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2ο μέρος
Στο πρώτο μέρος του άρθρου «ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ – ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ», αναφερθήκαμε εκτενώς στον ΕΘΝΙΣΜΟ – εθνικισμό.
Στο παρόν θα ορίσουμε τον ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ και θα δείξουμε ότι είναι ιδεολογική επιδίωξη και πράξη, που
προϋποθέτει την ύπαρξη ΕΘΝΟΥΣ και εθνικής συνείδησης.
Τι είναι Διεθνισμός; Θα τον ορίσουμε ως επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ των εθνών, ή μέρους αυτών,
επί κοινωνικο – πολιτικών και οικονομικών κυρίως ζητημάτων. Συνεργασία στη βάση της ισοτιμίας και
της αλληλεγγύης, προς αμοιβαίο
του Κώστα
όφελος
των λαών με εξάλειψη του
Βενετσάνου
ανταγωνισμού, των αντιζηλιών, των
επιβουλών και των ιστορικών, φυλετικών και θρησκευτικών αντιθέσεων.
Στη διαδρομή της ιστορίας έχουν επισυμβεί «συνενώσεις» των Εθνών δια της καθυποτάξεως, προς όφελος βέβαια των κατακτητών. Να μην ανατρέξουμε στα
γνωστά, λίγο – πολύ, ιστορικά συμβάντα από την αρχαιότητα και τις σταυροφορίες του μεσαίωνα, την κατάκτηση της αμερικανικής Ηπείρου, μέχρι την
αποικιοκρατία και πρόσφατα, την παγκοσμιοποίηση,
που είναι ο έλεγχος της παγκόσμιας οικονομίας, όχι
από κράτη, αλλά από το χρηματοπιστωτικό σύστημα
και το μεγάλο βιομηχανικό κεφάλαιο.
Αυτά, βεβαίως, δεν έχουν καμμία σχέση με τον διεθνισμό, όπως τον ορίσαμε παραπάνω και με τις στοχεύσεις των στοχαστών και των αγώνων των
εργαζομένων του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα
και των αρχών του εικοστού. Οι προσπάθειες εκείνες και τα οράματα απέβλεπαν στην ελεύθερη συνεργασία των εθνών και των λαών των εργαζομένων,
Συνέχεια στη σελ. 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Διαπιστώσεις - κριτική και θέσεις
του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
σχέδιο απόλυτης υποτίμησης των αξιών των ακινήτων
l εκποίηση του τραπεζικού συστήματος
l οριστική κατάλυση της εθνικής μας ανεξαρτησίας
l

Το “success story” του Μνημονίου και του “προγράμματος διάσωσης” της Ελλάδας κατέληξε στην καταστροφή της οικονομίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της πατρίδας
μας. Ανεργία, φτωχοποίηση, θάνατοι, πείνα, συσίτια, συσσωρευμένη δυστυχία! Υπάρχει
σχέδιο απόλυτης υποτίμησης των αξιών των ακινήτων και εκκαθάριση - εκποίηση του τραπεζικού συστήματος, με σκοπό να σβήσει οριστικά η μεσαία τάξη της χώρας και ν’ αλλάξει χέρια η πατρίδα μας και να καταλυθεί έτσι
οριστικά η εθνική μας ανεξαρτησία!

«Οι πλειστηριασμοί είναι ο Δούρειος ϊππος», συμπέρανε
ο πρέοδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και εξήγγειλε
τεκμηριωμένα τους τρεις πυλώνες κυβερνητικών προγραμματικών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Δημοσιεύουμε σε εκτενείς περικοπές - ώστε να μην
παραληφθεί τίποτα ουσιώδες - την ομιλία του, ως εν
“αναμονή Πρωθυπουργού”, σε δύο συνέχειες, λόγω
της έκτασης. Διαβάστε την και κρατήστε την. Θα μας
χρειαστεί...
Κ.Β.
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O ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ
προϋποθέτει ΕΘΝΙΣΜΟ
Συνέχεια από τη σελ. 1
απαλλαγμένων, όπως είπαμε, από επιβουλές εκμετάλλευσης
και στείρους ανταγωνισμούς. Η συνεργασία προϋποθέτει
ισοτιμία και αλληλεγγύη.
Η διεθνιστική δοξασία στηρίζεται πάνω στην ηθική αντίληψη
ότι οι εργαζόμενοι των λαών δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
Σε βάση ισοτιμίας έχουν ν’ ανταλλάξουν τα προϊόντα της εργασίας τους, των γνώσεων και των εμπειριών τους και τα
στοιχεία πολιτισμού τους, ελεύθερα και αβίαστα και με κοινή
συναίνεση και αποδοχή.
Δεχόμαστε τη διαφορετικότητα, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα κι αν την αποδεχόμαστε την ταυτοποιούμε σ’ ένα
βαθμό. Με τις πιο πάνω ειρηνικές και αβίαστες ανταλλαγές
προϊόντων, υλικών και πνευματικών, έχουμε και οικονομική
διάσταση της συνεργασίας αυτής, για κοινό όφελος.
Για να επιτευχθεί η πραγμάτωση της αντίληψης, πρέπει οι
λαοί ν’ απαλλαγούν από το πρωτόγονο αίσθημα της αρπαγής. Της ληστείας και της πειρατίας, η οποία, σε τελική ανάλυση, αποφέρει ζημιές εκατέροθεν, ασχέτως ποσοστών.
Έτσι, λοιπόν, μετά την όξυνση της πάλης των τάξεων, στο
πρώτο μισό του 18ου αιώνα, μετά την εμφάνιση του καπιταλιστικού καθεστώτος, η εργατική τάξη, ιδιαίτερα στην
αναπτυγμένη βιομηχανικά Ευρώπη και στην Αμερική, υφίσταται τις καταστρεπτικές συνέπειες της Κεφαλαιοκρατικής μηχανοποίησης της παραγωγής.
Με το χρόνο συνειδητοποίησε ότι αντίπαλος δεν ήταν ο αλλοεθνής εργαζόμενος σαν κι αυτόν, υπό συνθήκες άγριας
εκμετάλλευσης, αλλά αυτός που τον εκμεταλλευόταν στο
μέγιστο βαθμό, ασύστολα: ο κεφαλαιοκράτης, άσχετα από
εθνικότητα. Οι κρατικές διαμάχες δεν ήταν τίποτ’ άλλο από
την επιδίωξη του Καπιταλισμού, για νέες αγορές, φτηνές
πρώτες ύλες, φθηνότερο εργατικό δυναμικό και πλουτοπαραγωγικές πηγές. Το κράτος, δεν είναι κράτος των εθνικών επιδιώξεων· είναι το εργαλείο, ο φορέας, το μέσον, για
την ικανοποίηση της απληστίας του κεφαλαίου και οι «εθνικές επιδιώξεις», το πρόσχημα. Είναι φορέας καταναγκασμού των εργαζομένων και όργανο των κεφαλαιοκρατών.
Αυτό μείωσε το αίσθημα της εθνικής συνείδησης του εργαζόμενου και ενίσχυσε την δι-εθνική, ταξική του συνείδηση. Μείωση της εθνικής συνείδησης, λόγω της φυσικής
απέχθειας προς τον κεφαλαιοκράτη εκμεταλλευτή του και
προς το κράτος όργανο του κεφαλαίου κι όχι του έθνους,
έτρωσε την εθνική του συνείδηση, αλλά δεν την εξαφάνισε.
Κι αυτό το αποδεικνύει η σύγχρονη ιστορία, όπου σχεδόν
πάντα υπερίσχυε η εθνική συνείδηση, της ταξικής. Αυτό το
εκμεταλλεύτηκε τις περισσότερες φορές το κεφάλαιο και η
συμμαχός του μερίδα της αστικής τάξης, συχνά εξαπατημένης ή και πρόσκαιρα οφελημένης.

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 49η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, ώρα
19:00, με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Πρώτο θέμα είναι αυτό των ειδοποιήσεων για παραβάσεις
του Κ.Ο.Κ. «Ειδοποιήσεις πληρωμής προστίμων του
Κ.Ο.Κ.». Γράφουμε σχετικά στη σελ. 12, 13
Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της ιστορικής διαδρομής του
Διεθνισμού υπήρξαν τα γεγονότα του 1848 και το κομμουνιστικό μανιφέστο το 1847, που συνέταξαν ο Κ. Μαρξ και ο
Φρ. Ένγκελς.
Παραφράζοντας σκόπιμα το «Μανιφέστο» οι Κεφαλαιοκράτες κατηγορούν τους κομμουνιστές ότι θέλουν να καταστρέψουν την πατρίδα – το έθνος, ενώ στην
πραγματικότητα εκείνοι που καταστρέφουν το έθνος και
την πατρίδα είναι αυτοί. Τώρα δε, στις μέρες μας και παραδεδειγμένα από τον θεωρητικό της διάλυσης των Εθνών,
R. Cooper.
Όταν ο Μαρξ έλεγε ότι «οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα»,
συμπλήρωνε «... δεν μπορεί κανείς να τους πάρει αυτό που
δεν έχουν». Καταφανώς λοιπόν εννοούσε ότι το κεφάλαιο
τους είχε αποστερήσει την πατρίδα, αφού τους είχε στερήσει τη δυνατότητα πραγματικής διακυβέρνησης της πατρίδας τους και τους είχε αποστερήσει την ιδιοκτησία στη
γη, στη στέγη και στα εργαλεία παραγωγής.
Το κεφάλαιο δηλητηρίασε την εθνική συνείδηση, γιατί απλά
δεν είχε τέτοια συνείδηση, αλλά ...κοσμοπολίτικη. Κατ’ ουσίαν δεν έχει τέτοια συναισθήματα. Ο Καπιταλίστας είναι
Κύριος και δούλος συνάμα του Κεφαλαίου. Το έθνος, την
πατρίδα, τις ιδέες, απλά, τα εμπορεύεται όπως και τις λαμαρίνες.
Σε μικροκλίμακα το Έθνος είναι σαν την οικογένεια. Τα
μέλη της είναι αλληέγγυα και συνεισφέρουν στο μέτρο του
δυνατού έκαστο μέλος. Απολαμβάνουν δε κατά τις ανάγκες τους. Αν δεν ισχύει αυτός ο κανόνας, αν ο καθένας,
«κοιτάει την πάρτη του», αν εκμεταλλεύεται τους άλλους
για ίδιο όφελος, η οικογένεια αργά ή γρήγορα διαλύεται ή
και «σκοτώνονται». Το ίδιο και στην κλίμακα του Έθνους.
Ο Καπιταλισμός διαλύει και τις οικογένειες και τα Έθνη.
Τα σπίτια μας, δεν τα πήραν οι κομμουνιστές, που προπαγανδιζόταν ψευδώς, μας τα πέρνουν οι καπιταληστές του
μορφώματος της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αποδείχθηκε εργαλείο του παγκοσμιοποιημένου Κεφαλαιοκρατισμού και τίποτα περισσότερο.
Για να ξαναγυρίσουμε στην ιστορία, άλλος σημαντικός
σταθμός του διεθνιστικού κινήματος ήταν η 1η Διεθνής Εργατική Ένωση, που πραγματοποιήθηκε το 1864, στο Λονδίνο και ιδρύθηκε η «Διεθνής Οργάνωση των Εργατών»
(I.W.M.A.) Υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια που δεν μπορεί να είναι αντικείμενο του παρόντος, αλλά μιας μονογραφίας, τουλάχιστον. Υπήρξαν προπαρασκευαστικά
στάδια, η περίοδος επιρροής των οπαδών του Προυντόν,
της κυριαρχίας του μαρξισμού (1868 – 1870). Έλαβε ενεργό
μέρος στην Κομμούνα των Παρισίων, με τραγική κατάληξη.
Το 1871 ανέλαβε ο Μπακούνιν μέχρι τη σταδιακή διάλυσή
της.
- Το 1889 η Β’ Διεθνής, που κράτησε μέχρι την έκρηξη του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914)
- Η Γ’ Διεθνής, η κομμουνιστική – με πολλά ενδιάμεσα στάδια ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου – συνήλθε τελικά στη Μόσχα το 1919, μετά από πρόσκληση του Κ.Κ. της
Σοβιετικής Ένωσης. Η διεθνής συμμετοχή υπήρξε περιορισμένη (Ρωσικό Κομμ. Κόμμα – Νορβηγικό – Ο Γερμανικός
Όμιλος «Σπάρτακος και άλλα μικρότερα, μεταξύ των
οποίων και το νεο-ιδρυθέν ΚΚΕ).
Η Γ’ Διεθνής διακήρυξε ως κύριο σκοπό της το γκρέμισμα
του Καπιταλισμού, την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας του
προλεταριάτου και μιας διεθνούς Δημοκρατίας των Σοβιέτ,
για την ολοκληρωτική κατάργηση των τάξεων. Την επικράτηση του Σοσιαλισμού που είναι το πρώτο σκαλοπάτι της
κομμουνιστικής κοινωνίας.
Δεν είναι του παρόντος η κριτική και οι σκέψεις πάνω σ’
αυτά. Έτρεξε πολύ νερό στον ποταμό της Ιστορίας – Β’
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παγκόσμιος πόλεμος, εξάπλωση του κομμουνισμού και των
κομμουνιστικών καθεστώτων, εκφυλισμός του Παγκόσμιου
Σοσιαλ. Συστήματος, παταγώδης πτώση και διάλυση της
ΕΣΣΔ, «θρίαμβος» του Καπιταλισμού και της παγκοσμιοποίησης και απογύμνωσή του, ώστε στις μέρες μας να βιώνουμε την όζουσα αποσάρκωση, ενός ζόμπι – Στον ίδιο
ποταμό δεν είναι δυνατόν να «ξαναπερπατήσουμε», κατά
τον Ηράκλειτο.
Ο ποταμός που θα ξαναδιαβούμε εμπειρότεροι, θα είναι
νέος και αλλιώτικος.
Γιατί όμως ο Διεθνισμός έχει ως προϋπόθεση τον Εθνισμό.
Πρώτα – πρώτα λογικά, για να υπάρχει Δι-εθνισμός, πρέπει να υπάρχουν Έθνη και επομένως Λαοί εθνικοί με κύριο
χαρακτηριστικό τους την Εθνική συνείδηση και ταυτόχρονα
ν’ αναπτύσσουν διεθνική α-ταξική συνείδηση, μιας πανανθρώπινης κοινωνίας, κατά τα πρότυπα των υποσυνόλων επί
μέρους κοινωνιών: Εθνικής, μέχρι την μικρο-κοινωνία της
οικογένειας.
Και στην Οικογένεια, πρέπει να γνωρίζεις, ν’ αγαπάς και να
κοινωνείς με τον γείτονα, αλλά πρώτα αγαπάς την οικογένειά σου.
Ο γείτονας σ’ επισκέπτεται, στην ανάγκη, τον φιλοξενείς,
αλλά δεν εγκαθίσταται στο σπίτι σου. Κι όσο «φιλοξενείται» σέβεται τους κανόνες του σπιτιού, όπως κι εσύ σέβεσαι τον επισκέπτη σου, αυτο-περιορίζοντας την ελευθερία
σου. Και ο νοών νοείτω.
Αλλιώτικα «δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σ’ ανέβει στο
κρεβάτι». Κάτι ξέρει ο λαός...
Για να υπάρξει διεθνιστική συνείδηση, πρέπει να προϋπάρχει Εθνική Συνείδηση, τοπική συνείδηση, οικογενειακή συνείδηση, ατομική συνείδηση της οντότητάς σου,
υπευθυνότητας, αυτοσυντήρησης και αυτοσυντήρησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Οι Δήμοι κοινωνικοί αρωγοί για
το ρεύμα
Σελ. 6
“Ο Κηπουρός”

Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

“Το παιδί φοράει κουκούλα”
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Τελικά, υπάρχει Αη-Βασίλης
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

ΓΠΣ Βάρης: ομόφωνα από το Τοπικό
Σελ. 13
Συμβούλιο
Διώχνουν τους οδηγούς του ΑσκληΣελ. 21
πιείου. Μετά τί;
Λαϊκός αγώνας δρόμου

Σελ. 22

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.
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Απόπειρα απαγωγής του Ανδρέα - Ιωάννη Μαρτίνου
Παρ’ ολίγον τραγωδία στην οικογένεια
Μαρτίνου, από την απόπειρα απαγωγής που
οργανωμένη εγκληματική σπείρα του είχε
στήσει καρτέρι πολύ κοντά στα γραφεία της
επιχείρησης, γνωρίζοντας πολύ καλά το
δρομολόγιο, που διένυε για το σπίτι του.
Την Πέμπτη 12/12 το μεσημέρι λίγα μέτρα
πιο κάτω από τα γραφεία του στη συμβολή
των οδών Αιόλου και Ηρακλειδών στη
Βούλα, τον έκλεισαν δύο οχήματα και βγήκαν οπλισμένοι άντρες.
Ο Α. Μαρτίνος με επιδέξιο ελιγμό χτύπησε
με την όπισθεν το αυτοκίνητο που τον είχε
κλείσει από πίσω και διέφυγε.

Το ένα όχημα των δραστών από την πρόσκρουση τυλίχτηκε στις φλόγες.
Οι δράστες μετακίνησαν και το άλλο όχημα
και αφού το περιέλουσαν με βενζίνη του
έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν στοιχεία.
Η Πολιτική προστασία του Δήμου 3Β βρέθηκε άμεσα στο σημείο και έσβησε τα φλεγόμενα οχήματα.
Ο Α. Μαρτίνος είναι ανηψιός του Αθ. Μαρτίνου και εξάδερφος της Γεωργίας Μαρτίνου (βουλευτή και δημοτικής συμβούλου
στα 3Β).

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου
14 - 20 Δεκεμβρίου
Πολιτιστικό Κέντρου Δήμου
Ωράριο έκθεσης:
Δευτέρα έως Παρασκευή 5.30 - 8
μ.μ. - Κυριακή 10.30 - 13.00

Στο χώρο της έκθεσης θα συγκεντρώνουν τρόφιμα για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου.
Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου

Εικαστικό Εργαστήρι - Μουσείο Παράδοσης - Τέχνης

Αγγελικής Τσεβά
Βασ. Κων/νου 37 Κορωπί, τηλ. 210 6622333 - 22910 23977 - e-mail: a.tseva@yahoo.gr

Υποδεχθείτε τον Αη-Βασίλη
στην Πλατεία Ελευθερίας
(Καραϊσκάκη & Παπάγου) Βούλα
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, στις 4
μ.μ. κάτω από το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας
(Καραϊσκάκη & Παπάγου) στη
Βούλα, θα υποδεχθούμε τον Αη-Βασίλη με δώρα για όσα παιδιά τον
προϋπαντήσουν.
Τσίπουρα και γλυκά για τους μεγάλους και μια χριστουγεννιάτικη μελωδική μουσική.
Την εκδήλωση οργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας
(Κάτω Βούλα), που την έχει καθιερώσει πλέον ως θεσμό.
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Προσκυνηματική εκδρομή
με τον Αγιο Νεκτάριο Βούλας
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει την
4η του Εκδρομή για το Εκκλησιαστικό Έτος 2013-2014,
στις 18 Δεκεμβρίου, με προορισμό την Ι.Μ. Παναγίας
Φανερωμένης Σαλαμίνος. Θα αναχωρήσουν στις 2.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό, στην Ιερά Μονή θα επιτελέσουν
Παράκληση και Εσπερινό και θα επιστρέψουν 7.30 μ.μ.
Τιμή Εισιτηρίου κατά συμμετέχοντα 12 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις κυρίες: Κανέλλα Αλεξοπούλου, Αικατερίνη Μάρκου και Σπυριδούλα
Φωτοπούλου έως και Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Κορωπί
«Το Αστρο
των Χριστούγεννων»
υπάρχει επιστημονική εξήγηση;
Ο Δήμος Κρωπίας και ο «ΣΦΗΤΤΟΣ»
σε συνεργασία με τον «Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομιας», οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Το Αστρο

Κίνηση, Xορός, Εκφραση
O Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, διοργανώνει εκδήλωση με τα τμήματα Γυμναστικής, Λάτιν, Οριεντάλ, με
θέμα: Κίνηση, χορός, έκφραση, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 9 στο θέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Βάρης (οδός Αττιδος). Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικές Απόπειρες Ν. Μάκρης
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Το Σάββατο 14 Δεκέμβρη στις 10:00 π.μ. έως Κυριακή
23 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικο ΠΑΖΑΡΙ χειροποίητων αντικειμένων
Ο επισκέπτης μπορεί να βρει μια μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα κοσμήματα, πλεκτά, δώρα, αξεσουάρ, γλυπτά,
πίνακες ζωγραφικής σε τιμές κρίσης που ξεκινούν από
0,50λεπτά.

των Χριστούγεννων», Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου -ώρα 18:30, στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Κορωπίου (Βασ. Κων/νου).
Από παιδιά μαθαίνουμε για το Άστρο
των Χριστουγέννων, «το Άστρο της
Βηθλεέμ». Το αστέρι, που σύμφωνα
με τις Γραφές, ακολούθησαν οι Τρεις
Μάγοι από την Ανατολή για να βρουν
το δρόμο για τη Φάτνη.
Υπάρχει επιστημονική —αστρονομική
εξήγηση για αυτή την ιστορία;

Ρεμπέτικο αυθεντικό τραγούδι

το Άναμμα του Δέντρου

Ο Φώντας Πούλος, καθηγητής στο Μουσικό ΓυμνάσιοΛύκειο Παλλήνης και οι συνεργάτες του, θα διασκεδάσουν τους παρευρισκόμενους με ρεμπέτικο αυθεντικό
τραγούδι, το Σάββατο 14/12 στις 9.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

Ο Δήμος Κρωπίας έχει προγραμματίσει να ανάψει το δέντρο των Χριστουγέννων σε διάφορες συνοικίες του
Δήμου, όπως στην κεντρική πλατεία

Tην Κυριακή 15 Δεκέμβρη στις 12:00 π.μ. θα παρουσιάσουν το Παιδικό θέατρο με τους Lost Circus που παρουσιάζουν παραμύθια, θρύλους και ιστορίες με την
συνοδεία ζωντανής μουσικής από περίεργα και σπάνια
μουσικά όργανα.
Πολιτιστικές Απόπειρες: αίθουσα Πολύτροπο Λ.Μαραθώνος 26 Α, Νέα Μάκρη.

Ποιητικά Αναλόγια στα Σπάτα
O Οργανισμός του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών”
συνεχίζει με επιτυχία τα “Ποιητικά Αναλόγια” - Κύκλος Γ,
με την παρουσίαση μεγάλων ποιητών (αναλύσεις, απαγγελίες). Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ.
Πέτσα (κοντά στην έξοδο 16 της Αττικής Οδού), τηλ. 210
6037.933 στις 7.30μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη.
 Τη Δευτέρα Δευτέρα 16/12 θα παρουσιάσουν τη Νανά
Ησαΐα. Ανάλυση: Νίκος Δήμου. Απαγγελία: Δανάη Σκιάδη

Πνευματικές βραδιές
με τον Αττικό
Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος
Γλυφάδας, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο
Congo Παλλάς, Βασ. Γεωργίου 75
και Δούσμανη, Γλυφάδα, έχει ομιλία με θέμα: “Η καταγωγή της
γιορτής των Χριστουγέννων”, με
ομιλητή τον Χρήστο Λεμπέση, φιλόλογο. Η χορωδία του Αγ. Νικολάου Γλυφάδας θα ψάλλει
χριστουγεννιάτικους ύμνους.

του Δήμου, που άναψε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου,
το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου & ώρα 6.30
μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Μαρίνας και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου
& ώρα 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιτσίου.
Παράλληλα θα λειτουργήσει στα αντίστοιχα σημεία εργαστήρι για παιδιά με
τίτλο: «Φτιάχνω στολίδια για το δέντρο».
Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς με δρώμενα:
Φιλαρμονική Δήμου Κορωπίου, Λύκειο
Ελληνίδων Κορωπίου, Χορωδίες των
ΚΑΠΗ, Σύλλογος Κρητών Κορωπίου
«Ο Ψηλορείτης», Πανηπειρωτικός
Σύλλογος Μεσογαίας & Λαυρεωτικής,
Σύλλογος Ποντίων «Εύξεινος Πόντος», Σύλλογος Θρακιωτών Ανατ. Αττικής & Μεσογαίας, Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Σημειωτέον ότι σε όλες τις εκδηλώσεις συγκεντρώνουν τρόφιμα, φάρμακα και υγειονομικό υλικό.

«Καλικάντζαρος είσαι
και φαίνεσαι»
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, ώρα
11:00 π.μ. θα γίνει Θεατρική αφήγηση
με την Μαρίνα Βήλλου και το βιβλίο
του Φίλιππου Μανδηλαρά «Καλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι» σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ,
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
(πεζόδρομος).

“ΒΡΕΧΕΙ ΚΕΦΤΕΔΕΣ 2”
(μεταγλ.)
Tην επικίνδυνα «χορταστική» ταινία κινουμένων σχεδίων «Βρέχει
Κεφτέδες 2», παρουσιάζει ο δημοτικός κινηματογράφος Μαρκοπούλου “Αρτεμις” το Σάββατο 14
& την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.
Προβολές: 19.00

GRAVITY
Προβολές: 12-18 Δεκεμβρίου
Ώρες: 19.30 & 21.15
Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Σάντρα Μπούλοκ (“The Blind Side,” “The Proposal”) και
Τζορτζ Κλούνεϊ (“Up in the Air,” “Syriana”)
πρωταγωνιστούν στο “Gravity”, ένα αγω-

«Η Άννα και
οι καλικάντζαροι»
Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, ώρα
11:00 π.μ., η συγγραφέας Μαίρη
Σάββα-Ρουμπάτη παρουσιάζει το βιβλίο της «Η Άννα και οι καλικάντζαροι», για παιδιά από 5 ετών στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου.

Χριστουγεννιάτικο
πάρτυ
στο Δημοτικό Σχολείο
Αγ. Μαρίνας
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, προσκαλεί μικρούς
και μεγάλους στο χριστουγεννιάτικο πάρτυ – παζάρι, που θα πραγματοποιηθεί
στην
αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου μας,
την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και
ώρα 5-8 μ.μ., με πολλές εκπλήξεις,
χορό και παιχνίδια!

νιώδες θρίλερ που θα μεταφέρει τους θεατές στο άπειρο και ασυγχώρητο “βασίλειο” του σύμπαντος. Σ’ ένα φαινομενικά
συνηθισμένο διαστημικό περίπατο, επέρχεται η καταστροφή. Το διαστημικό λεωφορείο καταστρέφεται, αφήνοντας τους
Στόουν και Κοβάλσκι ολομόναχους – δεμένους μόνο μεταξύ τους, να στροβιλίζονται στο απέραντο σκοτάδι του
διαστήματος. Η εκκωφαντική σιωπή τους
δείχνει πως έχουν χάσει κάθε επαφή με
την Γη... και μαζί κάθε πιθανότητα διάσωσης.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ Αλφόνσο Κουαρόν (“Children of Men”) υπογράφει την
σκηνοθεσία της ταινίας, ενώ συνεργάζεται στο σενάριο με τον Χονάς Κουαρόν.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,
τηλ.: 22990 23924.
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Εκδηλώσεις για παιδιά και
βιβλιόφιλους στο
Βιβλιοπωλείο Πρόφης
Καλλιτεχνικό εργαστήρι Φτιάξ’ το μόνος
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Στο Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης και η
Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου, οργανώνουν
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, έως την παρα-

μονή των Χριστουγέννων,
24 Δεκεμβρίου και στις 3
ενότητες του Δήμου.
Κυριακή 15/12, ώρα 8μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα: Κάλαντα, έθιμα και
παραδόσεις των Χριστου-

γέννων.
Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Εικαστικών
Τμημάτων
Δήμου Παλλήνης στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα. Τα έσοδα θα
διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

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.
Βιβλιοπωλείο Πρόφης: Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 128,
Κορωπί, Τηλ./Φαξ. 210 60 20 515

«Μερικοί το
προτιμούν καυτό»
O Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει να
πάει ομαδικά με μέλη και φίλους στην παράσταση
του θεάτρου Παλλάς «Μερικοί το προτιμούν
καυτό» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου.
Αναχώρηση με πούλμαν από τον πάρκινγκ της λαϊκής Βάρης στις 19.40.
Δήλωση Συμμετοχής έως 15 Δεκεμβρίου.
Κόστος κατ’ άτομο 26 ευρώ μαζί με το πούλμαν.

Καλά Χριστούγεννα
Joyeux Noël
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προβάλλει
την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 21:00 την
ταινία “Καλά Χριστούγεννα” Joyeux Noël
Υπόθεση: Η ταινία αφηγείται την πραγματική ιστορία της συνάντησης των γαλλικών, γερμανικών και βρετανικών στρατευμάτων στα γαλλοελβετικά σύνορα κατά την διάρκεια του Α’
Παγκόσμιου. Οι στρατιώτες περιμένουν τα Χριστούγεννα καθηλωμένοι στα χαρακώματα μακριά από τις οικογένειές του όταν
την παραμονή των Χριστουγέννων του 1914 οι τρεις αρχηγοί
των στρατευμάτων συμφωνούν από κοινού να κάνουν ανακωχή
για να γιορτάσουν. Την επόμενη ημέρα όμως οι στρατιώτες αρνούνται να συνεχίσουν τον πόλεμο....

Πάμε σαν άλλοτε...

Σάββατο 21/12, ώρα 8μ.μ.,
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα: «Χριστουγεννιάτικη
Συναυλία»

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.

 Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Παλλήνης και
των Παιδικών Χορωδιών
των Δημοτικών Ενοτήτων

Εκδηλώσεις του Δήμου 3Β
Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
3Β., η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, οργανώνει
μια σειρά δράσεων. Αναλυτικά:
Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, στις 19.30 εκδήλωση
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ, στο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού
Φανερωμένης Βουλιαγμένης.

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

«Το πάπλωμα με τα χρυσά
κουδούνια»
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β, οργανώνει εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Φορέα «Ηχος
και Εικονα» και το «Κέντρο Βιωματικής Μουσικής,
Κίνησης και Λόγου – Μαρίζα Κωχ» την Κυριακή 22
Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα
“Ιωνία”, Λεωφ Καραμανλή 18 (παραπλεύρως Δημαρ-

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης.
Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στις 20.30 επίσκεψη
στη θεατρική παράσταση «Η Γειτονιά των Αγγέλων» στο Θέατρο ΡΕΞ
Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 από τις 11.00 έως τις
13.00, εκδήλωση με θέμα: “Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στην 3η Ηλικία” στο ΚΑΠΗ
Βάρης.
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014, μονοήμερη εκδρομή στο Λουτράκι
Πληροφορίες: κ. Κουτρή Γεωργία
Τηλ: 213-2020045 - Fax: 213-2020159
e-mail: press@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr

χείου Βούλας), μια μουσικοθεατρική παράσταση για
να γνωρίσουν τα παιδιά την ελληνική μουσική παράδοση, με τίτλο: «Το πάπλωμα με τα χρυσά κουδούνια»
Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία (διεύθυνση Αθηνά Χρήστου) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Η είσοδος είναι δωρεάν

Οινοποιείο Πέτρου (Λ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη)

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
με το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράματος Βούλας σας προσκαλεί τη Τρίτη 31/12/2013 σε
Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα πραγματοποιηθεί
στο Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυφάδα.
Με εκλεκτό MENU και πολύ χορό.
Δήλωση συμμετοχής:
Κος Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990
Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892
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Ερωτηματικά για την
πώληση του Αστέρα
Δημήτρης Κιούκης
Υποψήφιος δήμαρχος στα 3Β
Η πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης σε Αραβοτουρκικό επενδυτικό όμιλο και η μετατροπή του
χώρου σε οικιστική περιοχή αποτελεί σοβαρή αλοίωση της φυσιογνωμίας της Βουλιαγμένης και
απειλή για μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους
με έντονο περιβαλλοντικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Η απαράδεκτη καθυστέρηση αντιμετώπισης του θέματος από
το Δήμο, η προκλητική
αδιαφορία εκ μέρους
της Εθνικής Τράπεζας
για τις απόψεις του
Δήμου και το σχετικά
μικρό τίμημα, μας δημιουργούν έντονα ερωτηματικά.
Προτείνουμε στο Δημοτικό συμβούλιο να θεσμοθετήσει άμεσα όργανο ελέγχου των ακτών, της χερσονήσου του Αστέρα και των νήσων Υδρούσα και
Φλέβες με τη συμετοχή εκπροσώπων όλων των Δημοτικών παρατάξεων και συλλόγων.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι τέτοιας μορφής
επενδύσεις πρέπει να γίνονται κάτω από την έγκριση και τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας και να
προσφέρουν αντισταθμιστικά οφέλη στο Δήμο.

Οχι στην τσιμεντοποίηση
της Χερσονήσου Αστέρα
Ελεύθερη πρόσβαση και χρήση
σε όλους τους πολίτες

Οι Δήμοι κοινωνικοί αρωγοί
Συγκεντρώσεις στοιχείων για την παροχή ρεύματος
σε ευπαθείς ομάδες πολιτών
Ο Δήμος Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού, ενεργοποιείται
για τους πολίτες που δεν έχουν
ρεύμα ή κινδυνεύουν να μην έχουν.
Με ανακοίνωση που εξέδωσε τους
καλεί να επικοινωνήσουν μαζί του.
Καλούν τους κατοίκους του Δήμου
Σαρωνικού που τους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης ή τους έχει
κοινοποιηθεί ενημέρωση για επικείμενη διακοπή από τη ΔΕΗ, να το καταστήσουν γνωστό στις υπηρεσίες

του Δήμου και συγκεκριμένα να
απευθυνθούν στο «Βοήθεια στο
Σπίτι», που στεγάζεται στην κεντρική πλατεία των Καλυβίων, πίσω
από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου (τηλέφωνο επικοινωνίας:
22990 47289 – ώρες: 8:00 – 15:00).
Επίσης, καλούν όλους όσοι γνωρίζουν οικογένειες που τους έχουν
κόψει το ρεύμα στο σπίτι και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, να ενημερώσουν την
παραπάνω υπηρεσία του δήμου.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο
Δήμος Σαρωνικού θα συγκεντρώσει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτού-

μενες ενέργειες – παρεμβάσεις
προς τη ΔΕΗ για επανασύνδεση του
ρεύματος ή αποτροπή της διακοπής
αυτού.
Ήδη ο Δήμος Σαρωνικού έχει απευθυνθεί στις Ενορίες που βρίσκονται
εντός των διοικητικών του ορίων,
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αλλά
και σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και
έχουν αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση για να συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να
μπορέσει να βοηθήσει τους πολίτες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα με
την ηλεκτροδότηση των σπιτιών
τους.

Στο Δήμο Μαρκοπούλου
Στο Δήμο Μαρκοπούλου, ήδη από
τις 6/12, οι υπεύθυνοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του, επικοινωνούν με
τους εξυπηρετούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου,
προκειμένου να εντοπίσουν, πόσοι
από τους πολίτες, αντιμετωπίζουν
πρόβλημα διακοπής με την παροχή
ρεύματος, από την ΔΕΗ.
Σκοπός είναι, να προχωρήσουν σε
συνεργασία με την ΔΕΗ, την Περιφέρεια Αττικής και το ΥΠΕΚΑ, στην
επανασύνδεση ή στη μη διακοπή,
της παροχής ρεύματος των νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώ-

σουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε πρώτη φάση, έχει ήδη
σταλεί μία λίστα στην Περιφέρεια
Αττικής, με τα ονόματα των πολιτών,
που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα.
Καλούν όλους όσοι αντιμετωπίζουν
το ως άνω πρόβλημα, να έρθουν σε
άμεση τηλεφωνική επαφή με την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, καλώντας στο 22990-20175, καθώς
είναι δύσκολο έως ανέφικτο, να εντοπίσουν το σύνολο των πολιτών,
που έχουν πρόβλημα με την παροχή

ρεύματος.
Επιπλέον, καλούν τους πολίτες να
εξετάσουν, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, προκειμένου να ενταχθούν στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, καθώς
σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
χρέωσης και αποπληρωμής γι’ αυτούς.
Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι, τηλεφωνώντας στο: 210-9298000 ή στον
ιστότοπο της ΔΕΗ, στο www.dei.gr

Κυριακή 15 Δεκέμβρη, στις 11:00 πμ
Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οργανώνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα
«ΟΧΙ ΣΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκέμβρη, στις 11:00 πμ, στην Πνευματική Εστία Βούλας
(οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλα).
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι:
1.- Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής Ε.Μ.Π.
2.- Λεωνίδας Οικονόμου, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.
3.- Δέσποινα Κουτσούμπα, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Θα παρέμβουν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων κλπ
συλλογικοτήτων της περιοχής.

O Δήμος Κρωπίας θα προχωρήσει
στην επανασύνδεση της παροχής ρεύματος
Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Δήμος Κρωπίας, σημειώνει ότι: σε
συνεργασία με τη ΔΕΗ, την Περιφέρεια Αττικής και το ΥΠΕΚΑ, θα
προχωρήσουν στην επανασύνδεση της παροχής ρεύματος των
νοικοκυριών που αδυνατούν να
πληρώσουν τους λογαριασμούς
της ΔΕΗ.
Για τον λόγο αυτό καλούνται
όσοι εκ των συμπολιτών μας αντι-

μετωπίζουν τέτοια προβλήματα να
έρθουν σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα
210-6026441 ή στο Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα 2106624830 ή 210-6026275 εσωτ. 112
ή 113.
Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν
να ενημερωθούν, εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια,

προκειμένου να ενταχθούν στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της
ΔΕΗ, καθώς σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες χρέωσης και
αποπληρωμής γι’ αυτούς.
Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι, τηλεφωνώντας στο: 210-9298000 ή στον
ιστότοπο της ΔΕΗ καθώς και στα
ως άνω τηλέφωνα του Δήμου.
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Δημόσιος Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Κρωπίας
“Εύρωστος και ισχυρός o Δήμος” παραδέχεται η αντιπολίτευση
Σε δημοτικό απολογισμό προέβη η Δημοτική Αρχή του
Δήμου Κρωπίας την Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, παρόντων όλων των συμβούλων
όλων των παρατάξεων και είναι αλήθεια - πολύ λίγου
ακροατηρίου. Ισως το κρύο,
ίσως τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες που τους αποθαρρύνουν να συμμετέχουν.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης έκανε μία αναφορά εφ’
όλης της ύλης για ότι έχει γίνει και ότι δεν έχει γίνει στο
Δήμο (Σχέδια πόλης, πολεοδομικά, ύδρευσης, κυκλοφοριακά, οδικοί άξονες, καθαριότητα).
Ο πολιτικός απολογισμός της δημοτικής αρχής και των προεδρείων του ΝΠΔΔ και της ΚΕΔΚ, εκφράζει το σύνολο των
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής της παραγωγής του δημοτικού έργου μέσα στο 2012, αλλά και για
τα σημαντικότερα έργα και πολιτικές του 2013.
Ο Δήμαρχος περιγράφοντας τη δεινή κατάσταση που βιώνουν πολίτες και η χώρα γενικότερα, έδωσε και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δομές του Δήμου,
προσπαθώντας να είναι αρωγός σε κάθε αδύναμο πολίτη,
παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Εξουσία “στίβει” τους ΟΤΑ,
αφού τους έχει περικόψει τα έσοδα στο 60% τουλάχιστον.
Εδωσε μεγάλη βάση στην παιδεία, εξοπλίζοντας τα σχολικά
συγκροτήματα με το απαραίτητα υλικά, επισκεύασε μονάδες και εγκαινίασε την
καινούργια σχολική μονάδα
του 5ου Δημοτικού.
Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας
Ντούνης, αναφερόμενος στην
οικονομική κρίση που φέρνει παιδιά πεινασμένα στο σχολείο, ενημέρωσε ότι προσπαθεί να βάλει δεκατιανό στα
σχολεία αλλά βρίσκει εμπόδια. «Τί τρέλα μας διέπει σαν

κράτος: Βάζουμε τις προμήθειες μαζί με τα τσιμέντα».
Νοικοκύρεψαν τα οικονομικά του Δήμου, όπως είπε και ο
αντιδήμαρχος Αθ. Πουλάκης
μείωσαν τις υποχρεώσεις του
Δήμου κατά 50% και βεβαίωσαν μεγάλα χρηματικά κονδύλια από τα δύο λατομεία
της περιοχής.
Ο αντιδήμαρχος πολιτικής
προστασίας Θεόδ. Γρίβας ευχαρίστησε τους εθελοντές για
την πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα η Πολιτική προστασία
και οι εθελοντές απέκτησαν και ένα πολύ όμορφο στέκι.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη:
Για την αντικατάσταση σωλήνων
ύδρευσης.
Για την αποστράγγιση τμήματος της
πόλης.
Για το Ρέμα Ξερέα ότι έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος, για την κυκλοφοριακή ρύθμιση που δεν έχει
ολοκληρωθεί. Την είχε ξεκινήσει η
προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η
παρούσα είχε εκφράσει διαφορετική
άποψη, γι’ αυτό όπως είπε ο δήμαρχος, άλλαξε τη μελέτη γιατί έχει δημιουργήσει τεράστια
προβλήματα η μονοδρόμηση.
Για τη Δημοτική συγκοινωνία που έβαλαν για Αγία Μαρίνα
Πήρε εύσημα για την καθαριότητα, ομόφωνα θα έλεγα, και
από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και από το κοινό
που παρακολουθούσε και αυτό το έχουμε διαπιστώσει και
εμείς· όχι στο κέντρο της πόλης μόνο, αλλά και στις πιο μακιρινές συνοικίες.
Εύσημα λοιπόν πρωτίστως στο αντιδήμαρχο καθαριότητας
Μανώλη Γρινιεζάκη.
Ο Δ. Κορωνιάς πρόεδρος του “Σφηττός” το 2012, έκανε
εκτενή αναφορά στη δράση του νομικού προσώπου του
Δήμου, που έχει πλούσια δράση στα πολιτιστικά.

AIΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης,
χθες σήμερα αύριο

Ο Δήμος Γλυφάδας μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου δέχεται
αιτήσεις επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος σε
ευάλωτα νοικοκυριά, όπου είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω οφειλών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις
(καθημερινά 9.00 - 12.00 π.μ.)
•Δημαρχείο Γλυφάδας: Άλσους 15 -1ος όροφος - (γραφείο Αντ/χου Πολεοδομίας), Δ.Σ. Άρης Παναγόπουλος.
Οι δημότες, που έως την 1η Νοεμβρίου έχουν ενταχθεί
στις κοινωνικο-προνοιακές δομές του Δήμου Γλυφάδας,
θα πρέπει να προσέλθουν με την ταυτότητά τους και το
λογαριασμό της ΔΕΗ.

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί, στον κινηματογράφο ΑΛΙΚΗ (πολιτιστικό & αθλητικό Πάρκο Ν. Μάκρης 34ο χλμ Λ. Μαραθώνος), στο Μαραθώνα,
προγραμματίζεται ημερίδα με θέμα: Το Κέντρο Υγείας
Νέας Μάκρης, χθες σήμερα αύριο, που διοργανώνει η
Επιτροπή για Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ν.Μάκρης
(ΕΑΚΥΝΜ) που αναδείχτηκε από τοπικούς Φορείς και
Πολίτες του Μαραθώνα και ο Δήμος Μαραθώνα.
Απαιτούν ξεκάθαρη τοποθέτηση και Άμεσες Ενέργειες
των υπευθύνων για Πλήρη και Αποτελεσματική Λειτουργία του Κ. Υγείας Νέας Μάκρης.

Μεγάλη έμφαση έχει δώσει ο Δήμος με επικεφαλής τον
Σπύρο Κόλλια στις δομές υγείας. Με δημοτικά ιατρεία, με
κοινωνικό Φαρμακείο που συνεργάζεται με Δήμους από όλη
την Ελλάδα για ανταλλαγή φαρμάκων.
Ο Σπ. Κόλλιας ως γιατρός βιώνει τον πόνο των δημοτών
από πολύ κοντά και έχει σκύψει ιδιαίτερα στη δημιουργία
δομών υγείας και τα έχει καταφέρει θαυμάσια, παρά το σεμνόν του ιδίου που είπε: «Αυτά που κάναμε θεωρώ ότι είναι
πολύ λίγα· τα ελάχιστα. Θα μπορούσαμε πολύ περισσό-

τερα. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια
να εφαρμόσουμε μια πρωτοβάθμια υγεία στην Τ.Α.»

Μένει ακέφαλη η “Αναγέννηση”
Ο επικεφαλής της “Αναγέννησης” Αριστείδης Γκίκας δεν
θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
Η Αθηνά Ψιλάκη-Σοφρώνη πρότεινε να γίνουν όλοι μία παράταξη για να πολεμήσουν την κρίση. Λέτε να κάνει κι αυτή
την έκπληξη το Κορωπί;
O “Kαλλικράτης” οδήγησε στο να μην υπάρχει Δημοτική
Αρχή και αυτή ακολουθεί και εξιδανικεύει τα μνημόνια”, διαπίστωσε ο Βαγγ. Ρεμπάπης
Αννα Μπουζιάνη

“Δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος
στις επόμενες εκλογές”
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με την παράταξη “Αναγέννηση” Κορωπίου, Αριστείδης Γκίκας, αφού σημείωσε την
απουσία του κόσμου και επεσήμανε ότι πολλά από τα έργα που
ανέφερε ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης είχαν προετοιμαστεί από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή που
διοικούσε η “Αναγέννηση”, παραδέχθηκε ότι η Δημοτική Αρχή
“βελτίωσε τα οικονομικά του
Δήμου καθιστώντας τον εύρωστο
και ισχυρό”, δήλωσε αφήνοντας
έκπληκτους: «Δηλώνω για να μην
παρερμηνευθώ ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες
δημτοικές εκλογές».
Επίσης, τόνισε, θέλω να εξάρω τη σεμνότητα του κ. Κόλλια.

Μικρές στιγμές για μεγάλους άνδρες!
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Δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί δημόσιο αγαθό όπως το νερό
Αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
Νέα δεδομένα φέρνει η απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του
νερού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ΕΥΔΑΠ
& ΕΥΔΑΘ), που έχει δρομολογήσει η «κατοχική» κυβέρνηση.
Το αποτέλεσμα προέκυψε μετά από την
προσφυγή της Ομοσπονδίας Εργαζομένων
της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ και πολλών ομάδων,
φορέων, φυσικών προσώπων, που ζητούσαν
την ακύρωση ιδιωτικοποίησης των εθνικών
μονοπωλίων.
Το ΣτΕ αποφάσισε «πως δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή η ιδιωτικοποίηση δημόσιου
αγαθού, όπως είναι το νερό, με το απλό
μεν αλλά καταλυτικό σκεπτικό του ότι το
νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό».
Είναι μία πρώτη νίκη όλων όσων αγωνιζό-

μαστε όλο αυτό τον καιρό να σταματήσουμε την καταλήστευση του ελληνικού
λαού και της ελληνικής γης.

“Tο νερό συνιστά δημόσιο αγαθό θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες”,
απαντά ο Ολι Ρεν στον ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή
Ο Eλληνας ευρωβουλευτής, στηριζόμενος
και σε παλαιότερη απάντηση του Όλι Ρεν,
με νέα ερώτησή του ζητούσε να μάθει αν
«αποτελεί δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να αποσύρει από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης τις 2 εταιρίες ύδρευσης, ΕΥΑΘ
και ΕΥΔΑΠ» και αν τελικά «Θα δεχόταν η
Κομισιόν την απόσυρση των δύο αυτών
εταιρειών από τη λίστα των “προς εκποί-

“Ο Κηπουρός”της Ιφιγένειας

Αμοργιανού

Από τις εκδόσεις Σκαραβαίος
Σε κριτική περιδιάβαση από τον γιάννη κορναράκη του μάνθου
«΄Ημουν μια κοπέλα δεκαοκτώ χρονών,
που την βίασαν ν’αλλάξει ζωή, συνήθειες,
αγάπη ...
»Μας παρέσυραν τα γεγονότα. Μας ξαναένωσε η ζωή...
»Από εκείνη τη μέρα όλα άλλαξαν και γίναμε όλοι πιόνια της μοίρας…
»Γιατί Πέτρο, παντρεύτηκες μια γυναίκα
γεννημένη από τον έρωτα ενός άντρα , ο
οποίος ήταν φυλακισμένος για πάντα μέσα
στο κορμί και στην ψυχή της...
»Για δυό ολόκληρες εβδομάδες, ζούσα σε
μια παραζάλη. Μια ερωτική παραζάλη, με
δυό άντρες. Έκανα καθημερινά έρωτα και
με τους δυό, όσο και αν φαίνεται εξωφρενικό. Αγαπούσα και τους δυό, υπέφερα και
για τους δυό…..»
(Αποσπάσματα από τον “Κηπουρό” της Ιφ. Αμοργιανού)

Σήμερα, που η έντυπη προσφορά αγωνιά
και αντιπαλεύει για την ύπαρξή της ενάντια
στην ηλεκτρονική λαίλαπα, η έκδοση και
κυκλοφορία του ‘’Κηπουρού” παίρνει θέση
άμυνας από το δικό της μετερίζι.
Η συγγραφέας και φίλη και από παλιά “εν
όπλοις” συνεργάτιδα, κ. Αμοργιανού, μέλος
του Αττικού Πνευματικού Συλλόγου Γλυφάδας, με επιμελημένο τρόπο, σε αυτό το
πρώτο της φτερούγισμα, χωρίς να επιζητεί
τις δάφνες και τη δόξα του προς το παρόν
βραβευμένου λογοτέχνη μυθιστοριογρά-

ηση” εταιριών του ΤΑΙΠΕΔ».
Ο Όλι Ρεν, στην απάντησή του, αφού ξεκαθαρίζει ότι «αναγνωρίζει ότι το νερό συνιστά δημόσιο αγαθό θεμελιώδους σημασίας
για τους πολίτες», επισημαίνει με έμφαση
ότι, «η διαχείριση των υδάτινων πόρων
αποτελεί αρμοδιότητα των Κρατών
Μελών».

Αντίθετη και η ΔΗΜ.ΑΡ.
Οπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου η
ΔΗΜ.ΑΡ: «εξ αρχής και στην τρικομματική
Κυβέρνηση είχε εκφράσει την αντίθεσή της
για την ιδιωτικοποίηση του νερού, ακριβώς
γιατί πρόκειται για ένα πολύτιμο δημόσιο
αγαθό, που έχει μέγιστη ζωτική σημασία για
τους πολίτες. Στις συνεχείς παρεμβάσεις

κρούσει κοινή μνήμη, την οποία η στενή οικογένεια, η υποταγμένη στην ευρύτερη κοινωνία, εν επιγνώσει αδίκως επιβράβευσε.
Στην κοινωνία η οποία με τα σκληρά και
απάνθρωπα “πρέπει” της, κάτω από τον
σκληρό παρονομαστή του κατεστημένου,
δεν δίστασε να δολοπλοκήσει, αφού όντως
έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει, αλλά
και να απορρίψει, το δικαίωμα της ύπαρξης ενός αγνού έστω και μόνο εν αρχή νεανικού στοιχείου, στο εν τοις πράγμασι
άθελο ολίσθημα.

φου, προσπαθεί να σπάσει την αγωνία της
δουλικής καθημερινότητας, ή οποία καταθλίβει και εκ των πραγμάτων καθεύδει.
Η πέννα της κυλά χωρίς σταματημό στις
λευκές σελίδες του βιβλίου, που μεστές πια
γεμίζονται με την ποικιλότροπη αφηγηματική περιδιάβαση των παθών και των παθημάτων του Έκτορα του κηπουρού.
Η οδυσσειακή πορεία του βίου τού ήρωα, σε
παράλληλη τροχιά με την βιωματική πορεία
της ερωτικής ψυχής της Λίζας, παραδέρνουν σε ένα άνευ προηγουμένου κλυδωνισμό από τα χτυπήματα της κοινής μοίρας.
Και από επάνω o σύζυγος, ο Πέτρος,
ορύεται έμπλεος οργής για την εκ της μοιχείας εξαπάτησή του, μαζί με τον πατέρα
ο οποίος αντιπαλεύει εγκλωβισμένος στον
κοινωνικό του περίγυρο και εγκαθιδρυμένο
κατεστημένο, και τελικά στέκεται σκληρός
ως εν δίκη επιτιμητής του εφηβικού, αλλά
και τόσο ωραίου αμαρτήματος της θυγατέρας του.
Κάποτε η δίπολη παράλληλη πορεία της
μοίρας αλλάζει ρότα, γράφοντας μονόστοχη σύγκλιση προς τις ακτές της καβαφικής Ιθάκης. Τότε εκεί που ένα παιδί,
μυστικά και απόκοσμα φτιαγμένο θα στεφανώσει το ζευγάρι, με την ευτυχία στην
ουτοπική θεϊκή “Αρκαδία”.
Στο όλο κείμενο, το παρελθόν και το παρόν
βραβεύονται απροσδόκητα στην εν συγ-

της και κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
είχε προσθέσει στα επιχειρήματά της τις
καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη
αυτού του δημόσιου αγαθού πρωτοβουλίες
των οργανώσεων των πολιτών της Ευρώπης, που συνέλεξαν πλέον των 2,0 εκ. υπογραφές, αξιώνοντας από την ΕΕ να μην
προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του νερού,
όπως και την άμεση ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναγνωρίζει ότι
"το νερό είναι δημόσιο αγαθό που έχει ζωτική σημασία για τους πολίτες".
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω η απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) προσθέτει νέα, ευρύτερη διάσταση κατά της
ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού και
θέτει επί τάπητος την ανάγκη για ανατροπή
των σχεδιασμών της κυβέρνησης.

και ατομική συλλογή, ή είναι εξ ακούσματος εμπειρία ή και ψιθύρισμα κάποιας μούσας.
Όπως και να έχει το πράγμα η όποια και
ήδη υπάρχουσα εμπειρία και κοινωνική
συμπεριφορά, βολιδοσκοπείται και αφυπνίζεται από αυτή την όλην αναγνωστική περιδιάβαση, αφού άθελα ο εν ηρεμία
αναγνώσκων, ενώ ταυτίζεται κατά την αριστοτελική διάταξη και τραγικώ τω τρόπω
με τα παθήματα του ήρωα, έρχεται μοιραία
και εσχατολογικά στην ικανοποίηση, ότι
αυτός, δηλαδή ο ανακύπτων στο περιεχόμενο της υπόθεσης, είναι και παραμένει
από όλα τα δεινά εκτός του νυμφώνος.
Και όχι μόνο αυτό, αφού εκ των πραγμάτων
του έργου, η Κάθαρση με την αποκατάσταση του δικαίου, καλείται και προσφέρει
την ανακούφιση.
Η αφήγηση διαδράμει σφιχτοδεμένη σε
γλώσσα απλή καθομιλουμένη, χωρίς ανούσια
τεχνικά δαφνοστολίσματα, χωρίς χαλαρωτικά κενά ή “κοιλιές”, αναδεικνύοντας με
αλλεπάλληλες εξελίξεις τον περιγραμματικό
χρόνο ενός αδιαλείπτου ενδιαφέροντος.
Η υπόθεση η οποία συνεχώς συγκρούεται
με το προαναφερθέν κοινωνικό “πρέπει”,
φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τη σκέψη
και τις αρχές της συγγραφέως.

Η αναμονή της λύσης λειτουργεί σε όλες
της σελίδες του βιβλίου, ως τόπος και
χώρος αναψυχής σε βάρος πάντοτε του
ρεαλισμού, που ταλανίζει και συγκλονίζει
την ψυχή του αναγνώστη.
Αλλά το παρόν στην τελική παρουσία του,
παντοδύναμο και εν δικαιοσύνη, φέρνει την
ισορροπία στις πρότερες σελίδες.
Αυτή η “καλλιτεχνική εν εξελίξει”, που απεικονίζεται στη γραφή της Ιφιγένειας δεν
γνωρίζω αν προέρχεται από προσωπική

Περαίνοντας την κριτική μου θα δώσω την
ευχή στη συγγραφέα να μη σταματήσει να
γράφει στο πρώτο της έργο. Προσδοκάται
να οδηγηθούμε εξελικτικά και σε νέα πεδία
της τέχνης της. Και φυσικά τότε η κριτική
θα είναι πολλαπλώς αυστηρότερη.
Θα δώσω όμως και μια συμβουλή, στον υποψήφιο αναγνώστη του “Κηπουρού”.
Μην αρχίσετε να το διαβάζετε βράδυ, προ
του ύπνου σας. Το βιβλίο είναι ανάλαφρο,
αλλά στην αγωνία για το τέλος θα σας βρεί
άγρυπνο η αυγή, και θα χάσετε το πρωινό
σας.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Αννα Μπουζιάνη

Bαγγέλης Κωσταλιάτος
O τελευταίος εθελοντής Βουλιώτης
Οσοι έχετε κάνει πρωτομαγιές και γιορτές στο Πανόραμα Βούλας, δεν μπορεί να μη γνωρίζετε το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη που ήταν μόνιμος εθελοντής σε
κάθε εκδήλωση και σε κάθε πρόσκληση του Δήμου
Βούλας.
Στην προετοιμασία της γιορτής, στα σουβλάκια και
στα κάρβουνα, στις φωτιές...
Ο Βαγγέλης που ήταν εθελοντής πυροσβέστης και
ξημερωβραδιαζόταν στο βουνό να αγναντεύει τις

πλαγιές και τις κοιλάδες, μη τυχόν και πάρουμε
φωτιά.
Αυτός ο Βαγγέλης εδώ
και ένα χρόνο, από την
κακιά εκείνη ώρα που
έπεσε από τη στέγη και
έμεινε στην εντατική του
Ασκληπιείου, μέχρι σήμερα βασανίζεται στο κρεβάτι
του
πόνου,
νιώθοντας στο πετσί του
την απονιά της κοινωνίας
και του Δήμου ειδικότερα.
Ο Βαγγέλης έχει μια πενιχρή σύνταξη, βρίσκεται
ανάπηρος στο κρεβάτι και οι ανάγκες του είναι πολύ
μεγάλες.
Θα πρέπει όλοι μας από το “έχει του” ο καθένας να
δώσει, για να αντέξει η οικογένειά του την πάλη με
την αντιμετώπιση της ανάρρωσής του.

Αν υπήρχε το χρήμα, ίσως σήμερα να ήταν όρθιος ο
Βαγγέλης...
Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, Πανοραμίτης και συνάδελφος εθελοντής του
Βαγγέλη, το έχει θίξει και το έχει φωνάξει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μιλάει σε ώτα μη ακουόντων.
Και είναι καταισχύνη. Γιατί ξοδεύονται χρήματα gia
“τζοβαϊρια” και άλλα “καθρεφτάκια”.

Προ πάντων ο άνθρωπος
Κι ύστερα, φτάνουν τα καμπαναριά και οι τρούλοι.
Φτάνουν τα ...λελούδια και τα γιορτάσια. Γιατί πάντων όλων, ο άνθρωπος!
H Δημοτική Αρχή οφείλει να σκύψει στο πρόβλημα
του Βαγγέλη για να αποδείξει ότι σέβεται και εκτιμά
τους ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους εθελοντικά.
Ναι, θα είναι ο τελευταίος εθελοντής. Γιατί πώς θα
πείσεις τον επόμενο πολίτη να γίνει εθελοντής;

«Το παιδί φοράει κουκούλα»
Βραδάκι, έχεις πάει να πάρεις τα παιδιά σου από το γυμναστήριο κι όπως μπαίνετε στ’ αμάξι γιά να φύγετε, σας την
πέφτει ένα συμβατικό της Ασφάλειας. Ευγενικοί, ζητάνε
ταυτότητα, τα έγγραφα τ’ αυτοκινήτου και πέφτει η πρώτη
βαρύγδουπη ερώτηση:
- Τα παιδιά, είναι δικά σας;
Σού έρχεται ν’ απαντήσεις: «Όχι, από έναν γύφτο τ’ αγόρασα, αλλά δεν μού ‘δωσε απόδειξη», δίνεις τόπο στην οργή
κι επειδή είσαι παλιά καραβάνα, μοστράρεις τα βιβλιάρια
ασφάλισης των παιδιών που πάντα έχεις στο πορτμπαγκάζ,
κοτσάρεις κι ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
που πάντα βρίσκεται στο ντουλαπάκι τ’ αυτοκινήτου κι εύχεσαι να μη σε ρωτήσουν κάτι άλλο, γιατί κάνει κρύο κι έχεις
αρχίσει να φορτώνεις.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

εσύ το απολύτως φυσιολογικό:
- Γιατί μας σταματήσατε;
- Το παιδί φοράει κουκούλα.
Πώωω ...πώωω, τι είπε ο τιτάνας
της παγκόσμιας διανόησης;
Το συνειδητοποιείτε; «Το παιδί
φοράει κουκούλα». Όλοι οι
μεγάλοι ντετέκτιβ της αστυνομικής μυθιστοριογραφίας
υποκλίθηκαν
μπροστά στο ανερχόμενο αστέρι.
Ο Ηρακλής Πουαρό,
ο επιθεωρητής Μαιγκρέ,
ο
Σέρλοκ
Χόλμς, μέχρι και ο
παμμέγιστος επιθεωρητής Κλουζό
υπέβαλλαν τα
σέβη τους στο
ασύλληπτο
αστυνομικό
δαιμόνιο

κούμπωτες κι εσύ ασεβέστατε λαουτζίκο να κυκλοφορείς
καλοντυμένος και κουκουλωμένος, να διεγείρεις την αστυνομική λίμπιντο του κάθε αστυνόμου Σαϊνη και τις «ιδιώνυμες» νομοθετικές ονειρώξεις του κάθε νομοθέτη, κτήνος, έ
κτήνος!
Κουκούλες θα επιτρέπεται να φοράνε μόνο οι υπηρετούντες
στα ειδικά τάγματα των καλών κουκουλοφόρων της Ασφάλειας, που υπάρχουν γιά να συλλαμβάνουν τους κακούς κουκουλοφόρους μπαχαλάκηδες, μόνο που συχνά μπλέκουν τα
μπουτάκια τους οι μεν με τους δε κι όταν τελειώνει το μπαχαλο-μεροδούλι ακούς τον «καλό» κουκουλοφόρο να ρωτάει τον «κακό»:
- Τι έχεις αύριο Μπάμπη;
- Δύο-δέκα δικέ μου, γά..σέ τα.
Στις πρόσφατες διαδηλώσεις γιά την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αυτοί που έφαγαν το ξύλο

Θανάσιμος κουκουλοφόρος

Ορεινός κουκουλοφόρος

Όμως, φευ, πέφτει η δεύτερη ερώτηση αφού απάντησες
σωστά στην πρώτη, μόνο που δεν είσαι σε τηλεοπτική εκπομπή, δεν μοιράζουν δώρα -έτσι και βρεις τις σωστές απαντήσεις- κι εξακολουθεί να κάνει κρύο:
- Τι κάνετε εδώ;
Σε τριβελίζουν πάλι τα διαόλια σου να τ’ απαντήσεις: «Μαθαίνουμε στις γάτες να περνάνε απ’ το φανάρι», αλλά είναι
ευγενικός ο νεαρούλης, μιλάει ήρεμα κι αρκείσαι ν’ απαντήσεις με το εξώφθαλμα προφανές «Πήρα τα παιδιά από το
γυμναστήριο, μας είδατε όταν βγαίναμε» και τον ρωτάς κι

του νεαρούλη, που μέχρι προχθές έπαιζε το ...(το τόπι του
θα έλεγα κακοηθέστατοι, αμάν πιά η πονηριά σας!) ενώ σήμερα «μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει
χιόνι, στα άγρια στα σκοτεινά, στις μαύρες πέτρες στα
στενά, ο μπούλης ξεσπαθώνει, ξεσπαθώ...ω...νει»!
«Το παιδί φοράει κουκούλα». Ρε, να μη βρίσκεται κανας
δικός μας ευφάνταστος μυθιστοριογράφος, να φτιάξει ένα
μυθιστόρημα μούρλια μ’ αυτόν τον τίτλο, να γίνει παγκόσμιο
best seller.
Λοιπόν, μπορούμε να το λύσουμε πανεύκολα το ζήτημα,
...«δημοκρατία» έχουμε κι όποιος ανάγωγος γέλασε, να
έρθει τη Δευτέρα με τον κηδεμόνα του και νά ‘χει αποστηθίσει το εμβατήριο «γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει
πατέρα». Να απαγορεύσουμε την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία και διάθεση όλων των ενδυμάτων με κουκούλα. Διότι
δεν είναι δυνατόν οι κυβερνήτες μας να είναι ρόμπες ξε-

Κουκουλοφόρος από κούνια

της αρκούδας από τα ΜΑΤ και τα λοιπά ακαμάτ, ήταν οι διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φορούσαν κουκούλες; Όχι βέβαια.
Απλώς υλοποιήθηκε η ατάκα Σαμαρά προς ΣΥΡΙΖΑ: «Αυτά
που ξέρατε να τα ξεχάσετε». Τουτέστιν μεθερμηνευόμενον:
«Δημοκρατία έχουμε, όποιον θέλουμε βαράμε και λογαριασμό δεν δίνουμε. Δικαιοσύνη –στο τσεπάκι μας- έχουμε, ότι
αποφάσεις γουστάρουμε βγάζει κι οποιανού δεν τ’ αρέσει,
χε.....με».
- Μαρίαααα ...
- Τι τσιρίζεις χριστιανέ μου;
- Βγάλε την κουκούλα απ’ το μωρό, γρήγορα.
- Μα κάνει ψοφόκρυο έξω, τρελλάθηκες;
- Ρε βγάλτη που σου λέω ...
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Γράμμα προς τον Αη Βασίλη

"Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,

δεν ήμουν καλό παιδί αυτό τον
χρόνο και δεν θα είμαι…
Θέλω ένα Playstation 4 με όλα τα παιχνίδια.
Αν δεν μου το φέρεις, θα βάλω τον γάτο της
αδερφής μου στο μπλέντερ της μαμάς!
Γι’ αυτό, φέρε μου το Playstation 4.
Με αγάπη, Damian"
Αυτό ήταν το γράμμα - προειδοποίηση του 8χρονου
Damian Garside στον Άγιο Βασίλη.
Ο μικρός από τη Βρετανία, έγραψε το γράμμα στο
πλαίσιο εργασίας στο σχολείο και ο δάσκαλός του
έμεινε με το στόμα ανοιχτό με αυτά που διάβασε και
εξέφρασε τους φόβους του για το μέλλον του μικρού.

«Η αστυνομία έβγαλε τα κράνη…
και ενώθηκε με τους διαδηλωτές»
Λένε ότι πριν από ένα σεισμό επικρατεί γαλήνη, σιγαλιά.
Σαν λαός δηλαδή ή που κοιμόμαστε βαριά ή που βρισκόμαστε λίγο πριν το ...μπαμ. Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτή η παραλυσία στην οποία έχουμε “πέσει”.
Προϋπολογισμοί ψηφίζονται, σπίτια μένουν χωρίς
ρεύμα, μπαίνουν σε πλειστηριασμό, η ανεργία και η εκμετάλλευση εργασίας οργιάζουν κι εμείς πέρα βρέχει...
Στην κοντινή μας Ιταλία πάντως, κατάφεραν να κάνουν
αυτό που φαντάζει σαν όνειρο για τα ελληνικά δεδομένα. Διαδήλωσαν και φώναξαν για τα δικαιώματά τους
όλοι κάτω από την ίδια “ταμπέλα” κι όταν λέω όλοι
εννοώ όλοι, ακόμα και η αστυνομία.
Παραθέτω επιστολή που έστειλαν σε ελληνικό site.
«Αναρωτιέμαι γιατί κανείς, μα κανείς δεν μιλάει για ό,τι
συμβαίνει από χτες στην Ιταλία όπου όλα τα κινήματα
ενώθηκαν κάτω από την ομπρέλα των κινημάτων των
“Forconi” και μπλόκαραν όλες τις πόλεις της χώρας για
να αντιδράσουν για τον προϋπολογισμό. Γίνεται χαμός
και η αντίσταση θα είναι διαρκείας, χιλιάδες άνθρωποι
συμμετέχουν, έχουν καταλάβει σιδηροδρομικούς σταθμούς, πολυεθνικές, ο εθνικός οργανισμός είσπραξης
Equitalia, μέχρι που η αστυνομία έβγαλε τα κράνη… και
ενώθηκε με τους διαδηλωτές. Μήπως φοβούνται όλοι
να το δημοσιεύσουν για να μη σηκωθούμε από τον καναπέ και να καταλάβουμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε
να τα καταφέρουμε?
Συγνώμη για τα συντακτικά αλλά είμαι και εγώ Ιταλός,
Omar.»

Και βέβαια “υπάρχει” ο Άγιος Βασίλης
Η κατά τα άλλα γλυκιά διαφήμιση που μας τριβελίζει το μυαλό
τις τελευταίες μέρες με το τραγουδάκι “mamasita donde esta
santa claus”, (μανούλα πού είναι ο Άγιος Βασίλης) μου έδωσε
την αφορμή να γράψω για το πιο πετυχημένο marketing προϊόντος που έγινε ποτέ
στην ιστορία· τον Άγιο Βασίλη.
Ναι, θρησκευτικά υπήρχε ο
Άγιος Βασίλειος, αλλά σίγουρα δεν φόραγε κόκκινη στολή
με μαύρη ζώνη, σκούφο στο κεφάλι και μακριά άσπρη γεννιάδα...
Αυτή η εικόνα που έχουμε εδώ και
περίπου εκατό χρόνια στο μυαλό μας
για τον Άγιο των Χριστουγέννων είναι
ένα ευφυέστατο επίτευγμα μιας διαφημιστικής καμπάνιας του πιο γνωστού μαύρου
αναψυκτικού, που πρωτοσχεδιάστηκε το 1930!
Αν ανατρέξουμε στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, ο Αι
Βασίλης ήταν μικρασιάτης, μελαχρινός, αδύνατος, γελαστός,

με μαύρα γένια και σμιχτά φρύδια. Ντυμένος πάντα σαν βυζαντινός πεζοπόρος με σκουφί και πέδιλα.
Η πιο γνωστή απεικόνιση του αγίου όπως τον ξέρουμε σήμερα, κυκλοφόρησε το 1866, μετά το τέλος του
εμφυλίου πολέμου της Αμερικής, απεικονίζεται να διακοσμεί ένα έλατο, να φτιάχνει
παιχνίδια, να διαβάζει παραμύθια στα
παιδιά και να εξερευνά τον κόσμο με το
τηλεσκόπιό του, προς αναζήτηση
σοφών παιδιών. Αυτό που αποτελεί το πλέον συμπαθητικό
χαρακτηριστικό του Αι Βασίλη
είναι η τρυφερότητα που δείχνει απέναντι στα παιδιά.
Έτσι λοιπόν έχει γίνει παράδοση τα παιδιά να στέλνουν γράμματα και να ζητούν το
δώρο που θέλουν να τους φέρει τα Χριστούγεννα, εφ’ όσον βέβαια είναι καλά παιδιά. Ε, μερικές
φορές βέβαια ακολουθώντας το στραβό κλίμα της εποχής,
ξεφεύγουν “λίγο”, όπως στο γράμμα που βλέπετε αριστερά.

Ενεργειακά γουρούνια
Στο Λέστερ της Μεγάλης
Βρετανίας αποφάσισαν
να χρησιμοποιήσουν γουρούνια για την ηλεκτροδότηση 700 νοικοκυριών.
Ναι σωστά διαβάσατε.

βεύτηκε εντός του μήνα
από το Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών της Βρετανίας (IChemE).
Η εταιρεία βασίστηκε
στη διαδικασία της αναε-

θερμότητας. Επίσης, αποφεύχθηκε η επιβάρυνση
της τοπικής χωματερής
με απόβλητα και υποπροϊόντα της μονάδας.
Τέλος, η διαδικασία παράγει ένα παστεριωμένο
λίπασμα υψηλής ποιότητας, καθαρό από ζιζάνια
και πλούσιο σε άζωτο.
Υπολογίζεται ότι κάθε
χρόνο καταναλώνονται
96 εκατομμύρια τόνοι κοπριάς στη γεωργική γη

της Βρετανίας.
Η παστερίωση βοηθά
στην
ελαχιστοποίηση
των κινδύνων μετάδοσης
αερομεταδιδόμενων βακτηρίων όπως η λιστερία
και η σαλμονέλλα.
πηγή: econews

Ενεργειακές
λύσεις
υπάρχουν πολλές απ’ ότι
φαίνεται, κυβέρνηση που
να τις υποστηρίζει δεν
υπάρχει στην Ελλάδα.

Αποστάγματα του FACEBOOK
Γουρούνια. Και όχι μονο
θα ηλεκτροδοτήσουν την
περιοχή, αλλά θα αποτρέψουν παράλληλα την
απόθεση απορριμμάτων
βάρους 18.000 τόνων στη
χωματερή.
Την τεχνολογία μετατροπής των αποβλήτων σε
ενέργεια ανέπτυξε η βρετανική εταιρεία PROjEN
BioEnergy, η οποία βρα-

ρόβιας χώνευσης κατά
την οποία φυσικά βακτήρια μετατρέπουν βιοδιασπώμενα υλικά σε αέριο.
Πέρα από την παραγωγή
ενέργειας περιορίστηκαν
οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα της μονάδας, αντισταθμίζοντας
εκεινες που παράχθηκαν
κατά την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και

4 Ρε παιδιά, δεν καταλάβατε σωστά για Why faei μίλαγε ο Σαμαράς όχι για wi-fi...
4 Συζητήσαμε για το πετρέλαιο στην πολυκατοικία και όλοι
συμφωνήσαμε τελικά, πως το κρύο κάνει πολύ καλό στην επιδερμίδα!
4 Δεν ξέρω για τον αληθινό Αϊ Βασίλη, αλλά ένας σοκολατιένος που ήταν εδώ μπροστά μου σίγουρα δεν υπάρχει πια...
4 Όχι ότι φυσάει πολύ, απλά ανταλλάσσουμε γλάστρες με
τον απέναντι.
4 Περνάει μια γιαγιά από δίπλα μου και της λέω “τίνος είσαι
‘συ”; Την αιφνιδίασα, δεν το περίμενε.
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επιστολές - σχόλια
Ο αέρας έσπαζε κλαδιά και οι εθελοντές
πυροπροστασίας έκοβαν...
Επιστολή με περίεργο περιστατικό αναφέρει ο Βουλιώτης ενεργός πολίτης, Δημ.
Ηλιού, το οποίο δημοσιεύουμε, γιατί ίσως δοθούν υπεύθυνες απαντήσεις.
Συνέβη ένα ιδιαίτερα αλλοπρόσαλλο γεγονός και θεωρήσαμε ότι καλό είναι να
δημοσιοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί
οποιαδήποτε παρόμοια συμπεριφορά.
Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 εξερχόμενοι της οικίας μας διαπιστώσαμε οτι αρκετά κλαδιά, ενός ελατοειδούς που
έχουμε φυτέψει προ εικοσιπενταετίας
στο εσωτερικό τμήμα του πεζοδρομίου
μας, ηταν κομμένα και ακουμπισμένα στο
κομμάτι του πεζοδρομιου που χρησιμοποιούν οι διερχόμενοι.
Μετα από καποια ωρα ανακαλυψαμε ότι
τα κλαδιά ειχαν απομακρυνθεί.
Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποιός
ηταν δυνατόν να καταστρέψει ενα δενδρο χωρις λόγο.
Κάποιος γείτονας μάς ψιθυρισε κάτι,
αλλά μας φάνηκε τουλάχιστον ως εξoργιστική ανοησία και βέβαια δεν την λαβαμε υπ’οψιν.
Το Σαββατο 7 Δεκεμβρίου στο γραφείο
των Εθελοντών Πυροπροστασίας, απέναντι από την είσοδο του Κοιμητηριου
της Βούλας, εκει που αξιόλογοι συνδημότες μας ξοδεύουν πολλές ώρες από
την προσωπική τους ζωή για την ασφαλεια της Περιοχης, εγινε ο εξης διαλογος.
1η Ερωτηση: “μηπως γνωριζετε ποιοι
κλάδεψαν δένδρα στην οδό Πειραιώς
στα Δικηγορικα της Βουλας;”
Απαντηση: “Εμεις, γιατι μετα τον τρομερό αέρα αρκετά δένδρα και κλαδιά
ειχαν μεταβληθει σε απειλη για τους κατοικους”.
Πολύ σωστά και μπράβο τους. Εκαναν
κάτι που προφανέστατα ηταν αρμοδιότητα των τοπικών αρχών.

2η Ερωτηση: “Και τα κλαδια του ελατοειδους που δεν ειχε υποστει την ενταση
του αερα ποιος τα εκοψε σε υψος 3,5μετρων. Εμποδιζαν τους περαστικους σε
αυτό το υψος;”
Απαντηση: “Εμπόδιζε τα καμιόνια να
περνουν την Πειραιώς”.
Αποσβολωμένοι από την απάντηση, συνεχίσαμε: “γνωριζετε ότι στην είσοδο της
Πειραιώς υπαρχει απαγορευτικη σήμανση για τα οχηματα ανω των 5 τοννων; Και ελπιζουμε να μη χρειαζεται να
ανεβαινουν στα πεζοδρομια για να διασχισουν παρανόμως τον δρομο”.
Επισης, “Κινεισθε αυτονομα η σε συνεννοηση με τον Δημο;”.
Απαντηση: “Αυτές τις οδηγιες ειχαμε
από τους προισταμένους μας που συνεννοούνται με τον Δημο”.
Οπότε επικοινωνήσαμε με το τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου οπου μας διαβεβαίωσαν ότι δεν ειχαν ιδέα και ούτως ή
άλλως αν υποπέσει κάποιο γεγονός στην
αντίληψη τους επικοινωνουν με τους Δημοτες προηγουμενως.
Συμπέρασμα. Οι Εθελοντες με τις παγκοίνως γνωστές ευαισθησίες τους ενήργησαν αυτοβουλως καταστρέφοντας ένα
καλλωπιστικο δενδρο που εξωράιζε το
συγκεκριμενο δρομο? Εδωσαν προτεραιοτητα στα “καμιονια”, που περνούν παρανόμως εις βαρος των δενδρων.
Ασυνενοησια; υπερβαλων ζηλος;
Καλό θα ηταν να μάθουμε.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Δημητριος Π. Ηλιού

O Δήμος 3Β συνεχίζει τις κατασχέσεις καταθέσεων
τραπεζικών λογαριασμών αδύναμων δημοτών,
αλλά θεσπίζει κοινωνικά επιδόματα για αδύναμους δημότες!
Στην τελευταία συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου
(9.12) ακούστηκε από τη διοίκηση του δήμου, για άλλη μια
φορά, αυτό που πλέον έχουν
εμπεδώσει και βιώνουν πολλοί
συνδημότες μας.
Οτι δηλαδή, η δημοτική Αρχή,
παρά την ομόφωνη απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου
την 1.7.2013, θα συνεχίσει τις
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ακόμα και συνταξιούχων
με
σοβαρά
προβλήματα υγείας, που δεν
μπορούν πλέον να επιβιώσουν.
Για άλλη μια φορά έγινε επίκληση της “νομιμότητας” για
να στηριχθεί η αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η διοίκηση του
δήμου. Για να δικαιολογηθεί το
γεγονός ότι 88χρονος συνταξιούχος με σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν μπορεί να
ζήσει επειδή ο δήμος προχώρησε σε κατάσχεση.

Ενα θέμα που είχε "φέρει" η
δημοτική παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” στο δημοτικό συμβούλιο και με αφορμή αυτό το
δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα να "παγώσει" τις κατασχέσεις σε
πολίτες που αποδεδειγμένα
έχουν οικονομικά προβλήματα.
Ομως, αυτό που προκαλεί περισσότερο απ' όλα είναι ότι:
Την ίδια στιγμή που η διοίκηση
του δήμου ομολογεί ότι θα συνεχίσει τις κατασχέσεις, δηλώνει προκλητικά ότι για όσους
έχουν ανάγκη (ακριβώς επειδή
ο δήμος έχει κατασχέσει τα
χρήματά τους) θα θεσπίσουν
κοινωνικά επιδόματα!
Και πως όσοι από τους δημότες
- στους οποίους έχει επιβληθεί
κατάσχεση - το χρειαστούν,
μπορούν να βοηθηθούν από
κοινωνικές δομές του δήμου,
όπως το κοινωνικό ιατρείο!

Αυτή είναι η ουσία όσων είπαν
στη συνεδρίαση της 9ης Δεκέμβρη, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ζαχαράτος και ο
δήμαρχος κ. Πανάς.
Η διοίκηση του δήμου με το
ένα χέρι κάνει κατασχέσεις
και με το άλλο λέει πως θα
δίνει κάποια ψίχουλα, “πουλώντας” φιλανθρωπία.
Η πολιτική τους αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο.
Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να εγκαινιάσουν πολλά
κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά
φαρμακεία και κοινωνικά παντοπωλεία για να εξυπηρετήσουν τους δημότες που θα
υποστούν τις συνέπεις της πολιτικής τους.
Και θα το διαφημίζουν ως “κοινωνική πολιτική”...
Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Κώστας Πασακυριάκος

O Δήμος έχει κινηθεί στην περίπτωση του ........
μέσα στα περιθώρια που του επιτρέπει και του ορίζει ο νόμος
Στον αντίλογο ο αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος,
είχε καταθέσει στο προεδρείο σχετική επιστολή
στην οποίας σημειώνει: «Από τη στιγμή που βεβαιωθεί μία οφειλή, δεν μπορεί να διαγραφεί παρά
μόνον στις εξής περιπτώσεις (i) αν ο οφειλέτης
αποβιώσει χωρίς κληρονόμους, (ii) αν ο οφειλέτης
δεν έχει καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξής της δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα για 3
έτη, (iii) αν ο οφειλέτης δεν έχει περιουσία και
είναι αγνώστου διαμονής, (iv) αν η βεβαίωση έγινε
κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη
φορολογητέα ύλη ή ως προς το πρόσωπο του
οφειλέτη.
Κι ακόμη: «Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσό-

δων (ΚΕΔΕ) υποχρεώνει την Ταμειακή Υπηρεσία
να δεσμεύσει τη φορολογική ενημερότητα του
οφειλέτη και να επιδιώξει την είσπραξη της ως
άνω οφειλής με αναγκαστικά μέσα, όπως ενδεικτικά με την κατάσχεση υπολοίπων τραπεζικών
λογαριασμών.
Η επιβολή της κατάσχεσης δεν γνωστοποιείται
στον οφειλέτη, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η
αποστολή τριών ειδοποιήσεων. [...]
Από τη στιγμή που επιβληθεί κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό οφειλέτη, απαγορεύεται η
άρση αυτής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της
οφειλής (ν.4152/2013, άρ.1, παρ. 9γ).

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
H μνημονιακή κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει τους δανειστές και τους κερδοσκόπους, ντόπιους και ξένους, αποφάσισε να ξεκινήσει το ξεπούλημα και την τσιμεντοποίηση
των ακτών του Σαρωνικού από τη χερσόνησο της Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με το προωθούμενο ειδικό χωροταξικό σχέδιο,
που βρίθει νομικών και πολεοδομικών παραβάσεων, τμήμα
των 3 ξενοδοχείων πρόκειται να κατεδαφιστεί και να ανεγερθούν επί πλέον 39.500 τμ πολυτελών κατοικιών, που
θα καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της συνολικής έκτασης της χερσονήσου. Ενεργώντας με πλήρη μυστικότητα
και αγνοώντας τη γνώμη σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας
και της δημοτικής αρχής προσπαθούν να εκποιήσουν δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και 18χλμ, ακτής,
όπως και περιοχές απολύτου προστασίας σύμφωνα με το
ΠΔ 254/04.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ λία για τη Σωτηρία της Χερσονήσου της Βουλιαγμένης
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους
που εκποιούνται ταυτόχρονα και στην ίδια περιοχή προστατευόμενοι αρχαιολογικοί χώροι, φυσικά οικοσυστήματα και τεράστιες παραλιακές εκτάσεις. Εκτός όμως από
το περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό έγκλημα που σχεδιάζεται οι πολίτες θα αποκλεισθούν από
την περιοχή, διότι οι επενδυτές θα επιτρέπουν κατά βούληση (και έναντι τιμήματος φυσικά) την πρόσβαση και στα
δάση και στους αρχαιολογικούς χώρους και στη θάλασσα.
Πολίτες της Αττικής
Είναι σίγουρο ότι αν το έγκλημα αυτό περάσει, η ίδια τύχη
περιμένει και τις υπόλοιπες ακτές και γενικά τη δημόσια
περιουσία της χώρας μας. Για το λόγο αυτό η Πρωτοβου-

καλεί πρωτίστως το Δημοτικό Συμβούλιο, τις δημοτικές παρατάξεις, τις συλλογικότητες και τους πολίτες του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς και τους φορείς και
τους πολίτες όλου του παραλιακού μετώπου και του λεκανοπεδίου να συμπράξουμε σε Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα
με στόχο όχι μόνο το σταμάτημα της εκποίησης της Χερσονήσου της Βουλιαγμένης, αλλά γενικότερα για την αποτροπή εκποίησης της δημόσιας περιουσίας.
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ
“ΑΝΑΤΡΟΠΗ”, ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΓ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒ/ΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
πληροφ. 6934239530 - 6973005245 - 6977253957 - 6977990887
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40.000 Κλήσεις “χριστουγεννιάτικος μποναμάς” στα 3Β
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, με
τίτλο “Χριστουγενιάτικος μποναμάς”, για τις
κλήσεις που δέχτηκαν χιλιάδες πολίτες για
παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
και παράνομης στάθμευσης στο Δήμο 3Β και
από τις τρεις κοινότητες (Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης).
40.000 κλήσεις!!!
― Κλήσεις που χρονολογούνται από το
2007!!!
― Κλήσεις που έχουν πληρωθεί και καλούνται οι πολίτες να ξαναπληρώσουν.
― Κλήσεις που μετά από ένσταση του “παραβάτη” μηδενίστηκαν
― Κλήσεις που έκαναν ένσταση και περίμεναν ειδοποίση, αλλά και
― Κλήσεις που ποτέ δεν γνώρισαν οι οδηγοί
των οχημάτων, αφού ποτέ δεν βρήκαν ειδοποίηση πάνω στο όχημα.
― Κλήσεις που έχουν “ταξιδέψει” σε όλη την
Αττική και όχι μόνο!
Τα τηλέφωνά μας χτυπούν ασταμάτητα από
οργισμένους αναγνώστες, για να μας δηλώσουν άλλη μία παράλογη ειδοποίηση...
Οπως διαφαίνεται για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες “πέταξαν” το μπαλάκι στον πολίτη. Αντί
να κάτσουν να ξεκαθαρίσουν το αρχείο, έστειλαν σε όλους τους “παραβάτες” από το 2007
ειδοποιητήρια. Ετσι πρέπει ο κάθε πολίτης να
παρατάει τη δουλειά του και να τρέχει στο Δημαρχείο για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας!
Ετσι, αναμενόμενο ήταν, στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. την περασμένη
Δευτέρα 9/12, να γεμίσει η αίθουσα από διαμαρτυρόμενους πολίτες.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
Παρακαλώ θερμά όπως αναγνώσετε την παρούσα κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προς
ενημέρωση των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων.
Θα ήθελα με την παρούσα να σας γνωρίσω ότι η
Ταμειακή Υπηρεσία απέστειλε ταχυδρομικά στα
τέλη Νοεμβρίου χιλιάδες ειδοποιήσεις που αφορούν την πληρωμή προστίμων για παραβάσεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έλαβαν
χώρα κατά τα έτη 2007 έως 2012.
Οι ειδοποιήσεις αυτές στέλνονται με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι οι προηγούμενες διοικήσεις δεν κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τα
στοιχεία των παραβατών και να βεβαιώσουν τα
σχετικά πρόστιμα.
Εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην αποστολή των ειδοποιήσεων, και λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των βεβαιωθεισών
παραβάσεων, είναι επόμενο να υπάρχουν και
πολυάριθμα προβλήματα.
Η Ταμειακή Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εσόδων και
το Γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών είναι
καθημερινά, τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά, στη διάθεση των πολιτών που έχουν να
διατυπώσουν ενστάσεις ως προς κάποια ή κάποιες ειδοποιήσεις που έλαβαν, και εξυπηρε-

Ζαχαράτος, είχε καταθέσει στο προεδρείο
σχετική επιστολή, ίσως για να προλάβει αντιδράσεις ή για να “χρυσώσει” το χάπι.
Επιστολή στην οποία παραδέχεται τα λάθη
των υπηρεσιών και μας ενημερώνει ότι τώρα
οι υπηρεσίες του Δήμου ενεργούν για την
επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή κατόπιν

Επέδειξε αποδείξεις πολιτών που είχαν πληρωμένες τις κλήσεις, αλλά είχαν λάβει ειδοποίηση για να πληρώσουν!
Αναφέρθηκε σε e-mail που έλαβε από πολίτη
Γ.Μ. που τον ευχαριστεί για το “χριστουγεννιάτικο δώρο” που του έστειλαν με την κλήση
που του είχε κόψει η Δημοτική Αστυνομία για

εορτής και αφού επιβαρύνθηκε ο Δήμος με
ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για να ταχυδρομήσει 40.000 ειδοποιητήρια ανά την Ελλάδα. Μας λέει επίσης ότι: “Οι υπηρεσίες δεν
θα ενεργήσουν καμμία ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης των ανωτέρω προστίμων, εάν
προηγουμένως δεν εξεταστούν οι οικείες ενστάσεις”.
Την δημοσιεύουμε παρακάτω.

ολιγόλεπτη στάση, που λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, όταν τους επέδειξε τα χαρτιά του έσβησαν την κλήση, αλλά παρέλαβε κι
αυτός ειδοποίηση για πληρωμή!
Οπως είπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος:
«Οι προηγούμενες διοικήσεις δεν μπορούσαν
να στείλουν τις κλήσεις, όχι γιατί αδιαφόρησαν γενικά και αόριστα (όπως σημειώνει στην
επιστολή του ο αντιδήμαρχος), αλλά γιατί δεν
είχαν πρόσβαση στο ΚΕΠΥΟ, γιατί είχε μπλοκάρει την όλη διαδικασία η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών δεδομένων.
Οι κλήσεις δεν εστάλησαν γιατί υπήρχαν ανυ-

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Γρ. Κωνσταντέλλος, έθεσε ευθύς εξ’ αρχής το
θέμα επί των πραγματικών διαστάσεων.
τούν ήδη καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας.
Τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι υπηρεσίες και ήδη επιλύουν συνοψίζονται στα εξής:
(α) Παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί σε λάθος

πρόσωπο, λόγω σφάλματος του οργάνου που
βεβαίωσε την παράβαση ή του υπαλλήλου που
καταχώρησε την κλήση στα συστήματα του
Δήμου.
(β) Παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί σε λάθος
πρόσωπο λόγω μεταβίβασης του οχήματος.
(γ) Παραβάσεις που έχουν εξοφληθεί στα ταμεία του Δήμου, αλλά κατά την πληρωμή δεν
δηλώθηκαν σωστά τα στοιχεία του οφειλέτη.

(δ) Παραβάσεις που έχουν διαγραφεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, αλλά οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εγγραφεί στα βιβλία
του Δήμου.
(ε) Παραβάσεις που έχουν εγγραφεί κανονικά
στα βιβλία του Δήμου, αλλά για τις οποίες ο παραβάτης δεν βρήκε στο όχημά του την πρωτότυπη κλήση, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα να
πληρώσει εγκαίρως το πρόστιμο και να τύχει έκπτωσης 50%.
Οι υπηρεσίες του Δήμου ήδη ενεργούν για την
επίλυση των ανωτέρω υπό (α) έως (δ) προβλημάτων και θα εισηγηθούν τις σχετικές διαγραφές και τις κατά περίπτωση επαναβεβαιώσεις
των οικείων προστίμων. Εξετάζονται ήδη όλες
οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι συμπολίτες
μας και θα δοθούν οι κατά το νόμο λύσεις.
Οι υπηρεσίες δεν θα ενεργήσουν καμία ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης των ανωτέρω
προστίμων, εάν προηγουμένως δεν εξεταστούν
οι οικείες ενστάσεις.
Ως προς το πρόβλημα (ε), και επειδή η Οικονομική Υπηρεσία δεν μπορεί να δώσει κάποια λύση
στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, ενδεχομένως θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στη σημερινή ή σε προσεχή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

πέρβλητα νομικά προβλήματα.
Εσείς κ. Ζαχαράτε, τα πήρατε τα έγγραφα τα
στείλατε, αλλά συγχρόνως, στείλατε σε ανθρώπους που έχουν πληρώσει.
Την ίδια στιγμή όργανα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα (στο Δήμο Βούλας ήταν η Δημαρχιακή Επιτροπή) στο Δήμο Βάρης και
Βουλιαγμένης ήταν τα γραφεία των Δημάρχων, υπήρχαν διαδικασίες αίτησης που οι αιτήσεις αυτές δικαιώνονταν.
Αποτέλεσμα αυτών είναι να προπηλακιζόμαστε και εγώ και οι συνάδελφοι γιατί η υπηρεσία δεν έκανε καλά τη δουλειά της.
Εάν τελικά μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη
δουλειά μας σωστά, οφείλουμε σήμερα να πάρουμε απόφαση», εξήγησε.
Εθεσε αίτημα στο προεδρείο να συζητηθεί το

θέμα ως έκτακτο προ ημερησίας με συγκεκριμένη πρόταση:
― Να βγάλουμε ανακοίνωση στα τοπικά μεσα
να ειδοποιήσουμε τον κόσμο και τις υπηρεσίες μας, ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει το αρχείο
για το ποιος έχει πληρώσει και ποιες κλήσεις
έχουν διαγραφεί δεν πληρώνει κανένας τίποτα.
―Αυτοί που δεν βρήκαν στο όχημά τους την
πρωτότυπη κλήση
― όλες οι υπόλοιπες κλήσεις που δεν έχουν
πληρωθεί ή δεν έχουν διαγραφεί δια της νομίμου οδού από τα όργανα των Δήμων θα δώσετε περιθώριο 10 - 15 ημερών όπου όλοι θα
έχουν δυνατότητα να πληρώσουν 50%. Γι’
αυτό χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν χρειάζεται να πέσει ο πέλεκυς επί δικαίων
και αδίκων, κατέληξε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Καταγγέλθηκε από τους
περισσότερους συμβούλους
Για το θέμα μίλησαν και άλλοι σύμβουλοι,
όπως ο Δ. Δαβάκης που μίλησε «για όργιο
κλήσεων και από τις 3 δημοτικές ενότητες.
Επιχείρηση σκούπας εσόδων».
«Θεωρώ κατάντια να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα του Δήμου χαρατσώνοντας τους πολίτες», τόνισε ο Παν.
Καπετανέας.
«Πόσα κόστισαν οι αποστολές 40.000 κλήσεων;» ήταν το εύλογο ερώτημα του Ντ. Καραγεώργου και τόνισε «να ψάξει η υπηρεσία
να βρει τα δικά της λάθη πρώτα».
«Τρομακτική πίεση άσκησαν στους πολίτες
χρονιάρες μέρες οι κλήσεις», τόνισε ο αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος.
Ενδιαφέρουσα ήταν και η πρόταση του Μαν.
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Δασκαλάκη να διαγραφούν οι κλήσεις που έχουν κοπεί προ
“Καλλικράτη”.
To θέμα αποφασίστηκε να συζητηθεί εκτάκτως και ο Γρ. Κωνσταντέλλος κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση:
α) Η Οικ. Υπ. να επανεξετάσει και διορθώσει τις καταστάσεις
β) Με δημόσια ανακοίνωση να ενημερωθεί το κοινό
γ) Μετά τη διόρθωση του αρχείου να δοθεί ένα 10ήμερο για
τους ενδιαφερομένους και να πληρώνουν το 50%
δ) Οι υπηρεσίες να μην προχωρήσουν σε είσπραξη βεβαίωσης
και να δώσουν παράταση ένα μήνα.
Τελικά δεν υπερψηφίστηκε η πρόταση και το θέμα έμεινε μετέωρο... Δαβάκης, Νιτερόπουλος έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ η
Τσιριγώτη καταψήφισε με το αιτιολογικό ότι δεν θέλει να καλύψει αμαρτίες του παρελθόντος Δήμου Βουλιαγμένης.
Είναι τουλάχιστον αναλγησία την ώρα που χειμάζεται ο λαός,
να έρχονται χριστουγεννιάτικα να ζητάνε χαράτσια επί δικαίων και αδίκων και να έχουν το θράσος να προτείνουν στους
πολίτες να πάνε στο Δήμο να στηθούν στην ουρά, να επιδείξουν την απόδειξη αν έχουν πληρώσει, ή να δηλώσουν ότι δεν
έχουν παραλάβει ειδοποίηση ή ότι δεν είναι ελέφαντες...
Μπορούν, μας είπε ο αντιδήμαρχος και να τηλεφωνήσουν σε
ένα νούμερο που ποτέ δεν απαντάει ή μονίμως μιλάει. Είναι
ντροπή, χριστουγεννιάτικα.

Να ψηφιστεί ομόφωνα να μη χάσουμε χρόνο
Για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βάρης
Τοπικό Συμβούλιο είχε η
Ενότητα της Βάρης, την Τετάρτη 11/12 για το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο της
Βάρης (ΓΠΣ), για το οποίο
πρέπει να απαντήσουν προς
τον Οργανισμός Σχεδίου
Αθήνας (ΟΡΣΑ) προκειμένου
να προχωρήσει.
Πολύς ο κόσμος και πολλοί

ΓΠΣ της Βάρης.
Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ,
εκδόθηκε 21/10/2013.
Είναι απολύτως αναγκαίο να
ολοκληρωθεί το ΓΠΣ, γιατί η
Βάρη έχει μείνει πίσω, αφού
το τελευταίο ΓΠΣ έχει εγκριθεί το 1986.
Χωρίς το ΓΠΣ δεν μπορεί να

Ο Χρ. Γιαννακόπουλος επεσήμανε ότι «το ΓΠΣ είναι
ένα power game. Υπήρξαν
κάποιοι πολύ δυνατοί που
προσπάθησαν να το μπλοκάρουν.
Είναι
αποφασιμένος
ο
Δήμος να δώσει μάχη και να
ματώσει. Εχουμε να τα βάλουμε με ιερά τέρατα. Εχει
ανοίξει “πόρτα” για ενστάσεις στην περιοχή Φλέμιγκ
και πίσω από το SOS».
Για απειλές μίλησε και ο

Εφυγε από τη ζωή
ο Σπύρος Δαμηλάκος

Επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Τη Δευτέρα 16/12, στις 7μ.μ. θα συζητηθεί το θέμα των παραβάσεων στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τι να πω για τους ταλαίπωρους γονείς και παιδιά του 6ου
Νηπιαγωγείου; Είναι η τρίτη φορά που καταλαμβάνουν την
αίθουσα του Δ.Σ. μέχρι αργά τη νύχτα να πάρουν μία θετική
απόφαση για το πού θα στεγαστούν τα παιδιά, αλλά κάτι
τα λάθη της Δημοτικής Αρχής, κάτι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν βλέπω να μπαίνουν σε τάξεις τα παιδιά...
Για το συμβάν που διεμείφθη μεταξύ του Δημάρχου και της
Ν. Καραγιάν δεν θα το συζητήσω, ούτε θα το αναπαράξω,
ούτε θα το προβάλω στο βίντεο που τράβηξα.
Είναι ατύχημα για το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιου είδους σκηνές, που υποβαθμίζουν τους θεσμούς και
αποθαρύνουν τους πολίτες να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις απαξιώνοντας ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για τις κατασχέσεις των καταθέσεων δημοτών από το
Δήμο τα γράφει πολύ καλά ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Πασακυριάκος στη σελίδα 11.
Αννα Μπουζιάνη

δημοτικοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, ο Γρ.
Κωνσταντέλλος, ο Παν. Καπετανέας, Γ. Σκουμπούρης,
Δ. Δαβάκης, Μ. Δασκαλάκης, Λ. Αργυροπούλου, παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι της
Βάρης (Χρ. Γιαννακόπουλος)
και ο υποψήφιος δήμαρχος
Δημ. Κιούκης.
Παρών και ο μελετητής Παναγιώτου που έχει συντάξει
το σχέδιο.
H Διοίκηση του ΟΡΣΑ το
ενέκρινε εξαιρώντας όμως
κάποια σημεία και το έχει
στείλει πίσω στο Δήμο 3Β
προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης, πάνω στο νέο

Η χερσόνησος του Αστέρα
πουλήθηκε σε Αραβες και Τούρκους
To “διαμάντι” της Αττικής,
το πουλήσαμε. Οχι τα κτήρια, τη γη που τα περιβάλλει!
Μαζί με τα κτήρια και τη γη,
πουλήσαμε και την τεράστια κληρονομιά που μας
άφησαν οι πρόγονοί μας.
Τον Ναό του Ζωστήρα
Απόλλωνα, τον οίκο του
ιερέα και πολλά άλλα τμήματα αρχαίων που περιβάλ-

λονται μέσα στη χερσόνησο!
Tα δώσαμε στους Αραβες
και τους Τούρκους να μετατρέψουν όλη τη χερσόνησο
σε μία συνοικία με 59.000
τ.μ. κατοικίες και με επέκταση άλλα 80.000 τ.μ. που
βρίσκονται γύρω από το
Ορφανοτροφείο.
Ενα ξενοδοχειακό συγκρότημα είχαμε αξιοπρεπές,

Παν. Καπετανέας (τέως δήμαρχος Βάρης). Πρέπει να
βάλουμε κάποια μέτρα. Ομόφωνες αποφάσεις και από το
τοπικό και από το δημοτικό
συμβούλιο είναι η μόνη μας
ελπίδα. Να το ψηφίσουμε με
τις
παρατηρήσεις
που
έχουμε και να κάνουμε μία
σύσκεψη οι επικεφαλής.
Το Τοπικό ψήφισε ομόφωνα.
Μένει να δούμε τι θα πράξει
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αννα Μπουζιάνη

πάνω στο νερό, με διεθνή
ακτινοβολία και θα το μετατρέψουμε σε σπίτια και
βίλες.
Αλλά ονειρεύονται οι
“επενδυτές”, χωρίς να σκέφτονται ότι κάτω απ’ αυτά
τα χώματα άφησαν οι πρόγονοί μας, την ιστορία μας.
Αν τους αφήσουμε να τα
συλήσουν δεν θα είμαστε
άξιοι απόγονοί τους.

προχωρήσει κανένα έργο
υποδομής.
Τα σημεία που άφησε απέξω
ο ΟΡΣΑ είναι ένα τμήμα
στην περιοχή Φλέμιγκ, από
την Αφροδίτης (Βάρκιζα)
προς τα πάνω αριστερά, στη
Λαθούριζα
(Καλαμάτας
μέχρι κτήμα Κανελλόπουλου), στα Ψαράδικα και
πίσω από το SOS.
Αυτό το επεσήμαναν πολλοί
ως ιδιαίτερα αρνητικό, γιατί
εξαιρεί τις μεγάλες ιδιοκτησίες.
Το επόμενο βήμα είναι η
γνωμοδότηση των εμπλεκομένων φορέων και η τελική
έγκρισή του για να υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση
και να επικυρωθεί η ισχύς
του.

Μας αποχαιρέτισε την ημέρα της ονομαστικής του εορτής
(Αγ. Σπυρίδωνα), ο Μανιάτης και Γλυφαδιώτης καθηγητής
χημικός-οινολόγος (με σπουδαία καριέρα σε μεγάλες επιχειρήσεις οινοποϊας στην Ελλάδα και στη Γαλλία) Σπύρος Δαμηλάκος, σύζυγος της Μαίρης Δαμηλάκου και
πατέρας του πλαστικού χειρουργού Πέτρου Δαμηλάκου.
Η εξόδιος ακολουθία του
έγινε την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στον Αγιο Κωνσταντίνο
Γλυφάδας,
χοροστατούντος του Μητροπολίτη κ. Παύλου.
Είχαμε ανταμώσει πριν
δύο εβδομάδες, για μια
τελευταία ματιά στο συγγραφικό έργο, που ετοίμαζε για την αγαπημένη
του Μάνη «ένα ιστορικό στασίδι που κινδυνεύει να σβήσει
και που δεν πρέπει να χαθεί», όπως χαρακτηριστικά γράφει
στην εισαγωγή του.
Δεν πρόλαβε να το δει τυπωμένο...
O Δημήτρης Δαβάκης, εκφώνησε μικρό επικήδειο, ως Μανιάτης κι αυτός.
Αννα Μπουζιάνη

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655
6937 153052

www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Κατερίνα, Γκουλιούμη Μαρία
Τηλ: 22990-20124, Fax: 2299020013
e-mail: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 18-10-2013
Αρ. Πρωτ. : 694
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ 3/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
To N.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ' αριθμ. 10/19-03-2013
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκoπούλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το
έτος 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας
ΠΛΗΡΟΦ.: Ανδρώνης Χριστόφορος
Λεωφ. Καραμανλή 85, Άρτεμις
Αττικής, Τ.Κ.190 16
Τηλ.: (22940) - 80000
Fax: (22940) - 45564
Αριθ. Πρωτ.: 48107/10.12.2013
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση προτεινόμενης
τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.
148 της Π.Ε. 2 της Δ.Ε. Σπάτων
του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την 348/2013 απόφαση του το

5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17190/
14621/29-03-2013 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Εισηγητική Έκθεση
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
το έτος 2013, στο ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκoπούλου
Μεσογαίας,
προς το Υπουργείο
Εσωτερικών.
6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/
102/15321/29-7-13 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄),
όπως ισχύει.
7. Το υπ΄αριθμ. 34522/30-08-2013
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
8. Την υπ΄αριθμ. 43/01-10-2013
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκoπούλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», περί καθορισμού
του αριθμού και των ειδικοτήτων
του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
9. Την υπ΄αριθμ. 62/03-12-2013
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκoπούλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», για τον καθορισμό
της δομής απασχόλησης του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
έτους 2013.
10. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1703/τ.Β’/0108-2011, περί συγχώνευσης των
Νομικών Προσώπων: A) Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων
Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ),
Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο
Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και σύστασης
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δημοτικό Συμβουλίο Σπάτων εγκρίνει την κατ' αρχήν ανάρτηση προτεινόμενης τροποποίησης
του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
στο Ο.Τ. 148 της Π.Ε. 2 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου
Σπάτων -Αρτέμιδος, κατόπιν συμμόρφωσης της υπ' αρ. 10138/2007
Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία έγινε
άρση απαλλοτρίωσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν
γνώση αυτών και να υποβάλουν
τυχόν ενστάσεις σε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ με τον
διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» και
την υπ΄αριθμ. 774/12-11-2013 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», ότι
στον υπό ψήφιση νέο Ο.Ε.Υ του
Ν.Π.Δ.Δ., προβλέπονται 25 θέσεις
με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ..
11. Τις υπ΄αριθμ. 692/18-10-2013
(ορθή επανάληψη) και 775/12-112013, βεβαιώσεις του Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», περί
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη
της δαπάνης πρόσληψης του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
12. Την υπ΄αριθμ. 693/18-10-2013
βεβαίωση (ορθή επανάληψη), του
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος», ότι οι θέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, προβλέπονται στον υπο ψήφιση νέο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ
και είναι κενές.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων,
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο
Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμ.
σύμβασης
ατόμ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Μαρκόπουλο
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
8 μήνες
1
150
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Μαρκοπούλου
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
151
»
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
»
ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
8 μήνες
1

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Κ.Καραμανλή 18 – ΒΟΥΛΑ
Πληροφ.: Δ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 213 2020131 - 213 2019955
Fax: 213 2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 12-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 67938
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοικτό
δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές για την προμήθεια
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
με αριθμό μελέτης 37/2013 της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (συνολικός προϋπολογισμός 123.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και
συγκεκριμένα 8 ομάδες διαφορετικών προϊόντων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μέσω
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όπως
αυτός αναφέρεται αναλυτικά στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, το
άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα
Καλλικράτης),την
υπ.αρ. Π1/814/2-5-2013 απόφαση
έγκρισης στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών, την με αρ. Πρωτ.
65110/3-12-2013 σχετική Διακήρυξη
και την Τεχνική Μελέτη με α/α

37/2013.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. και λήξης 10.30 π.μ. κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό
6.150,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5€ από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 16-12-2013 έως Πέμπτη 23-12014 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
150
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) ‘Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή
Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή, ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ).
(Ν. 3919/2011 και 4038/2012).
3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής
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Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(IEK) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική
αρχή, ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού
νοσηλευτή. (Ν. 3919/2011 και 4038/2012).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «27-09-2013» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των
κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και
μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία
του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013»] και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03/10/2013», να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής. Θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το
οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την υπόψη κας Κιμπεζή Κατερίνας, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20124).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα
αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ
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"Στις διαδρομές των λιγνιτωρύχων
και Μεταλλωρύχων της Ελλάδας"

Αφιέρωμα στο
Μανόλη Αναγνωστάκη
Αλλη μια όμορφη εκδήλωση επεφύλασσε ο “Ξενοφών” το
νομικό τμήμα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με τα “Ποιητικά
αναλόγια”. Σ’ αυτό το “αναλόγιο” παρουσίασαν τον ποιητή
Μανόλη Αναγνωστάκη.
Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Οργανισμού Παναγιώτα Μάρκου, ενώ την παρουσίαση έκανε η Ομότιμη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, ποιήτρια, μέλος της
Εταιρείας Συγγραφέων, Αντεια Φρνατζή

Η 1η Ημερίδα με θέμα "Στις διαδρομές των λιγνιτωρύχων και Μεταλλωρύχων της Ελλάδας" που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού σε
συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής και το Δήμο Λαυρεωτικής πραγματοποιήθηκε
στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου στις 8/12 με πολύ
μεγάλη συμμετοχή.

Πεζολογική απλότητα και συχνά απαισιοδοξία χαρακτηρίζουν την

Περιήγηση στο Οχυρό
της Ραφήνας

Συμμετείχαν εισηγητές από Διασταύρωση Ραφήνας,
Ν.Ιωνία, Περιστέρι, Κύμη, Λίμνη Ευβοίας, Αλιβέρι,
Μολάους, Σύρο, Μήλο, Σέριφο, Στρατώνι Χαλκιδικής
και Λαύριο. Προβλήθηκε βίντεο από τα Μεταλλεία
Λαυρίου, έκθεση φωτογραφίας (λιγνιτωρυχεία Ραφήνας και Μεταλλεία Λαυρίου, από το αρχείο του
Δημ.Μακρή και Νίκου Τσώνου αντίστοιχα), έκθεση εργαλείων (Δημ. Μακρή και Κ. Καπέλλα) και ζωγραφικής) Μαίρης Αλατζά).
Τέλος παρουσιάστηκαν χοροί από την Εύβοια (Λϋκειο
Ελληνίδων Ραφήνας), την Σαντορίνη (Σϋλλογος Θηραίων), τραγούδια εποχής από την Ανδρική Χορωδία
Λαυρίου και ζωντανή παραδοσιακή μουσική από την
Σέριφο.

To Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργάνωσε πολιτιστική περιήγηση στο "Οχυρό της Ραφήνας". Για την ιστορία του μας πληροφόρησε ο
Δημήτρης Μακρής, ερευνητής Τοπικής Ιστορίας Ραφήνας Πικερμίου.
Περιηγητές ήταν οι μαθητές της Β' Δημοτικού του
1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας.

ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη. Υπάρχει σ' αυτήν μια έντονη
απήχηση των ημερών της κατοχής με την πλούσια σε δοκιμασία και
απογοητεύσεις πείρα της. Είναι μια ποίηση ερμητική, παρά το ευρύ
ακροατήριο, στο οποίο απευθύνεται, καθώς ο ποιητής της αγωνίζεται να συνταιριάσει τα οράματα και τις επιδιώξεις μιας ταραγμένης
νιότης με τα δεδομένα ενός παρόντος που διαλαλεί συχνά τη χρεοκοπία τους. Η αγωνιστική διάθεση των πρώτων του στίχων οδηγεί
τελικά στη διακήρυξη της ματαιότητας των ενθουσιασμών.

Την Δευτέρα 16/12 στις 19.30 στο ίδιο χώρο ακολουθεί το
Αναλόγιο – Αφιέρωμα στην ποιήτρια Νανά Ησαΐα.

Στο 2015 θα πραγματοποιηθεί η 2η Ημερίδα στην Ραφήνα όπου συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την έναρξη
της λειτουργίας των λίγνιτωρυχείων Ραφήνας.

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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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Διαπιστώσεις - κριτική και θέσεις
του Αλέξη Τσίπρα
…Δεν συζητάμε έναν ακόμα προϋπολογισμό
(...). Σήμερα, στην πραγματικότητα, συζητάμε για το παρόν και το μέλλον της χώρας.
Συζητάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που
βυθίζονται στη φτώχια, στην πείνα και στην
απελπισία, για ζωές που σβήνουν στο σκοτάδι, με κομμένο το ρεύμα της ύπαρξής
τους, για ανθρώπους που πεθαίνουν και
αυτό ακριβώς καθορίζει και πρέπει να καθορίζει τη στάση του καθενός μας, όχι οι κραυγές, όχι οι λεονταρισμοί, όχι οι εκβιασμοί και
οι εξυπνάδες. Η χώρα βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση.
(….)Βρισκόμαστε μπροστά στην κορύφωση
μίας προδιαγεγραμμένης τραγωδίας, μπροστά σε υπαρξιακά για τη χώρα και το λαό διλήμματα: Μπροστά στην ανάγκη να λάβουμε
αποφάσεις που δεν θα αφορούν μονάχα το
έτος για το οποίο συζητάμε τον προϋπολογισμό, αλλά θα καθορίσουν τη μοίρα του
λαού και του τόπου για τις επόμενες δεκαετίες.
(...)Πιστεύω ότι μπροστά μας αυτήν την
ιστορική στιγμή, ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο
πρώτος είναι αυτός που εκφράζει ο προϋπολογισμός, τον οποίο καλούμαστε σήμερα να
εγκρίνουμε. Κατά την άποψή μας αυτός είναι
ο εύκολος δρόμος. Είναι ο δρόμος της συνέχειας του λάθους και της υποταγής. Είναι
ο δρόμος του αργού και βασανιστικού θανάτου της οικονομίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας. Εσείς θα
λέγατε ότι είναι ο φυσιολογικός δρόμος, ο
δρόμος του κατευνασμού στους ισχυρούς
που όπως μας έχετε πει είναι οι μόνοι που
μπορούν να βάζουν «κόκκινες γραμμές» και
να καθορίζουν τις εξελίξεις. Ο δρόμος,
όμως, αυτός έχει αποδειχθεί εδώ και πάνω
από τρία χρόνια ότι είναι φαύλος και καταστροφικός.
Ο άλλος δρόμος που έχουμε μπροστά μας
είναι ο δρόμος μιας ριζικής αλλαγής. Ο
άλλος δρόμος, θα μας πείτε κάποιοι πως
είναι ο δρόμος της σύγκρουσης και της άρνησης. Ναι, υπό μία έννοια είναι δρόμος
σύγκρουσης και άρνησης. Είναι, όμως, δρόμος σύγκρουσης με την ταξική αδικία, την
κοινωνική αναλγησία, την καταστροφή της
ζωής των πολλών εν ονόματι του κέρδους
των λίγων, είναι ο δρόμος της σύγκρουσης
με το φθαρμένο πολιτικό σύστημα που μας
οδήγησε εδώ που μας έχει οδηγήσει. Είναι ο
δρόμος της σύγκρουσης με την προοπτική
που η κ. Μέρκελ επιφυλάσσει για τις χώρες
του Ευρωπαϊκού Νότου και είναι και ο δρόμος της άρνησης μίας συνταγής μεταφρασμένης από τα γερμανικά που φέρει την
υπογραφή της απληστίας των δανειστών,
που δυστυχώς προσυπογράφουν τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Είναι ο δρόμος της υπέρβασης του τρόπου
με τον οποίο σκεφτόμασταν και λειτουργού-

σαμε μέχρι χθες. Είναι ο δρόμος της αποτροπής μίας προϋπολογισμένης καταστροφής, της ανατροπής όσων την επιβάλλουν
βήμα-βήμα. Είναι, αν θέλετε και ο δρόμος
των μεταρρυθμίσεων σε όλο το βάθος και το
πλάτος της κοινωνίας και της πολιτικής με
τον άνθρωπο στο επίκεντρο.
Πράγματι, είναι ο δρόμος της σύγκρουσης
και της άρνησης, αλλά ταυτόχρονα είναι και
ο δρόμος της ανάκαμψης, της παραγωγικής
ανασυγκρότησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σ’ αυτό το υπαρξιακό δίλημμα
οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις, με καθαρό μυαλό, με τόλμη, αλλά και με αποφασιστικότητα.
Ενα εκατ. παραπάνω άνεργοι και συνταξιούχοι
από τους εργαζόμενους
Ξέρετε ότι σ’ αυτή τη χώρα, οι άνεργοι και
οι συνταξιούχοι είναι κατά ένα εκατομμύριο
περισσότεροι από τον ενεργό πληθυσμό; Ξέρετε ότι οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι ανέρχονται σε 4,6 εκατομμύρια, ενώ όσοι
εργάζονται είναι μόνο 3,6 εκατομμύρια;
Πόσο μπορεί να διαρκέσει η στήριξη των
πρώτων από τους δεύτερους, όταν μάλιστα
είναι γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκονται
σήμερα οι εργαζόμενοι;
Ξέρετε ότι από τα 3,6 εκατομ. των εργαζομένων, οι μισοί σχεδόν, δηλαδή τα 1,8 εκατομ., είναι μικρομεσαίοι και δημόσιοι
υπάλληλοι που έχουν δει τα εισοδήματά
τους να καταρρέουν και έχουν χάσει 30%,
40% και 50% των απολαβών τους ή κλείνουν
τις επιχειρήσεις τους ή ετοιμάζονται για τη
διαθεσιμότητα και την απόλυση;
Ξέρετε ότι για τους υπόλοιπους, δηλαδή τα
1,8 εκατομ. των εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα, μόνο οι επτακόσιες χιλιάδες αμείβονται στην ώρα τους και οι υπόλοιποι, δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο
εργαζόμενοι, παραμένουν απλήρωτοι από
έναν έως δώδεκα μήνες;
Αυτό είναι το «success story» του μνημονίου. Μάλιστα, κάποιοι δηλώνουν και υπερήφανοι γι’ αυτό. Θεωρούν ότι έχουν
επαναφέρει τη χώρα στο φυσιολογικό
δρόμο.
Στην πραγματικότητα, ποτέ άλλοτε η χώρα
τα τελευταία εξήντα χρόνια δεν είχε βρεθεί
σε τόσο δεινή θέση, όσο είναι σήμερα. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μνημόνιο
δεν είναι το ευτυχέστερο κείμενο, όπως είπε
ο κ. Στουρνάρας, αλλά κατέστρεψε την Ελλάδα και θα μείνει στην ιστορία ως μία τραγωδία. (...)Η οικονομία, η κοινωνία, η
παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός, η χώρα ολόκληρη, βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος.(….)
Η αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι ότι
επιβάλατε μία πολιτική που όχι μόνο διέλυσε
μισθούς, συντάξεις, νοικοκυριά και ανθρώ-

πους, αλλά έπληξε καίρια την εμπιστοσύνη
στην οικονομία, αφάνισε περιουσίες, καταβαράθρωσε την αξία της γης, κατέστρεψε
τις τράπεζες και τα ταμεία, έκλεισε επιχειρήσεις, διέλυσε πανεπιστήμια και νοσοκομεία, τριπλασίασε την ανεργία μέσα σ’ αυτά
τα τρία χρόνια. (...)
Και έναντι όλων αυτών... μας λέτε ότι σώσατε τη χώρα. Ποιον ακριβώς σώσατε, κύριοι
της Κυβέρνησης; Σώσατε μήπως τα εκατομμύρια των ανέργων και των εξαθλιωμένων,
τα χιλιάδες νοικοκυριά στις μεγάλες πόλεις
που διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι είναι
χωρίς ρεύμα;
Το 2013 χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα μας
χωρίς ρεύμα! Μήπως σώσατε όλους αυτούς
τους συνανθρώπους μας που πεθαίνουν από
αναθυμιάσεις γιατί δεν έχουν να ζεσταθούν
και βάζουν τα μαγκάλια; Ποιους ακριβώς σώσατε;
Θα μας πείτε, όμως, καταφέρατε κάτι πολύ
σημαντικό! Καταφέρατε να μείνουμε στο
ευρώ, λες και θα μπορούσε κάποιος να μας
διώξει από το ευρώ. Όμως και σε αυτό οι κυβερνήσεις σας αντί να επαίρονται θα έπρεπε
να έχουν έρθει εδώ και να λογοδοτήσουν,
γιατί εσείς με πρόσχημα το στόχο να κρατήσετε την Ελλάδα στο ευρώ εξαφανίσατε το
ευρώ από την Ελλάδα. Διαπράξατε μόνοι
σας το έγκλημα που ισχυρίζεστε ότι αγωνίζεστε για να αποτρέψετε. Προσπαθώντας να
κρατήσετε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, κατασχέσατε τα ευρώ και την περιουσία των
Ελλήνων, κατασχέσατε την ελπίδα, την αξιοπρέπεια, την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων.(…)
Αντί να οργανώσετε μια εθνική εκστρατεία,
να αναγνωρίσετε την ευρωπαϊκή διάσταση
της κρίσης, αντί να διαπραγματευτείτε, αντί
να υπογραμμίσετε και να διεκδικήσετε την
ισοτιμία της Ελλάδας μέσα στην Ευρωζώνη,
εσείς τι κάνατε; Προσβάλατε τον ελληνικό
λαό, δημιουργήσατε μεταξύ σας οι δύο αιώνιοι εχθροί(:!) ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία,
μία συμμαχία των προθύμων να εκτελέσουν
εντολές και είπατε στον ελληνικό λαό «μόνο
εσύ φταις, διότι ήσουν τεμπέλης, διότι
ήσουν διεφθαρμένος, διότι ζούσες πάνω
από τις δυνατότητές σου». Τον αναγκάσατε
να πληρώσει μόνος του για τα λάθη και τις
αστοχίες μιας ολόκληρης Ευρώπης. Του είπατε ότι πρέπει να τιμωρηθεί και να εξουθενωθεί για να εξαγνιστεί. Και το κάνατε αυτό
γιατί υποκύψατε, υποταχθήκατε και αποδεχθήκατε αυτά που κάποιοι σας εκβίασαν και
σας διέταξαν να επιβάλετε.
Και όλα αυτά, τη στιγμή που το χρέος -που
υποτίθεται ότι ήταν η αιτία που πριν από τρία
χρόνια μπήκαμε στα μνημόνια, η αιτία της
κρίσης- όλα αυτά τα τρία χρόνια εκτοξεύθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ.(…)

εμπνευστές αυτού του προγράμματος αιμορραγίας, η γερμανική ηγεσία υπό την κ.
Μέρκελ.
Έχετε, όμως, μείνει μόνοι στην Ευρώπη και
στον κόσμο να υποστηρίζετε ότι η καταστροφή ήταν σωτηρία, γιατί όλοι οι άλλοι
λένε άλλα…..
Σας θυμίζω λίγες μόνο μέρες πριν ότι ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Βουλή κ.
Σβόμποντα αλοιδόρησε την τρόικα, χαρακτηρίζοντάς την «destroica», δηλαδή «καταστρόικα». …..Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.
Νιλς Μουίζνιεκς κατακεραύνωσε τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα, «γιατί» -όπως λέει- «παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τι του απαντάτε; Του απαντάτε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άθικτα στην Ελλάδα του μνημονίου;
Μήπως θα του κάνετε και εκείνου μήνυση,
όπως απείλησε ο κ. Δένδιας ότι θα κάνει στον
Guardian, όταν είπε ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κρατητήρια;
Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ξεκινήσει
διαδικασία δημοσίων ακροάσεων -κάτι σαν
μίνι εξεταστική επιτροπή, δηλαδή- για τα
έργα και τις ημέρες της Τρόικας στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες με τα Μνημόνια.
Εσείς δεν τολμήσατε ούτε να σκεφτείτε
όταν σας προτείναμε να το κάνουμε εδώ.
Μάλιστα έχει στείλει και ερωτηματολόγιο
στον Πρωθυπουργό και θα απαντήσει. Θα
ήμασταν περίεργοι να δούμε τι θα τους
απαντήσετε. (...)
Ο πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, ο Χέλμουτ Σμιτ, παρότρυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερβεί τις αρμοδιότητές του και
να κάνει κάτι σαν πραξικόπημα, είπε, προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη των ευρωπαϊκών χωρών, διότι αλλιώς θα καταστραφεί η
Ευρωζώνη……Να μη σας θυμίσω την έκθεση
αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου τον περασμένο Ιούνη την οποία ο
διεθνής οικονομικός Τύπος κατέγραψε ως
νεκροψία της περίφημης ελληνικής διάσωσης….Ολοένα και περισσότεροι στο διεθνή
χώρο μιλούν και γράφουν για το γεγονός ότι
το 2010 δεν σώσατε τον ελληνικό λαό. Σώσατε τις γαλλογερμανικές τράπεζες οδηγώντας στην αυτοκτονία την ελληνική
οικονομία και τον ελληνικό λαό……η ελληνική Κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει τη διεθνή αμφισβήτηση του προγράμματος της
λιτότητας στην Ελλάδα και το ιστορικό δίλημμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
μεταξύ
μερκελισμού
και
κεϋνσιανισμού –μεταξύ της λογικής της λιτότητας και της ανάπτυξης, της ύφεσης και
της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αντί να
αξιοποιήσει αυτή τη συζήτηση, ακολουθεί
τυφλά την καταστροφική πεπατημένη.

Τί λένε οι ξένοι (πλην Μέρκελ)
για τη λιτότητα

Οι πλειστηριασμοί

Μας εμφανίζετε ως μονόδρομο την αιμορραγία και το ξεπούλημα της χώρας, αλλά σε
λίγο, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα υπάρχει
πια τίποτα για να καταστραφεί, τίποτα για να
κατασχεθεί, τίποτα για να απαξιωθεί. Εμφανίζεστε ως αυτόκλητοι σωτήρες εσείς και οι

Το χειρότερο όμως, είναι ότι όχι μόνο σιωπάτε αλλά παίζετε και κρυφτούλι με την
Τρόικα στο κρίσιμο θέμα των πλειστηριασμών στην πρώτη κατοικία των δανειοληπτών, καθώς και στο θέμα των μαζικών
απολύσεων.

ΕΒΔΟΜΗ

Εδώ κάπου το παιχνίδι χοντραίνει και γίνεται αβάσταχτο ακόμα και για τις δικές σας
συνδικαλιστικές παρατάξεις. Η ΔΑΚΕ
έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι είναι καλύτερα να πέσει η Κυβέρνηση αν είναι να γίνει
αυτό που είναι να γίνει με τους πλειστηριασμούς. Είναι δυσβάσταχτο ακόμα και για
τους Βουλευτές της Συμπολίτευσης. Και γι’
αυτό έχετε ξεκινήσει τις διαγραφές.
Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μια
από τις συνηθισμένες, μέχρι σήμερα, αντιδικίες και εικονικές διαπραγματεύσεις με την
Τρόικα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι
η τελευταία πράξη του δράματος για την
ολοκλήρωση του κύκλου της εσωτερικής
υποτίμησης της αιμορραγίας και της εκποίησης.

Αποικία χρέους η Ελλάς
Και επειδή πράγματι είναι ιστορικές οι στιγμές
οφείλουμε όλοι να μιλήσουμε τη γλώσσα της
αλήθειας. Οι πλειστηριασμοί εξυπηρετούν
σχέδιο της Τρόικας για την ολοκλήρωση του
κύκλου της υποτίμησης και τη μετατροπή της
χώρας σε μια αποικία χρέους με μισθούς των
300 ευρώ και με μια ανεργία στο 35%.
Δε θα πλήξουν μόνο τους πολίτες. Δεν θα
πλήξουν μόνο την κοινωνία. Θα καταστρέψουν ολοσχερώς την οικονομία. Γιατί αν,
κύριε Σαμαρά, οδηγήσετε τη στρατηγική της
υποταγής μέχρι τους πλειστηριασμούς, θα καταστρέψετε οριστικά τις τράπεζες και θα βάλλετε σε κίνδυνο τις καταθέσεις των πολιτών.
Θα καταστρέψετε τις ίδιες τις τράπεζες που
για τη διάσωσή τους μέχρι σήμερα έχετε φορτώσει με δισεκατομμύρια χρέη τον ελληνικό
λαό. Κι ενώ τις ανακεφαλαιοποιείτε με λεφτά
του ελληνικού λαού, τις έχετε αφήσει στα
χέρια μια τραπεζικής ελίτ που ευθύνεται για
τη χρεοκοπία τους.
Η τραπεζική πίστη όμως, ξέρετε, δεν είναι
προνόμιο των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης,
που είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα
δάνεια σήμερα. Η τραπεζική πίστη είναι δημόσιο αγαθό, αφού χωρίς αυτή δεν υπάρχει οικονομία.
Η διενέργεια, λοιπόν, των πλειστηριασμών
ακόμα και υπό την πρόφαση ότι δεν θα αφορά
το σύνολο αλλά ένα μέρος των δήθεν μπαταχτσήδων, θα υποχρεώσει τις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω τις αξίες για όλα
τα ακίνητα που διαθέτουν ως ενέχυρα. Όλα τα
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υποθηκευμένα για όλα τα δάνεια που έχουν
λάβει εργαζόμενοι κι επιχειρήσεις θα υποτιμηθούν. Όλα τα ακίνητα -και όχι μόνο αυτά
που θα βγουν σε πλειστηριασμό- θα αλλάξουν
τιμή επί τα χείρω. Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει ότι η αναπροσαρμογή των τιμών
προς τα κάτω, που θα προκαλέσουν οι πλειστηριασμοί, θα εκτοξεύσει τις προβλέψεις που
θα πρέπει να εγγράψουν οι τράπεζες και τότε
θα καταστεί αναγκαίο γι’ αυτές:
Πρώτον να ξεπουλήσουν όσο-όσο τα κόκκινα
δάνεια σε distress funds -τα λεγόμενα κερδοσκοπικά «κοράκια»-, με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία, αφού τα «κοράκια» θα
ασελγήσουν πάνω στους ανυπεράσπιστους
δανειολήπτες και δεύτερον, θα αναγκάσουν
τις τράπεζες να σπεύσουν να βρουν άμεσα κεφάλαια προκειμένου να καλύψουν τις μαύρες
τρύπες στα χαρτοφυλάκιά τους από την κατακόρυφη πτώση της αξίας των ενεχύρων
τους.
Και να που τότε, αυτή η διαρκώς επαναλαμβανόμενη καραμέλα προς το ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσει αξία αλλά για σας, αν είστε
Κυβέρνηση, «πού θα βρείτε τα λεφτά για τις
τράπεζες;» Και να που τότε, πραγματικά, θα
ξυπνήσει ξανά ο εφιάλτης της Κύπρου. Και ο
νοών νοείτω.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΠΑΓΗΣ
Το σχέδιο για την τρόικα, λοιπόν, είναι two in
one, με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια. Απόλυτη
υποτίμηση των αξιών των ακινήτων, δηλαδή
της ιδιωτικής περιουσίας και ταυτοχρόνως εκκαθάριση, εκποίηση, του τραπεζικού συστήματος. Οι χρεοκοπημένες τράπεζες θα
εξαγοραστούν όλες φθηνά, σαν πουκάμισα
αδειανά, από διάφορα ξένα funds. Προφανώς
από τα ίδια ξένα funds, από τα ίδια λόμπι, που
σήμερα συνομιλούν με την τρόικα.
Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι ότι θα εξαγοραστούν οι τράπεζες. Το πρόβλημα είναι ότι
μαζί με αυτές θα εξαγοραστούν πακέτο όλα
τα ενέχυρα, δηλαδή το σύνολο της ελληνικής
οικονομίας. Δεν θα αλλάξουν χέρια, λοιπόν,
μόνο οι ιδιοκτησίες των ακινήτων, αλλά το
σύνολο της ελληνικής οικονομίας, θα αλλάξει χέρια με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο. Και
αυτοί που θα εξαγοράσουν την οικονομία με
μεθόδους που θα θυμίζουν τις πρώην χώρες
του ανατολικού μπλοκ, θα χειραγωγούν την
πολιτική ζωή του τόπου και θα εκβιάζουν το
λαό.

Θ’ αλλάξει χέρια η χώρα
Να λοιπόν γιατί εμείς προειδοποιούμε: Οι
πλειστηριασμοί είναι ο Δούρειος Ιππος για να
αλλάξει χέρια η χώρα, είναι η υπονόμευση και
η οριστική κατάλυση της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας μας και ο κίνδυνος δεν
είναι αόριστος. Εκείνοι που θα υφαρπάξουν τη
χώρα μέσω των τραπεζών θα αναγκάσουν του
Έλληνες να εργάζονται ως είλωτες δεκάωρα
και δωδεκάωρα για τριακόσια ευρώ το μήνα,
γιατί εκεί θα έχουν συμπιεστεί οι μισθοί από
τη μαζική ανεργία που θα προκαλέσουν οι μαζικές απολύσεις. Και δίπλα στους μισθούς, θα
συρρικνωθούν και οι συντάξεις, γιατί δεν θα
υπάρχουν αντίστοιχες εισφορές για να τις καλύψουν και θα σβήσει από το χάρτη, οριστικά,
αυτό που ονομάζαμε κάποτε μεσαία τάξη στη

χώρα.
Να, λοιπόν, γιατί για μας οι πλειστηριασμοί και
οι μαζικές απολύσεις σηματοδοτούν μία διπλή
κόκκινη γραμμή. Και να, λοιπόν, γιατί σας ζητάμε να σταματήσετε το «κρυφτούλι» με αυτό
το θέμα. (...) Σταματήστε, λοιπόν, κάθε σκέψη
για ανοιχτό παράθυρο στους πλειστηριασμούς.
(…)Θέλω να υπογραμμίσω ότι για εμάς, το
θέμα της προστασίας των δανειοληπτών,
αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, δεν είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό θέμα. Είναι κυρίως θέμα εθνικό. (…)
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέδιο να υπερασπιστεί και τους δανειολήπτες και τις καταθέσεις. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει τις
αναχρηματοδοτούμενες με κεφάλαιο του ελληνικού λαού ελληνικές τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο, (...) προτού περάσουν υπό τον
έλεγχο των ξένων λόμπι, των αρπαχτικών των
αγορών, που θέλουν να αρπάξουν τη χώρα
μέσα σε μια νύχτα για ένα κομμάτι ψωμί.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Ο χρόνος που έρχεται είναι ίσως η κρισιμότερη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
Είναι το έτος μηδέν για την ελληνική οικονομία, το λαό και τον τόπο. Αφήνουμε πίσω μας
μία καταστροφική πενταετία, την πενταετία
της πτώσης, 2009-2014, που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε εσάς, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
Η πενταετία που θα έρθει μετά το 2014, το
έτος μηδέν, θα είναι η πενταετία της ανάκαμψης, της ανόρθωσης, της ανασυγκρότησης.
Θα είναι η πενταετία της θεραπείας των πληγών που άνοιξαν τα μνημόνια. Θα είναι η πενταετία των εργαζομένων, των νέων, των
μικρομεσαίων, εκείνων που θέλουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και στο δυναμισμό της χώρας. Θα είναι η πενταετία της
Αριστεράς και των συμμάχων της, της εργασίας, της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της
δικαιοσύνης, της δημιουργικής προοπτικής.
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ανοικοδόμηση
και η αναγέννηση αυτού του τόπου δεν μπορεί, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, να είναι
υπόθεση ενός μόνο κόμματος ή μίας κυβέρνησης. Είναι υπόθεση όλων των ζωντανών
λαϊκών δυνάμεων. Εμείς, λοιπόν, σε αντίθεση
με εσάς, θέλουμε να ενώσουμε το λαό που
εσείς διαιρείτε, γιατί το ξέρουμε ότι μπροστά
υπάρχει ανηφόρα μεγάλη και αυτό απαιτεί τη
συστράτευση στη θέση του κομματισμού, τη
συμμετοχή στη θέση της ιδιώτευσης, τη δημοκρατία στη θέση του αυταρχισμού. Αν ο
λαός δεν πάρει στα δικά του χέρια την υπόθεση της σωτηρίας του, κανείς δεν πρόκειται
να είναι αυτός που θα έρθει να τον σώσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπόσχεται μια εύκολη και
άκοπη επιστροφή στις παλιές, καλές εποχές.
Δεσμεύεται, όμως, ότι θα παλέψει με συνέπεια και εντιμότητα για την ισοτιμία της χώρας
μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Θα διεξάγει
με συνέπεια και εντιμότητα και με κριτήριο τη
ζωή του λαού, τη δυσκολότερη διαπραγμάτευση για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Δεν θα είμαστε, όμως, μόνοι σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Θα έχουμε μαζί μας και τις
χώρες του Νότου που υποφέρουν, θα έχουμε
μαζί μας και τους λαούς σε όλη την Ευρώπη,
τις προοδευτικές δυνάμεις ακόμα και στο
Βορρά, τους εργαζόμενους, κυρίως, που τώρα

πια κατάλαβαν ότι δεν φορολογούνται και δεν
δανείζουν για να σώζουν τους Έλληνες, αλλά
φορολογούνται και δανείζουν για να σώζουν
τις ευρωπαϊκές τράπεζες και που τώρα πια
γνωρίζουν ότι η συνέχιση των μνημονίων της
καταστροφής στην Ελλάδα θα σημαίνει αργά
ή γρήγορα τη διάλυση της Ευρωζώνης. Και
από τη διάλυση της Ευρωζώνης κανένας λαός
δεν θα βγει κερδισμένος, παρά μονάχα τα αρπαχτικά κοράκια των αγορών. Τώρα ξέρουν οι
εργαζόμενοι στην Ευρώπη πως η διάλυση της
Ελλάδας με τα μνημόνια, θα σημαίνει αύριο
και τη δίάλυση της δικής τους ζωής.
Εμείς, λοιπόν και για λογαριασμό δικό τους θα
καταργήσουμε τα μνημόνια εδώ στην Ελλάδα, ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας και
προοπτικής για όλη την Ευρώπη. Ας μην τρέφει κανείς αυταπάτες γι’ αυτό. Από εκεί και
πέρα, θα διαπραγματευθούμε μία βιώσιμη
λύση για το χρέος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που
σημαίνει διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους.
Άκουσα, κύριε Στουρνάρα, ότι το ίδιο είπατε
και εσείς στη «Liberation». Το καλωσορίζουμε.
Καλωσορίσατε στο ρεαλισμό. Διότι αυτός
είναι ο ρεαλισμός, όχι αυτά που μας λέτε
εσείς τόσο καιρό. Αυτός είναι ο ρεαλισμός, ότι
το χρέος δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο,
όταν είναι στο 170% του ΑΕΠ.
Και φυσικά δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο,
όταν διαρκώς πολλαπλασιάζεται από την
εφαρμογή των μνημονίων της λιτότητας.

Μας χρωστάει η Γερμανία
….Να, λοιπόν, ποια είναι η ρεαλιστική λύση:
Διαγραφή χρέους, μορατόριουμ στην αποπληρωμή του εναπομείναντος και ρήτρα ανάπτυξης, στα πλαίσια της Διάσκεψης του
Λονδίνου το 1953 που αφορούσε την ίδια τη
Γερμανία. Μία Γερμανία που οφείλει να καταλάβει ότι η Ευρωζώνη δεν είναι δική της ιδιοκτησία, δεν έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες,
αλλά ισότιμα μέλη με υποχρεώσεις και δικαιώματα και ότι πολύ σύντομα θα έχει απέναντί της μια ελληνική κυβέρνηση χωρίς
εξαρτήσεις, χωρίς σκελετούς στην ντουλάπα,
χωρίς λογικές αγοραίων συναλλαγών, μια
κυβέρνηση που δεν θα δίνει λόγο σε κανέναν,
παρά μονάχα στον ελληνικό λαό και μια κυβέρνηση που στον επόμενο προϋπολογισμό
(...) θα εγγράψει και το χρέος του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, που αποτελεί ανεκπλήρωτη υποχρέωση της Γερμανίας προς την
Ελλάδα.
Δεν χρωστάμε μόνο εμείς προς τρίτους. Χρωστάνε και τρίτοι σε εμάς. Τα χρέη τα δικά μας
προς τρίτους εγγράφονται στον Προϋπολογισμό που καταθέσατε. Τα χρέη τρίτων, αφού
τα αναγνωρίζετε, γιατί δεν τα εγγράφετε;
Μας χρωστάνε κιόλας. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης –ας το ακούσουν αυτό καλάδεν θα μπουν μόνο τα χρέη της Ελλάδας προς
τους εταίρους, αλλά και τα χρέη των εταίρων
προς την Ελλάδα.
Σημείωση: Το 2ο μέρος της ομιλίας του Αλ.
Τσίπρα αφορά τις προγραμματικές δεσμεύσεις
της επερχόμενης πιθανότατα κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ και θα δημοσιευθεί στο προσεχές
φύλλο.
Οσοι αδημονούν μπορούν να το βρούν στο
www.ebdomi.com

18 ΣΕΛΙΔΑ - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα
Πληροφορίες: Α. ΛΑΖΑΡΗ
Τηλ: 2132020043
Fax: 2132020089
Βούλα: 28/11/2013
Αρ. Πρωτ.: -64266ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και
ρύθμιση
θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

ΕΒΔΟΜΗ

2013

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α)
4. Την υπ΄ αριθμ. 52/13.3.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
παροδικών αναγκών για τις υπηρεσίες του Δήμου
5. Την υπ’ αριθμ. 15165/ 12896
/26.3.2013 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
έως οκτώ μηνών, για το έτος 2013,
στο Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, προς το Υπουργείο Εσωτερικών
6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/
102/ 15321/ 29.7.2013 εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ 1 της αριθμ. 33/2006
ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»
(ΦΕΚ 280/Α΄) , όπως ισχύει
7. Το υπ΄ αριθμ.
οικ. 34518/
30.8.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου
8. Την υπ’ αριθμ. 308/14.10.2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης για τον καθορισμό
των ειδικοτήτων του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας
Βουλιαγμένης
(ΦΕΚ
454/26.2.2013, τ.Β΄)
10. Την υπ’ αριθμ. 67053/10.12.2013
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας
11. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.19792/1312-2013 έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. Της
ανακοίνωσης.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 112/2012,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα
αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης, που
εδρεύει στη Βούλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμ.
σύμβασης
ατόμ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ
ΔΕ Οικοδόμος
8 μήνες
1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ
ΔΕ Υδραυλικός
8 μήνες
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και
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Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος- Σοβατζής ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
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ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 112/2012,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 112/2012,

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο
της προς πλήρωση θέσεως.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση
άδειας υδραυλικού. (Για την άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 βλ. σχετική επισήμανση στα προσόντα). Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «27.9.2013» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων
της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και μονογονεϊκής
ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεϊκής ιδιότητας (σε
περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί
σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27.9.2013» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα, υπόψιν κας Κωνσταντίνας Στεφανή ή κας Παναγιώτας Σύριου (τηλ. επικοινωνίας: 2132020043). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
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ΜΙΚΡΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

Ο ΑΡΜΙΡ ΚΟΛΝΤΑΣΙ του ΜΕΧΜΕΤ και της ΜΙΡΟΥΣΕ το γένος Νόκα, που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί στο Κορωπί και η ΓΚΑΛΙΝΑ
ΓΙΑΛΟΣΕΒΣΚΑΓΙΑ του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος Σούλερ, που γεννήθηκε στη Λευκορωσία και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλθουν σε γάμο
που θα γίνει στο Δήμο Κρωπίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ITAΛΙΚΑ
ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΗΔ-Θ54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15233, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 2023844
ΦΑΞ: 213 2023846
Χαλάνδρι, 13/12/2013
Αρ. Πρωτ.: 25870
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 8
ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
Ο Δήμος Χαλανδρίου διενεργεί σύμφωνα με την Απόφαση 584/2013 της
Οικονομικής Επιτροπής, επαναληπτικό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική
άποψη προσφορά επί του προϋπολογισμού της μελέτης και με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς, για
την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο 8 με τίτλο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του
υποέργου ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννιά Ευρώ (53.569,00
€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23% και θα καλυφθεί κατά 70% από
το ΕΤΠΑ και 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου.
Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/1980, του Π.Δ. 60/2007, του Π.
Δ. 118/07, του N. 3852/10 και του Ν.
3463/2006.
Το υποέργο 8 υπάγεται στην Πράξη
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», η οποία εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" με την υπ’ αρ. πρωτ. ΦΒ1/
Ε5.5/9446/407 της 27-04-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η
Δεκεμβρίου
2013
ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα
λήξεως παραλαβής προσφορών)
στη διεύθυνση Οικονομικής διαχείρισης, Κεντρικό Δημαρχείο (1ος
όροφος), Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις ή ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελ-

μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων →
Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων
→ Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους
κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική
επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν
οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας,
αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της
ημεδαπής που δραστηριοποιούνται
νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο
της παρούσας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
συμμετοχής, ποσού ίσου με το 5%
του προϋπολογισμού του υποέργου, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 2.177,60 €. Η εγγυητική θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον εκατόν είκοσι μέρες (120)
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα
τεύχη δημοπράτησης καθημερινά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών και
ιαχείρισης Υλικού στο Κεντρικό Δημαρχείο (1ος όροφος), Αγ.Γεωργίου
30 & Αριστείδου, τηλ. 213 2023844
– 843.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Σ. Κουράσης

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική
βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν
ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
«Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την
1.1.2011) στο νέο δήμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα
αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να
αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213
1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,

Παραδίδονται μαθήματα από
απόφοιτη Πανεπιστημίου Perugia.
Bούλα, 6946.889 533,
210 8954.974

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

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.

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.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

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

Τηλ. 6977-288947
Αγγ. Βήχος

ΖΗΤAΕΙ: εργασία,
Ελληνίδα με πανεπιστημιακές γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία
παιδιών.
Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ.
έως 11 μ.μ.
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το
φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται
πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη
της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται
είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου
να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση

κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν
ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί
(δηλώνεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε
φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής
της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση
πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή
ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη
και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω
περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης
αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«27.9.2013», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Έντυπα
αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

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

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Specia-

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

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Οι οδηγοί του Ασκληπιείου Νοσοκομείου σε διαθεσιμότητα! Το επόμενο βήμα;
Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο στη Βούλα, έχει μπει πολλές
φορές στο “μάτι του κυκλώνα”, από επιχειρηματικά συμφέροντα που το πολιορκούν και από ανάξιες κυβερνήσεις που
όλα τα ξεπουλούν.
Σιγά σιγά ξηλώνονται όλες οι δομές του. Πότε το Παιδιατρικό, πότε οι Μονάδες εντατικής θεραπείας και ένας ατέλειωτος κατάλογος.
Σήμερα πλέον δεν είναι μόνο το Ασκληπιείο· είναι ολόκληρος ο μηχανισμός δημόσιας υγείας που διαλύεται, εξαφα-

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

νίζεται προς δόξαν της ιδιωτικοποίησης κι αυτής ακόμα της
ανάσας μας.
Δεν διάλεξαν τυχαία το συγκεκριμένο Υπουργό Υγείας,
οραματιστή άλλων εποχών και άλλων μεθόδων...
Λουκέτο στο Γεν. Πατησίων, ουσιαστικό κλείσιμο της Πολυκλινικής, του Αμαλία Φλέμινγκ, αλλά και παράλληλα με
το επαπειλούμενο λουκέτο στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, η
Κυβέρνηση και ο Υπ. «Υγείας» βάζουν στο στόχαστρο τους
οδηγούς των Νοσοκομείων.
Τώρα, όπως ενημερωθήκαμε από ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Ασκληπιείο, ότι βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί!
Από τις 20 του Δεκέμβρη οι οδηγοί μπαίνουν σε διαθεσιμότητα.
Οπως σημειώνουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους:
«Το μπαράζ εγγράφων της 2ης ΥΠΕ που ζητούσαν τα
πλήρη στοιχεία των συναδέλφων μας οδηγών, αλλά και του
στόλου των ασθενοφόρων που διαθέτει το Ασκληπιείο, συνεχίστηκε με τη ρητή τοποθέτηση του Γεν Γραμματέα του

Υπ. “Υγείας”, για την κατάργηση του κλάδου των οδηγών
από τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων. [...]
Το Ασκληπιείο ΔΕΝ μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους
οδηγούς. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι (πρώτα και
κύρια) απαραίτητες για τον ίδιο τον άρρωστο, που, χωρίς
αυτούς, δεν έχει τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των
διαφορετικών κτιρίων του Νοσοκομείου.
Ένα Νοσοκομείο που εκτείνεται σε εκατό και πλέον στρέμματα, που αριθμεί πέραν των 25 κτιρίων, αντιμετωπίζει πρακτικά ένα ιδιότυπο «λουκέτο», από τις 20 του Δεκέμβρη.
Και αν απαιτηθεί επείγουσα διακομιδή στην Καρδιολογική
Μονάδα, ή στο Χειρουργείο; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών
μας;»
Για το λόγο αυτό καλούν «όλες και όλους, να παλέψουμε
για να σταματήσει τώρα η επιχείρηση της εκχώρησης της
δημόσιας υγείας στα αρπακτικά του ιδιωτικού τομέα.
Σας καλούμε όλους και όλες, τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου
και ώρα 8πμ, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας, να

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

συγκροτήσουμε μία πλατιά επιτροπή αγώνα για τη διάσωση του μοναδικού δημόσιου Νοσοκομείου που διαθέτουν τα Νότια προάστια.

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

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

Συνεχίζεται η εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για
παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων,
καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, που πραγματοποιεί ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ»,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα». Πρόσφατα εμβολιάστηκαν
ακόμη 32 παιδιά με πολυδύναμα εμβόλια που τα προστατεύουν από διάφορες ασθένειες.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά 10.00 - 14.00 στα τηλέφωνα: Γραφείο Παιδείας: 213 2025 236, 237 - Κοινωνική
Υπηρεσία: 210 9647 021

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

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

Ο ΣΥΡΙΖΑ Σαρωνικού καλεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και
ώρα 6 μ.μ. ανοικτή εκδήλωση- συζήτηση με θέμα:
Η Υγεία στα χρόνια του Μνημονίου, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Η εκδήλωση θα γίνει στα Καλύβια στο καφενείο Σοφρώνη
(κεντρική πλατεία).
Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάζει ο Νίκος Μανιός συντονιστής τμήματος υγείας και πρώην πρόεδρος της ΕIΝΑΠ
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Χιλιάδες οι δρομείς στο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου στη Γλυφάδα
Έναν καλά οργανωμένο αγώνα απόλαυσαν
οι 2.000 δρομείς που έλαβαν μέρος στον
3ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. περιμετρικά του Γκολφ. Οι συμμετοχές ηλεκτρονικά έφθασαν τις 2.500. Στον αγώνα
προσήλθαν 1.859 δρομείς και δόθηκαν 141
αριθμοί συμμετοχής σε εκπρόθεσμες δηλώσεις, χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός συμμετεχόντων δρομέων που έτρεξαν χωρίς
αριθμό συμμετοχής.

Τελικά το νήμα του τερματισμού των 10
χλμ. πέρασαν περίπου 1.200 δρομείς, ενώ
οι υπόλοιποι έτρεξαν μόνο τα 5 χλμ. Οι κάτοικοι της Γλυφάδας για ακόμη μια φορά
έδωσαν δυναμικό παρών στον αγώνα και η
συμμετοχή τους έφτασε τους 223.
Σ’ αυτή την παγκόσμια αθλητική γιορτή,
έλαβαν μέρος αθλητές από κάθε περιοχή
της Αττικής, και από την Περιφέρεια (Κόρινθο, Σπάρτη, Πάτρα, Τρίπολη κ.λπ.), αλλά

και αλλοδαποί υπήκοοι από Ρουμανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Αγγλία, Ελβετία, Ρωσία κ.λπ.
Μεγάλοι νικητές από τους άνδρες ήταν 1ος
ο Δημοσθένης Μαγγίνας, 2ος ο Γιώργος
Καραβίδας και 3ος ο Κώστας Ρήγας. Από
τις Γυναίκες 1η η ΄Ελενα Λεβεντάκη, 2η η
Ανδριανή Δόμπρου και 3η η Φιλίππα Πουλίδου στους οποίους απονεμήθηκε κύπελλο, συμβολικά χρηματικά έπαθλα και
αθλητικές τσάντες. Ολοι οι συμμετέχοντες
έλαβαν αναμνηστικά μετάλλια, ενώ κληρώθηκαν πολλά δώρα των χορηγών.
Ολοι οι δρομείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και προσκόμισαν εν’ όψει των εορτών
των Χριστουγέννων πολύ μεγάλο αριθμό

Η εκκίνηση δόθηκε και χιλιάδες πολίτες ξεκίνησαν για το γύρο των 10
χιλιομέτρων. Η ηλιόλουστη ημέρα
έφερε πολλούς ενδιαφερόμενους
την τελευταία στιγμή΄.

τροφίμων και φαρμάκων για την ενίσχυση
του κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου του Δήμου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Τσαμπίρας, ο Αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.ΠΑ.
Δημήτρης Τσακίρης και πολλοί δημοτικοί
σύμβουλοι.
Χορηγοί της διοργάνωσης: εταιρεία «ΧΗΤΟΣ
ΑΒΕΕ» παρείχε στον αγώνα το φυσικό μεταλλικό
νερό ΖΑΓΟΡΙ. Η Αθλητική εταιρεία ASICS την
αψίδα της αφετηρίας και δωροεπιταγές, η DOLE
HELLAS E.Π.E. μπανάνες και η INTERAMERICAN ασθενοφόρο.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης ανάμεσα στους αθλητές.

Ο ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΣΠΥΡΟ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ο ΓΑΣ Παιανίας, στην προσπάθειά του
να αναδείξει και να διαδόσει τον κλασσικό αθλητισμό στην περιοχή, προσκάλεσε, παρουσίασε και βράβευσε
τον ολυμπιονίκη του Λονδίνου στον
ακοντισμό, Σπύρο Λεμπέση, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου.
Στα πλαίσια της επίσκεψης, ο αθλητής
μίλησε με τα παιδιά, φωτογραφήθηκε
μαζί τους και τους ενθάρρυνε στην
προσπάθεια τους να διακριθούν στον
στίβο.

Σε ένδειξη αναγνώρισης της αξίας
του, ο ΓΑΣ Παιανίας μέσω του προέδρου του Αθανάσιου Περιστέρη,
(πρώην πρωταθλητή του ακοντισμού),
του πρόσφερε ένα πολύ καλό ακόντιο,
με την ευχή ο αθλητής να το ρίξει μακριά και να τον συνοδεύει στην προσπάθειά του να διακριθεί στις

επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
Ο Σπύρος Λεμπέσης αποδέχτηκε το
δώρο και έδωσε την υπόσχεση για μεγάλες βολές.

ριστέρη, Μιχάλη Αξαρλή και Άρη Περιστέρη!

Ο ΓΑΣ Παιανίας είναι ένα νέο σωματείο, το οποίο δημιουργήθηκε για τις
ανάγκες άθλησης κλασσικού αθλητισμού της περιοχής.
Μέσα στη χρονιά που πέρασε, κατέλαβε την 56η θέση στην αξιολόγηση
της ομοσπονδίας, έχοντας καταφέρει
να κερδίσει τέσσερις πρώτες θέσεις
στα πανελλήνια πρωταθλήματα και
μια βαλκανική με τον Αλέξανδρο Πε-

Δήμος Παιανίας, ο οποίος δια των αντιδημάρχων Σταύρου Δάβαρη και
Γιώργου Δάβαρη παραβρέθηκαν και
ανήγγειλαν, ότι μέσα στο 2014 θα
αποκατασταθούν οι ζημίες στο κλειστό στάδιο και θα δημιουργηθεί νέο
προπονητήριο ρίψεων στον εξωτερικό
χώρο, όπου στο μέλλον ο ΓΑΣ Παιανίας να διεξάγει αγώνες ακόντιου
όλων των κατηγοριών.

Τους πρωταθλητές βράβευσε και ο
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Πρώτος ο Αρης Βούλας στην 9η αγωνιστική
Στα πλαίσια του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΠΣΑΝΑ, την Κυριακή 8/12
έγινε ο Ποδοσφαιρικός αγώνας της 9ης
αγωνιστικής, μεταξύ του Αρη Βούλας
και του Κυανού Αστέρα Βάρης. Νικη-

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ, ΤΖΑΝΙΜΗΣ (80'
ΟΥΛΗ), ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(70' ΠΑΠΑΔΗΜΑ), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (53'
ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ) & ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ.

Με την αγωνιστική αυτή, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος, όπου ο Αρης

ΤΟ 1-2 έκαναν οι αθλήτριες του Α.Ο. Αρης 2006
στο 4ο Αναπτυξιακό ΟΠΕΝ της Πάτρας
Με την μεγαλύτερη ανταπόκριση από κάθε άλλη
φορά έγινε το 4ο αναπτυξιακό όπεν της Πάτρας.
Στο κλειστό γυμναστήριο
Παναγίας Αλεξιώτισσας
έγινε το Σαββατοκύριακο
(7-8/12 το 4ο ανοικτό πρω-

Οι συμμετοχές έφτασαν
τις 163. Η ομάδα του
Δήμου 3Β ο Α.Ο. ΑΡΗΣ
2006 συμμετείχε με έξι
αθλητές/τριες τρείς στους
παίδες και τρείς στις κορασίδες.

ΑΟΥΤ για την τετράδα,
πρώτα συναντήθηκαν η
Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου
με την Ελισάβετ Τέρπου με
νικήτρια την Ιφιγένεια
Ισαμπάλογλου. Στη συνέχεια είχαν εμφύλιο στον
τελικό των κορασίδων με
την Έλλη Φίσερ και την
Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου.
Η Έλλη Φίσερ κατέλαβε
την πρώτη και η Ιφιγένεια
Ισαμπάλογλου την δεύτερη.

Τα αγόρια
αποκλείστηκαν

τής αναδείχθηκε ο Αρης Βούλας με
σκορ 3-2.
Τα γκολ του Αρη πέτυχαν: ΛΑΣΚΟΣ (15'),
(44') ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (65').
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
Χ., (57' ΡΑΠΑΙ), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ,

Βούλας κατέλαβε την πρώτη θέση της
βαθμολογίας με 21 βαθμούς.
Για το πρωτάθλημα νέων της ΕΠΣΑΝΑ και
για την 10η αγωνιστική που έγινε το Σάββατο 7/12, ο “Αρης” Βούλας επιβλήθηκε του
“Μαρκο” με σκορ 4-1.

τάθλημα μικρών ηλικιών
στη μνήμη του Ιωάννη
Ασημακόπουλου και οι ανταπόκριση από τους αθλητές και τις αθλήτριες
ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο Πρωτέας χορεύει...

Πρωτέας Βούλας - ΠΑΟΚ 78-64 (46-34)
Την έβδομη νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ των γυναικών σημείωσαν οι γυναίκες
του Πρωτέα Βούλας, καθώς επικράτησαν με 78-64 του ΠΑΟΚ
στο Νέο Κλειστό του Αγίου Δημητρίου για την 8η αγωνιστική
του πρωταθλήματος.
Το ματς ξεκίνησε με τον Πρωτέα μετά το αρχικό 0-4 του
ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά, να
παίρνει μπρος και να κλείνει το
πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με
27-15. Στο δεύτερο δεκάλεπτο

αν και ο ΠΑΟΚ κράτησε την διαφορά σε χαμηλά επίπεδα λόγω
της ευστοχίας του από το τρίποντο και των αρκετών λαθών
της ομάδας το ημίχρονο
έκλεισε με τον Πρωτέα μπροστά με 46-34.
Στο δεύτερο μισό ο Πρωτέας
δεν απειλήθηκε αν και ο ΠΑΟΚ
χάρη στην ευστοχία των Έιβερι
και Τελίδου από το τρίποντο κατάφερε να ρίξει την διαφορά σε
κάποια σημεία της αναμέτρησης κάτω από τους 10 πόντους,

όμως με τις Δασκαλοπούλου
(20π.), Φρίμαν (22π.) και Λύμουρα (10π.) ο Πρωτέας

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΛΝ-Δ5Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 13-12-2013
Αρ. Πρωτ. 24115.

ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
16/2013 θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Υ.Α. 11389/93, Ν.2286/95, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010 και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει
στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας την 20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα
9:30π.μ – 10:00π.μ (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή
εμπορεύονται και τοποθετούν τα ζητούμενα είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής με το
Φ.Π.Α της υπ αριθμ 16/2013 μελέτης της
Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας.
Όταν η προσφορά αφορά συγκεκριμένες ομάδες εργασιών, γίνεται δεκτή και
στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5 %
όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης , αλλά επί
του μέρους του που αντιστοιχεί στο
μέρος των ομάδων εργασιών που προσφέρονται.
Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των
ομάδων εργασιών που καλύπτεται από
την εγγύηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
το τεύχος της μελέτης και των όρων της
διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του
Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο του
Δήμου στο τηλ. 22990-20167 τις ώρες
09:00 π.μ – 14:30μ.μ.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
19.635,10€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο
διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 19.635,10€ με

Τα κορίτσια του “Αρη”
έκλεψαν την παράσταση
με τους “εμφύλιους” αγώνες. Στη συνέχεια των ομίλων στη δεύτερη ημέρα
των αγώνων στα ΝΟΚ

Τα αγόρια αν και πέρασαν
από την φάση των ομίλων,
αποκλείστηκαν στη φάση των
ΝΟΚ ΑΟΥΤ και τερμάτισαν ο
Παναγόπουλος Ξάνθος και
Αρβανίτης Φώτιος στις θέσεις 9-16 και ο Σκυβαλάκης
Οδυσσέας στις 17-24.

έφτασε σε μια άνετη επικράτηση με 78-64 επί του ΠΑΟΚ.

Ο Πρωτέας Βούλας στις 20 Δεκεμβρίου 2013 αφήνει τα
παρκέ και ταξιδεύει σε ρυθμούς μουσικούς στην Ακτή Πειραιώς (Πειραιώς 178 & Λαμίας), όπου υπό τους ήχους και
τις φωνές των Διονύση Σαββόπουλου, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά διοργανώνει τον
χoρό του Συλλόγου για να προϋπαντήσει τον ερχομό των
Χριστουγέννων και του νέου έτους, με κέφι και αισιοδοξία.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τις προσκλήσεις για το χορό
του Πρωτέα Βούλας, από τα γραφεία του συλλόγου Λυκούργου 17, Βούλα ή να ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2108953823.
Η πρόσκληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φαγητό ή
ποτό στη βραδιά.

Αλλαγή αγώνα
Πρωτέα Σουρμένων

Ο Αρης Βούλας θα τιμήσει
αθλητές που διακρίθηκαν

Λόγω κωλύματος του γηπέδου, ο αγώνας ΑΕ
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛ. – ΑΕΟ
ΠΡΩΤΕΑΣ Β., για την 9η
Αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αντί
της 14/12, στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ,
θα διεξαχθεί στις 15/12,
ώρα 18.30 στο κλειστό γυμναστήριο ΜΕΤΣ Α’.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” και ο Αθλητικός
Ομιλος “Αρης 2006” οργανώνουν εκδήλωση για να τιμήξσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν την
περασμένη αθλητική περίοδο 2012 - 2013 στην επιτραπέζια αντισφαίριση και στο ποδόσφαιρο.
Οσους άλαβαν μέρος στο τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/13 και
1/12/13, για τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών,
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου 3Β.
Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις
7.30μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο
στη Βούλα).

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