που αφορούν την θέση κινητών τηλεφώνων ανά τον κόσμο συγκεντρώνει καθημερινά η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ σύμφνα με την Washington Post,
διαβάζω.
Ο λόγος, φυσικά, “η μάχη κατά της τρομοκρατίας”...
Θα μου πείτε, πώς τα παίρνουν τα στοιχεία αφού τα έχετε αποθηκευμένα στο κινητό σας; Θα σας πω τι μου έτυχε την προηγούμενη
εβδομάδα. Ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλες οι επαφές από το κινητό
μου τηλέφωνο. Χωρίς εγώ να κάνω καμμία απολύτως ενέργεια. Αγχώθηκα κι εγώ (αν και τις έχω back up) και άρχισα να ψάχνω, τι ακριβώς είχε συμβεί. Επανεκκίνησα το κινητό μου, αλλά τίποτα. Και πάνω
που είχα απηυδήσει και σκεφτόμουνα όλη την ταλαιπωρία για να ξαναπεράσω τις επαφές μου βρήκα στο internet κι άλλους που τους συνέβη το ίδιο, οι οποίοι έγραφαν οδηγίες για την λύση του
“προβλήματος”. Ήταν απλά η ενεργοποίηση συγχρονισμού των επαφών μου με το Icloud*. Δηλαδή εάν ο συγχρονισμός είναι απενεργοποιημένος δεν εμφανίζονται οι επαφές μου στο τηλέφωνο, για τον
πολύ απλό λόγο ότι πλέον δεν είναι αποθηκευμένες στο κινητό μου,
αλλά στο χώρο icloud που μου έχει διαθέσει η Apple...
Καταλάβατε πώς είναι εκτεθειμένες όλες οι πληροφορίες σας; Γι’
αυτό μην εμπιστεύεστε τα “έξυπνα” κινητά· είναι πολύ ...έξυπνα.
*Το icloud είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος που αποθηκεύονται όλες οι
πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές σου συσκευές. Τηρεί αυτόματα
αντίγραφα από όλες τις συσκευές με iOS στο iCloud καθημερινά
μέσω Wi-Fi όταν γίνεται η φόρτιση iPhone, iPad ή iPod touch. Ουσιαστικά πρόκειται για υπηρεσίες αυτόματου συγχρονισμού όχι μόνο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, φωτογραφιών,
εγγράφων ή μουσικής αλλά και αγορασμένων εφαρμογών, των δεδομένων τους και βιβλίων σε όλες τις συσκευές που φέρουν τις νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων της Apple ή PC με
Windows Vista ή Windows 7.

Κάθε είδος θέρμανσης έχει πλεονεκτήματά
και μειονεκτήματα. Ποιά απ’ αυτά που ακούγονται ισχύουν;
1. Τα ηλεκτρικά καλοριφέρ
δεν καταναλώνουν πολύ
ρεύμα.
Λάθος. Μια συσκευή που
καταναλώνει 3000 Watt,
μπορεί να σας κοστίζει έως
και 0,66 ευρώ ανά ώρα λειτουργίας. Εκτός του ότι
καλύπτει ένα δωμάτιο και
όχι όλο το σπίτι, αν προσπαθείσετε να ζεταθείτε
όλο το χειμώνα με αυτό θα
τρίβετε τα μάτια σας με
τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

2. Το τζάκι είναι οικονομική

μορφή θέρμανσης.
Το παραδοσιακό τζάκι, είναι
από τις ακριβότερες μορφές θέρμανσης καθώς η
απόδοσή του δεν ξεπερνάει
το 15-20%. Οι απώλειες
θερμότητας από την καμινάδα, είναι τεράστιες. Συμφέρει μόνο αν έχετε βρει
τρόπο να προμηθεύεστε τα
ξύλα ...δωρεάν.

3. Όλα τα ξύλα είναι το ίδιο.
Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και στην τιμή τους αλλά
και στην θερμαντική τους

Πες το κι έγινε!
Όσοι ασχολούνται με την τεχνολογία έχουν ίσως συνηθίσει στην ιδέα, ότι μιλάς στο κινητό σου και είτε
σου καλεί κάποιον αριθμό ή σου βρίσκει κάποια πληροφορία.
Μέχρι τώρα όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό στους
υπολογιστές.

στές. Η φωνητική αναζήτηση λοιπόν είναι γεγονός,
το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα μικροφωνάκι που
θα το συνδέσετε στον υπολογιστή σας και το πρόγραμμα Chrome για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.
Κάνετε λοιπόν κλικ στο μικρόφωνο στη γραμμή αναζήτησης και αρχίζετε να μιλάτε. Βέβαια μέχρι τώρα η
μόνη γλώσσα που μπορεί να καταλάβει το computer
σας είναι τα αγγλικά, προβλέπεται όμως αν η υπηρεσία “πιάσει” να του “διδάξουν” κι άλλες γλώσσες.
Χρησιμοποιήστε την φωνητική αναζήτηση στην κουζίνα, στο δρόμο και σε κάθε περίπτωση που δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας.

Η google πρωτοπόρισε για άλλη μια φορά και έβαλε
την υπηρεσία αυτή και στους προσωπικούς υπολογι-

Οι πολύ ακριβές συσκευές
(A++, inverter κλπ) είναι αρκετά οικονομικές και ορισμένες
απ’
αυτές
λειτουργούν με τόσο καλή
απόδοση, που είναι σαν
αντλίες θερμότητας. Από
την άλλη όμως, θερμαίνουν
μόνο έναν χώρο ενώ όταν η
συσκευή κλείσει, ο χώρος
παγώνει σχεδόν αμέσως. Γι’
αυτό θα πρέπει να μένει
πολλές ώρες ανοιχτό.

Τα τελευταία 2 χρόνια ένας τεράστιος αριθμός νοικοκυριών στην Ελλάδα δεν θερμαίνεται με τον πάλαι ποτέ παραδοσιακό
τρόπο, το πετρέλαιο, για προφανείς οικονομικούς λόγους. Έτσι βγήκαν στην αγορά
κάθε είδους τρόποι θέρμανσης, από το κλασικό τζάκι στο πέλετ, από το aircondition
στις ηλεκτρικές σόμπες και πάει λέγοντας.

Θα το χρειαστείτε για λέξεις με δύσκολη ορθογραφία. Κάνει την αναζήτηση λέξεων τις οποίες δεν
γνωρίζετε πώς γράφονται, πιο γρήγορη και πιο εύκολη.
Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε μεγάλα ερωτήματα, απλώς εκφωνώντας τα.
Πείτε Ok Google και ξεκινήστε την ...συνομιλία σας.

απόδοση. Ακριβότερες, οι
ελιές και ακόμη πιο ακριβές,
οι ρίζες της ελιάς. Πολύ
απλά διότι καίνε με τις ώρες.
Οι έμποροι το γνωρίζουν και
σας τα πουλάνε ακριβότερα.

4. Με την πώληση ξύλων
με το κυβικό δεν διατρέχετε κίνδυνο να σας κλέψουν.
Κάποιοι “έξυπνοι” επιχειρηματίες, όταν πούλαγαν με
το βάρος, τα έβρεχαν.
Τώρα που τα πουλάνε με
το κυβικό, τα στοιβάζουν
με τέτοιο τρόπο ώστε να
χάνετε τουλάχιστον 2030%. Βρείτε έμπορο εμπιστοσύνης.
5. Τα air-condition αποτελούν πολύ καλή λύση θέρμανσης;

6. Προτεραιότητα η πηγή
θέρμανσης και όχι η μόνωση του σπιτιού.
Θε έπρεπε να μιλάμε για
το πώς θα περιορίσουμε τις
ανάγκες του σπιτιού για
θέρμανση. Πραγματική οικονομία στη θέρμανση,
επιτυγχάνεται μόνο με την
ενεργειακή θωράκιση του
σπιτιού.
7. Μέγιστη οικονομία με
μικρή επένδυση
Αυτό δεν υπάρχει.
Οι πραγματικά οικονομικές
λύσεις θέρμανσης (π.χ αντλίες θερμότητας, ενεργειακά
τζάκια
σε
αντικατάσταση των παραδοσιακών)
κοστίζουν
ακριβά και προϋποθέτουν
επενδύσεις, αλλά αξίζουν.
πληροφορίες από fpress.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ωραία φύσα κ άλλο....μέχρι τώρα εχω αποκτήσει μια ηλεκτρική σκούπα, ένα ταψί με κουραμπιέδες, ένα αυτοκίνητο,
δυο ζευγάρια παντόφλες και μια καρέκλα απ’ το ικέα! Εδω κ
ώρα πετάνε & κατι φοιτητριες απο απέναντι.....Φαντάζομαι τι
έχει μαζέψει ο απο πάνω που έχει ολόκληρη την ταράτσα δικη
του...!!!
4 Το χασμουρητό είναι ο τρόπος του ανθρώπινου οργανισμού
να μας πει "Έχει απομείνει 17% μπαταρία"....
4 Έχω αγκαλιάσει το καλοριφέρ και του ψιθυρίζω πρόστυχα
λόγια για ν’ ανάψει...
4 "Στηρίξτε την εγχώρια αγορά", λέει. Ναι, αλλά όταν εδώ
κάτι έχει 100-200 ευρώ παραπάνω, fuck that $h!t... Εμπρός
καλό μου Amazon!
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επιστολές - σχόλια
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ
Γιάννης Νιτερόπουλος στο Δήμο 3Β
Τον τελευταίο καιρό μέσα στα δημοτικά συμβούλια φαινόταν μία «κόντρα» του προέδρου
του νομικού προσώπου του Δήμου εκλεγμένου μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Γιάννη
Νιτερόπουλου με τον Δήμαρχο Σπύρο Πανά.
Δεν ταίριαξε η ...χημεία τους. Tο αποτέλεσμα είναι η παραίτηση του προέδρου, με επιστολή του που μας κοινοποίησε και την δημοσιεύουμε.

Η απόφασή μου είναι οριστική και αμετάκλητη
Προς τον
Πρόεδρο και τα μέλη
Του Δημ.Συμβουλίου
Β Α Ρ Η Σ - Β Ο ΥΛ Α Σ - Β Ο ΥΛ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η Σ
3.12 2013
Κοινοποίηση
1) Δήμαρχο κ. Σπ. Πανά
2) Αντιπρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Α.Π.Π.Α.
Σας υποβάλω την παραίτηση μου από την
θέση του Προέδρου του Ο.Α.Π.Π.Α. για
τους παρακάτω λόγους:
Στις τελευταίες και όχι μόνο συνεδριάσεις
του Δημ. Συμβουλίου έχω αναφερθεί εκτενώς για τη συνεχή επίθεση που υφίσταμαι
από τον Δήμαρχο και το στενό του «περιβάλλον», με αποτέλεσμα να βρίσκομαι μόνιμα σε θέση άμυνας και να δυσχεραίνεται
σε μεγάλο βαθμό το βαρύ έργο που έχω
αναλάβει.
Έχω μάλιστα καταγγείλει τον κ. Δήμαρχο
και τους στενούς του συνεργάτες, ότι προσπαθούν
να
«κατεδαφίσουν»
τον
Ο.Α.Π.Π.Α.

Ενδεικτικά αναφέρω.
Τις πισώπλατες μαχαιριές στα θέματα αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων,
που αρχικά, τις όποιες καθυστερήσεις και
αστοχίες τις φόρτωνε στον Οργανισμό και
σε μένα προσωπικά, με αποτέλεσμα να δέχομαι άδικες κριτικές από Συλλόγους και
τον Tύπο και τις οποίες στη συνέχεια ανακαλούσε υπό το βάρος εγγράφων και γνωμοδοτήσεων που αναγκαζόμουν να
δημοσιοποιώ.
Την απαράδεκτη καθυστέρηση στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς, την
ευθύνη των οποίων, βάσει διατάξεων, έχει
φέτος ο Δήμος, με αποτέλεσμα να έχουμε
φτάσει στο μήνα Δεκέμβριο και να αναγκάζομαι συνεχώς σε προσωπική «επαιτεία»
προς χορηγούς, για να εξασφαλίσω τρόφιμα για τα παιδιά. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στον ξεχωριστό διαγωνισμό
προμήθειας κρέατος και άρτου.
Τις κατηγορίες και απειλές για την παράλληλη εκδήλωση- ίδια ημερομηνία και ώραπου έκανε ο Ο.Α.Π.Π.Α. και για την οποίαν

έχω αναφερθεί εκτενώς με Δελτίο Τύπου.
Το καπέλωμα που προσπάθησε να επιβάλει
στον Ο.Α.Π.Π.Α. για τα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο μας, αναθέτοντας
ίδια καθήκοντα στην εκλεκτή του Αντιδήμαρχο, πολυθεσίτισσα κα. Σίνα, παραβιάζοντας το καταστατικό του Οργανισμού,
που έχει ψηφιστεί από το Δημ. Συμβούλιο.
Και τελευταία η ιστορία του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας, που η εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων για την έγκαιρη επίλυση
του θέματος και η μη υλοποίηση της υπόσχεσης του κυρίου Δημάρχου για τη σύντομη λύση του, δημιούργησε την
απαράδεκτη κατάσταση της συστέγασής
του με το 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας, και μάλιστα στο χώρο της τραπεζαρίας, όπως
λένε οι γονείς.
Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού και υπό
το βάρος του δίκαιου αιτήματος των γονέων, για τον τερματισμό της απαράδεκτης
αυτής κατάστασης, πάρθηκε μια βεβιασμένη «πολιτική απόφαση» από το Δημ.
Συμβούλιο για την μεταφορά των βρεφών
από τον παιδικό σταθμό της οδού Ηρακλειδών στο κτίριο της Παπάγου και της συστέ-

Εξώδικο Γ. Μάντεση κατά του Σπ. Πανά

“Εγώ το φώναζα για τον Αστέρα”
καταγγέλει ο Παντελής Κασιδόκωστας
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
στα 3Β, Παντελής Κασιδόκωστας, εμφανίστηκε “έτοιμος” στο τελευταίο δημοτικό Συμβούλιο 2/12, με επιστολή που
κατέθεσε στο προεδρείο και αφορά την
πώληση του Αστέρα. Ούτε λίγο ούτε
πολύ, ο Π. Κασιδόκωστας επιρρίπτει βαρειές ευθύνες στον Σπ. Πανά. Παρακολουθήστε τον.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να
δώσω συγχαρητήρια στον κ. Πανά για τη
μαχητικότητα που έχει επιδείξει τις τελευταίες ημέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση του
Αστέρα. Προεκλογική περίοδος έρχεται κι
απ’ ότι φαίνεται ο κ. Πανάς έχει βρει
όλους τους τρόπους για να ενισχύσει το
αριστερό προφίλ του.
Επειδή όμως ως γνωστόν, τα πολλά λόγια
είναι φτώχεια, νομίζω πως έχει έρθει ο
καιρός να προχωρήσουμε στις πράξεις.
Για περισσότερο από ένα χρόνο τόσο εγώ

όσο και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας έχουμε απεινειλλημένως
παρακαλέσει κ. Πανά, να αναλάβετε
δράση σχετικά με την υπόθεση της αγοραπωλησίας του Αστέρα. Προσωπικά ο
ίδιος, σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο
είχα προτείνει άμεση κινητοποίηση της
Δημοτικής Αρχής και διαφημιστικές καμπάνιες σε Ελλάδα και εξωτερικό με μοναδικό σκοπό το πάγωμα της διαδικασίας.
Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι εδώ, λίγες
ημέρες πριν την ολοκλήρωση της αγοράς
και εσείς τι έχετε κάνει για όλα αυτά κ.
Πανά; Μας έχετε γράψει, ως συνήθως,
στα παλιά σας τα παπούτσια. Ο Αστέρας
Βουλαιγμένης και γενικότερα η περιοχή
του Λαιμού είναι ένα ανεκτίμητο μνημείο
εθνικής κληρονομιάς. Το ομορφότερο
κομμάτι της γης, όπως συνήθζε να λέει
και ο αδερφός μου.
Η καταχρεωμένη ελληνική κυβέρνηση ξεπουλάει το μοναδικό αυτό κομμάτι σήμερα, κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί,
δίχως καν να μπει στον κόπο να μας ρω-

γασης του 6ου Νηπιαγωγείου με τα παιδιά
του παιδικού σταθμού στην Ηρακλειδών και
μάλιστα άμεσα.
Η υλοποίηση της απόφασης αυτής από τα
μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. χωρίς να
υπάρχουν γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς για την καταλληλότητα της
Παπάγου και της δυνατότητας να φιλοξενήσει τα βρέφη, όπως επίσης και της δυνατότητας συστέγασης παιδικού σταθμού και
νηπιαγωγείου στο ισόγειο και στον
Α΄όροφο της Ηρακλειδών εγκυμονεί κινδύνους να επισύρει και ποινικές ευθύνες, τις
οποίες βέβαια προσωπικά τουλάχιστον
είναι άδικο να υποστώ.
Ο εθελοντισμός έχει και τα όριά του.
Παρακαλώ τους κ.κ. Δημ. Συμβούλους επειγόντως να εκλέξουν αντικαταστάτη μου και
την Αντιπρόεδρο κ. Αλεξία Καμμένου να
αναλάβει προσωρινά την διεκπεραίωση των
τρεχουσών υποθέσεων.
Επιφυλάσσομαι στο μέλλον, αν χρειαστεί,
να δώσω περισσότερες εξηγήσεις.
Η απόφασή μου είναι οριστική και αμετάκλητη και δηλώνω ότι η κατάληψη και διατήρηση της καρέκλας του Προέδρου δεν
ήταν εξ αρχής αυτοσκοπός για μένα, αλλά
ζωηρή επιθυμία να προσφέρω και εγώ ότι
καλλίτερο μπορούσα στα παιδιά, στη νεολαία και στον πολιτισμό της πόλης μου.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα το προσωπικό του
Ο.Α.Π.Π.Α. για την αφοσίωσή του και το τεράστιο έργο που επιτελεί και τους στενούς
μου συνεργάτες στον τομέα Αθλητισμού
και Πολιτισμού, Λ. Αργυροπούλου και Ε.
Φαρμακίδη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος του Οργανισμού
Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής

Ο τ. δήμαρχος Βούλας Γ. Μάντεσης, κατέθεσε εξώδικη διαμαρτυρία,
κατά του δημάρχου 3Β Σπ. Πανά, γιατί θεωρεί ότι του έπληξε την τιμή
με όσα ισχυρίστηκε για το θέμα των απαλλοτριώσεων της περίφημης
πλατείας Πηγαδακίων, εις βάρος του στη συνεδρίαση της 16/9.
Κάπως καθυστερημένα δεν ακούγεται...
Η επιστολή του προς τους δημοτικούς συμβούλους

τήσει και γι’ αυτό φταίτε μονάχα εσείς κ.
Πανά. Εσείς και η εντελώς αναποτελεσματική διοίκησή σας, που μας έχει φέρει
στο σημείο που βρίσκομαστε σήμερα. Στο
ξεπούλημα του ομορφότερου και ακριβότερου ακινήτου ολόκληρης της χώρας.
Δεν θέλω να ακούσω άλλα ψέματα. Δεν
θέλω να μου πείτε ότι νομίζατε πως η διαδικασία είχε διακοπεί, όπως είπατε στην
τηλεόραση. Ούτε και θέλω να μου πείτε
πως τάχα μου δεν ξέρατε ότι οι εν λόγω
επιχειρηματίες, θέλουν να μετατρέψουν
τη Βουλιαγμένη σε Ντουμπάι, γιατί νομίζω πως ο καθένας από εμάς γνώριζε
πολύ καλά, πως όποιος κι αν ήταν ο αγοραστή του ακινήτου, ήτανε σίγουρο πως
θα το μετέτρεπε σε κατοικίες.
Παντελής Κασιδόκωστας

Οπως γνωρίζετε υπηρέτησα τον πρώην Δήμο Βούλας και ήδη Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης από 1.1.11, μετά την εφαρμογή του
Νόμου 3852/10 Πρόγραμμα “Καλλικράτης” με τις ιδιότητες α) του δημάρχου επί 3 συνεχείς τετραετίες β) του προέδρου του Δ.Σ. επί 8ετία
περίπου και γ) του δημοτικού συμβούλου.
Γνωρίζετε επίσης ότι, οι δημότες του τότε Δήμου Βούλας, με τίμησαν κατ’
επανάληψιν με την ψήφο τους, εκτιμώτανς τη συνεχή προσπάθειά μου
για την επίλυση με τον καλύτερο τρόπο των προβλημάτων του Δήμου και
των κατοίκων του καθώς και την προώθηση έργων πνοής σ’ αυτόν.
Μ’ αυτά τα δεδομένα και επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια
επισυνάπτω στην παρούσα και σας αποστέλλω αντίγραφο της από
15.11.13 εξώδικης διαμαρτυρίας - δήλωσης και πρόσκλησης, την οποία
κοινοποίησα στο Δήμαρχο κ. Πανά Σπυρονίκο(!), ο οποίος θέλω να πιστεύω από έλλειψη πληροφόρησης ή από εσφαλμένη γνώση των πραγματικών περιστατικών και της αλήθειας, έπληξε την τιμή και την
υπόληψή μου κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. 16.9.13 με τα όσα είπε σε
βάρος μου. Ηδη έχω αποστείλει και σχετική επιστολή στον κύριο πρόεδρου του Δ.Σ. προκειμένου να την αναγνώσει σε προσεχή συνεδρίαση. Είναι το ολιγότερο που δικαιούται ένας άνθρωπος, που
υπηρέτησε επί 24 χρόνια τα κοινά και το Δήμο.
Γεώργιος Μάντεσης
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Οχι στην τσιμεντοποίηση της Χερσονήσου
του Αστέρα Βουλιαγμένης
Μια θυελλώδης εβδομάδα, θα έλεγα, εξελίχθηκε με την
πώληση της χερσονήσου του Αστέρα Βουλιαγμένης.
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι είχε πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 26/11, το Σχέδιο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για να γνωμοδοτήσει.
Η εισήγηση της παράταξης της Ν.Δ. με επικεφαλής τον
Χάρη Δαμάσκο, ήταν ξεκάθαρη: «Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις περί
προστασίας της περιοχής» και σημείωνε ότι οι παρατηρήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής επί της Μελέτης αλλάζουν όλο το χαρακτήρα της και ότι γι αυτό
πρέπει να αποσυρθεί και να επανεξετασθεί.
Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο η απόφαση
αναβλήθηκε και εκεί που πήραν ανάσα η Δημοτική Αρχή
των 3Β και οι κάτοικοι της περιοχής, ξαφνικά μετά από δύο
ημέρες 29 Νοεμβρίου, έρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου!
Τώρα θα μου πείτε τι άλλαξε μέσα σε δύο ημέρες.
Κι όμως η συνεδρίαση έγινε για να προχωρήσει η γνωμοδότηση οπωσδήποτε. Αυτό φάνηκε από την αρχή, γι’ αυτό
και υπήρχε αντίδραση από το κοινό της περιοχής που παραβρέθηκε στο Συμβούλιο.
Αυτό ενόχλησε τον περιφερειάρχη Γ. Σγουρό, ο οποίος σημειωτέον και στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε θίξει ιδιαίτερα τους κατοικούντες τα 3Β ότι είναι “μπουρζουαζία”
και άλλα τέτοια.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και βουλευτές τους ΣΥΡΙΖΑ Στ.
Παναγούλης και Δημ. Τσουκαλάς, απάντησαν στην πρόκληση και στο τέλος πιάστηκαν στα χέρια. Εικόνες απείρου
κάλλους που έκαναν το γύρο όχι μόνο της Ελλάδος αλλά
και του πλανήτη, καθ’ ότι το διαδίκτυο τρέχει με την ταχύ-

Συνέντευξη Τύπου από το
Δήμαρχο Σπύρο Πανα
Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, εν τω μεταξύ, κάλεσε τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αναδείξει το “έγκλημα” που πάει
να γίνει στη χερσόνησο του Αστέρα Βουλιαγμένης, με την αλλαγή χρήσης γης που
προτείνεται στο ΣΜΠΕ χαρακτηρίζοντας
την περιοχή ως αμιγή κατοικία, προσπερνώντας Γενικά Πολεοδομικά της πόλης,
(ΟΡΣΑ) Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου
Αθήνας, Δήμο, ο οποίος αντιτίθεται στο
σχέδιο και έχει εκδόσει ψήφισμα με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος είπε μεταξύ άλλων: Μαθαίναμε από τα μέσα διάφορα για την πώληση
του Αστέρα. Προσπαθούσαμε να μάθουμε
κάτι, αλλά δεν βρίσκαμε τίποτα συγκεκριμένο. Ζήτησα εγγράφως και επανειλλημένως και από την Εθνική Τράπεζα και από τον
Αστέρα να μας ενημερώσουν τί είναι όλα
αυτά που ακούγονται και ποια διαδικασία

τητα του φωτός...
Ετσι λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες των περιφερειακών συμβούλων ότι δεν υπάρχει απαρτία και να γίνει ονομαστική
ψηφοφρία, το πέρασε με “συνοπτικές” διαδικασίες.
Ηδη έχουν γίνει ενστάσεις για την απόφαση αυτή.
Στη συνέχεια η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου, με
αφορμή μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε για την υπόθεση,
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Γαλανός, διέταξε κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις διαδικασίες πώλησης
του Αστέρα.
Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει ο Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης προκειμένου να εντοπίσει αν στην υπόθεση προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενων
αδικημάτων.
Πολλοί βουλευτές έχουν καταθέσει σχετική ερώτηση.

Αστέρα και μάλιστα ότι θα γίνουν κατοικίες
και τέτοια ακόμη πιο έντονα. Αρχίσαμε τότε
με τους συνεργάτες μας να ψάχνουμε να
μάθουμε τί γίνεται. Βλέπουμε στο διαδίκτυο
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η
οποία προτείνει αλλαγή χρήσης στην περιοχή. Από τουριστική και μόνο τουριστική
την κάνουν αμιγή, που σημαίνει τσιμεντοποίηση.

Ο Δήμος δεν είναι αντίθετος στην
πώληση των εγκαταστάσεων

προχωράει και με ποια διαδικασία θα γίνουν
όλα αυτά. Δεν πήρα απάντηση ποτέ σε κανένα έγγραφο, σε καμμία τηλεφωνική επικοινωνία. Κάποιοι άνθρωποι από τον
Αστέρα, προσπαθούσαν να μας καθησυχάσουν ότι δεν γίνεται τίποτα ότι αυτά τα γράφουν για τους γνωστούς λόγους και ότι ο
Αστέρας θα πουληθεί ως ξενοδοχειακό
συγκρότημα. Και ενώ τα μέσα είχαν "παγώσει" το θέμα, βλέπουμε αρχές Σεπτεμβρίου
ότι θα προχωρήσει ο διαγωνισμός του

Tι πάει επιχειρείται να γίνει
στη Χερσόνησο του Αστέρα
Δίνουμε, με “λίγες γραμμές” ορισμένα στοιχεία από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αξιοποίηση του
Αστέρα Βουλιαγμένης, για να καταλάβει ο αναγνώστης τι
είναι αυτό που πάει να γίνει. Και λέω ότι πάει να γίνει γιατί
σε τελική ανάλυση τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πολίτης.
Ο πολίτης που θα υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής του, αφού
θα γίνει άλλη μία Βουλιαγμένη στη Χερσόνησο του
Αστέρα, με χιλιάδες αυτοκίνητα, σπίτια και όλα όσα ακολουθούν μία “πόλη”.
― Η κύρια χρήση που προωθείται είναι αυτή της κατοικίας
― Στην πρόταση προβλέπεται η παύση της λειτουργίας
όλων των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων
― Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών θα έχουν δικαίωμα αγοράς της κατοικίας τους
― η εναλλακτική λύση θα επιφέρει μεγάλο πληθυσμιακό

Ο Δήμος ΔΕΝ είναι αντίθετος, με την πώληση του Αστέρα από το ΤΑΙΠΕΔ, είναι
όμως αντίθετος στον τρόπο με τον οποίο
προωθείται η πώληση της έκτασης της
χερσονήσου του Αστέρα, κι αυτό γιατί δεν
αξιοποιεί την περιοχή αλλά ισοπεδώνει και
τσιμεντοποιεί όλη την έκταση.
Είναι σαφές ότι το σχέδιο που προωθείται
από το ΤΑΙΠΕΔ, αποτελεί ένα περιβαλλοντικό έγκλημα καθώς μειώνει τη φύση και
προσθέτει τσιμέντο, ενώ οι επιπτώσεις δεν
επηρεάζουν μόνο τη Βουλιαγμένη αλλά
υποβαθμίζουν όλη την Αττική.

φόρτο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσανάλογου φόρτου τόσο στις υφιστάμενες παροχές και υποδομές.
Αντιγράφοντας ορισμένα σημεία της μελέτης, την οποία
μπορείτε να δείτε στο www.ebdomi.com.
Το συνολικό προς αξιοποίηση ακίνητο εκτείνεται στην
έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης» από το Λαιμό Βουλιαγμένης ως το τέλος της χερσονήσου του Μικρού Καβουριού, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης του Δήμου Βούλας- Βάρης- Βουλιαγμένης
της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και η οποία αποτελείται από δύο ιδιοκτησίες.
H πυκνότητα λοιπόν που προκύπτει από την εφαρμογή της
Μέγιστης Εναλλακτικής δυνατότητας υποδηλώνει ότι αυτή
η εναλλακτική λύση θα επιφέρει μεγάλο πληθυσμιακό
φόρτο στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσανάλογου φόρτου τόσο στις υφιστάμενες παροχές και υποδομές (υφιστάμενα δίκτυα και στις παροχές
που λειτουργούν ήδη ή προβλέπονται για την περιοχή) όσο

Με το σενάριο που προωθείται από το
ΕΣΧΑΔΑ, μέσα σε μια νύχτα αλλάζουν οι
χρήσεις γης στη συγκεκριμένη έκταση και
στη θέση των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, οικοδομούνται εκατοντάδες
κατοικίες, δημιουργώντας μια νέα πόλη
μέσα στα όρια της υπάρχουσας, της Βουλιαγμένης.
Παράλληλα, με τη δημιουργία ενός συγκροτήματος κτηρίων μέσα στην έκταση το
καταπράσινο ακρωτήρι της Βουλιαγμένης
μετατρέπεται σε γκρίζα περιοχή, ενώ κανείς αρμόδιος δεν υπολόγισε τις περιβαλλοντικές, κυκλοφοριακές και κοινωνικές
επιπτώσεις αυτού του σχεδιασμού.
Πέρα όμως από τις αστοχίες του ΤΑΙΠΕΔ
και των επενδυτών, που δεν υπολόγισαν τα
παραπάνω, η ευθύνη της πολιτείας, είναι
επίσης μεγάλη, γιατί έρχεται σε ρήξη με
τον ίδιο της τον εαυτό, αναιρώντας όλα όσα
προβλέπονται από το ΦΕΚ 254/Δ/2004, για
την θωράκιση της περιοχής από άναρχες
μορφές ανάπτυξης, που ρητά και κατηγορηματικά τοποθετεί τον Αστέρα στη Ζώνη
2δ, όπου είναι η ζώνη προστασίας φυσικών
και αρχαιολογικών στοιχείων, επιτρέποντας

και περιβαλλοντικά καθώς εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό
εκτατικής επέμβασης προκειμένου να εξυπηρετηθεί
αυτός ο προκύπτων πληθυσμός. Το φυσικό τοπίο θα υποστεί σημαντική αλλοίωση (βάσει της δόμησης) προκειμένου να εγκατασταθούν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
και τα απαραίτητα για την εξυπηρέτησή τους. Εξετάζοντας επιπλέον την κοινωνικοοικονομική παράμετρο, η εναλλακτική αυτή δεν αναμένεται να επιφέρει τα επιθυμητά
θετικά αποτελέσματα καθώς δεν φαίνεται να σημειώνεται
αντίστοιχου μεγέθους ζήτηση για μόνιμη κατοικία στην περιοχή.
Μέγιστη δόμηση 39.500,00 τ.μ. με τη μορφή διαμερισμάτων στις υφιστάμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που
αλλάζουν χρήση, με την μετατροπή των υφιστάμενων
καμπανών του ΑΡΙΩΝΑ σε κατοικία (με την δυνατότητα
επέκτασης καθ’ ύψος εντός πάντα του εγκεκριμένου περιγράμματος κάλυψής τους) είτε με την μορφή μεμονωμένων πολυτελών κατοικιών ισόγειων ή δύο ορόφων με
διακριτό περιβάλλοντα χώρο.
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Θα προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες
για την αποτροπή της πώλησης του Αστέρα
αποκλειστικά την ανάπλαση των υφιστάμενων τουριστικών χρήσεων.
Ήδη με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού, όλο το ακρωτήρι χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος ενώ έχουν
ήδη καθοριστεί ζώνες απολύτου προστασίας (Ζώνες Α’), με πρόσφατο ΦΕΚ
402/13.11.2013.
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
καλεί το ΤΑΙΠΕΔ να αποσύρει το ΕΣΧΑΔΑ,
για την πώληση του Αστέρα, σημειώνοντας
τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο προωθείται η πώληση καθώς και το γεγονός
ότι ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη του
Δήμου, παρότι με συνεχείς οχλήσεις από
τις αρχές του Καλοκαιριού (γραπτώς και
προφορικώς) προς τους αρμόδιους, ζήτησε
ενημέρωση.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος απαιτεί να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του ακινήτου ως έχει
τουριστικός και μόνο τουριστικός. Να διατηρηθεί δηλαδή ότι προβλέπεται στο Διάταγμα ΦΕΚ 254 για το παραλιακό μέτωπο.
Ο Δήμος, τόνισε, θα προχωρήσει σε όλες
τις νομικές ενέργειες για την αποτροπή
της πώλησης του Αστέρα, υπό αυτές τις

συνθήκες. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ενώ
ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να προβεί σε
μαζικές κινητοποιήσεις.

Συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες
Αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει ο δήμαρχος
Σπ. Πανάς για να ενημερώσει όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον καθένα προσωπικά για την αποτροπή της πώλησης του
Αστέρα.
Ετσι συναντήθηκε με τον Φώτη Κουβέλη,
όπου το έθεσε το πρόβλημα.

Συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ

Ας το πουλήσουν το ξενοδοχείο, αφού δεν
είχαν την ικανότητα να το κρατήσουν ως
ξενοδοχείο, διότι όχι μόνο κέρδη θα μπορούσε να βγάζει το ξενοδοχείο, αλλά να
βοηθάει και την ευρύτερη περιοχή. Ας το
πουλήσουν και ας φτιάξουν μια εμβληματική μονάδα, η οποία θα είναι η κορυφή του
τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, κατέληξε ο δήμαρχος.

Κοφτός και ο Δαβάκης
Φιάσκο το Περιφερειακό Συμβούλιο και
από τους δύο συνδυασμούς, Σγουρού και
Κικίλια.
Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Η χώρα έχει
πτωχεύσει και κάτι πρέπει να δώσουμε.
Ετσι θα δώσουμε και την Ακρόπολη!

Ξεκάθαρος ο
Καπετανέας
Παράνομος ο δήμαρχος
γιατί άλλη απόφαση πήραμε για τον Αστέρα. Ηταν
τουλάχιστον αδύνατη η
θέση του στο Περ. Σ. Δεν
αναφέρθηκε στις σοβαρές
επιπτώσεις που θα υποστεί
η περιοχή από μια τέτοια
επένδυση την οποία πρέπει
να πολεμήσουμε.

Να απαντήσουμε
στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ζήτησε ο
Γ. Σκουμπούρης
Ολοι οι σύμβουλοι καυτηρίασαν την μεθόδευση για
την πώληση του Αστέρα,
και την “απομόνωση” του
Δήμου από τις αποφάσεις.
“Ούτε υποσαχάριες δημοκρατίες δεν εφαρμόζουν
τέτοιες πρακτικές, πρέπει
να απαντήσει ο Δήμος στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Να καταγγείλουμε συμπεριφορές», επεσήμανε ο Γ.
Σκουμπούρης.

Συνάντηση είχε και με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Κων. Μανιατόπουλο, όπου του δήλωσε
ξεκάθαρα ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη
και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει
σε νομικό επίπεδο για να αποτρέψει την καταστροφή της περιοχής.

Συνάντηση με τον Τσίπρα
Ενημέρωσε αναλυτικά τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας και σ’ αυτόν
ότι: Το μόνο μοντέλο αξιοποίησης που
δέχεται η τοπική κοινωνία ότι μπορεί να
υπάρξει για το ακίνητο του Αστέρα, είναι
να διατηρηθεί ο τουριστικός χαρακτήρας
και να μη χτιστεί στην έκταση αυτή ουσιαστικά μια νέα πόλη, στα όρια της ήδη
υπάρχουσας.

Περίεργη η στάση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Στη δημοτική συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου, ο Γρ. Κωνσταντέλλος, μίλησε με
σκληρή γλώσσα κατά των ενεργειών του
Σπ. Πανά όσον αφορά τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Κράτησε αποστάσεις από τις
αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής, έτσι που
μας δημιούργησε προβληματισμό.
Δεν είναι καλά ενημερωμένος με το τι μέλλει γενέσθαι ή συντάσσεται με την κομματική γραμμή, που φάνηκε ξεκάθαρα και στο
περιφερειακό συμβούλιο;
Είπε μεταξύ άλλων: Ο κ. Πανας παίζει με
τους θεσμούς. Ηρθε πριν δέκα ημέρες πε-

ρίπου, 4 ημέρες πριν
κλείσουν οι προσφορές του συγκροτήματος Αστέρα και τον
ρώτησα. Γιατί κ. Πανά
τώρα;
...Αθλια παράσταση,
παραλήρημα. Δεν καταλάβαινες πού έλεγε όχι και γιατί έλεγε
όχι. Με έναν οχετό επιχειρημάτων αριστερίστικων...
...Κρατάμε επιφύλαξη με τον τρόπο που
χειρίζεται ο δήμαρχος το θέμα Αστέρα.

Γιόγκα στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται
στην οδό Ζαλόγγου 19 &
Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό
και σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά
και απογευματινά για ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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Πρόσκληση συνάντησης
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
Σχολείων των 3Β
Αγαπητοί Γονείς,
Όπως πιθανώς γνωρίζετε, με τη σύσταση του νέου δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προέκυψε η αναγκαιότητα
δημιουργίας μίας νέας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων που
ως μέλη θα είχε όλα τα Σχολεία του νέου Δήμου.
Με αυτό το δεδομένο, προ 2ετίας περίπου, υπήρξε συνάντηση εκπροσώπων των Σχολείων του Δήμου μας μέσα από
την οποία ορίστηκε μία προσωρινή διοικούσα επιτροπή με
σκοπό την συγγραφή καταστατικού, το οποίο αφού θα
ελάμβανε την έγκριση από την Καταστατική Συνέλευση των
Σχολείων των 3Β, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα κατατίθετο στο Πρωτοδικείο έτσι ώστε να αποκτήσει νομική υπόσταση η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
του Δήμου μας.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα πραγματοποιούνταν
εκλογές, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό, για την
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει γνώση για
το σημείο στο οποίο βρίσκεται η ανωτέρω διαδικασία και με
αυτονόητη την αναγκαιότητα ύπαρξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου
μας, προσκαλούμε τους εκλεγμένους εκπροσώπους στην
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε συνάντηση την Τετάρτη

11 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο χώρο του 2ου Γυμνασίου Βούλας.
Οι στόχοι της συνάντησης θα είναι:
• Η ενημέρωση σχετικά με το στάδιο που βρίσκονται οι προαναφερόμενες διαδικασίες και ο καθορισμός αυστηρού
χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση αυτών
• Η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας μίας κοινής
κάρτας γονέα για όλα τα Σχολεία του Δήμου μας
Υπεύθυνοι επικοινωνίας για την συνάντηση:
Νικόλαος Αγγελόπουλος (6946000337
syl.gon.kidem.2ou.nipiag.voula@gmail.com) και
Ιωάννης Μάρκου (6983501081-ioannismarkou@yahoo.com)
2ο Νηπιαγωγείο Βούλας - 4ο Νηπιαγωγείο Βούλας
5ο Νηπιαγωγείο Βούλας
1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας - 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
1ο Γυμνάσιο Βούλας - 2ο Γυμνάσιο Βούλας

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βούλας
καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013
και ώρα 7:00 μ.μ.στην Πνευματική Εστία Βούλας
(Πάρκο Εθνικής Αντίστασης), με ημερήσια διάταξη:
1. Ετήσιος απολογισμός
2. Ενημέρωση πάνω σε τοπικά θέματα – δημοτικές
εκλογές 2014
3. Πρόγραμμα δράσης 2014 (τοπικό και εθνικό επίπεδο)
4. Άλλα θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Δημητριάδης
Δημ. Μακρυνικόλας

Απαγόρευση θήρας στο Πάνειο Ορος
Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ανατ. Αττικής
απαγορεύεται το κυνήγι
(θήρα) και των θηραμάτων
για τα επόμενα τρία χρόνια.
Μέχρι τέλος του 2016
σε ολόκληρη την έκταση
που καθορίστηκε με την
(ε)σχετική ΔΑΔ, παρ. Α.2.
ως Χώρος Εκγύμνασης κυ-

νηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» και στην
ευρύτερη έκταση αυτής,
εμβαδού
15.196 στρ.,
Δήμου Σαρωνικού και
Δήμου
Λαυρεωτικής.

«Το όριο της προς απαγόρευση της θήρας περιοχής

άρχεται από την περιοχή
του Νέου Κουβαρά και δυτικά στρεφόμενο συμπεριλαμβάνει
το
λόφο
«Χελώνη», όπου οριοθετείται βορείως από παλαιά σιδηροδρομική γραμμή και τα
όρια της πόλης των ΚΑΛΥΒΙΩΝ. Τα όρια στρεφόμενα
δυτικά και κατόπιν νοτίως

Θερμαινόμενοι χώροι φιλοξενίας
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Θερμαινόμενοι χώροι φιλοξενίας των πολιτών, σε περιόδους με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, στον Δήμο Μαρκοπούλου.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι οι θερμαινόμενοι χώροι του Δήμου Μαρκοπούλου, οι οποίοι έχουν καθοριστεί για να φιλοξενήσουν – προστατέψουν πολίτες,
σε περιόδους με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, είναι οι
εξής:
•
ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.
•
ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη.
•
Ιερός Ναός Αγ. Ιωάννη στο Μαρκόπουλο.
•
Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου στο Μαρκόπουλο.
•
Ιερός Ναός Παναγίας στο Πόρτο Ράφτη.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων, καλώντας είτε
στο 22990-20151 (τηλεφωνικό κέντρο της Πολιτική Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου), είτε στο 6975200993
(Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, τ. Αντιδήμαρχος Κων/νος Μαγγανάς).

Κέντρο Σατυανάντα γιόγκα Παιανίας
Ανοιχτή Ημέρα
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στο χώρο του Κέντρου Σατυανάντα Γιόγκα Παιανίας, θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια ποικιλία εργαστηρίων, από τα οποία
μπορείτε να επιλέξετε και μεμονωμένα ανάλογα με το
χρόνο και τα ενδιαφέροντά σας.

• Χαιρετισμός στον Ήλιο – Σούρυα Ναμασκάρα
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 10:00 – 12:00
Μια πρακτική για να ξεκινήσετε τη μέρα σας δυναμικά και
με αυξημένη ενέργεια.
Το εργαστήρι απευθύνεται σε όσους έχουν εξασκηθεί έστω
και λίγο, σε μια οποιαδήποτε μορφή της σειράς αυτής.
ΕΙΣΦΟΡΑ: 15,00€
• Ανοιχτή μέρα, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 13.00-18.30
Στη συνέχεια και στα πλαίσια της Ανοιχτής μέρας, ο χώρος
θα είναι ανοιχτός σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πανάρχαια επιστήμη της γιόγκα, μέσα από μια
σύγχρονη ματιά και προσέγγιση. Είσοδος ελεύθερη
Απευθύνονται σε όλους, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Για τη συμμετοχή σας, σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω,
είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης.
Τηλ: 210-6641545 / 6956482415
E –mail: sycp@satyanandayoga.gr
www.satyanandayoga.gr Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία
Αναλυτικά το πρόγραμμα press@ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

ακολουθούν τις δασικές
εκτάσεις μέχρι που συναντούν τους τελευταίους
προς το βουνό χωματόδρομους, τους οποίους με νότια
κατεύθυνση ακολουθούν
μέχρι που συναντούν δασικές εκτάσεις στα νότια του
ορεινού όγκου, τις οποίες
περιλαμβάνουν μέχρι την
οικιστική θέση «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ». Από τον οικισμό
«ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ» το όριο

στρέφεται νοητά προς
βορρά μέχρι που συναντά
ανώνυμο ρέμα, το πρώτο
δυτικά των κτισμάτων γνωστών ως της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ
ΕΞΠΡΕΣ», το οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν το κτιστό ορόσημο της
Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού στην κορυφή «Στεφάνα» του Πάνειου Όρους.
Από το κτιστό ορόσημο της
ΓΥΣ τα όρια με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν ανώνυμο ρέμα μέχρι το τέλος
των δασικών εκτάσεων και
νοητά όρια μέχρι τη θέση
του Νέου Κουβαρά όπου
άρχισαν».
Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του
Ν.Δ. 86/1969 “περί Δασικού
Κώδικος”, του Ν.Δ.996/1971
του Ν.177/1975 και της υπ’
αριθ. 414985/29-11-1985
κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας
“περί
μέτρων
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας” (ΦΕΚ 757/18-121985 τ.Β΄), όπως αυτή
τροποποιήθηκε.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια
Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στο οποία θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικές και τοπικής εμβέλειας.
Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές
και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:
• Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
• Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον • Νέες Τεχνολογίες
• Γλώσσα & Επικοινωνία • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
• Πολιτισμός και Τέχνη
• Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους
Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση
της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής
ανάπτυξης των δημοτών.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα
απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Για πληροφορίες Κώστα Μοστράτο και Ελισάβετ Μανιατίδη,
Ζεφύρου 2, Βούλα και ώρες 10:00 έως 14:00
Τηλ. 213.2019911-213.2019913 - email: info@vvv.gov.gr
Δηλώσεις συμμετοχής από 04/12/2013 μέχρι 23/12/2013
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Τα καπάκια έφεραν αμαξίδιο
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Η πρωτοβουλία του Δήμου Μαρκοπούλου και ιδιαίτερα της
αντιδημάρχου Μαρίας Κιμπιζή, για τη συλλογή καπακιών
από τα μπουκάλια των αναψυκτικών, νερού κλπ. έφερε
σπουδαίο αποτέλεσμα.
Το πρώτο ολοκαίνουργιο αναπηρικό αμαξίδιο, παραδόθηκε
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (27/11), από το Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, στον προαύλιο χώρο
του Δημαρχείου.
Η συλλογή καπακιών είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο, για
συμπαράσταση στα παιδιά με κινητικά προβλήματα.
Με τη αυθόρμητη συνδρομή δεκάδων δημοτών και σχολείων, συγκεντρώθηκαν, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χιλιάδες καπάκια, τα οποία και παραδόθηκαν στους
υπεύθυνους εθελοντές και εκπροσώπους του Συλλόγου

(Νάνο Κωνσταντίνο, Χρόνη Δημήτριο και Καράκη Θεόδωρο), οι οποίοι με τη σειρά τους, παρέδωσαν το πρώτο
αναπηρικό αμαξίδιο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου,
προς διάθεση σε πολίτη, που το έχει πραγματική ανάγκη.
Γέμισαν ένα ολόκληρο βανάκι καπάκια και περίσσεψαν, έτσι
που δόθηκε νέο ραντεβού για την παράδοση των υπολοίπων!
Η Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιζή, ως αρμόδια Κοινωνικής Πο-

λιτικής, συνεχάρη τον Σύλλογο, για την πρωτοβουλία και
τη δράση του και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του
αμαξιδίου προς το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου, σημειώνοντας ότι: «Η σημερινή μέρα έχει διπλή σημασία. Από
τη μία διευρύνουμε τα μέσα υποστήριξης των συμπολιτών
μας με νέα είδη, εκτός των τροφίμων και των ειδών ρουχισμού, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας,
με την απόκτηση του αμαξιδίου και από την άλλη, σημειώνουμε μια ακόμη σημαντική νίκη του ανθρωπισμού και της
αλληλεγγύης, ενάντια στις πρωτοφανείς δυσκολίες της
εποχής μας. Αποδεικνύουμε, ότι όλοι μαζί μπορούμε, να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να στηρίζουμε έμπρακτα το
συνάνθρωπο μας. Μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε, με
ακόμη μεγαλύτερη πίστη, στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας! Ευχαριστούμε τόσο το Σύλλογο για την άψογη
συνεργασία του, όσο και τον κόσμο, που έσπευσε να ενισχύσει τη σημαντική αυτή δράση.»
Πρόκειται για μία κίνηση με διπλό όφελος, καθώς αφενός,
γινόμαστε αρωγοί στην απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων
για τα παιδιά που τα χρειάζονται και αφετέρου, κάνουμε
ανακύκλωση και προστατεύουμε το περιβάλλον μας.

Eθελοντική αιμοδοσία
του Δήμου Παλλήνης
«Μην επαναπαύεστε στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σ εσάς. Σε πέντε λεπτά… σώζετε μια ζωή»
Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι Πολιτισμός, προσφορά Ζωής, πράξη Ανθρωπιάς. Γιατί το αίμα δεν είναι
βιομηχανικό προϊόν, ούτε αγοράζεται, ούτε πωλείται.
Προσφέρεται μόνο από τον υγιή άνθρωπο στον πάσχοντα
συνάνθρωπο. Το αίμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό που δεν
είναι δυνατό να αντικατασταθεί από κανένα φάρμακο.
Στόχος του Δήμου Παλλήνης είναι η αναβάθμιση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, αλλά και
και να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες για αίμα, σώζοντας
ζωές συνανθρώπων μας.
Γι’ αυτό άλλωστε και η παρουσία του Δημάρχου Αθανάσιου Ζούτσου στην Εθελοντική Αιμοδοσία. Ευχαρίστησε
δε από καρδιάς όλους τους εθελοντές αιμοδότες, το προσωπικό του Δήμου Παλλήνης και τους εργαζόμενους της
κινητής μονάδας αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Η διαδικασία της αιμοδοσίας πραγματοποιήθηκε με την
πρωτοβουλία του τμήματος Δημόσιας υγείας του Δήμου
Παλλήνης και τη συμπαράσταση των συλλόγων:
• Σύλλογος Γυναικών Γέρακα «Εργάνη» • ΠΗΓΗ Γέρακα
• Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα • Αθλητικός όμιλος
Νηρέας Γέρακα(τμήματα κολύμβησης-Πόλο)
• Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και σύλλογος διδασκόντων 2ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα
O Δήμος Παλλήνης προγραμματίζει και άλλες εθελοντικές αιμοδοσίες -σε τακτά χρονικά διαστήματα - και στις
τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
Η αιμοδοσία είναι εντελώς ακίνδυνη και διαρκεί 5-10
λεπτά της ώρας

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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ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία υποψηφίων
για εξετάσεις ΤΕΦΑΑ & Στρατιωτικών
σχολών από το Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης, προσφέρει, ΔΩΡΕΑΝ, προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις αθλημάτων στα ΤΕΦΑΑ - Στρατιωτικές
Σχολές, στο στίβο και στην πισίνα.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος δίνοντας προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που βοηθούν τις ασθενέστερες ομάδες του
πληθυσμού, λόγω των δυσμενών συνθηκών ζωής που έχουν διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση, ενισχύει τις κοινωνικές δράσεις στήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.
Έτσι, ΌΛΟΙ οι υποψήφιοι των παραπάνω σχολών που είναι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης, μπορούν να γίνουν αποδέκτες της απαραίτητης προετοιμασίας τους στα αθλήματα που απαιτούνται για
τις εξετάσεις των παραπάνω σχολών.
Πληροφορίες και Εγγραφές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Παλλήνης και στα τηλέφωνα: 210 6032245 (5ο Αθλητικό Κέντρο)
και 210 6615645 (Κολυμβητήριο)
Την προετοιμασία θα αναλάβουν οι καταξιωμένοι προπονητές των
Αθλητικών Κέντρων του Δήμου Παλλήνης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 5/12/2013
Αρ. Πρωτ. 27889
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
- Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων
- Προμήθεια φωτοτυπικών μηχαν.
& πολυμηχ. για Σχολεία
- Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
- Προμήθεια εκτυπωτών, σαρωτών
κ.λπ., συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 24.591,39€με Φ.Π.Α 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23
παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ) την
απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. &
Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ. 5/12/2013
Αρ. Πρωτ. 27861
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ
ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 44.981,76€ με Φ.Π.Α
23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23
παρ 4, 5, 6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ) την
απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. &
Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ

Τροπολογία για αναστολή πλειστηριασμών
και απαγόρευση μεταβίβασης δανείων
κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
Την παράταση της προθεσμίας αναστολής πλειστηριασμών για έναν ακόμη
χρόνο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ
με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή και την
απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης μεταβίβασης των
“κόκκινων” στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων.
«Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι
οποίοι επισπεύδονται για

του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, Στ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, που προβλέπεται η πίστωση, για το ποσό των
4.981,50 € με φ.πα. 23% σε βάρος
του Κ.Α.10-7133.002 και γενικό τίτλο
«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων», του
ποσού των 5.953,20 € με φ.πα. 23%
σε βάρος του Κ.Α. 15-7133.002 και
γενικό τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχαν. & πολυμηχ. για Σχολεία»,
του ποσού των 7.995,00 € με φ.πα.
23% σε βάρος του Κ.Α. 30-7133.002
και γενικό τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος», και του ποσού
των 5.661,69 € με φ.πα. 23% σε
βάρος του Κ.Α. 10-7134.006 και γενικό τίτλο «Προμήθεια εκτυπωτών,
σαρωτών κ.λ.π.» αντιστοίχως, για την
προμήθεια με γενικό τίτλο.
- Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων & πολυμηχανημάτων
- Προμήθεια φωτοτυπικών μηχαν.
& πολυμηχ. για Σχολεία
- Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος
- Προμήθεια εκτυπωτών, σαρωτών
κ,λ.π.
Η) Την υπ’ αριθ. 295/2013 απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, με την

οποία εγκρίνει την διενέργεια της
προμήθειας. Θ) την 365/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης. Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(αρ. μελ. 12/2013). Κ) Την ανάγκη
του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την ΤΡΙΤΗ 17
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00π.μ.
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την διακήρυξη θα
πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί
στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου – ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ. Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ..]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», Ζ) στον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, προβλέπεται η πίστωση σε βάρος των
α) Κ.Α.25-6662.004 για ποσό
14.998,74 € με ΦΠΑ 23%, και γενικό τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων
και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης
αυτών»
β) του Κ.Α. 30-7135.004 για ποσό
14.984,30 € με ΦΠΑ 23% και γενικό
τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστικών
κρουνών» και
γ) του Κ.Α.25-6662.005 για ποσό
14.998,72 € με ΦΠΑ 23% και γενικό
τίτλο «Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης». Η) Την υπ’ αριθ. 262/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με
την οποία εγκρίνει την διενέργεια της
προμήθειας. Θ) την 378/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης.
Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ.
μελ. 48/13). Κ) Την ανάγκη του

Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα
16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα
12:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης με
τον ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 11:30
μέχρι 12:00π.μ.]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν
το ποσό των 200.000 ευρώ,
από πιστωτικά ιδρύματα και
εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους
εκδοχείς των απαιτήσεων
αυτών -όπως περιγράφεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
16ης Δεκεμβρίου 2011 (Α’
262) και όπως η Πράξη αυτή
κυρώθηκε με το πρώτο

άρθρο του ν. 4047/2012 (Α’
31) - παρατείνεται έως την
31η Δεκεμβρίου 2014.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 (Α’
130), όπως ισχύει, η φράση
“μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2013” αντικαθίσταται από τη
φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014».
Για την απαγόρευση μεταβίβασης, ο ΣΥΡΙΖΑ εισηγείται
να απαγορεύεται απολύτως

η άμεση ή έμμεση μεταβίβαση των στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων και
αλληλόχρεων
λογαριασμών, που συνήφθησαν μεταξύ Ελλήνων πολιτών ή
μονίμων κατοίκων Ελλάδος
και νομίμως λειτουργούντων στην Ελλάδα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων προς τρίτους,
καθώς και κάθε είδους απαιτήσεων που προκύπτουν εξ
αυτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 5/12/2013
Αρ. Πρωτ. 27863

απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. &
Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, Στ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», Ζ) στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου
προβλέπεται η πίστωση στόν Κ.Α.
25-6662.001 συνολικού ύψους
59.980,41€με Φ.Π.Α 23%. Η) Την υπ’
αριθ. 55/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας.
Θ) την 359/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης
και ψήφιση πίστωσης. Ι) τις Τεχνικές
Προδιαγραφές (αρ. μελ. 49/13). Κ)
Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα 16
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00π.μ.

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
με τον ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ..]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Δήμου Παλλήνης διορθώθηκαν οι
όροι Διακήρυξης του εν λόγω
έργου και η περίληψη Διακήρυξης
Δημοπρασίας έχει ως εξής:
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «Διαγραμμίσεις
οδών έτους 2013, Δήμου Παλλήνης»,
με προϋπολογισμό 90.572,59 ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 72.192,40€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 18%,απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού, από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00
€ (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις
ώρες 8:00-13:00), από τη Δευτέρα
9 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και την
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο:
210.66.04.715, FAX επικοινωνίας:
210.66.04.643, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
24η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη,
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που
περιλαμβάνει «ενιαίο ποσοστό έκ-

πτωσης πάνω σε συμπληρωμένο
τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρθρου 4 παράγραφος α του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
• τάξεις Α1, A2 και 1η ΕΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.443,85
ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΕΠΤΑ (7) μηνών
από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.
3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το
έτος 2013.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας
59.980,41€ με Φ.Π.Α 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23
παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ) την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ: «Διαγραμμίσεις οδών έτους
2013, Δήμου Παλλήνης»
Αρ. Μελ. 21/2013
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9 0 . 5 7 2 , 5 9
Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ
ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩΞΚ-ΝΜ1
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.761/2013)
Με την υπ΄αριθμ. 410/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Παλλήνης, καταρτίσθηκαν οι
όροι Διακήρυξης και ψηφίστηκε πίστωση για το έργο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013, ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με αρ.μελ. 21/2013.
Διαπιστώσαμε ότι, εκ παραδρομής
στο άρθρο 21.1 της εγκεκριμένης
Διακήρυξης καλούμε …. «Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:
στην Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΕΔΡΑΣ τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
αντί του σωστού Α1, Α2 και 1η
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Με την υπ΄αριθμ. 510/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΒΔΟΜΗ
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Τα «αρπακτικά» και ο φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Ερώτηση του Βύρωνα Πολύδωρα, Βουλευτή της Ν.Δ.
Ο Βύρων Πολύδωρας συνεχίζει ν’ αντιδρά ...αιρετικά και δυναμικά στην αρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων και την πτωχοποίησης και της μεσαίας
τάξης – στηλοβάτιδος της Ν.Δ. ιστορικά. (Εκείνης που φοβόταν “μη χάσει το
σπιτάκι του από τους κομμουνιστές“ και του τ’ αρπάζουν αυτοί που στήριζε:
οι καπιταλιστές – άτεγκτοι, άπληστοι, ανάλγητοι, απάνθρωποι).
Η ίδια η ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών
λέει πολλά και εύγλωτα. Δημοσιεύουμε ευρύτατα αποσπάσματα της ερώτησής του με τίτλο: “Φορολογία ακινήτων στην Ευρώη και στην Ελλάδα”, αν και
δυσκολευτήκαμε να κάνουμε περικοπές.
...”μήπως αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να προωθηθεί ένα
είδος «ανάπτυξης» μέσω των distress funds (κεφαλαίων απελπισίας), που
θα «επενδύουν», αρπάζοντας τις περιουσίες των Ελλήνων ως γνήσια «vulures» («αρπακτικά»), όπως ακριβώς και με κυνισμό αυτοαποκαλούνται στη
σύγχρονη τραπεζική ορολογία;”

Φορολογία ακινήτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Ο Υπουργός Οικονομικών ισχυρίστηκε
και στη Βουλή κατά τη συζήτηση της
πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ
(10.11.13) ότι «όλες οι προηγμένες
χώρες και ακόμα περισσότερο οι αγγλοσαξωνικές που είναι “η Μέκκα του
καπιταλισμού”, στηρίζονται σε τέτοιους φόρους». Δηλαδή, στον φόρο ακίνητης περιουσίας και στους ομοίους
του. Χαρακτήρισε δε τον φόρο ακίνητης περιουσίας ως τον «πιο δίκαιο».
Επειδή μια τέτοια τοποθέτηση, πέραν
του ότι είναι παντελώς ανακριβής και
αβάσιμη, κρύβει και μια ιδεολογική
στάση Λενινιστικού τύπου, [...] πράγμα
απαράδεκτο υπό συνθήκες δημοκρατίας και ελεύθερης οικονομίας, έστω
και υπό κρίσιν.
Επειδή, ταυτόχρονα, μια τέτοια θέση
ισοδυναμεί προς τιμωρία των δύσμοιρων «νοικοκυραίων» δημιουργών-πολι-

τών, των «μερμηγκιών», κατ’ αντίθεση
προς τους «τέττιγγες» της διασκέδασης, της σπατάλης και κραιπάλης.
Επειδή ακόμη, σε μια τέτοια προσέγγιση ενυπάρχει και μια ανήθικη σκέψη,
εντελώς συκοφαντική για την μεσαία
τάξη εν τω συνόλω της, ότι δηλαδή
αυτό που έχτισαν ή αυτό που απέκτησαν από κληρονομιά ή γονική παροχή
οι εν λόγω ιδιοκτήτες, είναι προϊόν φοροκλοπής ή φοροδιαφυγής ή άλλης
παράνομης και αθέμιτης συμπεριφοράς. Ενώ, τουναντίον, εκείνοι απέκτησαν πληρώνοντας τους φόρους
μεταβιβάσεως (δωρεάς, κληρονομίας,
αγοραπωλησίας) και έχτισαν προσφέροντας δουλειά σε μαστόρους και εργάτες, πληρώνοντας ΦΠΑ και
εισφορές ΙΚΑ, και δίνοντας μ’ έναν
λόγο παλμό και ώθηση στην εθνική οικονομία [...].

Για πάντα τα ανωτέρω (Σ.Σ. μερικά των
οποίων παραλείψαμε για οικονομία
χώρου) ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών:
1) Θα μπορούσε να ενημερώσει επακριβώς τη Βουλή σε ποιές χώρες της ΕΕ ή
της Ευρωζώνης ή του ομοιοπαθούς
Νότου (δηλαδή, ποιά χώρα «αντιγράφουμε»;), επιβάλλεται φόρος ακίνητης
περιουσίας με μόνο κριτήριο την «απλή
κατοχή-κυριότητα», την μηδέν εισόδημα
αποφέρουσα; Σημειώνεται πλεοναστικά
πως άλλο φορολογία εισοδήματος εξ
ακινήτων και άλλο φορολογία ακίνητης
(και ανεκμετάλλευτης, και μόνον «κατεχομένης») περιουσίας.
2) Γνωρίζει ο Υπουργός, καθώς οι σχε-

τικές φήμες και πληροφορίες οργιάζουν, εάν έχει ατύπως τεθεί σε
εφαρμογή ένα σχέδιο σύμφωνα με το
οποίο έχουν εντοπισθεί πολλά «κρυμμένα» δισεκατομμύρια € από ιδιοκτήτες
ακίνητης περιουσίας, τα οποία επιδιώκεται από την βαρειά φορολογία ακινήτων να κατασχεθούν (ως ένα είδος
αφανούς και εκβιαστικού «κουρέμα-

τος») προ της τελικής «δήμευσης» των
περιουσιών λόγω οφειλών φόρου προς
το Δημόσιο; Τί από τα διαθρυλούμενα
είναι αληθές;
3) Τί ποσά προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών να εισπράξει με το επικαιροποιημένο «χαράτσι»; Έχει γίνει καμμία
σχετική μελέτη; Και αν ναι, παράκληση
να κατατεθεί ως έγγραφο στη Βουλή
4) Και πώς δεν επισπεύδεται η είσπραξη των φορολογικών και «ποινικών» εσόδων από πηγές όπως η λίστα
Lagard και άλλες λίστες εξαγωγέων
συναλλάγματος ή από τις διαβόητες
offshore; Γιατί εκεί υπάρχει τόση προκλητική βραδύτητα, αδράνεια, ακινησία
και αβελτηρία των διωκτικών αρχών και
των αρμοδίων υπηρεσιών, κατ’ αντιδιαστολήν προς την εύκολη και ταχύτατη
εφόρμηση των φοροεισπρακτόρων
εναντίον των ιδιοκτητών; Γιατί δεν αντιπροτείνονται αυτά τα δυνητικά εκ των
λιστών έσοδα κατά συμψηφισμό ή ως
ισοδύναμα προς την τρόϊκα; Για παράδειγμα, ένας μόνον «καταθέτης» στη
λίστα Lagard έχει καταθέσει 500 εκ. €.
Όλα τα προσδοκώμενα έσοδα (έστω και
άνευ μελέτης υπολογιζόμενα) από τα
«χωράφια» ανέρχονται σε 300 εκ. €!
5) Έχει υπολογισθεί πόσοι εκ των ιδιοκτητών αστικών ακινήτων τυγχάνουν
ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες ακαλλιέργητων χωραφιών, καθώς και ακατοίκητων
(ούτε καν παραθεριστικών) σπιτιών, των
καλουμένων «πατρικών», τα οποία διατηρούν δαπανώντας ουχί ευκαταφρόνητα ποσά ως έξοδα συντηρήσεως,
μόνον για συναισθηματικούς και παρα-

δοσιακούς λόγους; Υπάρχουν ή χωρούν
τέτοιες σκέψεις και τέτοια κριτήρια
στους λογιστικούς υπολογισμούς των
«φορομπηχτών» της τρόϊκας και του
Υπουργείου σας; Δεν πρόκειται βέβαια,
για κάποιους άλλους και διαφορετικούς
φορολογούμενους, δεν διαγράφεται το
ίδιο φορολογικό βάρος μοιράζεται σε
περισσοτέρους, άρα και ελαφρύνεται.
Όχι κύριοι, στους ίδιους φορολογούμενους προστίθεται σαν σε υποζύγια περισσότερο φορολογικό βάρος!
6) Απασχολεί το Υπουργείο και την Κυβέρνηση ευρύτερα η πιθανότητα, αν όχι
η βεβαιότητα, ότι σε λίγα χρόνια οι πολίτες θα έχουν χάσει τις όποιες αποταμιεύσεις τους και τις ιδιοκτησίες τους,
καταβάλλοντας τους δυσβάσταχτους
φόρους (υποτελείας πλέον), και θα
έχουν μεταταγεί έτσι στην τάξη των
ακτημόνων και αστέγων, των περιπλανωμένων και ανεστίων (όχι πλέον πολιτών αλλά δουλοπαροίκων); Ποιό το
όφελος οικονομικό, κοινωνικό, εθνικό
τότε;
7) Με το να «πάρει» τις περιουσίες των
πτωχών ή νεοπτώχων πλέον πολιτών
του το κράτος γίνεται δυνατότερο,
πλουσιότερο, ευδαιμονέστερο; Ή
μήπως αποτελεί στρατηγική επιλογή
της κυβέρνησης να προωθηθεί ένα
είδος «ανάπτυξης» μέσω των distress
funds (κεφαλαίων απελπισίας), που θα
«επενδύουν», αρπάζοντας τις περιουσίες των Ελλήνων ως γνήσια «vulures»
(«αρπακτικά»), όπως ακριβώς και με κυνισμό αυτοαποκαλούνται στη σύγχρονη
τραπεζική ορολογία;

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
Με σκανδαλώδη και αντισυνταγματικό τρόπο ξεπουλιούνται
δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, 18.000μ αιγιαλού!
μενη και κατά συνέπεια δεν μπορούν να περιέλθουν στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιηθούν.

Ερήμην του Δήμου και των πολιτών, εν κρυπτώ, προωθείται η εκποίηση ολόκληρης της
χερσονήσου του ΑΣΤΕΡΑ. Σύμφωνα με το
προωθούμενο ειδικό χωροταξικό σχέδιο, το
μεγαλύτερο τμήμα των 3 ξενοδοχείων πρόκειται να κατεδαφιστεί για να ανεγερθούν
39.500 τμ πολυτελών κατοικιών, σε ιδιόχρηστα οικόπεδα, που θα καλύπτουν ένα
πολύ μεγάλο τμήμα της συνολικής έκτασης!
Με σκανδαλώδη και αντισυνταγματικό
τρόπο και αφού προετοιμάστηκε το έδαφος
με μεθοδεύσεις της μνημονιακής κυβέρνησης, ξεπουλιούνται δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, 18.000μ αιγιαλού και
περιοχές χαρακτηρισμένες ως περιοχές
απολύτου προστασίας με το ΠΔ 254/04. Περιοχές που δεν είναι ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου, αλλά δημόσια και προστατευό-

Η περιβαλλοντική καταστροφή που θα
επέλθει είναι τεράστια. Ταυτόχρονα, ακόμη
και ο δρόμος θα γίνει ιδιωτικός, ενώ οι
επενδυτές θα ελέγχουν κατά βούληση (και
έναντι τιμήματος φυσικά) την πρόσβαση
στους αρχαιολογικούς χώρους και τη θάλασσα ! Στόχος τους είναι να δημιουργηθεί
ένα γκέτο πλουσίων, ενώ παράλληλα οι
υπόλοιποι πολίτες, με τα βάναυσα μέτρα
που τους επιβάλλονται, θα φτωχοποιούνται
και θα αποκόπτονται από τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας.
Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλούνται δεν είναι παρά ένα πρόσχημα.
Πόσω μάλλον που η χερσόνησος, στην
πραγματικότητα χαρίζεται στους επενδυτές, γιατί εκποιείται έναντι εξευτελιστικού
τιμήματος για το Δημόσιο. Εξ άλλου, σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους που

έχει θεσπίσει, θα παρέχει στους επενδυτές
σκανδαλώδεις φορολογικές ελαφρύνσεις
και μειωμένα δημοτικά τέλη ! Στην πραγματικότητα πρόκειται για αποεπένδυση,
γιατί, με την ανέγερση κατοικιών, εκατοντάδες εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο θα οδηγηθούν στην απόλυση.
Συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Η μνημονιακή κυβέρνηση και οι τοποτηρητές της στερούνται παντελώς επιχειρημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι, στη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την γνωμοδότηση επί της
σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιστρατεύθηκαν τα πιό σκληρά
μέσα, όπως προπηλακισμοί, ύβρεις κατά
των παρευρισκόμενων συνδημοτών μας και
πραξικοπηματικές διαδικασίες, που στη συνέχεια αναίσχυντα διαστρεβλώθηκαν από
τον ίδιο τον Περιφερειάρχη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Η μαζική αντίδραση όλων των συνδη-

μοτών μας είναι το ανάχωμα πάνω στο
οποίο θα σκοντάψουν για να ναυαγήσουν
τελικά οι ληστρικές επιδιώξεις κάποιων
λίγων μεγάλων ξένων οικονομικών κέντρων και των ντόπιων υποστηριχτών τους.
Διεκδικούμε, μαζί με όλες τις συλλογικότητες και τους φορείς του Δήμου μας, την
περιοχή της χερσονήσου του ΑΣΤΕΡΑ,
όλων των παραλιών και των δασικών εκτάσεων, σαν ελεύθερους δημόσιους χώρουςσυλλογική περιουσία όλων των πολιτών
της χώρας μας, με ανεμπόδιστη πρόσβαση
και χρήση όλων, αναψυχή, ξεκούραση, ήπια
αθλητική άσκηση.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π. ΒΒΒ θα αντισταθεί με όλες της
τις δυνάμεις στο ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας. Θα δώσει τη μάχη για να αποτρέψει και να εμποδίσει τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής Τράπεζας και να
αποδώσει το Μικρό Καβούρι, ελεύθερο και
ανοιχτό σε όλους τους πολίτες της Αττικής.
Η ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΘΑ
ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΧΕΔΙΑ!

18 ΣΕΛΙΔΑ - 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AE
(Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)
18ο ΧΙΛΙΟΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 213 2002 400
• fax 210 6039993
e.mail : info@ifet.gr
Από την «Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ» ανακοινώνεται η διενέργεια του παρακάτω
διαγωνισμού.
H «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης για ένα έτος των εγκαταστάσεων της στην Παλλήνη
Αττικής βάσει της υπ’ αριθ. 3/2013
διακήρυξης, προϋπολογιζομένης
δαπάνης ευρώ ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (€ 85.608)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
Αναθέτουσα Αρχή είναι η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα
κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
για ποσό που θα καλύπτει το 5%

ΕΒΔΟΜΗ

2013

της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης με ΦΠΑ και η οποία θα
απευθύνεται στην «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»,
18ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος,
15351, Παλλήνη Αττικής.
Χρόνος Ισχύος των προσφορών:
120 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη
διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική
Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όπως καθορίζεται στην
Διακήρυξη. Ημερομηνία, ώρα και
τόπος διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών: 15η Ιανουαρίου 2014,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην
έδρα της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»
Η διακήρυξη διανέμεται από την
«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» κατά τις εργάσιμες
ημέρες από τις 10:00π.μ. –
14:30μ.μ.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
σε δύο ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα.
Επίσης, το κείμενο της Διακήρυξης
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» www.ifet.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 4/12/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.47516
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Τέταρτο 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
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
27/12/2013 ημέρα Παρασκευή και
από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά 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

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΡ3Ν-ΣΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Βουλιαγμένη 12/8/2013
Αρ. πρωτ. 415
Α Π Ο Φ Α Σ Η 26/2013
ΘΕΜΑ:«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης,
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 2/2013 απόφαση
του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία
ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος,
η κα Μαρία Χόβρη-Σίνα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και
233 παρ. 2 του N. 3463/06.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και
59 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του ιδρύματος.
5. Το από 6-4-2012 υπ’ αριθμ. πρωτ.
17288 Πρακτικό Ορκωμοσίας-Εγκατάστασης και
ανάληψης καθηκόντων του νέου
Δημάρχου Βάρης –Βούλας- Βουλιαγμένης, κου Σπυράγγελου
Πανά.
6. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση
του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία
ορίστηκε ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής η κα Μαρία
Χόβρη - Σίνα
Αποφασίζουμε
1. Μεταβιβάζουμε στην Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής κα
Μαρία Χόβρη-Σίνα, σύμφωνα με το
άρθρο 233, παρ. 2 του Ν. 3463/06,
τις παρακάτω αποφασιστικές αρμοδιότητές:
 Τον έλεγχο, την εποπτεία και

ΑΔΑ:ΒΛ0ΖΩΛ6-Χ98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
κηπευτικών υλικών και αναλωσίμων

ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Aττικής
ΑΔΑ: ΒΛ08ΩΞΚ-51Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 40428
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό με βάση το
Π.Δ. 28/1980, προϋπολογισμού δαπάνης 32.606,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%), με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά και
με αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡ-

κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα
υπογραφής όλων των διοικητικών
πράξεων και εγγράφων επί όλων
των υπηρεσιακών και πάσης φύσεως
θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος.
 Να υπογράφει τις συμβάσεις που
συνάπτει ο Ξενώνας.
 Να προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ.
στις συνεδριάσεις, να καταρτίζει με
τον Προϊστάμενο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που είναι για συζήτηση και να υπογράφει τις
προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο
τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης.
 Να εκτελεί τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
 Να υπογράφει με τον Προϊστάμενο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
 Να διατάζει την είσπραξη εσόδων και να εκδίδει (υπογράφει) τα
χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε
βάρος των πιστώσεων, που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή
έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα
από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου,
αφού
προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα
σχετικά δικαιολογητικά από την
αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος.
 Να συνυπογράφει με τον Προϊστάμενο τις άδειες απουσίας του
προσωπικού.
2. Ορίζουμε την Αντιπρόεδρο κ.
Μαρία Χόβρη-Σίνα να υπογράφει το
ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και να βεβαιώνει το
γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια
φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα
του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Ο Πρόεδρος
Σπυράγγελος Πανάς

(υλικά σποράς, ποτίσματος, φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων χώματος, φυτών, δενδροφυτεύσεις,
χλοοτάπητας κλπ.)».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
της υπ’ αριθμ. ΤΥ/55/2013 Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. έως

και 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 20.163,00€
πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ. 23.020,19€.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» (ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΩΔ.ΟΠΣ 373673
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης
στην οδό Ιθάκης 12, στον Γέρακα
στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00. Λήξη παράδοσης προσφορών, μέχρι την
23η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης.
Στο διαγωνισμό γίνεται δεκτό οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
καθώς και ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που πληρούν τις
νομικές, οικονομικές και τεχνικές
προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην Διακήρυξη και διαθέτουν την
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και τεχνική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την
προσφορά τους στην Ελληνική
γλώσσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 85 (έναντι πρώην
κτιρίου ασυρμάτου Ο.Τ.Ε.)
Τηλ.: 22940 86666, 22940 45559
Fαx: 22940 40908
Πληροφ.: κ. Γκρέκας, κ. Ανδρώνης
Σπάτα: 02/12/2013
Αρ.πρωτ. : 47033
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠ. : 275.743,11 € με Φ.Π.Α.

τροπή 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 στην κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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
4.383,63 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 της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 1911-2013 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 (έναντι πρώην κτιρίου
ασυρμάτου ΟΤΕ), τηλ. 22940 86666,
22940 45559, Fax: 22940 40908, αρμόδιος κ. Γκρέκας ή κ. Ανδρώνης.
ΣΠΑΤΑ, 02-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
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 275.743,11 €
(περιλαμβανομένου του ποσού για
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24-122013, 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 2412-2013, τότε θα διενεργηθεί την
30-12-2013, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (δηλ. το ύψος
της εγγυητικής συμμετοχής είναι
1.325,45 €) και να έχει χρονική
ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά
τον χρόνο λήξης της προσφοράς.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό
παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τον κ. Β. Παπαϊωάννου και τον κ. Β. Σκουρλή
στα τηλέφωνα 2106604641 και
2106204650.
Με Εντολή Δημάρχου
Ο Γεν. Γραμματέας Δήμου Παλλήνης
Γεώργιος Τέντης
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες.
Τηλ. 210 6030.655, 8959.004

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.

σιτές

ο
Τιμές Πρ

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

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

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.

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

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

ΖΗΤAΕΙ: εργασία,

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax: 22953 20328
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη :
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
• Του Π.Δ.60/ ΦΕΚ64Α’/16-3-2007
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
• Της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240)
πράξης Νομοθετικού περιεχομένου.
• Την με αριθμό 11543/26-03-2013
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών προμηθειών των Δήμων,
των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και νομικών
τους προσώπων καθώς και συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού.

• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007
«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-92002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/114-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/114-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ.
1531/16-10-2003).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982
Υπουργικής Απόφασης.
• Της με αριθμό 129/2534/20-1-2010
(ΦΕΚ 108/4-2-2010) απόφασης
Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
• Την 333/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση
για τη
δημοσίευση της περίληψης του
ανοικτού διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :
25798/31-10-2013)
Ο Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει την
διεξαγωγή Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υγρών

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

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

Καυσίμων και Λιπαντικών» δηλαδή
πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης
βενζίνης, και λιπαντικών για τις
ανάγκες κίνησης των δημοτικών
οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς
και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων και
ΝΠΔΔ του Δήμου Ωρωπού, για ένα
(1) έτος από την υπογραφή της
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
το
μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης
τιμής πώλησης των καυσίμων, οι
οποίες προσδιορίζονται εβδομαδιαία από το αρμόδιο τμήμα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της
αριθμ.11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
31/01/2014 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών
ανέρχεται
στο
ποσό
των
1.021.483,74€ πλέον Φ.Π.Α. 23%
191.009,16€ ήτοι συνολικής δαπάνης 830.474,58€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με
το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που
απαιτείται από τη διακήρυξη.
Συμμετέχων που υποβάλλει
τμηματική προσφορά για ορισμένα
προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση
συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή
αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου
αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και
προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή
αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
έξι (6) μηνών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 14:00)
μέχρι και την 30/01/2014.
Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 04-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
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,
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

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ
μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας
μια συνδρομή
στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210
6030.655 - 210 8959.004 -6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Παράρτημα Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών
Την πόρτα του ανοίγει το Κοινωνικό Ιατρείο με σκοπό
την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους
ανασφάλιστους εμπόρους της Αθήνας, που λόγω
της οικονομικής κρίσης έκλεισαν τις επιχειρήσεις
τους ή έχασαν την κοινωνική τους ασφάλιση, διότι
αδυνατούσαν να πληρώσουν τις εισφορές τους και
στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
Πρόκειται για το Παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής που εγκαινίασαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου.

οχειρουργού, ενώ αν οι εξεταζόμενοι ανασφάλιστοι
ασθενείς χρειαστούν περαιτέρω έλεγχο, θα παραπέμπονται στα κεντρικά γραφεία του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής.

Πληροφορίες: τηλέφωνο 210 3311962 κάθε Τρίτη και
Τετάρτη 10:00-15:00 και τηλ ανάγκης 6946 060910

Το κρύο κάνει ...καλό

Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Τετάρτη
Το Παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνων θα λειτουργεί Τρίτη
και Τετάρτη 10πμ με 3μμ με συμμετοχή παθολόγου,
καρδιολόγου, παιδιάτρου, ορθοπεδικού και αγγει-

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

Ο χειμώνας μπήκε μεγαλοπρεπώς στην ώρα του
και με όλα του τα “καλά”. Κρύο, χιόνι, παγωνιά.
Κι εμείς ζαρώνουμε, ντυνόμαστε ως “καλαμπόκι”
για να αποφύγουμε το κρυολόγημα ή τις ιώσεις που
εμφανίζονται συχνότατα μέσα στο χειμώνα.
Αριθμώντας ήδη 30.000 ιατρικές επισκέψεις, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, αποτελεί τον κεντρικό
άξονα πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Αττική για
όλους τους φτωχούς ανασφάλιστους πολίτες. Μέσα
από το ίδιο το Ιατρείο, όσο και από τα Παραρτήματά
του σε δήμους όπως στο Μαρούσι, στο Ηράκλειο, στο
Περιστέρι, στο Ίλιον, στη Βούλα, καθώς και στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στη ΓΣΕΒΕΕ και τώρα
στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, παρακολουθούνται
πρωτοβάθμια χιλιάδες ανασφάλιστοι ασθενείς που
βρίσκουν «καταφύγιο ζωής» σε γιατρό και φάρμακα,
αγαθά που οικονομικά δε θα μπορούσαν να τα αντέξουν.
Επίσης, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής προσέρχονται 200-300 άτομα καθημερινά για να λάβουν τη φαρμακευτική τους
αγωγή, βάσει ΑΜΚΑ, φορολογικής δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας ανοίγει τις πύλες
του σε όλους τους εμπόρους και τις οικογένειες τους
που πλήττονται από την οικονομική κρίση και τους
καλεί στο νέο ξεκίνημα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Φροντίδας.

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

Αρρωσταίνουμε από το κρύο ή από τις
ιώσεις που κυκλοφορούν
Οπως διατείνονται οι γιατροί ως ειδικοί, το μόνο
που μπορεί να πάθουμε από το πολύ κρύο είναι
κρυοπαγήματα και όχι ίωση. Τα μικρόβια δεν αναπτύσσονται ιδιαίτερα στο κρύο. Στην πραγματικότητα το κρύο δεν προκαλεί ούτε καν συνάχι ή
πονόλαιμο. Δημιουργεί όμως τις κατάλληλες συνθήκες για να εισχωρήσουν οι ιοί στον οργανισμό
μας, αφού μειώνεται η άμυνά του και γίνεται ευάλωτος στους ιούς που υπάρχουν γύρω μας.
Πού τους βρίσκουμε όμως τους ιούς ή καλύτερα
πού μας βρίσκουν; Στους κλειστούς χώρους που
συγκεντρωνόμαστε λόγω του κρύου και στους μη
καλά αεριζόμενους χώρους και του σπιτιού μας.
Γι’ αυτό θα πρέπει να δώσουμε στον οργανισμό μας
καλές πηγές βιταμινών (πορτοκάλια, λεμόνια, πιπεριές κλπ.) για να ισχυροποιήσουμε την άμυνα του
οργανισμού μας. Και όσο κρύο και να κάνει ένας
καλός αερισμός του χώρου προσφέρει στην καλή
υγεία.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο Πρωτέας βράβευσε την
Γιασεμή Σαμαντούρα

Διασυλλογικοί Αγώνες Laser στον ΝΑΟΒ

Ο σύλλογος του Πρωτέα Βούλας έχει αποδείξει στον
χρόνο ότι δεν ξεχνά όσους προσέφεραν σε αυτόν και κάτι
τέτοιο συνέβη και στην αναμέτρηση της Γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πρωτέα με την αντίστοιχη του Παναθηναϊκού, όπου βραβεύτηκε πριν την έναρξη του παιχνιδιού,
η Γιασεμή Σαμαντούρα, προπονήτρια του Παναθηναϊκού
για την προσφορά της στον Πρωτέα, κατά το παρελθόν.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε 23 - 24 Νοεμβρίου, ο Ν.Α.Ο.Β διοργάνωσε διασυλλογικό αγώνα με σκάφη τύπου Laser
Radial και Laser 4.7. O αγώνας διεξήχθη κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. To Σάββατο όπου πραγματοποιήθηκαν 4 πολύ
καλές ιστιοδρομίες, με νότιο μέτριο
μέχρι δυνατό κάποιες στιγμές αέρα.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο την Κυριακή,
όπου οι ισχυρές καταιγίδες που επικρατούσαν από νωρίς το πρωί στον
όρμο της Βούλας, δεν επέτρεψαν
στην επιτροπή αγώνα να πραγματοποιήσει τις τελευταίες 2 ιστιοδρομίες.
Τον αγώνα στην κατηγορία Laser Radial κέρδισε ο Πέτρος Πόππης του
Ν.Ο.Ν.ΜΑ με δεύτερο τον Νικόλαο
Θεοδωράκη του Ν.Ο.Β. και τρίτο τον
Γιώργο
Μαστραντωνάκη
του
Ε.Ν.Ο.Α., ενώ στα Laser 4.7 νικήτρια
αναδείχθηκε η Βέρα Καλαντζή του
Ν.Ο.Αίγινας με δεύτερο τον Παντελή
Κυρπόγλου του Ν.Ο.Β. και τρίτο τον
Ιωάννη Πόππη του Ν.Ο.Ν.ΜΑ.

Μπροστά από το πανό το οποίο ήταν δική της επιθυμία όταν
βρισκόταν στον Πρωτέα "Όσο πιο σκληρά δουλεύεις, τόσο
πιο δύσκολο σου είναι να παραδοθείς", έγινε η βράβευση
της από τον Έφορο του τμήματος Ηλία Κουτσοδάσκαλο.
Ο Πρωτέας ευχαρίστησε τη Γιασεμή Σαμαντούρα για την
προσφορά της στον σύλλογο και της ευχήθηκε ότι καλύτερο τόσο εντός παρκέ όσο και εκτός.

8η αγωνιστική, πρωτάθλημα παίδων ΕΠΣΑΝΑ ―
Την Κυριακή 1/12 έγινε ο
ποδοσφαιρικός αγώνας της

8ης αγωνιστικής για το
πρωτάθλημα παίδων της

Καλύβια - Άρης Βούλας 0-2

ΕΠΣΑΝΑ, ανάμεσα στα Καλύβια και τον Άρη Βούλας.
Νικητής αναδείχθηκε ο
Άρης Βούλας με σκορ 0-2.
Έτσι για 7η συνεχόμενη
αγωνιστική, ο Άρης Βούλας
παραμένει αήττητος.
Τα γκολ για τον Άρη Βούλας πέτυχε ο Σπυρόπουλος
(25') και )62').
Οι αθλητές του Άρης Βούλας:
Μαυρίδης, Τσαλδάρης Χ., Πετρόπουλος (57' Μυλωνάς), Λά-

σκος, Φωτόπουλος, Μουστεράράκης, Τζανίμης, Σαμσάρογλου
(70' Τσαλδάρης Α.), Σπυρόπουλος (79' Μώρος), Δημόπουλος
και Μουτεσίδης.

Επίσης για το πρωτάθλημα
νέων της ΕΠΣΑΝΑ: 30/11
9η αγωνιστική Κεραυνός
Κερατέας-Άρης Βούλας 2-3
και για το πρωτάθλημα junior της ΕΠΣΑΝΑ: 1/12 7η
αγωνιστική Κουβαράς-Άρης
Βούλας 0-4.

Ελάτε να γνωρίσετε το Ju Jitsu

3ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου

Ο Α.Σ. Λεύκαρος, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια δράσης και αγωνιστικών επιτυχιών του οργανώνει ανοιχτό μάθημα γνωριμίας με
την πρωταθλήτρια αγωνιστική ομάδα του Ju Jitsu Λεύκαρου.
Πρόγραμμα ανοιχτού μαθήματος, γνωριμίας με τα παιδιά της εθνικής ομάδας
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 13.30 - 14.30 Duo system (τεχνικές αυτοάμυνας).
14.30 - 16.00 Fighting system (αγωνιστικό)
Γονείς και παιδιά κάντε φυσική προπόνηση με την πρωταθλήτρια
ομάδα
του
Λεύκαρου.
Το μάθημα θα
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
Geobukan
Budo Academy
( G . B . A . )
Βάρης, Λεωφ.
Βάρης 15, Δίλοφο.
H είσοδος είναι ελεύθερη.
Η εκδήλωση είναι χρηματοδοτούμενη από το Δήμο 3Β.

O 3ος Λαϊκός Αγώνας δρόμου, που διοργανώνει ο
Δήμος Γλυφάδας μέσω της νομικής του υπηρεσίας
Κ.Α.Π.Π.Α. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 08.12
ώρα 10:30 π.μ. και είναι αφιερωμένος στην ενίσχυση του Δημοτικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου.

Αφετηρία – τερματισμός του Αγώνα είναι η νότια
πλευρά του Γκολφ Γλυφάδας (Αλέξανδρου Παναγούλη 4) και η συνολική διαδρομή είναι 10 χιλιόμετρα.
Οι συμμετέχοντες δρομείς θα συνεισφέρουν με
φάρμακα, που δε χρειάζονται ή τρόφιμα μακράς
διάρκειας, τα οποία θα προσφερθούν στους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.

ΕΒΔΟΜΗ
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1Ο ΠΑΝΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ του ΔΗΜΟΥ 3Β με τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Η αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας γέμισε,
το
περασμένο
Σαββατοκύριακο, από μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των
Γυμνασίων και των Λυκείων
του Δήμου.

Πάνω από 180 συμμετοχές,
οι περισσότερες από τα Δημοτικά σχολεία, έδωσαν
ένα χαρούμενο τόνο στο
πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ & Α.Ο.
ΑΡΗΣ 2006.

Μεγάλος
ενθουσιασμός
ιδίως από τους «αθλητές»
που έδιναν για πρώτη φορά
αγώνες, αλλά και από εκείνους που ανήκουν στις ακαδημίες των δύο Συλλόγων.
Το αποκορύφωμα της δρά-

Ντράγκα Μαρίνα, Δίλοφο
Βάρης
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ’ Τάξης
1ο Βούλας
1) Ισαμπάλογλου Λυδία
2) Δαβατζή Ελένη
3)Στραϊτούρη Καλομ.
Γκόγκα Ευφημία, 2ο Βούλας

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
CLUB PROTEAS ΒΟΥΛΑΣ
Ο Πρωτέας Βούλας, προχώρησε στην έκδοση μιας ονομαστικής κάρτας μέλους, η
οποία χρησιμεύει σαν εκπτωτική κάρτα, μέσα από συνεργασίες με τοπικές κι άλλες
επιχειρήσεις.
Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης
κάρτας θα απολαμβάνουν εκπτώσεις από καταστήματα και
υπηρεσίες όχι μόνο της Βούλας, αλλά και των κοντινών
περιοχών καθώς κι επώνυμων
αλυσίδων με τις οποίες ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει συνεργασία.
Με την πρωτοβουλία αυτή, ο
Πρωτέας Βούλας παρέχει στα
μέλη του καλύτερες τιμές σε
προσφερόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες, ενώ οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν

να προωθούν τα προϊόντα
τους στα μέλη του, με μόνο
κόστος την παροχή έκπτωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την κάρτα
Club Proteas, οι ενδιαφερόμε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax: 22953 20328
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr

• Του Ν. 2286/95 “Προμήθειες του
Δημ. τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων” (ΦΕΚ 19/Α)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα, όπως έχουν τροποποιηθεί.
• Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης του διαγωνισμού.
• Την 332/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση
για τη
δημοσίευση της περίληψης του
ανοικτού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη :
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
για όσο διάστημα ισχύει με δεδομένο ότι η επισκευή και συντήρηση
θα γίνει σε ιδιωτικά συνεργεία και
συνιστά παροχή υπηρεσίας για την
οποία το συνεργείο εκδίδει απόδειξη
παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως
της αξίας των χρησιμοποιηθέντων
ανταλλακτικών ή υλικών, διότι η προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις
αυτές είναι η παροχή υπηρεσίας (επισκευή ή συντήρηση του οχήματος)
και όχι η πώληση αγαθών
(εγκ.Υπ.Οικον. Σ.2144/192/ ΠΟΛ/
215/1987).
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτη).
• Του Ν.3463/06 «περί κύρωσης του
κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

νοι θα πρέπει να επισκεφθούν
την επίσημη ιστοσελίδα του
Συλλόγου:
www.proteasvoulas.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :
25797/31-10-2013)
Ο Δήμος Ωρωπού αποφασίζει τη
διεξαγωγή Ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου Ωρωπού» με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 28/80, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου
Ωρωπού για ένα (1) έτος από την
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού
ποσού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
30/01/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η

1) Γκονδόλου Χρυσή,2ο Βούλας
2) Ιωαννίδου Ειρήνη,4ο Βούλας
3) Λιμοτζόγλου Δανάη, 4ο Βούλας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε’ Τάξης
1)Συράγκου Ηρώ, 1ο Βούλας
2)Παπαδοπούλου Χαρά, 1ο Β.
3) Περρή Κων/να, 4ο Βούλας
Ουαντόν Φωτεινή, Δίλ.Βάρης
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Στ’ Τάξης
1)Τσαγκάρη Ιουλία, 1ο Βούλας
2)Πατεράκη Κων. Βουλ/νης
3) Σπυροπούλου ίρις, 2ο Βάρης
Βαγιωνή Αγγελική, 1ο Βούλ.
ΑΓΟΡΙΑ Α’,Β’ Τάξεων
1)Μπανέλλης Δημ. Δίλ. Βάρης
2)θεοδωρακόπουλος Θεοδωρής Βουλιαγμένης
3)Γερολυμάτος Ραφαήλ/Αγγελος Βάρκιζα
Βλαχόπουλος Νίκος, 2ο Βούλ.
ΑΓΟΡΙΑ Γ’ Τάξης

προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των 317.073,17€
πλέον Φ.Π.Α. 23% 72.926,83€ ήτοι
συνολικής δαπάνης 390.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% η
δε πίστωση θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2013 και 2014
του Δήμου Ωρωπού.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις
αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ» όπως αυτή περιγράφεται
στην 25797/2013 διακήρυξη ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια
δραστηριότητα.
Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσουν
συμβολαιογραφική

πράξη, που θα διευκρινίζει τους
όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να
επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική
μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό
2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. ή της αντίστοιχης
προϋπολογισθείσης
δαπάνης για την ομάδα οχημάτων
που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
αυτής ορίζεται σε 7 μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 6 μηνών, το οποίο
υπολογίζεται από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 14:00)
μέχρι και την 29/01/2014.
Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 04-12-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

σης ήταν όταν και οι γονείς
των μαθητών αποφασίσανε
να δράσουν και οι ίδιοι και
να δώσουν τους δικούς
τους αγώνες. Στην αίθουσα
χρησιμοποιηθήκανε και τα
εφεδρικά τραπέζια για να
ολοκληρωθούν έγκαιρα οι
αγώνες.
Οι νικητές για τα Δημοτικά
σχολεία.
Κορίτσια Α’,Β’,Γ’ τάξεων

1)Ραντογιάννης Λευτ.,1ο Βούλ.
2)Μπουντάς Χαρ. 4ο Βούλας
3)Ζαρογιάννης Ιάσ.,2ο Βούλας
Αποστολόπουλος Γιάν., 2ο Βούλ.
ΑΓΟΡΙΑ Δ’ Τάξης
1)Χρηστίνης Γιάννης,4ο Βούλ.
2)Πανταζόπουλος Παν. 4ο Βούλ.
3) Μουρούτης Σπύρος, 2ο Βούλ.
Εδεσσαίος Θαν., 1ο Βούλας
ΑΓΟΡΙΑ Ε’ Τάξης
1)Ραντογιάννης Χρ.,4ο Βούλας
2)Κωνσταντές Γ. Βουλ/νη
3)Σχίτας Εφραϊμ,2ο Βούλας
ΦασιάνηςΧάρης, 2ο Βούλας
ΑΓΟΡΙΑ Στ’ Τάξης
3ο Βούλας
1)Σιδηρόπουλος Δημήτρης
2) Παυλίδης Γιάννης
3)Κεχράκης Πάρις
Λουλάκης Γιώργος, 4ο Βούλας
Οι νικητές για τα Γυμνάσια
ΑΓΟΡΙΑ Α’ Τάξης
2ο Βούλας

1) Κορδούτης Ιάσονας
2) Τσαβλίρης Γιώργος
3) Στανέλλος Μιχάλης
Κουρής Παναγιώτης
ΑΓΟΡΙΑ Β’ Τάξης
1ο Βούλας

1) Κούτση Αντιγώνη
2) Νομικός Άρης
3) Καραμίτος Χρήστος
Λαμπρινίδης Γιάννης
Στην κατηγορία αυτή έλαβε
μέρος, μαζί με τα αγόρια και η
Κούτση Αντιγόνη η οποία και
κέρδισε την πρώτη θέση.
ΑΓΟΡΙΑ Γ’ Τάξης
2ο Βούλας
1) Κορδούτης Δημήτρης
2) Διακουμάκος Αλέξανδρος
3)Στέλλας Γιώργος
Δεσποινίδης Αναστ., 1ο Βάρης
Οι νικητές για τα Λύκεια
ΑΓΟΡΙΑ Α’,Β’,Γ’ Τάξεων
2ο Βούλας
1) Δέρβας Σταμάτης
2) Γιαννούλης Αλέξανδρος

Οι απονομές στους νικητές
και σε όλους όσους συμμετείχαν σ’ αυτούς τους σχο-

λικούς αγώνες, θα γίνουν
την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, στην Δημοτική αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» σε ειδική
εορταστική εκδήλωση.

Κ.Καραμανλή 12 – Βούλα
Τηλ: 210 8991189 Fax:210 8991193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2014 ημέρα
Κυριακή και ώρα 12:00 στις
εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ι. Απολογισμός 1-1-2013 έως 31-12-2013
ΙΙ. Προϋπολογισμός 2014
ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει την επόμενη ημέρα, ήτοι την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου
την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι
υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου
που είναι ταμειακώς ενήμερα.
Βούλα, 4/12/2013
Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου.
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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