Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

ΣΟΚ για το ΣΥΣΤΗΜΑ!
Να διερευνηθεί η
“βόμβα” Μπαλτάκου
που απασφάλισε
ο Κασιδιάρης

Τέλος στις επικυρώσεις εγγράφων
στις συναλλαγές με το Δημόσιο!
Σελίδα 16

Επεβλήθη ο Δημοσθένης Δόγκας

Το συστημικό απόστημα πυορροεί!
Τα γεγονότα είναι γνωστά σε όσους παρακαολουθούν
τις καθημερινές εξελίξεις:
Ο τέως, πλέον Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλ. της κυβέρνησης, Π.
Μπαλτάκος, σε συνομιλία που είχε με
το βουλευτή της “Χρυσής Αυγής”
Ηλία Κασιδιάρη - σε φιλικό κλίμα εντός της Βουλής, αποκάλυψε ότι όχι
μόνον “ο βασιλιάς είναι γυμνός”, αλλά
δεν έχει καν “βασιλικούς” τρόπους. Οι
τρόποι του δεν είναι μόνον αγοραίοι
- το ολιγότερο που ενδιαφέρει, αν και
του Κώστα καταδείχνουν και αποδείχνουν τη νοΒενετσάνου οτροπία, τις μεθόδους, το ποιόν και
το είδος της εξουσίας που ασκούν.
Την απομαγνητοφωνημένη αυτή συνομιλία που αποκάλυψε ο βουλευτής της Χ.Α. κατά τη συζήτηση στη Βουλή,
για την άρση ασυλίας βουλευτών του κόμματός του, θα
την παρουσιάσουμε αυτούσια στην ιστοσελίδα μας
Συνέχεια στη σελ. 2
(www.ebdomi.com)

Χρυσό μετάλλιο στα Μαθηματικά,
για τον Κ. Τομαρά Σελίδα 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
με τον Παύλο

Χαϊκάλη
Σελίδα 24

Εριξε ΡΙ.ΖΕ.Σ.

Απεδείχθη ώριμος και καλός ρήτορας
Σελίδες 12,13

Χωρίς οδηγούς ασθενοφόρων το ΕΣΥ! Και το
Ασκληπιείο Bούλας Σελ. 7

η Αγγελική

Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ &
Π. ΜΕΡΤΥΡΗΣ

στα Καλύβια

ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σελ. 14

Σελίδα 17

Ράπτη

ΕΒΔΟΜΗ
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Να διερευνηθεί η “βόμβα” Μπαλτάκου...
Συνέχεια από τη σελ. 1

με όλα τα “κοσμητικά” επίθετα που περιέχει και τους χαρκατηρισμούς, στο παρόν δε άρθρο, τα σημεία εκείνα που
στοιχειοθετούν τις κρίσιμες πτυχές παρέκκλισης από το καθεστώς δικαίου, διάκρισης των εξουσιών και νόσησης της
Δημοκρατίας.
Ο Μπαλτάκος, απαντώντας σε ερώτηση του Κασιδιάρη, για
την αντίδραση του Σαμαρά όταν αυτός και άλλοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι από την ανακρίτρια, ενώ ο Μιχαλολιάκος και
λοιποί οδηγούνταν στις φυλακές, λέει:
«Ηταν στην Αμερική τότε [...] Σοκ και δέος. χαμός, έγινε
της π... [...] δεν με πήρε εμένα [...] πήρε τους άλλους δύο και
τους γ... τα πρέκια. Τον Αθανασίου και τον Δένδια [...] τί
είναι αυτά; Ξεφτιλίστηκα». Γιατί είχε κάνει ( Σαμαράς) την
προηγούμενη ημέρα, δήλωση στο αμερικανικό σιωνιστικό
συνέδριο ότι, “τελείωσε· τους έδεσα, τους έδεσα! Γειά
σας!»
Σχόλιο: Χαρακτηριστικό δείγμα αντίληψης για την άσκηση
εξωτερικής πολιτικής!!!
Λες κι είχαμε ανάγκη εμείς να δώσουμε αντι-ναζιστική πιστοποίηση στους σιωνιστές. Δεν αρκεί ο αποδεκατισμός
του ελληνικού πληθυσμού, στον αγώνα κατά του ναζισμού
- φασισμού το 1940 - 1944; Ο ελληνικός λαός πολέμησε με
αυτοθυσία και ηρωισμό κατά των ναζί και αυτό αναγνωρίστηκε τότε από όλους τους λαούς· από όλους τους ηγέτες.
Πάμε παρακάτω:
Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
Η διάκριση των εξουσιών
Και τα “φιλαράκια” της Κυβέρνησης της Ν.Δ. και τις “Χρυσής Αυγής”, συνεχίζουν την χαμηλόφωνη κουβεντούλα:
ΚΑΣ: Με τους ανακριτές που μας αφήσανε, εκεί στο επίμαχο στάδιο, τί έγινε; Γιατί αυτοί το γυρίσανε κωλοτούμπα
μετά, αφ’ ότου αφήσανε εμάς· μετά που πήρανε τους άλλους το γυρίσανε κωλοτούμπα.
ΜΠΑ: Σας αφήσανε για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν
στοιχεία.[...]
ΜΠΑ: Και δεν τους πήρε κανείς τηλέφωνο να τους πιέσει,
γιατί το θεωρούσαν όλοι αυτονόητο... όλοι θεωρούσαν σαν
δεδομένο (ότι θα τους μπουζουριάσουν): «ε, τι θα κάνει ο
ανακριτής;». Ο Ανακριτής όμως δεν είχε κανένα στοιχείο:
Κανένα:
ΚΑΣ: Ούγε για τους άλλους είχε όμως...
ΜΠΑ: Μα, με τους άλλους ήτανε... (κάνει την κίνηση κλήσης στο τηλέφωνο και τηλεφωνικής συνομιλίας).
Και ακολούθως:
ΚΑΣ: Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί; ΜΠΑ: Και οι δυο. ΚΑΣ:
Δένδιας, Αθανασίου;
ΜΠΑ: Ποιος άλλος να το κάνει...
Ακολούθως η συζήτηση γυρίζει στις εκλογικές σκοπιμότητες. Ο Κασιδιάρης θέλει να μάθει «...τι λέει ο Σαμαράς γι’
αυτά: έχει συναίσθηση του τί γίνεται;», ρωτάει. Και ο Π.

To Δημοτικό Συμβούλιο 3B καλεί στην 13η συνεδρίαση, την Δευτέρα 6 Απριλίου, 6μ.μ., με 41 θέματα
στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
Το ζήτημα είναι θα γίνει απαρτία; Και αν γίνει θα μείνουν να συζητήσουν τα θέματα που περιμένει ο κόσμος

Μπαλτάκος, ο Γεν. Γραμματέας της Κυβέρνησης τον ...ενημερώνει, φιλικότατα:
ΜΠΑ: Οχι στην αρχή δεν είχε... τώρα όμως που είδε τα γκάλοπ... αυτός νόμζε, σαν μεγαλοαστός που είναι, ότι όλα
αυτά τα τρομερά... (φόνος Φύσσα, φυλακίσεις Χ.Α. κλπ.)
«2% - μου λέει - θα πάνε»... του λέω: “εγώ σου λέω 20% θα
πάνε”. Μου λέει: “Είσαι μαλάκας”
ΚΑΣ: Ποιος του ‘πε να τα κάνει αυτά;
Η συζήτηση ακολούθως επιστρέφει στους δικαστικούς:
ΚΑΣ: Κι αυτά που είπε ο Ρουπακιώτης
ΜΠΑ: Αυτό είναι σίγουρο, αφού το ‘κανε την εβδομάδα που
θα πήγαινε εκεί. (στην Αμερική).
ΚΑΣ: Η Γκουτζαμάνη, αυτά τα πράγματα που έκανε, που
εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες ότι ήτανε δεξιά και με
το γράμμα του νόμου.
ΜΠΑ: (κάνει το σταυρό του)
ΚΑΣ: Θεούσα
ΜΠΑ: Ναι
ΚΑΣ: Πως τα ‘κανε αυτά τα αίσχη με τον Βουρλιώτη και με
το στήσιμο αυτού του πορίσματος;
ΜΠΑ: Την πείσανε ότι: “είναι παγανιστές, ειδωλολάτρες,
ναζί και ότι είναι αντίθετοι με τον χριστιανισμό”.
ΚΑΣ: Ποιος την έπεισε γι’ αυτά τα πράγματα;
ΜΠΑ: Ο Αθανασίου και ο Δένδιας.
Προτρέπει ο Κασιδιάρης τον Μπαλτάκο: «Να πας στον Εισαγγελέα και να πεις ποιοι έστησαν όλη αυτή τη σκευωρία: ότι ο Αθανασίου έδωσε εντολή στην Γκουτζαμάνη, ότι
ο Σαμαράς είχε δώσει εντολή στον Αθανασίου και όλοι
αυτοί να πάνε να δικαστούνε. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος
αυτό πρέπει να κάνεις.
ΜΠΑ: Αμα το κάνω αυτό τώρα θα κάνει προκαταρκτική εξέταση μισής ώρας και θα την βάλει στο αρχείο.
ΚΑΣ: Λες, ε;
ΜΠΑ: Ε, βέβαια: Με κυβέρνηση Σαμαρά θα το κάνω; Σε
ποιον εισαγγελέα θα πάω; Εισαγγελέας είναι η ίδια η Γκουτζαμάνη. Θα πάω να καταγγείλω την Γκουτζαμάνη στον
εαυτό της;
ΚΑΣ: Πώς μπήκε η Γκουτζαμπάνη Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου;
[...] Είναι συντοπίτες, δεν χρειάζεταινα ψάχνουμε».
Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτά που λέγονται εκπέμπονται από επίσημα χείλη θεσμικού αξιοματούχου
της εκτελεστικής εξουσίας, και λαμβάνονται από τα ώττα
υπόλογου βουλευτή της ελληνικής νομοθετικής εξουσίας,
για τις σχέσεις εξάρτησης ή επηρεασμού της “ανεξάρτητης” δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική, ως φυσική
κατάσταση, ως ομαλή και παραδεκτή!
Κι επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που λέγονται ή που γίνονται, έστω σιωπηρώς αποδεκτά, ακόμη κι από την διάχυτη κοινή αντίληψη, είναι και άκρως επικίνδυνα!
Και επιπλέον, επειδή διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι οι διάκονοι της Θέμιδας δεν έχουν σταθεί, έστω και ως εξαίρεση,
επαξίως στο βάθρο της ευθύνης τους - με εξαίρετες και
εκλάμπουσες όμως περιπτώσεις θαρραλέας και ηρωικής
ακόμη ευσυνειδησίας - πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα
προσεκτικοί με προεξάρχοντες τους ίδιους τους θεματοφύλακες του Δικαίου.
Οχι μόνο γιατί η Δικαιοσύνη είναι ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας και θεμάλιο και πυλώνας της κοινωνικής ειρήνης, αλλά και για τον επιπλέον αποθετικό λόγο, ότι όταν η
δικαιοσύνη παραπαίει ή χειμάζει, επέρχεται αναπόφευκτα
η σκληρή, άμετρη και εκδικητική Νέμεσις, (ως θεία δίκη ή
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ως λαϊκή οργή).
Κι αντί εκεί να επικεντρώσουν την προσοχή τους οι πολιτικοί, άδραξαν την ευκαιρία να κονταροχτυπηθούν και να κάνουν τις τρίπλες τους, μέχρι του ιλλαροτραγικού σημείου,
όπου κυβερνητικοί εκπρόσωποι και Υπουργοί να κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για “ταύτιση με τη
Χρυσή Αυγή”! Και δεν είδαν ότι όλα τα κόμματα λίγο πολύ
αντέδρασαν έντονα.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Π. Κουκουλόπουλος και το δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι «η
παύση του Μπαλτάκου είναι το λιγότερο».
Ο δε πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, δήλωσε ότι,
«δεν αρκεί η απομάκρυνση Μπαλτάκου. Οι ευθύνες της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι προφανείς. Και
πως μ’ αυτά τα δεδομένα, η κυβερνητική συνεγασία δεν δύναται να λειτουργεί επ’ ωφελεία της χώρας και των Ελλήνων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Lets Do It στους Δήμους

Σελ. 6

Eγκρίθηκε το Πρόγραμμα της
ΡΙ.ΚΙ.Π. με Θ. Ματόπουλο Σελ. 7
“Τρελή τυφλόγυμα” & “Στις οθόνες
Σελ. 8
σας” γιάννης κορναράκης

Αλυσσίδες σε όλα και όλους
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Εκλογική μπόχα...

Σελ. 9

Το ψηλό ...καμπαναριό και ο ΜηΣελ. 11
τροπολίτης
Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη έχει “δίΣελ. 11
λημμα”

Το ΕΠΑΜ Παλλήνης δεν στηρίζει κανέναν δημοτικό υποψήφιο Σελ. 12
Δεντροφύτευση στο Πευκωτό
Σελ. 15
της Βούλας
Επέλαση συμφερόντων στο παραλιακό μέτωπο, βλέπει ο υποψ. ΠεριΣελ. 17
φερειάρχης Θ. Παφίλης

Πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι σ’
Σελ. 21
έναν συνδυασμό
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Προτεραιότητά μας, η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
“Τα απορρίμματα θα γίνουν, παράγοντας πλούτου για τις τοπικές κοινωνίες”, Ρένα Δούρου

Την πρόταση του συνδυασμού «Δύναμη Ζωής» για ένα νέο
μοντέλο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην
Αττική, για μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά
λύση, με σεβασμό στον πολίτη και το περιβάλλον, παρουσίασε η υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής του
συνδυασμού «Δύναμη Ζωής», Ρένα Δούρου.
Η Ρένα Δούρου τόνισε την ανάγκη μίας νέας αρχής. «Μια
αρχή που θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα απορρίμματα. Μια
αρχή που θα βάζει τέλος στο έγκλημα της Φυλής. Μια αρχή
που θα βάζει τέλος στο σχέδιο για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με τα ΣΔΙΤ».

Μεταξύ άλλων στην ομιλία της η Ρένα Δούρου τόνισε:
• Το σημερινό μοντέλο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), «ένας σχεδιασμός αδιέξοδος,
μη βιώσιμος οικονομικά και οικολογικά, κοινωνικά άδικος»,
συνιστά «όχι απλά μια ξεπερασμένη όσο και επικίνδυνη προσέγγιση στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά ένα συνειδητά λάθος σχέδιο, στη βάση κρίσιμων παραδοχών, που
έρχονται σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία που πλέον
έχει γίνει, με το νόμο 4042 του 2012, εθνική νομοθεσία».
• Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης φέρει «ακέραιη μια τριπλή
ευθύνη: εκείνη της αποδοχής, της μη αξιολόγησης και της μη
αναθεώρησης, ως όφειλε σεβόμενος τη νομιμότητα να πράξει, του ΠΕΣΔΑ». «Στηρίζει πλήρως και συνειδητά τον σχεδιασμό του 2003 – 2006» και «εκτελώντας τις μνημονιακές
εντολές της κυβέρνησης, προχωρά το σχέδιο των τεσσάρων
Μονάδων Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων, με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) – μια επιλογή δηλαδή που ήδη αμφισβητείται στην ΕΕ -, με εγγύηση του
Δημοσίου για μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Και όλα
αυτά μέσα σε συνθήκες απόλυτης αδιαφάνειας: οι πολίτες
δεν ερωτώνται, δεν ενημερώνονται».

• Η περίπτωση της χωροθέτησης του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό,
«έργου επικίνδυνου για την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον- για το οποίο οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος παραπέμπουν τον απερχόμενο Περιφερειάρχη και την ανάδοχο
εταιρία στον εισαγγελέα για παράνομη χωροθέτηση -, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της απερχόμενης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής: άσκηση πολιτικής εν κρυπτώ, μακριά από τον
έλεγχο των πολιτών, σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, προς όφελος εργολαβικών συμφερόντων.

• Γνωρίζουμε τι πρέπει να απορρίψουμε για να γίνουν τα
απορρίμματα από πρόβλημα, παράγοντας πλούτου για τις
τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.
• Το μοντέλο διαχείρισης που προτείνουμε διαθέτει παραγωγικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικολογικό χαρακτήρα.
Στηρίζεται στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και τους πόρους κάθε περιοχής, προωθεί τη συνέργια και την ισορροπία
μεταξύ των τριών τομέων παραγωγής και επιτρέπει τη διανομή της παραγόμενης αξίας στο σύνολο του πληθυσμού.
• Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων.

Δέκα υποτροφιές ΔΩΡΕΑΝ
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ” στα πλαίσια των
κοινωνικών της δραστηριοτήτων προσφέρει δέκα υποτροφίες για εκπαίδευση και
πιστοποίηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε άνεργους πολίτες.
Η πιστοποίηση του Information and Communications Technology Council (ICTC) ενισχύει τις δεξιότητες των ανέργων ώστε να
δύνανται να συμμετέχουν σε προγράμματα
απασχόλησης και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες.
Το πρόγραμμα αφορά 28 ώρες εκπαίδευσης στις κάτωθι θεματικές:

Internet: Διάρκεια εκπαίδευσης 8 ώρες
World: Διάρκεια εκπαίδευσης 10 ώρες
Excel: Διάρκεια εκπαίδευσης 10 ώρες.
Η κλήρωση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 9 Απριλίου και ώρα 21:00
στην αίθουσα «Ιωνία», στην εξέλιξη της
προγραμματισμένης συναυλίας με συμφωνικά έργα θρησκευτικής και κλασσικής
μουσικής.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ: 210 89 51 420
– 210 89 52 454 - info@DimotikiVoulisi.gr

Παιδικά παπουτσάκια στη Βούλα
Ενα νέο κατάστημα με παιδικά παπούτσια άνοιξε
στη Βούλα. Το όνομά του maloo και βρίσκεται στην
οδό Πλαστήρα 10.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι Εκδόσεις “Σκαραβαίος” σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του βιβλίου “Ο Κηπουρός”
της Ιφιγένειας Αμοργιανού,
την Τετάρτη 9 Απριλίου, στις 7 μ.μ. στο Vive Mar
Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα (τέρμα Λεωφορείων Α1, Α2).
Θα προλογίσει ο Κώστας Βενετσάνος
Θα μιλήσει η Ιφιγένεια Αμοργιανού

Η επιχειρηματίας έχει βάλει όλο της το κέφι και έχει φτιάξει μια όμορφη, ζεστή γωνιά με όλα τα χαριτωμένα παιδικά σχέδια και χρώματα.
Η Βούλα απέκτησε παιδική αγορά, μια που αριθμούν
πέντε καταστήματα με παιδικό ρούχο και παπούτσι και
όλα στο κέντρο της Βασ. Παύλου και Πλαστήρα.
Ας ενισχύσουμε τον μικρό επιχειρηματία, γιατί είναι
αυτός που θα ψωνίσει από την ίδια αγορά, που θα ανταλλάξει το χρήμα του, δεν θα το εξάγει...

Θα χαιρετίσει η πρόεδρος της “Απολλωνείας” Μαριάννα Μαυραγάνη
Θα διαβάσει αποσπάσματα η συγγραφέας Αθηνά Μπίνιου

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μουσική φλάουτο
από την Ρουμπίνη Πρωτοψάλτη.
Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας
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«Ταξιδευτές του χρόνου
στα μονοπάτια της
Αρχαίας Αττικής Ιστορίας»
O Διαλεκτικός Ομιλος Ελλάδας (ΒΒ΄ Περιφέρειας) οργανώνουν εκδήλωση Στρογγυλού Τραπεζιού, που θα παρουσιάσουν μέλη των Ομίλων της Β΄ Περιφέρειας, με θέμα:
«Ταξιδευτές του χρόνου στα μονοπάτια της Αρχαίας Αττικής Ιστορίας», την Κυριακή 6 Απριλίου και ώρα 18:00
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κορωπίου (Βασ. Κων/νου)

«Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος»

« H Όπερα της Βαλίτσας»
Το «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος» συνεχίζεται σε διάφορους Δήμους της Αττικής,
μέσα από την ανοιχτή συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος.
Επόμενοι σταθμοί του προγράμματος είναι ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης και ο Δήμος Κρωπίας, όπου στις 2 και 9
Απριλίου αντίστοιχα θα φιλοξενήσουν την παράσταση της
«Όπερας της Βαλίτσας» από την Εθνική Λυρική Σκηνή με
το έργο «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ.
Το διάστημα μέχρι και τον Μάιο, τη σκυτάλη παίρνουν οι
Δήμοι Περιστερίου και Κρωπίας, όπου θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν:
· Κινηματογραφικό εργαστήριο για τη δημιουργία ψηφιακών
ταινιών
· Οργανωμένες ξεναγήσεις των δημοτών στο Κέντρο Επισκεπτών του εργοταξίου του ΚΠΙΣΝ
· Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο
«Από το σπίτι μου στο ΚΠΙΣΝ».

“Ακαδιμία Πλάτωνος”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα παρουσιάσει
την Τετάρτη 9, ώρα 21:00 την ταινία: “Ακαδιμία Πλάτωνος”, Το χάρισμα της Σεραφίν (Séraphine).
Ελληνική κωμωδία του 2009 που διαρκεί 103 λεπτά.
Ένας ψιλικατζής ζει μαζί με την άρρωστη μητέρα του σε μια
υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Συναναστρέφεται με τους
μαγαζάτορες της γειτονιάς, ενώ αντιμετωπίζει εχθρικά τους Κινέζους και τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται εκεί. Όταν η μητέρα του, του αποκαλύπτει ότι έχει αλβανικές
ρίζες, ο ξενόφοβος ψιλικατζής θα πρέπει να αποδεχτεί την αλβανική του ταυτότητα.

Η ταινία ενθουσίασε στο φεστιβάλ του Λοκάρνο αποσπώντας τρία βραβεία (ανάμεσά τους κι αυτό για την
εσωτερική ερμηνεία του Αντώνη Καφετζόπουλου).
Εισφορά - είσοδος 3€
Υπενθυμίζουμε ότι η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης
μαζί με το Cafe Mosaique διοργανώνουν διαγωνισμό με
δώρο μία διπλή πρόσκληση για την επόμενη προβολή.
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου
- Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ οργανώνει Πασχαλινό Παζάρι, στη Στοά Κοραή
(στάση μετρό: Πανεπιστήμιο), την Παρασκευή 11
Απριλίου από τις 11.00 έως τις 21.00 και το Σάββατο 12 Απριλίου από 11.00 έως 19.00
Θα βρείτε λαμπάδες, χειροποίητα δώρα και γλυκά,
φτιαγμένα από τις δημιουργικές ομάδες του προγράμματος.
Τα έσοδα του Παζαριού θα διατεθούν για τις ανάγκες του Προγράμματος και καλόν θα είναι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
Ο χώρος αποτελεί ευγενική χορηγία της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δημιουργία χορωδίας

«Συνομιλία με την πέτρα»
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «Ευριάλη»και οι Εκδόσεις «Αστερίας» οργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου της
ζωγράφου Καίτης Μεσσηνέζη «Συνομιλία με την
πέτρα», την Κυριακή 6
Απριλίου, ώρα 11.30 π.μ.
στο Χώρο Τέχνης & Δράσης “ ΝΟΤΙΟΣ , Βασ. Παύλου 108 – Βούλα, Τηλ. 213
02 51001.
Το βιβλίο αναφέρεται στη
ζωγραφική πέτρας, στον τρόπο κατασκευής των βοτσαλωτών, στα Απολιθωμένα της Λέσβου και σε βράχους
γλυπτά της φύσης στην Ελλάδα και αλλού.

«12 Χρόνια Σκλάβος»
12 YEARS A SLAVE

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

«NΟ»

στο πρ. κάμπινγκ Βούλας
1η συνάντηση την Τετάρτη 9 Απριλίου στις 7μ.μ.
στο κτήριο που βρίσκεται στην είσοδο του πρώην
κάμπινγκ Βούλας, δίπλα από το ΠΙΚΠΑ.
Μαέστρος Χριστίνα Γκουντέλια.
Πληροφ. 6973 063821

“Η φάρμα των ζώων”
Σάββατο 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 8μ.μ.
Η θεατρική ομάδα και ο Σύλλογος Γονέων του 6ου ΓΕΛ
Γλυφάδας θα παρουσιάσουν την θεατρική παράσταση
“Η Φάρμα των ζώων” του Τζορτζ Οργουελ το Σάββατο
5 Απριλίου στις 8μ.μ.. Η εκδήλωση θα γίνει στο Δημοτικό θέατρο Μελίνα Μερκούρη (Ανατ. Ρωμυλίας & Γεννηματά) Ανω Γλυφάδα.

Προβολή ταινίας, Παρασκευή 11 Απριλίου 8 μμ
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
παρουσιάζει την καλύτερη ταινία της χρονιάς στα φετινά
Όσκαρ, «12 Χρόνια Σκλάβος», η συγκλονιστική αληθινή
ιστορία του Σόλομον Νόρθαπ, την εβδομάδα 3 – 9 Απριλίου. Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Στιβ ΜακΚουίν
Πρωταγωνιστούν: Τσιούτελ Έτζιοφορ, Μπραντ Πιτ, Μάικλ Φασμπίντερ, Λουπίτα Νιόνγκο, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Πολ Ντάνο
και Σάρα Πόλσον.

Υπόθεση:
Ένας ελεύθερος μαύρος ζούσε στη Νέα Υόρκη, μέχρι τη στιγμή
που ξαφνικά απήχθη και πουλήθηκε ως σκλάβος. Ο Σόλομον, που
βρέθηκε αντιμέτωπος με την σκληρότητα, αλλά ταυτόχρονα και
την καλοσύνη του ιδιοκτήτη του, αγωνίστηκε για να παραμείνει
ζωντανός και να διατηρήσει, όση αξιοπρέπειά του, είχε μείνει. Δώδεκα ολόκληρα χρόνια θα ζήσει αυτό το Γολγοθά, κατά τη διάρκεια
των οποίων, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει έναν Καναδό, που θα
του αλλάξει τη ζωή μια για πάντα.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» Γιαννάκη 5,
Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

-Χιλιανό δράμα του 2012
Σκηνοθεσία: Πάμπλο Λαρέν, με τους Γκ. Μπερνάλ, Α.
Κάστρο, Α. Ζέγκερς
Το 1988 διεξάγεται στην Χιλή ένα δημοψήφισμα που, στην περίπτωση που οι πολίτες της χώρας ψηφίσουν υπέρ, θα νομιμοποιήσει το δικτατορικό καθεστώς του Augusto Pinochet. Τα μέλη
της αντιπολίτευσης, στην προσπάθειά τους να παροτρύνουν τον
λαό να ψηφίσει κατά, θα οργανώσουν μια διαφημιστική καμπάνια, με επικεφαλή τον νεαρό κι ανοιχτόμυαλο René Saavedra ,
ο οποίος θα προτείνει μια πιο ανάλαφρη κι ευχάριστη εκστρατεία. Ο Saavedra, μαζί με πολλούς συμπολίτες του, ονειρεύεται
μια χώρα ελεύθερη, χωρίς λογοκρισία, όπου τα όνειρα του καθενός θα μπορούσαν να υλοποιηθούν κι οι πολίτες της θα σέβονταν ο ένας τον άλλο. Στον λιγοστό χρόνο που διαθέτει η
πλευρά του "Όχι", θα καταφέρει ν' ανατρέψει την πολιτική κατάσταση της χώρας;

Η προβολή γίνεται στο κτήριο που βρίσκεται δίπλα στην
είσοδο των πεζών.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
στην ΠΑΛΛΗΝΗ
O Δήμος Παλλήνης και η
Κοινωφελής Επιχείρηση παρουσιάζουν το αποτέλεσμα
των πολιτιστικών προγραμμάτων, με πολύμορφες εκδηλώσεις
που
θα
διαρκέσουν μέχρι και τον
Ιούνιο και θα το παρουσιάζουμε σταδιακά:
Τρίτη 08/04 – Πολιτιστικό
Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου», Θεατρική Παράσταση “Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3014 μ.Χ”

21.00 1ο τμήμα ενηλίκων –
Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε.
Παλλήνης
Πέμπτη 10/04 – «Οινοπ. Πέτρου», Θεατρική Παράσταση” O ΓΕΙΤΟΝΑΣ”, 21.00
2ο τμήμα ενηλίκων – Θεατρ.
Εργαστ. Δ. Ε. Παλλήνης
Τρίτη 29/04 – «Οινοποιείο
Πέτρου», 21.00 – Θεατρική
Παράσταση “Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 3014 μ.Χ. 1ο τμήμα
ενηλίκων – Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε. Παλλήνης.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στο ενεργειακό πεδίο των
χρωμάτων της Άνοιξης
Oπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος λίγες μέρες πριν το
Πάσχα η εικαστικός Αγγελική Τσεβά, παρουσιάζει στο εικαστικό της εργαστήρι (Βασ. Κων/νου 37 – Κορωπί),
τις καινούργιες της ιδέες επηρεασμένες από την ατμόσφαιρα των ημερών.

Ο τίτλος της φετινής δουλειάς είναι:
Στο ενεργειακό πεδίο των χρωμάτων της Άνοιξης.
Οπως σημειώνει στην πρόσκλησή της: «Θέλω να πιστεύω όταν
θα αντικρίσετε τα έργα μου θα αναστηθεί μεσα σας μια ξεχωριστή ελπίδα χαράς, διώχνοντας από την ψυχή σας κάθε αντίξοο γεγονός που όλους σήμερα μας επηρεάζει».
Εγκαίνια Κυριακή 13-4 και ώρα 12:00 το πρωί. θα ακολουθήσει δεξίωση. Ανοιχτά έως 8μ.μ.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από την Μεγάλη Δευτέρα
ως την Μεγάλη Πέμπτη, από 3:00 το μεσημέρι ως 7:30 το
απόγευμα.

“Ο Κηπουρός”
Διήμερη εκδρομή
σε Δίον- Βεργίνα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, οργανώνει διήμερη εκδρομή στο Αρχαίο Δίον και τη
Βεργίνα, το ΣαββατοΚύριακο 26-27 Απριλίου. Είναι
η ωραιότερη εποχή για εκδρομή σ’ αυτό το τοπίο.
Η εκκίνηση γίνεται από τη Βούλα στην πλατεία μεταξύ Σωκράτους και Παπάγου (έναντι του φούρνου
Στεργίου).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγό, βραδινό
γλέντι και περιήγηση.
Η τιμή κατ’ άτομο είναι σε δίκλινο 75€ και 90€ σε
μονόκλινο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά, διανυκτέρευση σε 5άστερο ξενοδοχείο, πρωινό και δείπνο.
Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018
και Εφη Γαβριλάκη 6937730962

Οι Εκδόσεις “Σκαραβαίος” σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του βιβλίου “Ο Κηπουρός” της
Ιφιγένειας Αμοργιανού, την Τετάρτη 9 Απριλίου,
στις 7 μ.μ. στο Vive Mar
Κων. Καραμανλή 18, Βούλα (τέρμα Λεωφορείων
Α1, Α2).
Θα προλογίσει ο Κώστας Βενετσάνος. Θα μιλήσει
η Ιφιγένεια Αμοργιανού. Θα χαιρετίσει η πρόεδρος
της “Απολλωνείας” Μαριάννα Μαυραγάνη Θα διαβάσει αποσπάσματα η συγγραφέας Αθηνά Μπίνιου.
Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μουσική φλάουτο
από την Ρουμπίνη Πρωτοψάλτη.

Συναυλία με συμφωνικά
έργα θρησκευτικής και
κλασσικής μουσικής
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ στα πλαίσια των πολιτιστικών
της δραστηριοτήτων διοργανώνει συναυλία ενταγμένη
στο πνεύμα των Άγιων ημερών του Πάσχα, με ελεύθερη
είσοδο για όλους τους πολίτες.
Στην συναυλία συμμετέχουν καλλιτεχνικά σχήματα τα
οποία θα αποδώσουν συμφωνικά έργα θρησκευτικής και
κλασσικής μουσικής.
Θα ερμηνευτούν έργα των Johann Sebastian Bach,
Philip Roth, Andrew Lloyd Webber καθώς θα ακουστούν
ύμνοι και ψαλμωδίες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Συμμετέχουν :
Amberlink Ensemble
Stacy & Stephie Koulouris Πιάνο
Ράνια Μιχαλοπούλου
Σοπράνο
Σπύρος Φλώκος Τενόρος
Nathalie Κorniluk Sdralis Βιολί
Σωτήρης Δογάνης
Ψαλμωδός - Ερμηνευτής
Παλιουδάκης Ηλίας
Λυράρης
Μιχάλης Ράμος
Φλάουτο
Χρήστος Κούνης
Ερμηνευτής Συναξαριστής
Η εκδήλωση γίνεται την Τετάρτη 9 Απριλίου στις 8μ.μ.
στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο στη
Βούλα)
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Τηλέφωνα επικ.: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ: 210 89 51 420 –
210 89 52 454

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πάσχα στην Καστοριά και
Πρέσπες
Τετραήμερη εκδρομή 18 έως 21 Απριλίου στην Καστοριά
και τις Πρέσπες με την “Εναλλακτική Δράση”.
Αναχώρηση Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07.30 από τη
Βούλα για Καστοριά. 08.00 Επιβίβαση από Ομόνοια
Το κόστος ανά άτομο είναι 175 Ευρώ σε δίκλινο για
μέλη και 185 για μη μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Μεταφορές, Διανυκτερεύσεις, Πρωινά, Ξεναγήσεις, Πασχαλινό δείπνο και γεύμα.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Bραδιές με τον Αττικό
Πνευματικό Ομιλο
«Υμνοι Μεγάλης Εβδομάδας»
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, την Πέμπτη 10
Aπριλίου στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και Δούσμανη, Γλυφάδα, έχει εκδήλωση
με θέμα: «Υμνοι Μεγάλης Εβδομάδας», κλασσικό ρεπερτόριο: Ιφιγένεια Ιωάννου Σολίστ εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Βυζαντινοι ύμνοι: Κρητίων Μαρκάκης ποιηητής, Γιώργος
Παπαδάμου πρωτοψάλτης.

Με την ευκαιρία του περιεχομένου των σεμιναρίων
εναλλακτικής
θεώρησης της ιστορίας
(στη Βούλα), η Εναλλακτική Δράση θα πραγματοποιήσει ξενάγηση στο
Βυζαντινό Μουσείο και
συγκεκριμένα στη μόνιμη συλλογή του και
στο μέρος που είναι
αφιερωμένο στη Βυζαντινή περίοδο (από τον 4ο
έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.),
που περιέχει 1.200 εκθέματα).
Την ξενάγηση θα κάνει ο
ιστορικός Μάκης Σταύρου
Η συμμετοχή στην ξενάγηση είναι ελεύθερη, εισιτήριο εισόδου στο
μουσείο είναι 4 €
Η συνάντηση είναι 11 πμ
στο μετρό Ευαγγελισμός
Για συμμετοχή Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948 ή
στο ena.drasi@gmail.com

Θα γίνουν εργαστήρια και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία.
Οργάνωση: Ομάδα φυσικής καλλιέργειας “Αγρια Χόρτα”

Τηλ. 6944 396596, 6976 550 992
Με την υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Χρυσό μετάλλιο στον Κωνσταντίνο Τομαρά
στην 31η Μαθηματική Ολυμπιάδα ‘Ο Αρχιμήδης’

Ο Δήμος Παλλήνης τίμησε τον μαθητή του
Mέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, αλλά
και συγκίνησης για καθηγητές και γονείς, έγινε η απονομή της τιμητικής
πλακέτας στον μαθητή της τρίτης

τάξης του 2ου Γυμνασίου Γέρακα, Κωνσταντίνο Τομαρά, από το Δήμαρχο
Παλλήνης Αθανάσιο Ζούτσο, για τη μεγάλη του κατάκτηση, στην 31η Εθνική

Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης», παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθαν. Ζούτσος, αφού συνεχάρη τον Κωνσταντίνο
Τομαρά για τη μεθοδική του μελέτη,
τους γονείς του για την υποστήριξη και
την ασφάλεια που του παρείχαν, αλλά
και τους καθηγητές του για την πολύ
καλή δουλειά που κάνουν, προανήγγειλε τη στήριξη του μαθητή με την κάλυψη όλων των εξόδων που θα
χρειαστούν να γίνουν για τη συμμετοχή του στη Παγκόσμια Μαθηματική
Ολυμπιάδα στο Κέιπ Τάουν.

νακάκης, αφού συνεχάρη τον μαθητή
για τις επιδόσεις του και τη συνέπειά
του στους στόχους του, ευχαρίστησε
και το Δήμαρχο Παλλήνης Αθανάσιο
Ζούτσο, «για τις παροχές που προσφέρει στα σχολεία”.

Να σημειωθεί ότι ο 14χρονος μαθητής
είχε κερδίσει τη 2η θέση στον 74ο Πανελλήνιο μαθηματικό διαγωνισμό «Ευκλείδης», που ήταν και το πρόκριμα για
τη συμμετοχή του στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Από τη μεριά του, ο Διευθυντής του
2ου Γυμνασίου Γέρακα, Αντώνης Τζα-

Let’s do it Greece και στην Ελλάδα - Κυριακή 6 Απριλίου
Καθαρίζουμε το Πανόραμα
Βούλας και το Δίλοφο Βάρης

Καθαρίζουμε την παραλία
Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συμμετάσχει
στην Διεθνή Εθελοντική Καμπάνια «Let’s do it Greece Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00.
Για φέτος, ο δήμος 3B συμμετέχει στη δράση «ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ», στα πλαίσια της συντονισμένης
συμμετοχής 12 γειτονικών δήμων του Υμηττού και θα καθαρίσουν τις περιοχές Πανοράματος Βούλας και Διλόφου
Βάρης.
Τα σημεία συνάντησης των εθελοντών είναι:
1) Πλατεία Άλσους, Πανόραμα Βούλας
2) Πλατεία Πανός, Δίλοφο Βάρης.
Απαραίτητος εξοπλισμός: άνετα ρούχα, παπούτσια, καπέλο,
γάντια, πόσιμο νερό, αντιηλιακή προστασία και για όποιους
διαθέτουν, τσουγκράνα ή άλλο εργαλείο καθαρισμού.
Υπεύθυνοι συντονισμού προετοιμασίας Let's do it Greece
για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ελευθέριος Αργυρουδάκης κιν: 6945659464
Ιορδάνης Βασιλειάδης κιν: 6932545283

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει ενεργά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο «Let's Do It Greece», σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου, τους Εθελοντές Πόρτο Ράφτη, τη μαθητική κοινότητα
και τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, καθαρίζοντας
την παραλία Αυλακίου, στο Πόρτο Ράφτη.

Kαι ο εξωραϊστικός Σύλλογος “Πολιτεία”
Τα μέλη του Συλλόγου θα πραγματοποιήσουν καθαρισμό
στην παραλία και συγκεκριμένα στους δύο ορμίσκους
δεξιά του κόκκινου βράχου στη Βούλα.

H μεγάλη αυτή εθελοντική προσπάθεια, διοργανώνεται στον Δήμο, την Κυριακή 6 Απριλίου, με αφετηρία
μπροστά από τις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Αυλακίου και διάρκεια 11.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Καθαρίζουμε τη θέση Ντούκα
στο Κορωπί
Η κεντρική εκδήλωση του Δήμου Κρωπίας και του ΝΠΔΔ Σφηττός θα γίνει την Κυριακή 6 Απριλίου, στις 10.30 το πρωί, στη
θέση «Ντούκα» στον Υμηττό. Η εκδήλωση περιλαμβάνει, ενημέρωση για τις εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης της
χωματερής, καθαρισμός σε σημείο της κοιλάδας της ρεματιάς
της Ντούκας, εγκαίνια του δασικού μονοπατιού, την «ΤΡΥΠΙΑ
ΣΠΗΛΙΑ» Μαυροβουνίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιμέρους δράση «Αγκαλιάζουμε τον
Υμηττό» στο πλαίσιο του «let’s Do it Greece 2014» στόχο έχει
την προστασία και ανάδειξη του πανέμορφου βουνού της Αττικής από τους 12 δήμους.

Και ο Σύλλογος Κίτσι “Ανοιξη”
Ο Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι-Κορωπίου
“Η ΑΝΟΙΞΗ” και Πέριξ συμμετέχει στη δράση αυτή και καλεί τους
κατοίκους να παρευρεθούν στη πλατεία, μπροστά στα δημοτικά
σχολεία ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να καθαρίσουμε την παιδική
χαρά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σχολεία.

Και ο Δήμος Γλυφάδας
Σημείο συνάντησης η 3η παραλία Γλυφάδας (Διαμάντι) μεταξύ
των σταθμών του ΤΡΑΜ Παλαιό Δημαρχείο και Παραλία Γλυφάδας, ώρα 10.30 πμ. Θα ακολουθήσει γιορτή και βράβευση όλων
των συμμετεχόντων φορέων!

Υιοθεσία Δημόσιων Χώρων
Η φετινή διεθνής ημέρα δράσης για το Letsdoit, Κυριακή 6
Απριλίου, δεν περιλαμβάνει μόνο καθαρισμό, αλλά και υιοθεσία
των δημόσιων χώρων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι πολίτες μπορούμε όχι μόνο να καθαρίζουμε για μία ημέρα, αλλά και να
φροντίζουμε όλο το χρόνο ένα δημόσιο χώρο (δάσος, παραλία,
ποτάμι, λίμνη, πάρκο κ.α) που θα επιλέξουμε.
Το ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης επέλεξε για υιοθεσία:
1) Τη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ, από την οποία ο σημερινός υπουργός ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης, σαν δημοτικός σύμβουλος στη
Γλυφάδα είχε κάνει πρόταση να διωχθούν τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες και να παραχωρηθεί σε ιδιώτες για τουριστική εκμετάλλευση. Και 2) Τον αρχαιολογικό χώρο με τον υγρότοπο στη
Βραυρώνα. Θα προηγηθεί ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο.
Το ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης
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Xωρίς οδηγούς ασθενοφόρων το Ε.Σ.Υ.
μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου
Αιφνιδιάστηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, τη
νύχτα που ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο “σκούπα”
ολόκληρης της ζωής μας, που μεταξύ των άλλων είχε
και την υποχρεωτική διαθεσιμότητα των οδηγών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Δηλαδή από την

"Η Αριστερά απέναντι στο
Νεοφιλελευθερισμό"

έναρξη ισχύος του πολυνομοσχεδίου τα δημόσια νοσοκομεία θα πάψουν να διαθέτουν οδηγούς ασθενοφόρων. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην
Υγεία και κόστος σε ανθρώπινες ζωές. (οι ανθρωπο”θυσίες του ελληνικού λαού”, που λένε:) Θα ακολουθήσουν μετά την διαθεσιμότητα (ένα μήνα και πλέον)
αιτήσεις των οδηγών και θα μεταταγούν στο ΕΚΑΒ!

«Οι συνάδελφοί μας Οδηγοί προσφέρουν πολύτιμες
υπηρεσίες στο ΕΣΥ. Ιδιαίτερα σε νοσοκομεία όπως το
Ασκληπιείο, με διασπορά των κτιρίων σε μία έκταση
πλέον των 100 στρεμμάτων, η εργασία τους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 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.

Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Αποφασίζουμε:
Το πολιτιστικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης "Πολιτισμός και Δημοκρατία" και το
Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς oργανώνουν εκδήλωση
με θέμα: "Η Αριστερά απέναντι στο Νεοφιλελευθερισμό", την Τετάρτη 9 Απριλίου στις 7:30μμ στην
Πνευματική Εστία της Βούλας, Αγ. Ιωάννου 3,
Πάρκο Εθνικής Αντίστασης
Ομιλήτρια θα είναι η Μαρία Καραμεσσίνη, Καθηγήτρια
Οικονομικών της Εργασίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Διαχείριση Άγχους στις
Πανελλαδικές εξετάσεις
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου
Παλλήνης σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Σχολείου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 8 Απριλίου ώρα 12
πμ Ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων με Θέμα: Διαχείριση Άγχους στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Εισηγητής Δρ . Παύλος Ν. Σακκάς Νευρολόγος Ψυχίατρος αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.
Μετά την εισήγηση μαθητές και Γονείς θα έχουν την δυνατότητα ερωτήσεων για θέματα που τους απασχόλησαν.

“H μάχη των εκλογών

Με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει την κυβέρνηση για το πολυνομοσχέδιο με το οποίο οι Οδηγοί των Νοσοκομείων τίθενται σε Διαθεσιμότητα και
μεταφέρονται στο σύνολό τους στο ΕΚΑΒ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» καταγγέλει
Επίσης, οι Υγειονομικοί και οι Γιατροί του Ασκληπιείου
Βούλας καταγγέλουν την ψήφιση του Πολυνοσχεδίου
και μετά από Γενική Συνέλευση αποφάσισαν επαναλαμβανόμενες απεργίες. Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν μεταξύ άλλων:

Επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες για τους συναδέλφους μας Οδηγούς, σύμφωνα με την απόφαση της
ΠΟΕΔΗΝ.
Καθημερινές 4ωρες στάσεις εργασίας, 7-11πμ, έως και
τις 8 Απριλίου.
Καλούμε όλους τους κατοίκους των Νοτίων προαστίων
να πλαισιώσουν και να στηρίξουν το δίκαιο αγώνα μας,
ενάντια στο λειτουργικό λουκέτο του Νοσοκομείου.
Ενημέρωση των προσερχόμενων στη Γενική Εφημερία
του Νοσοκομείου.
Ενημέρωση των κατοίκων των Νοτίων προαστίων, την
Δευτέρα, 7/04.
Συγκέντρωση στην (κάτω) πύλη του Νοσοκομείου, την
Τρίτη, 8/04, 9πμ.
Συμμετοχή στη Γενική Απεργία την Τετάρτη, 9/04.
Συγκροτούμε Επιτροπή Αγώνα, απο εργαζόμενους του
Νοσοκομείου αλλά και αλληλέγγυους της ευρύτερης
περιοχής των Νοτίων προαστίων, η οποία αναλαμβάνει
να οργανώσει τις κινητοποιήσεις μας».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π.

και το σχέδιο διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ”
Ο οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ Καπανδριτίου οργανώνει ομιλία με θέμα: “H μάχη των εκλογών και
το σχέδιο διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ”, και ομιλητή την
Δημήτρη Βίτσα γραμματέα Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Απριλίου στις 8μ.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο Καπανδριτίου.

«5th Agro Festival»
4-6 Απριλίου στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας
Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για τα ελληνικά πιστοποιημένα
και παραδοσιακά προϊόντα το «5ï Agro Quality Festival»,
θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Απριλίου, στους χώρους του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας, στο Φάληρο.
Παρουσιάζονται Παραδοσιακά εδέσματα από όλη την Ελλάδα με παράλληλα δρώμενα για μικρούς και μεγάλους.
Είσοδος 3€, παιδιά έως 12 ετών δωρεάν
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Πειραιάς

Tην Κυριακή 30 Μάρτη, στην Πνευματική Εστία Βούλας, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών 3Β (ΡΙ.ΚΙ.Π) με
υποψήφιο δήμαρχο τον Θάνο Ματόπουλο, παρουσίασε τους βασικούς
άξονες του σχεδίου προγράμματος
της ΡΙ.ΚΙ.Π. Για την προετοιμασία του
προγράμματος δούλεψαν για πάνω
από τρεις μήνες δεκάδες μέλη της

ρευρισκόμενους και τις προτάσεις όπως ελέχθη - θα τις επεξεργαστούν
και θα τις ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους.

κίνησης, χωρισμένοι σε πέντε ομάδες εργασίας: Κοινωνικής Πολιτικής
& Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος &
Υποδομών, Παιδείας - Αθλητισμού &
Πολιτισμού, Δημοτικών Θεσμών –
συμμετοχής & ελέγχου των δημοτών
και Οικονομικών.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος
ανάμεσα στο προεδρείο και τους πα-

Το σχέδιο προγράμματος τέθηκε σε
ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατ΄αρχήν
ομόφωνα. Η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες με τις τελευταίες
συναντήσεις του Θάνου Ματόπουλου και της Ομάδας Προγράμματος
της Κίνησης με συλλογικούς φορείς
της πόλης.
Στη Συνέλευση εκφωνήθηκε επίσης
η οριστικοποιημένη πρώτη λίστα
υποψηφίων Δημοτικών και Τοπικών
Συμβούλων η οποία επίσης εγκρίθηκε από το σώμα.
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«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανεργία»
H Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου, οργανώνει εκδήλωση – συζήτηση, με θέμα:
«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανεργία» η συμβολή του Δήμου στην καταπολέμηση
της ανεργίας.
Θα μιλήσουν:
Γιώργος Κατρούγκαλος καθηγητής Παν/μίου Θράκης – συνταγματολόγος
Σάββας Ρομπόλης καθηγητής Παντείου – επιστημονικός διευθυντής του ΙΝ.Ε.
Νίκος Σκορίνης μέλος της διοίκσηης της ΓΕ.Σ.ΕΒ.Ε.
Μετά την τοποθέτηση των ομιλητών θα ακολουθήσει συζήτηση με τους πολίτες.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 6 Απριλίου στις 11 το πρωί, στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχείου Κορωπίου.

“Τρελή τυφλόμυγα” στις “Οθόνες σας”
Δυό κανούργιες συλλογές της ποιήτριας κυρίας Δήμητρας Καροφύλλης*
Συνήθως ο ποιητικά γράφων, στον λόγο του
αντλεί τα ερεθίσματα από τα γινόμενα στον
περιβάλλοντα του χώρο. Πολλάκις, μια βιωματική εξομολογητικού χαρακτήρα ερμηνεία,
βρίσκει χώρο κενό και καταλαμβάνει το
λευκό χαρτί της μούσας του. Ενίοτε πάλι,
ανορθόδοξα μονοπάτια διατρυπούν και φωτίζουν, ανεκπλήρωτες σκιερές γωνιές και ενσωματώνονται συνειδησιακά σε υποθετικές
ενοχές του παρελθόντος. Στις δύο ανά χείρας συλλογές εν προκειμένω, της φίλης κυρίας Δήμητρας Καροφύλλης, “Τρελή
Τυφλόμυγα” και “Γρήγορα στις Οθόνες σας”
ό,τι και να συμβαίνει ανιχνεύεται ως ήσσονος
σημασίας, ενώ πρωτεύουσα θέση κατέχει η
αντιστροφή ενός παρονομαστή, όπου το
μικρό δέμας γιγαντώνεται πνευματικά, χάριν
της ουράνιας μούσας που το εμφυσεί.
Η φίλη κυρία Καροφύλλη, με αυτή τη χαρισματική μούσα της την ποιητική, καταξιώνεται στην επιλεκτική κορυφή τη τέχνης, της
θείας που την εμπνέει.
Ο κριτικός τώρα, που θέλει να προβάλλει το
έργο ενός τέτοιου διανοητή, βεβαίως και
ίσως και να πάσχει από το κάποιο σύνδρομο
της κατωτερότητας, έστω και αν αυτό ερμητικά το εσωκλείει, μοναχά στα ενδόμυχα της
αμαρτωλής του σκέψης. Γι΄αυτό και στον
κριτικό λόγο του, βάζει έντεχνα σε δεύτερο
μέρος το έργο του δημιουργού πρωταγωνιστή, προσπαθώντας να συν-καρπωθεί την
αίγλη από τον δευτεροαγωνιστικό ρόλο, που
φιλικά ανέλαβε. Το κακό όμως αυτό είναι
ανθρωπίνως αναπόφευκτο καθώς όπως προλέχθη εγγίζει τις ανεξέλεγκτες επιθυμίες
του ασυνείδητου. Γι΄αυτό και εγώ στην προσπάθεια να αποφύγω αυτή την διολίσθηση,

αλλά και για την οικονομία του χώρου, θα
προχωρήσω εν τω άμα, με όσο μπορώ λιγώτερα σχόλια, στον αυτούσιο στίχο του
έργου της ποιήτριας.
Από τη συλλογή λοιπόν “Γρήγορα στις Οθόνες σας” άρξασθε.
Στο ποίημα “Contre Lumiere” σε βιωματική
απολογητική αναθεώρηση, εξομολογείται:
«Ταμπού. / Φύλακες άγγελοι της παρθενίας
μου. / Τείχη χωρίς ανοίγματα / μην ξεμυαλίσει την παλέττα μου ο ήλιος. / Και τώρα που
η φωτεινή λίστα απολεσθέντων /εξαφανίζει
τις θολές σκιές των “ούκ” / είναι αργά πια να
βουτήξω το πινέλο μου στο ρόζ.»
Η κατοπτρική λειτουργία της ποίησης, ίσως
και αναφορικά να θίγει τη θεωρητικά ενυπάρχουσα σχέση τέχνης και ποιητική εμπράγματης παραδοχής μιας αλήθειας.
Δυό παρακάτω ποιήματα μας φέρνουν στο
νού, την Καββαφική εφημερία των “Κεριών”
“Αφροδίτες”:
«Τα πρώτα σημάδια του γήρατος ορατά.
Η θηλυκότητα σε κατάσταση ανάγκης.
Τα εργαστήρια φιλντισένιων εκμαγείων επιτάσσονται.
Οργασμός. / Ρουμπινένια χείλη. Σμαραγδένιο φουλάρι./
Ροζ υποσχέσεις.
Παρδαλά μπαϊράκια σε παράταξη μάχης.
Πυροβολισμοί στο χρόνο. Πυροβολισμοί
στον βρόντο.»
Η ελεύθερη ποίηση είναι αλληγορική. Την
κάθε λέξη του στίχου πρέπει να την ενσωματώνεις στο εφήμερο υπάρχων, στο αδυσώπητο εξελικτικό γίγνεσθαι και στο επιθετικό
αμύνεσθαι.
Σε καταληκτική απολογία μια “Κούκλα” εξομολογείται:
« Άλλαξα χίλιες φορεσιές./ Βασίλισσα, καλό-

“Αγώνες για μια άλλη
αξιοποίηση των μεγάλων ελεύθερων
χώρων”
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: “Αγώνες για
μια άλλη αξιοποίηση των μεγάλων ελεύθερων χώρων” , η εμπειρία από ευρωπαϊκές πόλεις, το Σάββατο 5 Απριλίου στις
6μ.μ. στο Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο Αργυρούπολης “Μίκης Θεοδωράκη”
(Λεωφ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη, μετρό
Αργυρούπολη).
γρια, τροτέζα, καμαριέρα./ Μόνο το το σώμα
μου γυμνό δεν φόρεσα./ Ποτέ μου.»
Όμως η ποίηση ιδεών συνεχίζει την έκφραση του περιεχομένου του λόγου της
“Κυνηγώντας τους Δεκαδικούς”, το ποίημα
σε απόσπασμα: «Έχασα τα δάχτυλά μου μετρώντας δεκαδικούς. / Ένα κόμμα σαν δρεπάνι μου τα θέρισε./ Για ίχνη έψαξα παντού/
……….. / ¨Οταν τα βρήκα / πόνεσα./ Κυνηγώντας τα ασήμαντα ακρωτηριάστηκα.».
Από το “Λαθρεπιβάτης”
«Κόστος ψυχής ανυπολόγιστο./ στη γραμμή
17 λαθρεπιβάτης .?
Ημίωρη διαδρομή/…….. /στο τέρμα αυτοβούλως παραδίνομαι / στην αδιάλεκτη συνείδησή μου ./ Ως κοινός βλάξ του αστικού
δικαίου.»
Στα αντισώματα του ποιητή, ανήκει η δυνατότητα αντίστασης στη διαπλοκή του κόσμου: “Τιμής Ένεκεν”:
«Θα στήσω ανδριάντες/ στον Ιούδα, στον
Εωσφόρο και στον Αριμάν./ που μου συστήθηκαν/ σαν Κώστας, Βασίλης, σαν Ελένη, /
και έναντι λογικής τιμής/ μου δίδαξαν διαίρεση.».
Σε μια σκληρή προσγείωση, δηλώνει την τραγική επωδό την ανθρώπινη: απόσπασμα από
το “Τριάκοντα”:
«Δείπνο σε στρογγυλό χειρουργικό τραπέζι./
Πιάτα ζεστά. Πρόσωπα κρύα. Αιμοβόρα./
Δίωρη πτήση/ Επιστρέφω ως αποσκευή./
Βαριά. Με ελαφρύ στομάχι. Καταστόλιστη. /
Κατεψυγμένη σε ορθογώνιο φέρετρο / από
χρυσό τριάκοντα καρατίων./ Νυφούλα μέσα
σε στις χαλαζοπράσινες / συνθετικές μουσελίνες / που μού δάνεισαν».
Και μετά το βύθισμα στην απογοήτευση, έρχεται η αναθάρρυνση για το διηνεκές παρόν,
για τη διηνεκή παρουσία που παίρνει τα ηνία
του λόγου στη σελίδα 35 όπως στο “Το Κειμήλιο” και πάλι σε απόσπασμα:
«Ξηλώνω το παλιό μου κέντημα/. Πλακέ, κασίνια, σταυροβελολονιές / Λύνω κόμπους με
τη μύτη της βελόνας/ προσεκτικά- προσεκτικά από την ανάποδη/ χωρίς ψαλίδι / Σέβομαι τα σημάδια της φθοράς./ Δεν τα
καλύπτω, απλά φροντίζω να μην γίνουν
τραύματα ανεπούλωτα / στο λευκό καμβά./
……. /Θέλω το τελευταίο μου εργόχειρο / να
βγεί πιο όμορφο από το πρώτο /. Να φυλαχ-

θεί απ΄ τα παιδιά μου σαν κειμήλιο/. Χειρόγραφη διαθήκη αγάπης και συγγνώμης / Θα
τα καταφέρω;»
Στη δεύτερη συλλογή “Τρελή Τυφλόμυγα”,
πάλι το αλληγορικό μακάβριο με το “Carte de
Visite”, παίρνει σε απόσπασμα θέση στη σελίδα 13 και σου ραγίζει την καρδιά.
«Όχι μνημόσυνα / όχι οδύνη εθιμοτυπική / όχι
μουσκεμένα μαντήλια με μαύρο συρίτι»
Αλλά … όπως ερχόμαστε στο ποίημα “Ανεκπληρωτο” της σελίδας 17 και διαβάζομε,
έτσι απλά το θέλω ένα:
«Πλατύ ζεστό χαμόγελο / σε μαύρη πορσελάνινη κορνίζα / τριάντα μοίρες ακουμπισμένη./ Στη παγωμένη μαρμαρένια πλάκα :/
Εγεννήθη αρχάς / Απεβίωσε τέλη του εικοστού ./ Τι ωραία γυναίκα ! / Να ξαναγεννηθεί.»
Και λήγω αυτή την ποιητική περιδιάβαση στη
μούσα της φίλης κυρίας Καροφύλλης με το
“Ανω Θρώσκων”.
Πάλι, για σεβασμό πρός το πνευματικό έργο
του δημιουργού, μόνο σε απόσπασμα:
«Επέστρεψε στη γή, να γίνει πάλι γή. / Βλάστησε. Άνθισε./ Διακλαδίστηκε σε όλο τα
φλοιό./ Επί. Υπό. Υπέρ. …../Ξιπάστηκε μετρώντας το μπόϊ της σκιάς του/ ……./ Επέστρεψε στη γή να γίνει πάλι γη / νικημένος
από ένα κρυολόγημα, ίσως».
Η αλήθεια είναι, πως η ελεύθερη στίχου μεταπολεμική ποίηση στην νοηματική τεχνική
της πρόσληψής της , σε αντίθεση με την προπολεμική λυρική, είναι σκοτεινή, δυσνόητη
και βαθειά αλληγορική. Το ένα άκουσμα δεν
φτάνει και δεν αρκεί για να την κατανοήσεις.
Χρειάζεται μάλλον διάβασμα προσεκτικό και
μελέτη, ώστε να μπορέσεις να διεισδύσεις
στη μύχια σκέψη του δημιουργού.
Το άθλημα της ελεύθερης ποίησης είναι εν
πολλοίς δύσκολο. Και επί τέλους κάποτε
πρέπει να το μάθουν και να το υπηρετήσουν
με σεβασμό όσοι αδαείς, επίδοξοι, αιθεροβάμονες ευθαρσώς το επιβαίνουν. Το μόνο
δε που αυτοί καταφέρνουν είναι να γελοιοποιούν τον εαυτό τους.
Στο επόμενο άρθρο, θα έχω τη χαρά και την
τιμή να ασχοληθούμε με το έργο ενός αθεράπευτα ρομαντικού ποιητή, και κατά διπλή
ρίζα συμπατριώτη μου, ο οποίος στη ζωή του
πολύ αγάπησε. Οψόμεθα
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ε, όχι κι έτσι
κύριε Περιφερειάρχα μου...
Διαβάζω με έκπληξη δηλώσεις του περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Σγουρού στη διαδικτυακή τηλεόραση
ΑΠΕ-ΜΠΕ στις οποίες ισχυρίζεται τα εξής:
«...από το 2003 .....άφησα την οποιαδήποτε κομματική μου δραστηριότητα - που ήταν ελάχιστη, δεν
είχα εγώ κομματικές εμπλοκές. Σαφέστατα είμαι ένα
πολιτικοποιημένο πρόσωπο, αλλά όχι κομματικοποιημένο...». (Διαδικτυακή τηλεόραση ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Να θυμίσουμε ότι πριν γίνει Περιφερειάρχης ήταν
Υπερνομάρχης του ΠΑΣΟΚ;
Να του θυμίσουμε ότι στις περιφερειακές εκλογές το
σύνθημα του ΠΑΣΟΚ ήταν: «Αν δεν βγει ο Σγουρός
θα πέσει η κυβέρνηση, η χώρα θα καταρρεύσει και θα
χάσετε τις συντάξεις σας»
Ή να ξεχάσουμε ότι το 2013 ο Γιάννης Σγουρός ήταν
μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και μέλος
της επιτροπής καταστατικού του ίδιου κόμματος!
Εγώ, μπορώ να δεχθώ ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αν
όμως έχεις αλλάξει κύριε Σγουρέ, θα πρέπει να βγεις
να το πεις και να καταγγείλεις...

1700 πολίτες μεγαλου φορολογικού πλούτου έπιασε
η τσιμπίδα των ανεξάρτητων ομάδων που είχε ορίσει
το Υπουργείο Οικονομικών γι’ αυτή τη δουλειά.
Μόλις όμως ειδαν οι γενικοί γραμματείς και οι φαρισαίοι του Υπουργείου, ποια ήταν τα ονόματα των
1700 (δικηγόροι, υπάλληλοι του Υπ. Οικονομικών(!),
πολιτικοί) και προερχόμενα κυρίως από κατασκευαστικές εργασίες, έδιωξαν τις ανεξάρτητες ομάδες,
παραιτήθηκε σύσσωμο το 9μελές συμβούλιο και το
παρέπεμψαν στα “Διαπεριερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, τα οποία μόλις τις ανέλαβαν εφάρμοσαν την
περαίωση” καταγγέλει η πρώην η πρ. επικεφαλής
της Ειδικής Ομάδας Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου, Κ.
Φρανντζεσκάκη.
Τ’ ακούς πολίτη, που σου πίνουν το αίμα με το καλαμάκι καθημερινά για να πάρουν και το τελευταίο σου
ευρώ;

Εθνικές εκλογές ...βρωμάνε
Εντονη πλέον η οσμή των εκλογών και η μπάγκα
άνοιξε μοιράζοντας χρήμα. Χρήμα που το έχουν στερήσει σε μεταφορές μαθητών, με αποτέλεσμα να
διανύουν τεράστιες αποστάσεις με τα πόδια και με
όλους τους κινδύνους, χρήμα για τις επισκευές και
συντηρήσεις σχολικών μονάδων, ποιυ μερικές βρίσκονται υπό κατάρρευση και, και, και.
Εκλογές λοιπόν και το «πλεόνασμα» διανέμεται...
Πάρτε κόσμε!

Μπόχα και στα 3Β
Αλλά και οι δημοτικές εκλογές έχουν ...φαιά οσμή.

Πολλοί καταστηματάρχες, ιδιαίτερα της Βάρης, θα
βρήκαν κάτω από την πόρτα τους ένα ανώνυμο λιβελογράφημα για υποψηφίους του συνδυασμού Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης του
δημάρχου Σπύρου Πανά. Οχι για τα πολιτικά τους πιστεύω, ούτε για τις τοποθετήσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά για «τη χοντρή του θησαυρού»,
την «ξώβυζη», τον “ιεροψάλτη”, αυτή που “μπερδεύει
τα λόγια της”, για την “ωραία” για τον “βαψομαλλιά”...
Είναι απαράδεκτο και ντροπιαστικό και θα πρέπει αν,
λέω αν, προέρχεται από το συνδυασμό του Γρηγόρη
Κωνσταντέλο να τους κόψει τα πόδια. Αλλίμονο αν
ξαναγυρίζουμε στο Μαυρογιαλούρο.
Και επειδή υπάρχουν και ευφιείς κινήσεις, δημοσιεύω αυτό που κυκλοφόρησε η “Δημοτική Παράταξη
του Δήμου Ωρωπού Συνεργασία πολιτών”.

Αλυσσίδες σε όλα και όλους
Έχουν σαφή εντολή: «Στραγγαλίστε με κάθε τρόπο την
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα». Αυτή
την εντολή εκτελούν με υποδειγματική δουλικότητα, λαχταρώντας ν’ ακούσουν το πολυπόθητο «μπράβο
Μπουμπούκο, καλό σκυλάκι, θα πούμε κι εμείς στην Κομισιόν τι καλό και υπάκουο σκυλάκι είσαι». Στόχος: Να
υπαχθεί κάθε κερδοφόρα επιχειρηματικότητα στην κυριότητα και τον έλεγχο εξωελλαδικών «αλυσσίδων» και
κάποιων ακόμα υπό ελληνική κυριότητα καρτέλ, που
αγάλι-αγάλι θα καταβροχθισθούν από ξένους «επενδυτές». Τα παπαγαλάκια τους στα Μέσα Μαζικής Εξαπατήσεως σεληνιάζονται ηδονικά στην εφιαλτική
προοπτική να περάσουν τα πάντα σε «αλυσσίδες»,
δίχως ν’ αντιλαμβάνονται ότι σφυρηλατούνται αλυσσίδες και πακιστανικοί μισθοί γιά τους πάντες, ακόμα και
γιά τους συνειδητούς στυλοβάτες και «Ηρακλείς» της
Νέας Κατοχής, δημοσιογράφους, δικαστές, αστυνομικούς, όταν πλέον οι κατακτητές μας θα έχουν δέσει τον
γάϊδαρό τους και δεν θά ‘χουν τόση ανάγκη τα σαμάρια
και τα μαστίγια.
Ο εσμός των ποικιλώνυμων «Πρωτοψάλτε», στα αλαλάζοντα κύμβαλα της παραπληροφόρησης, ιδρωκοπά να
πείσει τους «υπεύθυνους και νομοταγείς» οπαδούς του
Λεοπόλντ Μαζόχ ότι οι αιτίες της κακοδαιμονίας μας
δεν είναι οι μηδίσαντες και απολύτως ελεγχόμενοι και
εντελλόμενοι ιθαγενείς κυβερνώντες μας, ούτε τα μεγάλα αφεντικά τους της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ και
της διεθνούς ληστοσυμμορίας των «αγορών». Οι ένοχοι
είναι ο ταξιτζής, ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, ο φαρμακοποιός, ο φορτηγατζής και άλλα τέτοια καθάρματα του
κοινού Ποινικού Δικαίου.
Και δώστου να χειροκροτεί το μερμηγκάκι από τον κα-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ναπέ του «μπράβο, μπράβο, ρίχτου τού αλήτη» και να
μην αντιλαμβάνεται ότι την ίδια στιγμή «αναβαθμίζεται»
από μερμηγκάκι σε σκουληκάκι. Κι ότι αύριο-μεθαύριο
θα πάει το «νομοταγές» σκουληκάκι ν’ αγοράσει φάρμακο από την «αλυσσίδα» και το έντρομο γιά τη «δουλίτσα» του μερμηγκάκι-«φαρμακοποιός» θα του
υποδείξει το γενόσημο από την Κουάλα Λουμπούρ ή το
Μπαγκλαντές και θα τον στείλει αδιάβαστο. Διότι, φευ,
πίσω από τον πάγκο δεν θα υπάρχει πλέον ο υπεύθυνος
επιστήμων και ελεύθερος επαγγελματίας φαρμακοποιός, αλλά ένα κατατρομοκρατημένο, μη τυχόν και
χάσει τα 500 ευρουλάκια μισθό, μερμηγκάκι της «αλυσσίδας». Τι παράπονο είχες τόσα χρόνια κοροϊδάκι από
τον φαρμακοποιό σου; που τον γνώριζες, σε γνώριζε και
σε συμβούλευε ΥΠΕΥΘΥΝΑ, σε κοιτούσε στα μάτια και
σε φώναζε με τ’ όνομά σου. Το μόνο φάρμακο που στάθηκε ανήμπορος να σου συστήσει είναι εκείνο που θα
θεράπευε την χρόνια και ανίατη βλακεία σου, καθ’ έξιν
τηλεορασόπληκτε, κόψε λίγο την τηλε-μαστούρα, θυμήσου ότι «το πολύ το τάκα-τάκα κάνει το παιδί μακάκα».
Είδες τι καλή και υπεύθυνη που είναι η κυβέρνηση; Που
φροντίζει να πίνεις εσύ και τα παιδιά σου γάλα υψηλής
παστερίωσης και μακράς διάρκειας, με θρεπτική αξία
εφάμιλλη της σαπουνάδας. Που θα πουλήσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι και Ολλανδοί τις τροφικές σαβούρες τους,
αν όχι σε σένα; Να πάνε να γίνουν γκαρσόνια οι Ελληνες αγελαδοτρόφοι, άλλωστε αυτοί φταίνε που πίνεις
ακριβό το φρέσκο γάλα, δεν φταίει το καρτέλ των γα-

λακτοβιομήχανων, όχι προς Θεού! Όπως ακριβώς δεν
φταίει ο κάθε φορομπήχτης Στουρνάρας που πληρώνεις
πανάκριβη τη βενζίνη, δεν φταίνε οι εταιρείες πετρελαιοειδών και τα διυλιστήρια, ο βενζινοπώλης φταίει.
Γάτε με πέταλα, τίποτε δεν σου ξεφεύγει!
Μην παραλείπεις, όταν πηγαίνεις στο σουπερμάρκετ να
αγοράζεις υπεύθυνα. Μόνο γκούντα και ένταμ, έμμενταλ, μοτσαρέλες και λοιπές μπαγκατέλες και παπαρδέλες. Τα ελληνικά τυριά είναι πιό ακριβά κι εσύ δεν
πιάνεσαι κορόϊδο, είπαμε, είσαι γάτος με πέταλα. Τώρα,
η μικρή και ασήμαντη λεπτομέρεια ότι τα ελληνικά τυριά
είναι αληθινά τυριά κι όχι πλαστικά, αυτό εσένα δεν σε
αγγίζει, ούτε σε απασχολεί η καλοστημένη κομπίνα κάποιων διατυμπανιζόμενων ως «ελληνικών» σουπερμάρκετ, που σε συνεργασία με τους μεσάζοντες
μεγαλέμπορους ανεβάζουν τεχνηέντως τις τιμές των
ελληνικών τυριών και παράλληλα κατεβάζουν τις τιμές
των εισαγόμενων. Η Ελλάδα, αν είχε την τύχη να κυβερνηθεί από Έλληνες κυβερνήτες, θα μπορούσε άνετα
σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας να είναι αυτάρκης από
την εγχώρια κτηνοτροφία και να πραγματοποιεί εξαγωγές των διεθνώς αναγνωρισμένων γιά την εξαιρετική
ποιότητά τους ελληνικών κρεάτων και γαλακτοκομικών.
Και στις προσεχείς «αυτοδιοικητικές» εκλογές, βασίζομαι σε σένα «υπεύθυνε πολίτη» να ψηφίσεις εκείνους
τους υποψηφίους δημάρχους που επισήμως αυτοεκθειάζονται ως «ανεξάρτητοι» και «υπερκομματικοί», αλλά
σου κλείνουν πονηρά το ματάκι και σου ψιθυρίζουν στο
αυτάκι «ψήφισε εμένα που έχω πλάτες και κονέ στη Ν.Δ
και θα παίρνω κονδύλια να κάνω έργα, ψήφισε εμένα,
έχω φίλους στο κόμμα, είμαι κολλητός του ψεύτη και
του κλέφτη».
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To ψηλό καμπαναριό... και ο Μητροπολίτης
Η ανέγερση της εκκλησίας του
Προφήτη Ηλία στο Κόρμπι της
Βάρης έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψιν το Δημοτικό Συμβούλιο
των 3Β.
Ο λόγος το νέο σχέδιο ανέγερσης
του ναού, το οποίο όμως για να
υλοποιηθεί έπρεπε να γίνει τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου
του οικοδομικού τετραγώνου
(Ο.Τ.). Σημειωτέον ότι ο ναός θα
ανεγερθεί σε νέο σχεδιασμό και
όχι στα υπάρχοντα θεμέλια και
παράλληλα θα παραχωρηθεί ένα
τμήμα κοινόχρηστου χώρου του
Δήμου για να υπάρξει το απαραίτητο οικόπεδο.
Το θέμα έφθασε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), ως η
πλέον αρμόδια να γνωμοδοτήσει.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος ήταν ελλιπής και ο Δημήτρης Δαβάκης ζήτησε αναβολή,
ούτως ώστε να έρθει πλήρης ο
φάκελος με τα τοπογραφικά σχέδια. Πρόταση που την υποστήριξε
και η Λυδία Αργυροπούλου και ο
Παν. Καπετανέας και τελικά υπερψηφίστηκε.
Οταν επανήλθε το θέμα στην
Ε.Π.Ζ. παρευρέθη και ο Μητροπο-

Δικαιώνεται
ο Ζαχαράτος;
Τορπίλη έριξε ο Κώστας Πασακυριάκος στο Δημοτικό συμβούλιο
της 26ης Μαρτίου.

λίτης Παύλος, μια που ο ναός ανήκει στη Μητρόπολή του, ενοχλημένος ιδιαίτερα για την αναβολή
του θέματος καθώς και οι ιερείς.
Εκεί, οι δημοτικοί σύμβουλοι κατήγγειλαν ότι οι ιερείς από άμβωνος
κατηγόρησαν
τους
συμβούλους που ψήφισαν την
αναβολή!

Βλέποντας τώρα τα σχέδια οι σύμβουλοι Λυδία Αργυροπούλου και
Παν. Καπετανέας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ύψος του Καμπαναριού, ιδιαίτερα δε ο Δημ.
Δαβάκης και ο Παν. Καπετανέας
για τον τρούλο και τα γραφεία του
Συλλόγου που έπρεπε να προβλέπονται στα σχέδια, αφού ο Σύλλογος είχε διαθέσει πολύ μεγάλο
κονδύλι για την ανέγερση του
ναού.
Το Καμπαναριό έφθανε τα 18
μέτρα, σε μια περιοχή που αποτελείται από μονοκατοικίες. Δηλαδή
το καμπαναριό ήταν δυόμισυ
μέτρα ενώ ο συντελεστής στο

ύψος είναι 1,27, και επομένως
ήταν έξω από τον Συντελεστή Δόμησης της περιοχής.
Οι απόψεις αυτές διατυπώθηκαν
στην, κατά τα άλλα, ομόφωνη
γνωμοδότηση της Ε.Π.Ζ.
Αυτό προκάλεσε την οργή του
Μητροπολίτη κ. Παύλου, που τους
τα ...έψαλλε επιτόπου.

Τις ίδιες όμως επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Σύλλογος Κόρμπι, ως
προς το ύψος των 18 μέτρων του
καμπαναριού, αλλά και των 600
τ.μ. της εκκλησίας!
Σ.Σ. Παράταιρο στην ομορφιά των
μονοκατοικιών.
Μετά ταύτα το θέμα συζητήθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και
εκεί εκφράστηκαν οι επιφυλάξεις
από τον Δημ. Δαβάκη, τη Λυδία
Αργυροπούλου και τον Παν. Καπετανέα και μετά από συζήτηση το
θέμα αναβλήθηκε, κάτι που προκάλεσε, άλλη μια φορά, την οργή
του Μητροπολίτη.

Διέλυσαν τη συνεδρίαση

Κατήγγειλε ότι «κάποιοι καλοθελητές τρέχουν στους διαδρόμους
και λένε στους υπαλλήλους ότι
“αν δεν στείλεις στην εφορία τα
χρέη των 30 ευρώ θα μπεις σε
διαθεσιμότητα” και σύντομα θα
φέρω πιο συγκεκριμένα στοιχεία»!!!
Και θυμήθηκα την επιστολή που
είχε διαβάσει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος, ότι
έχει δώσει εντολή, να μην προωθούν τα χρέη μικροοφειλετών
προς την Εφορία, αλλά “κάποιο
λάκο έχει η φάβα” και περιμένουμε τα νεότερα από τον Κώστα
Πασακυράκο.

Μετά απ’ αυτό, ο Δήμος προχώρησε στην τροποποίηση του σχεδίου και μείωσαν σε ύψος και όγκο
το καμπαναριό και τον τρούλο
(συντελεστής όγκου από 2,52 σε
1,74 αλλά έχει και πάλι υπέρβαση.
Η εκκλησία έγινε πιο «κομψή»
παρά το ότι και πάλι είναι έξω από
το Συντελεστή Δόμησης της περιοχής. Η υπόθεση ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, (26 Μαρτίου)
προκειμένου να εγκριθεί το νέο
σχέδιο.
Ο Μητροπολίτης και πάλι παρών, ο
οποίος να σημειώσουμε εδώ, ότι
θεώρησε ασέβεια την εμμονή των
συμβούλων στη νομιμότητα και
στο σεβασμό του περιβάλλοντος.
Λες και ο Πανταχού Παρών χρειάζεται ψηλά καμπαναριά για να
μας ακούσει...
Οπως διαπίστωσαν λοιπόν οι σύμβουλοι, το καμπαναριό κατέβηκε
στο ύψος και γενικά το σχέδιο άλλαξε. Ετσι μετά από συζήτηση

ψηφίστηκε ομόφωνα και προχώρησαν στο επόμενο θέμα, χωρίς
καθυστερήσεις.
Εκεί όμως σηκώθηκε ο Μητροπολίτης κ. Παύλος λάβρος, γιατί δεν
του έδωσαν το λόγο (δεν τον ζήτησε), γιατί αγνοούν τον ποιμενάρχη τους, γιατί έχει χαθεί το
ήθος. Και τι δεν είπε. Μέχρι ότι θα
γράψει σε πλάκα μπροστά στο ναό
αυτούς που είχαν διαφωνίες!!! Και
οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι,
άκουγαν σιωπηλοί. Κανένας δεν
παρενέβη, δεν μίλησε για λάθος
διαδικασία. Τον άκουγαν για πολύ
ώρα να τους καταχειριάζει και να
τους κάνει μάθημα ως δεσπότης
σε ποίμνιο...
Ο Γ. Σκουμπούρης τόλμησε να
του εξηγήσει τη διαδικασία του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κ. Πασακυριάκος έφυγε από την αίθουσα, ενώ ο Γ. Νιτερόπουλος
έθεσε διαδικαστικό θέμα, όταν
απεσύρθη ο Μητροπολίτης!
Αννα Μπουζιάνη

Καταψήφισαν πρόσληψη
80 εργαζομένων
για Πυρασφάλεια!
Στη Δημοτική συνεδρίαση (2/4) ένα από τα θέματα που πρόλαβε να
συζητηθεί, πριν το διαλύσουν, ήταν η πρόσληψη 60 εργατών και 20
οδηγών για δίμηνη εργασία στην Πυρασφάλεια.
Ο Δημ. Βαμβασάκης, εξήγησε ότι θα καταψηφίσουν την απόφαση και
θα ταχθούν με την απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου,
που έχει ζητήσει να μην προσλαμβάνουμε προσωπικό γιατί θα μπουν
μόνιμοι εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι ανεξάρτητοι, αλλά “δεσμευμένοι
στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο” δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν από
τη δημοτική συνεδρίαση της 2/4, γιατί ο δήμαρχος μίλησε άσχημα.
Αν έχουν κι αν έχουν ακουστεί, απαράδεκτα λόγια στο Δ.Σ. από πάρα
πολλούς και μάλιστα από κάποιους που εθίγησαν, αλλά δεν ετέθη
ποτέ πρόταση αποχώρησης.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απουσίαζε
και έκανε χρέη “αρχηγού” η Νανά Καραγιάν, η οποία τους έπεισε να
αποχωρήσουν, διαλύοντας έτσι τη δημοτική συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής του εξήγησε ότι οι προσλήψεις
αυτές δεν εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία γιατί είναι μόνον δύο
μήνες και εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.
Ο Παν. Σωτηρόπουλος τόνισε ότι είναι σαθρό το όλο σύστημα βάσει
του νόμου. Επικεντρώθηκε στους εθελοντές, τόνισε ότι προέχει η
πρόληψη και όχι η αντιμετώπιση και το τέλος το καταψήφισε.
σ.σ. συμφωνούμε απόλυτα με την πρόληψη, αλλά
Ο Γ. Νιτερόπουλος, ήταν αρνητικός γιατί οι διμηνίτες εργαζόμενοι
την κοπανάνε «και κατεβαίνουν στην πλατεία για καφέδες». Αναφέρθηκε στον αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκη, αποδίδοντάς του εύσημα γιατί τρέχει από τα βαθιά χαράματα με την καθαριότητα.
Την ώρα της ψηφοφορίας ήταν 14 σύμβουλοι εκ των οποίων οι εννέα
ψήφισε όχι στην πρόσληψη.
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«ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ»
Ανακοίνωση ελάβαμε από την Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία βάζει "δίλημμα
εκλογών". Το δίλημμα που θέτει η Ηλέκτρα Τσιριγώτη είναι αν βγει δήμαρχος
από τη Βούλα ή από τη Βάρη! Αλήθεια αυτό είναι το ζητούμενο;
Δεν βάζει δίλημμα "Μνημόνιο - Αντιμνημόνιο", δημοτικές υπηρεσίες από το
Δήμο ή από ιδιώτες", το δίλημμα "Δήμος φοροεισπράκτορας ή κοινωνικές υπηρεσίες". Δεν βάζει το δίλημμα "παραλίες ελεύθερες ή Ριβιέρα, για άγρια εμπορευματική εκμετάλλευση". Βάζει το τοπικιστικό δίλημμα αν ο δήμαρχος θα
είναι της Βούλας ή της Βάρης! Η Βουλιαγμένη μένει απέξω με πληθυσμιακά
κριτήρια.
«ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ»
Η αιφνίδια αποχώρηση του εκλεγμένου
Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα από το
τιμόνι του Δήμου, έδωσε την ευκαιρία σε
μια ομάδα συμφερόντων να αναρριχηθεί
στην εξουσία, παραβιάζοντας τις πληθυσμιακές ισορροπίες της Βούλας και της
Βάρης με αποκορύφωμα την λογική του
«θριάμβου των 3.000 επί της πόλης».
Όπως διαμορφώνονται σήμερα οι σχηματισμοί και οι καταστάσεις, με την καταλυτική επίδραση μεγάλων συμφερόντων,
αναδύεται και πάλι το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η φίμωση της εκπροσώπησης
των δύο μεγάλων πόλεων που συνθέτουν
τον Καλλικρατικό μας Δήμο, την Βούλα και
την Βάρη, κατεύθυνση την οποία χωρίς να
το αντιλαμβάνονται, ενισχύουν επιφανείς
συμπολίτες μας με αγαθές προθέσεις.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτό που
διακυβεύεται σήμερα είναι:
η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών,
η κοινωνική συνοχή (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, κοινωνικές παροχές σε ευπαθείς ομάδες)
και η διατήρηση και βελτίωση του διασφαλισμένου ποιοτικού αστικού περιβάλλον-

τος, μέσα στο οποίο ζούμε.
Επειδή, η πόλη μας δεν κατοικείται μόνο
από πάμπλουτους, και επειδή, αυτά τα θέματα αφορούν κυρίως την Βούλα και την
Βάρη.
Οφείλουμε όλοι μας να παρέμβουμε και να
πάρουμε θέση, αφήνοντας κατά μέρος αντιπαραθέσεις και θεμιτές προσωπικές φιλοδοξίες.
Για το Όραμα
Ηλέκτρα Τσιριγώτη

Λίγος χρόνος μόνο χρειάζεται
Φίλες και φίλοι
είναι πολλοί αυτοί που διεκδικούν την ψήφο σας, γι’
αυτό θα πρέπει να σας απασχολήσει σοβαρά και να
αφιερώσετε λίγο από τον
πολύτιμο χρόνο σας για ενημέρωση.
Είναι πολλά τα πέντε χρόνια
της νέας δημοτικής περιόδου.
Πιστεύω ότι πολλά μπορούν
να αλλάξουν αν υπάρχουν
άνθρωποι με γνώσεις, ανιδιοτέλεια και διάθεση για να
γίνουν κήρυkες αυτής της
προσπάθειας.
Η ευθύνη του καθενός από
εμάς, είναι μεγάλη εμείς
αποφασίζουμε για το αύριο.
Μεσίες και αυτόκλητοι σωτήρες δεν υπάρχουν. ΘΥπάρχουν άνθρωποι με αγάπη

και όραμα για τον τόπο με
κέφι και διάθεση για δουλειά. Ανθρωποι που θέλουν
και μπορούν να αποκαταστήσουν τους θεσμούς.
Γιατί φίλες και φίλοι η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου
θυμίζει
άλλες
εποχές.
Το χαμηλό επίπεδο των συζητήσεων, η αποχή των συμβούλων
από
τις
συνεδριάσεις η έλλειψη σοβαρού έργου, η ψυχολογική
βία, οι απειλές, ο αυταρχισμός είναι τακτική άσκησης
εξουσίας ξεπερασμένη.
Θίγει το δημοκρατικό μας αίσθημα και την αξιοπρέπειά
μας.
Φίλες και φίλοι, είμαστε η
εναλλακτική πρόταση και
λύση. Κατεβαίνουμε στις
εκλογές με εύλογες αξιώ-

σεις.
Είμαστε η φωνή της προόδου. Δεν είμαστε εδώ για
να προσθέσουμε ένα ακόμα
ψηφοδέλτιο στις προσεχείς
εκλογές. Είμαστε εδώ για να
διακηρύξουμε ότι αυτός ο
τόπος αξίζει καλύτερης μεταχείρισης που του την αρνήθηκαν
τα
τελευταία
χρόνια.
Σωτήρης Ελευθερίου
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με τη συνδυασμό του
Δημήτρη Δαβάκη,
“Κύμα Ενωμένων Πολιτών”

Ο Νίκος Κασιδόκωστας δηλώνει τη στήριξή του στο
συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης» και στον υποψήφιο Δήμαρχο Σπύρο Πανά
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνδημότες
Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης,
Στους δύσκολους σημερινούς καιρούς ο
Δήμος έχει ανάγκη από ανθρώπους, οι
οποίοι επιθυμούν πραγματικά να προσφέρουν και μπορούν να το πράξουν, έχοντας
στο ενεργητικό τους καταξίωση τόσο μέσα
από την επαγγελματική όσο και την κοινωνική τους πορεία.

Θα ήθελα να σας ανακοινώσω και παράλληλα να σας αναπτύξω τους λόγους για
τους οποίους στις Δημοτικές Εκλογές του
Μαΐου, έχω την τιμή και τη χαρά να υποστηρίξω την υποψηφιότητα του Δημάρχου
Σπύρου Πανά, επικεφαλής του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης».
Πέραν της προσωπικής μας σχέσης και της
μακρόχρονης φιλίας μας, με το Σπύρο
Πανά μάς συνδέει επαγγελματική σχέση
που χρονολογείται από το 1996 μέχρι και
σήμερα.
Η πολυετής συνεργασία μας υπήρξε πάντα
πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς ο Σπύρος είναι
άνθρωπος με πολύ έντονη δημιουργικότητα. Απόλυτο χαρακτηριστικό του είναι η
προσοχή που δίνει στην κάθε λεπτομέρεια,
η τήρηση της τάξης και η αναζήτηση της
τελειότητας σε οτιδήποτε αναλαμβάνει.
Τον υποστηρίζω, εκτιμώντας την τιμιότητα
του, την στήριξη στις συνεργασίες του, την

αγάπη του για το όμορφο και την πίστη στο
όραμά του, χωρίς καμία παρέκκλιση και
χωρίς καμία πίστωση στην ποιότητα.
Όλα αυτά τα χρόνια ο Σπύρος Πανάς θήτευσε δίπλα σε έναν σπουδαίο όχι μόνο
Δήμαρχο, αλλά και Άνθρωπο, τον Γρηγόρη
Κασιδόκωστα. Ο «δάσκαλός» του, Γρηγόρης Κασιδόκωστας, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με κουλτούρα και αντίληψη για τα
κοινά του Δήμου εντελώς διαφορετική από
αυτήν που επικρατεί στην ελληνική πολιτική σκηνή, κατάφερε με τη βοήθεια των
συνδημοτών του να εφαρμόσει μεγάλο
μέρος του προγράμματός του φέρνοντας
το Δήμο μας στο επίπεδο που είναι σήμερα, αναβαθμίζοντας την ποιότητας της
ζωής τόσο της δικιάς μας, όσο και των παιδιών μας.
Παρατηρώντας με προσοχή τις κινήσεις
του κ. Πανά σε όλη τη διάρκεια της Δημαρχίας του και ιδιαίτερα σε θέματα που
αφορούν εισηγήσεις και αποφάσεις του
για χρήσεις δημόσιας γης και παραλιακού
μετώπου, πιστεύω ότι υπήρξε πολύ καλός
μαθητής του «δασκάλου» του και εκτιμώ
ότι έτσι θα προχωρήσει, δικαιώνοντας τη
ρήση του Λαού: «με όποιον δάσκαλο θα
κάτσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις».
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνδημότες
Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, ζώντας,
όπως όλοι μας, τη σημερινή οικονομική και
κοινωνική λαίλαπα, κουράστηκα να ακούω
και να βλέπω πολιτικούς να φωνάζουν συνθήματα, να υπόσχονται, να τρέχουν από
πόρτα σε πόρτα για να διαλαλήσουν το
«εμπόρευμα» τους, υποσχόμενοι τα
«ΠΑΝΤΑ».
Υποστηρίζω κάποιον, ο οποίος είναι έντιμος, τεχνοκράτης, έχει πάθος με οτιδήποτε καταπιάνεται, είναι αφοσιωμένος στο
Δήμο του και έχει πραγματικό όραμα για
την πόλη.
Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους όλων
των συνδυασμών πού θα λάβουν μέρος
στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου, καλή
επιτυχία.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ι. Κασιδόκωστας

Επίθεση αγέλων από σκυλιά
Βοηθήστε μας να μπορούμε να περπατάμε
Αναγνώστρια από
τη Λαθούριζα της
Βάρης, μας πήρε
έστειλε φωτογραφίες, από την επίθεση που δέχθηκε
από αδέσποτα σκυλιά, όπου τις καταξέσκισαν τα πόδια
της και έχει κάνει
απίστευτα ράματα.
«Δεν τολμάω να

βγώ έξω να κυκλοφορήσω», απευθύνει
κραυγή
αγωνίας.
«Δεν μπορεί να
προστατεύονται τα
σκυλιά
περισσότερο από τον άνθρωπο»,
μας
γράφει.
Απευθύνθηκε στην
Αστυνομία, αλλά

λύση δεν δόθηκε.
«Πείτε μου τι να

κάνω, που να απευθυνθώ», σημειώνει.
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O Δημοσθένης Δόγκας επεβλήθη

O υποψήφιος δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας απεδείχθη πολύ καλός
ομιλητής και κατέρριψε το “αμάρτημα” του νεαρού και “άψητου”.
Με άνεση, χωρίς να είναι κολλημένος στο χαρτί, μίλησε χωρίς να κομπιάζει· με ρητορική, ευθύτητα
και ειλικρίνεια. Και το πολυπληθές κοινό του, το ανταπέδωσε με την ενεργό συμμετοχή του και το
συχνό και θερμό χειροκρότημα.
Η εκδήλωση της Κυριακής 30 Μαρτίου, ανέβασε ψηλά τον πήχυ του.“Τώρα ανανέωση παντού!”
Στην έναρξη της ομιλία του, αφού ανέβασε στο ίδιο βάθρο τους υποψηφίους
του, έκανε μία αναφορά στους διαξιφισμούς δύο αντιπάλων υποψηφίων δημάρχων: του Δημάρχου Σπύρου Πανά και
του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, τονίζοντας ότι “αμφότεροι οδηγούν την
προεκλογική αντιπαράθεση σε επίπεδο
που δεν συνάδει με την υψηλή πολιτισμική στάθμη και την κουλτούρα των κατοίκων των 3Β”, καλώντας τους να
ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου, αφήνοντας στην άκρη
τους λαϊκισμούς.
Στη Βάρη, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη, μας ενώνει η ίδια Δημοτική Βούληση:
l για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του τόπου μας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος,
l για την εξασφάλιση του ανθρώπινου
χαρακτήρα του Δήμου μας, με τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, την αθλητική ανάπτυξη,
l την υποστήριξη και την εξέλιξη του
κοινωνικού προσώπου του Δήμου,
καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της δημοτικής και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”
ανέφερε τους τρεις τομείς δράσης της
αυτοδιοικητικής του πρότασης:
1) Κοινωνική Πολιτική,
2) Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Αθλητική Μέριμνα και
3) Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαφάνειας, ζητώντας “μεγάλους ανοιχτούς
διαγωνισμούς και διαφάνεια στην εφαρμογή τους, για να δοθεί ένα τέρμα στην
κατάτμηση και απευθείας ανάθεση των
δημοτικών έργων, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση των δημοτικών εσόδων και
την υπερχρέωση των δημοτών”.
Ο Δημοσθένης Δόγκας υπογράμμισε την
αντίθεση του συνδυασμού στην αλλαγή
χρήσεων γης, όπως προωθείται από το
κατατεθειμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο “όχι μόνο
απειλεί το θεσμικό καθεστώς της κηπούπολης στη Βούλα, αλλά ανοίγει συνολικά
το δρόμο για την εμπορευματοποίηση
εκτάσεων του Δήμου μας”.
Στο πρόγραμμα του συνδυασμού του περιλαμβάνεται ακόμη η απελευθέρωση
των ακτών σε όλο το παραλιακό μέτωπο
με παράλληλη απόδοσή τους στη διαχείριση του Δήμου, εξοικονόμηση ενέργειας

με δημοτικό φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης και δημιουργία βοτανικού κήπου.
Aναφέρθηκε εκτενώς στην αναγκαία βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών της
πόλης, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις
για την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών.
Ανακοίνωσε την πρόταση του συνδυασμού για έκδοση Ενιαίας Κάρτας Δημότη
που θα παρέχει ίσα δικαιώματα για τους
κατοίκους σε όλες τις δημοτικές παροχές.
Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο
Δημοσθένης Δόγκας τόνισε: «Η Αυτοδιοίκηση, εν μέσω της οικονομικής κρίσης,
αποτελεί και θα πρέπει να αποτελέσει
ακόμη περισσότερο ένα κοινωνικό στήριγμα για όλους, ιδιαίτερα για τις πλέον
ευπαθείς ομάδες. Έτσι, ενισχύουμε τα
προγράμματα των Κέντρων Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), και
προτείνουμε τη μείωση ή κατάργηση των
συνδρομών για δημοτικές υπηρεσίες,
όπως τους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
τις αθλητικές δραστηριότητες, και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών (ΚΔΑΠ)».
Από τα θέματα παιδείας, ο Δημοσθένης
Δόγκας, ξεχώρισε ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία του 3ου Γυμνασίου -

Λυκείου Βούλας, την εξεύρεση κτιρίου
για το 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας καθώς και
τη βελτίωση του υπαρχουσών υποδομών.
Ως ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί
στους πρώτους μήνες της δημοτικής περιόδου ο Δημοσθένης Δόγκας έθεσε την
ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ακόμη,
πρότεινε τη διαφανή και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων της περιοχής, εξαγγέλλοντας
και προγράμματα μαζικού αθλητισμού για
τους δημότες.
Έμφαση έδωσε στην προστασία και ανάδειξη των αρχαίων μνημείων. “Προγραμματίζουμε
την
αναστήλωση
και
προστασία του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης,
αλλά και την ανάδειξη και προβολή όλων
των αρχαιοτήτων στο Δήμο μας” τόνισε,
προσθέτοντας την πρόταση για έκδοση
χάρτη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. Εξέφρασε την πρόθεση ίδρυσης
Δημοτικού Ωδείου.
Τάχθηκε υπέρ των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που προωθούν την
επιχειρηματικότητα σε όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Υπογράμμισε την προτεραιότητα που
δίνει ο συνδυασμός στον εθελοντισμό,
σημειώνοντας ότι “αποτελούμε μέρος
ενός μεγάλου συνόλου που εξυπηρετεί
αποκλειστικά το κοινό καλό και τίποτα
άλλο”. Τάχθηκε υπέρ της αποκέντρωσης
των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου προς
το Δημοτικό Συμβούλιο, τα Τοπικά Συμβούλια και την Επιτροπή Διαβούλευσης.
Δεσμεύτηκε για διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα θέματα.
Τέλος, υποσχέθηκε ηλεκτρονική διαφάνεια για τις δημοτικές αποφάσεις.
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με παρρησία και με την παρουσία του
Στη συνεχεία, ο Δημοσθένης Δόγκας
στάθηκε στους στόχους ανά δημοτική
ενότητα που θα προωθήσει η “Δημοτική
Βούληση” από τη θέση της Δημοτικής
Αρχής.

Α. Βάρη
Στη Βάρη, που είναι η περιοχή με τα σημαντικότερα προβλήματα υποδομών και
υστερεί σε σχέση με τις άλλες δημοτικές
ενότητες, τουλάχιστον μέχρι τώρα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.
Έτσι, είναι μεγάλη η ανάγκη για την πόλη
να υλοποιηθεί επιτέλους το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με την ένταξη όλων των
περιοχών και να υπάρξει δίκαιη κατανομή
των βαρών. Η Δημοτική Βούληση αντιτίθεται σε οποιεσδήποτε εξωθεσμικές παρεμβάσεις, που αλλοιώνουν τη βούληση
της τοπικής κοινωνίας.
Για όλες τις νέες περιοχές της Βάρης,
Ασύρματο, Μηλαδέζα, Λαθούριζα, επι-

βάλλεται να πραγματοποιηθούν εργασίες
οδοποιίας, να προβλεφθούν οι ελεύθεροι
χώροι, αλλά και να κατασκευαστούν παιδικές χαρές.
Είναι σθεναρή η βούλησή μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις προς
κάθε κατεύθυνση για να βρεθεί οριστική
λύση για το Χέρωμα, που ταλανίζει τόσα
χρόνια τους κατοίκους της περιοχής.
Για την ανατολική παραλία της Βάρκιζας
είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη η μεταβίβαση της διαχείρισής της στον Δήμο,
για ελεύθερη πρόσβαση στους δημότες
και τους επισκέπτες, καθώς και η αυστηρή ματαίωση κάθε σχεδίου εμπορευματοποίησης από ιδιωτικά συμφέροντα.

Β. Βούλα
Για την πόλη της Βούλας, πρώτη προτεραιότητα στην οποία έχω ήδη αναφερθεί

είναι η διατήρηση του χαρακτήρα της ως
«Κηπούπολης», χωρίς καμία απολύτως
αλλαγή στις χρήσεις γης. Παράλληλα, η
ίδρυση του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου και
του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας αλλά και
η αναβάθμιση του Γραφείου Συμβουλευτικής κι Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχουν επισημανθεί στο πλαίσιο των
γενικών εκστρατειών για την παιδεία
στον Δήμο μας.
Η οριστική απελευθέρωση της Β’ πλαζ
Βούλας είναι πλέον επιβεβλημένη. Ο
πλήρης καθαρισμός η ανακαίνισή της και
η απόδοσή της στους δημότες μας και
στους κατοίκους του λεκανοπεδίου θα
είναι από τις πρωταρχικές μας προτεραιότητες.
Η Δημοτική Βούληση θα διεκδικήσει, εκ
μέρους των δημοτών της Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, τα οικόπεδα της παραλιακής ζώνης που διεκδίκησε δικαστικά η
εταιρία-φάντασμα ΜΕΕΚΒ (Μετοχική

Εταιρία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας), αλλά και την αποτροπή της απόδοσης των 12 εκατομμυρίων ευρώ στους
κληρονόμους της.
Ο Δήμος οφείλει να είναι και θα είναι
συμπαραστάτης στο Περιφερειακό Γενικό
Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, το
οποίο θα πρέπει να διατηρήσει το Δημόσιο χαρακτήρα του, βελτιώνοντας τις
συγκοινωνίες από και προς το νοσοκομείο, αυξάνοντας συγχρόνως την προβολή του σημαντικού του ρόλου για την
Βούλα και όλα τα νότια προάστια.
Τέλος σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση και
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος η Δημοτική Βούληση θα προβεί, σε
συνεργασία με το εθελοντικό της δυναμικό και άλλους ευαισθητοποιημένους
φορείς, στην Αναδάσωση και την προστασία του βουνού.

Γ. Βουλιαγμένη
Για την πόλη της Βουλιαγμένης, υποστηρίζουμε σθεναρά τη διατήρηση της χρήσης γης ακριβώς όπως έχει στον Αστέρα,
το λόφο του Ορφανοτροφείου. H Φασκομηλιά, χωρίς καμία διαφοροποίηση της
υπάρχουσας κατάστασης. Διαφωνούμε
ριζικά με την τσιμεντοποίηση του
Αστέρα, (που θα επέλθει με τα σχέδια για
ανέγερση 40.000 τ.μ. νέων κτισμάτων)
και ζητούμε την απόρριψη του εγκριθέντος ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής
Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου).
Αρνούμαστε ξεκάθαρα την οποιαδήποτε
οικοδομική, εμπορική ή άλλη αξιοποίηση
των προστατευόμενων περιοχών της
Βουλιαγμένης, που σήμερα αποτελούν
πευκοδάσοι και κοινόχρηστους χώρους.
Αναδεικνύουμε το ναό του Απόλλωνα
Ζωστήρα, συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση και την αναστήλωσή του, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, και ζητούμε να
αποδοθεί στο Δήμο, στους δημότες μας
και στους πολίτες όλου του κόσμου, απελευθερωμένο από τις σημερινές του περιφράξεις. Επιπρόσθετα, αναδεικνύουμε
και όλες τις άλλες αρχαιότητες της περιοχής (Καβούρι, αρχιερατική κατοικία),
που λόγω έλλειψης πόρων παραμένουν
θαμμένες στο έδαφος.
Ακόμη και στην Βουλιαγμένη χρειάζεται
εκσυγχρονισμός σε υποδομές όπως πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, αλλά και στις
πλαζ που εξυπηρετούν τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης.
Το δημαρχιακό κτίριο που αποτελεί ένα
αρχιτεκτονικό στολίδι της πόλης, είναι
για εμάς φανερό ότι χρειάζεται διατήρηση και επισκευή και όχι παραχώρηση
στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που επιχειρήθηκε από τη σημερινή δημοτική
αρχή.

Είναι απαραίτητο, τέλος, να διαφυλάξουμε τη φυσική ομορφιά της Λίμνης
Βουλιαγμένης, η οποία έχει ανακηρυχθεί
μετά τις προσπάθειες του καθηγητή Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Χρ.
Διονυσόπουλου ως περιοχή Natura 2000
και ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Δημοκρατία και συμμετοχή
Η Δημοτική Βούληση Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης δίνει προτεραιότητα στον
εθελοντισμό και επιβραβεύει την εθελοντική συμμετοχή και προσπάθεια των δημοτών. Τα στελέχη της και ο επικεφαλής
της Δημοσθένης Δόγκας δίνουν το παράδειγμα μέσα από την προσωπική στάση
ζωής τους.
Κλείνοντας τόνισε ο Δ. Δόγκας: «Περισσότερο από όλα μας εμπνέει ο ίδιος ο
τόπος μας. Και θα ασχοληθούμε μαζί του
με αγάπη και ευαισθησία. Με ευθύνη και
ευθύτητα. Χωρίς κρυμμένα κίνητρα. Στα
στοιχεία του τόπου μας άλλωστε βασίζονται και τα χρώματα του λογότυπου
του συνδυασμού μας. Θυμίζοντάς μας τις
απλές χαρές της ζωής για τις οποίες πρέπει όλοι να παλέψουμε: Τη θάλασσα. Τη
γη μας. Το φως, που μας δίνει ζωή.»
Τίμησαν με την παρουσία τους ο δημοτικός
σύμβουλος ΒΒΒ και πρώην πρόεδρος του
Δ.Σ. Βούλας, Ανδρέας Κάσδαγλης, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ,
Γιάννης Νιτερόπουλος, ο πρώην αντιδήμαρχος Βούλας και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, Δημήτρης Κιούκης, η
πρώην αντιδήμαρχος Βάρης, Δήμητρα Σουτόγλου, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Αντώνης Γάκης, ο εμπειρογνώμονας
του Δήμου 3Β σε θέματα αρχαιολογίας και
ιστορίας, Χρήστος Διονυσόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του
Δήμου Γιάννης Παναγόπουλος.
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Παναγιώτης Μερτύρης και Νεκτάριος Καλαντζής
ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Παλλήνη
Οι επαφές και η συναντίληψη που αποκαλύφθηκε στις συζητήσεις των δύο συνδυασμών,
“Πόλεις
για
να
ζεις” και
“Πρωτοβουλία για την πόλη μας” του Δήμου
Παλλήνης, ο προβληματισμός τους για το
σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο του νέου
δήμου, αποτέλεσε την επισφράγιση στην
απόφαση της συνεργασίας τους. Ετσι ο οικονομολόγος-κοινωνιολόγος Νεκτάριος
Καλαντζής, αντιπρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου και επικεφαλής της Κίνησης
«Πρωτοβουλία για την πόλη μας», που δημιουργήθηκε κυρίως από νέους ανθρώπους
των τριών πόλεων (Ανθούσα, Γέρακας,
Παλλήνη), αποδέχθηκε την τιμητική πρόταση του υποψήφιου δημάρχου Παναγιώτη
Μερτύρη, επικεφαλής του συνδυασμού
«Πόλεις για να ζεις», με στόχο να συγκεντρωθούν τα «καλύτερα μυαλά» της πόλης,
ώστε να την διοικήσουν με άλλη νοοτροπία
και να κάνουν το όραμα, πράξη.
Η Κίνηση «Πρωτοβουλία για την πόλη μας»
αποτέλεσε ένωση νέων ανθρώπων, που
έχουν όρεξη για δουλειά και διάθεση να
προσφέρουν στον τόπο. Γι’ αυτό άλλωστε,
έτυχε από τις πρώτες ημέρες της δημιουργίας της, ευρείας αποδοχής από τους δημότες του καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης.
Επειδή όμως, η «Πρωτοβουλία» δεν συγκροτήθηκε για να καλύψει ή να ικανοποιήσει τις προσωπικές φιλοδοξίες κανενός, κι
επειδή ο μόνος τρόπος να ανατραπεί το παγιωμένο καθεστώς της δημοτικής αρχής,
είναι η ένωση όλων των υγιών δυνάμεων
της Ανθούσας, του Γέρακα και της Παλλήνης, ανεξάρτητα από κόμματα και ιδεολο-

γίες, προχώρησε σε συνεργασία με τον
ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό «Πόλεις
για να ζεις», με υποψήφιο δήμαρχο τον Παναγιώτη Μερτύρη, στον οποίο βρήκε ανθρώπους με το ίδιο όραμα και την ίδια
φιλοσοφία, δημιουργώντας μια νεανική
ομάδα ανθρώπων, συνεπικουρούμενη από

έμπειρους δημοτικούς συμβούλους, καταξιωμένους επιστήμονες και αυτοδημιούργητους επαγγελματίες, συνθέτοντας ένα
ισχυρό συνδυασμό, έτοιμο να ανταπεξέλθει
στις προσδοκίες των δημοτών.

Βάζω πάνω από το προσωπικό
το συμφέρον της πόλης
Ο Νεκτάριος Καλαντζής, δήλωσε: «Μοναδικό γνώμονα θέτω το συμφέρον της πόλης
μου, το οποίο πάντα βάζω πάνω από το

προσωπικό, κάτι που έκανα όλο αυτό το διά-

στημα και από την ιδιότητα του δημοτικού
συμβούλου, για μείζονα θέματα που απασχολούν την περιοχή. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Αυτή είναι η βασική μας
διαφορά! Στηριζόμενοι σε αυτόν τον στόχο,
συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε με
όλες μας τις δυνάμεις τον συνδυασμό «Πόλεις για να ζεις» και καλούμε τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στην εκλογική
διαδικασία, βοηθώντας με κάθε τρόπο στην
προσπάθεια ώστε να γίνουν η Ανθούσα, ο
Γέρακας και η Παλλήνη, πόλεις για να
ζούμε, εμείς και τα παιδιά μας».
* Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Παλλήνης. Γεννήθηκε το 1983
και μεγάλωσε στο Γέρακα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
και κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Hertfordshire
της Μ. Βρετανίας, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Ναυτιλία (Msc) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κατέχει άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού, ενώ
είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων. Σήμερα διατηρεί δική του επιχείρηση στον
Γέρακα. Ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε αναλυτικά
με την αρχαία ιστορία της περιοχής (αρχαίος Δήμος
Γαργηττού), ενώ υπήρξε πρόεδρος συλλόγου φοιτητών, καθώς και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Γέρακα. Έχει κάνει πλήθος
παρεμβάσεων και προτάσεων στον Τύπο, αλλά και
στο Δ.Σ. για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την
πόλη.

H “Λαϊκή Συσπείρωση Παλλήνης” στα ΕΛΤΑ
Αντιπροσωπεία της Δημοτικής
Παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ συναντήθηκαμε τον Γενικό Διευθυντή
(Εμπορικής Δ/νσης) των ΕΛΤΑ
κο Λεπενιώτη Ιωάννη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν:
⁃ Να εκφραστεί η διαμαρτυρία
και η αγανάκτηση των συμπολιτών μας για τη μεγάλη καθυστέρηση που λαμβάνουν την
αλληλογραφία τους (επιστολές, λογαριασμούς κλπ).
⁃ Να επισημανθούν οι ευθύνες
της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για
την απαράδεκτη αυτή κατάσταση σε βάρος των συμπολιτών μας, καθώς και για την
υποβάθμιση της λειτουργίας
του Οργανισμού, ώστε να βρει
πρόσφορο έδαφος το ξεπούλημα των ΕΛΤΑ.
⁃ Να καταγγελθεί η πολιτική
της Κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ιδιωτικο-

ποίηση των ΕΛΤΑ.
⁃ Τονίσθηκε ακόμη η μεγάλη
έλλειψη προσωπικού, αλλά και
ότι οι προσλήψεις των ημιαπασχολούμενων συμβασιούχων
4ωριτών δεν λύνει κανένα
πρόβλημα.
⁃ Εκφράστηκε η απαίτηση :
⁃ Να σταματήσει τώρα η διαδικασία απαξίωσης – ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ.
⁃ Να προσληφθεί άμεσα το
αναγκαίο μόνιμο προσωπικό
με πλήρη δικαιώματα, για την
εύρυθμη και αναβαθμισμένη
λειτουργία των ΕΛΤΑ.
⁃ Να παραδίνεται άμεσα η αλληλογραφία στους παραλήπτες της.
⁃ Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής κ.Ι.Λεπενιώτης, ομολόγησε ότι υπάρχει
πρόβλημα με την παράδοση
της αλληλογραφίας σε όλη τη

χώρα.
Οξύτερο παρουσιάζεται αυτό
στην περιοχή της Ανατολικής
Αττικής. Το απέδωσε δε κυρίως στη δραματική έλλειψη
μονίμου προσωπικού και στην
απαγόρευση μονίμων προσλήψεων.
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Παλλήνης σας ΚΑΛΕΙ:
• Να αγωνιστούμε μαζί για να
αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ.
• Στις εκλογές που έρχονται
να εκφράσουμε την αντιθεσή
μας στην Ε.Ε.και σ΄όλους που
πίνουν νερό στο όνομά της.
• Να καταδικάσουμε με την
ψήφο μας όλες τις παραλλαγές διαχείρησης της κρίσης.
• Να δυναμώσουμε το ΚΚΕ
στην Ευρωβουλή και την
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στην Περιφέρεια και τον Δήμο.

To Ε.Πα.Μ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ
αποφάσισε να μη στηρίξει
καμμία υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές
Το Ε.Πα.Μ. Παλλήνης-Παιανίας, με δεδομένο ότι η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή, βάζει ως
πρώτιστο καθήκον του, την ανατροπή του δοσιλογικού καθεστώτος.
Χωρίς την άρνηση αναγνώρισης του χρέους, την έξοδο της χώρας από το ευρώ, την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, την τιμωρία των ενόχων για την
καταστροφή της πατρίδας και χωρίς την σεισάχθεια για να ανασάνει ο λαός, είναι αδύνατον να κατακτήσουμε την Δημοκρατία, την Εθνική Ανεξαρτησία και την Κοινωνική
Προκοπή.
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν μας όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι υπάρχουσες δημοτικές
παρατάξεις δεν πληρούν ούτε κατ΄ ελάχιστο τις θέσεις και τις αρχές του Ε.Πα.Μ., ενώ
αξίζει να σημειώσουμε, ότι η επίλυση των προβλημάτων της τοπικής μας κοινωνίας σήμερα , θα πρέπει υποχρεωτικά να ενώνεται οργανικά σε ένα ευρύτερο παλλαϊκό πολιτικό αγώνα, που θα μας επιτρέψει να ανατρέψουμε το σημερινό δοσιλογικό καθεστώτος,
ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την απελευθέρωση της χώρας μας από τον ξένο
ζυγό.
Το Ε.Πα.Μ. Παλλήνης-Παιανίας, αξιολογώντας τα έως σήμερα δεδομένα, αποφάσισε να
μη στηρίξει καμία δημοτική παράταξη ή υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στους δήμους
Παλλήνης και Παιανίας.
ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ
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ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Oσοι λοιπόν, ενεργοί πολίτες θέλουν να δείξουν έμπρακτα την αντίθεσή τους σ’ αυτούς τους άδικους
απεχθείς και επαχθείς φόρους της κύριας κατοικίας
μας, να επικοινωνήσουν με τον Μιχάλη Στεφανίδη στο
press@ebdomi.com, fax: 210-9658949 και στα τηλέφωνα της ΕΒΔΟΜΗΣ, 2106030655 και 2108959004

Δυναμικές γυναίκες με κέφι

Εθελοντική Δενδροφύτευση στο Πευκωτό
Εθελοντές, πολίτες και παιδιά, ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Δήμου Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης
και του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ), στην αναδάσωση
που πραγματοποιήθηκε στο
λόφο «Πευκωτό» στις 29
Μαρτίου.
Παρόντες στη δράση και οι
εθελοντές δασοπροστα-

σφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της αναδάσωσης.
Με αφορμή την πραγματοποίηση της δράσης, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης
Σπύρος
Πανάς, δήλωσε:
«Η ενίσχυση του πρασίνου
και η διατήρηση της μοναδικής φυσιογνωμίας του προαστίου μας, αποτελεί για
μας προτεραιότητα. Για το

τους οποίους μοιραζόμαστε
το ίδιο όραμα για την πόλη
μας. Η προστασία του “πράσινου χαρακτήρα” του προαστίου μας, στο οποίο
συνυπάρχουν οι χρήσεις
κατοικίας με το πράσινο,
είναι υπόθεση όλων μας.
Είναι ένας διαρκής και καθημερινός αγώνας ενάντια
σε όσους επιδιώκουν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία

σίας της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης,
οι οποίοι έδωσαν το πρώτο
πότισμα στα νεόφυτα αξιοποιώντας το νερό του βυτιοφόρου του Δήμου. Τα
υπόλοιπα ποτίσματα θα
πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τη μελέτη του
ΣΠΑΥ. Ο Σύνδεσμος, ικανοποιώντας
αίτημα
του
Δήμου, εγκατέστησε ήδη
μεταλλική υδατοδεξαμενή
10 τόνων με βάνες για πυρόσβεση και πότισμα, δια-

σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει μια “πράσινη συμμαχία” εθελοντών, στην
οποία συμμετέχουν εκατοντάδες συμπολίτες μας, με

της πόλης μας , προωθώντας την επέκταση των εμπορικών χρήσεων και την
περαιτέρω τσιμεντοποίησή
της».

Η Γυμναστική στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, έχει πλαισιωθεί από μία ομάδα
γυναικών, που χαίρονται τη γυμναστική, απολαμβάνουν την δύναμη της επικοινωνίας και
βρίσκουν τρόπους να διασκεδάζουν όλες μαζί.
Μια τέτοια ωραία εκδήλωση, απόλαυσαν τις απόκριες, όπου μασκαρεύτηκαν και ξεφάντωσαν όλες μαζί στον αποκριάτικο χορό που οι ίδιες έστησαν στο Vive Mar μαζί με τη γυμνάστριά τους, τη Σούλα Κυριακίδου.
Ψυχή, βέβαια, της εκδήλωσης ήταν όπως πάντα η Φιλίτσα Κοτσοβού και συνδιοργανώτριες η Μαρία Κουτσαφτάκη, η Χριστίνα Κουλούρη και η Ευαγγελία Δανιγγέλη.

Ο χορός τράβηξε μέχρι ...τελικής πτώσεως και στο τέλος της βραδιάς μοιράστηκαν δώρα,
τα οποία είχαν διαθέσει γυναίκες της γυμναστικής.
Μπράβο στις γυναίκες και σε επόμενα. Και καλέστε κι εμάς βρε κορίτσια!
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Τέλος στις επικυρώσεις εγγράφων στις συναλλαγές με το Δημόσιο
Σημαντικές διοικητικές
απλουστεύσεις, για ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Δημοσιεύθηκε ο νόμος
4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις
Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις», όπου,
μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές
διοικητικές
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 4-4-2014
Aρ. Πρωτ.: 17380
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
– ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-ΓΜΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Νίκη Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:
22953 20323
Αρ. Πρωτ: 8673/3.4.2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη: Η διενέργεια και η εκτέλεση
του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
• Την υπ. αρίθμ. Π1/3306/
03.11.2010/ ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
• Των λοιπών διατάξεων και εγκύ-

απλουστεύσεις, με τις
οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται
περισσότερο
ευέλικτες και αποδοτικές
και επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη
και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων.
Από τις σημαντικότερες εξ
αυτών είναι, η κατάργηση
της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
από τους ενδιαφερόμενους,
στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα.
Προκειμένου, μάλιστα, να
επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με τη νέα ρύθ-

μιση διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής των υπόχρεων
Φορέων και περιλαμβάνονται σε αυτούς όχι μόνον οι
Διοικητικές Αρχές αλλά και
όλοι οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως: τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το
Κράτος, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κ.λπ.

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ eTrack»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
της με α/α 65/2013 μελέτης του
γραφείου ΤΠΕ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς ανά ομάδα για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ - eTrack»,
προϋπολογισμού 5.747,00€.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 65/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 69879/18-12-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. και
ώρα 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 287,35 € .
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου
με κόστος 5€, καθημερινά έως
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

κλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
• Την 125/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
πρόχειρου διαγωνισμού.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:
8673/3-04-2014)
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα
στις προσφορές που πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
16/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου
Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των

προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ ή θα
κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια είναι ποσού
59.833,10€ πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολική δαπάνη 73.594,71€.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό ποσού 3.679,74€,
ισχύος έως την 17η Οκτωβρίου
2014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις
17-07-2014, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική
προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία
του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως
3.30μμ) μέχρι και τις 15/04/2014.
Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος
Μπουτσικάκη Νίκη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και οι Δημόσιες Υπηρεσίες
οι
οποίες
δεν
αποτελούν αμιγώς Διοικητικές Αρχές, π.χ. τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, οι
Μητροπόλεις, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, οι Μουφτείες κ.ά.

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 του ως άνω
νόμου καταργείται, εφεξής,
η υποχρέωση υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Φορείς, που
υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το
Δημόσιο υποχρεούται να
αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα
των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα
απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
εφόσον
τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από τις
υπηρεσίες και τους φορείς
που εμπίπτουν στη ρύθμιση
(π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού
λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ιατρική
γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγ-

κτή ιατρό).
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή
φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα
αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω
διατάξεις καταργείται η
υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια
των στοιχείων.

ρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά
με την υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων
ή
πλαστών
φωτοαντιγράφων, όχι μόνο
επιβάλλονται οι κυρώσεις
του ν. 1599/1986 ή άλλες
ποινικές κυρώσεις, αλλά
ανακαλείται αμέσως και η
διοικητική ή άλλη πράξη, για
την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Ωστόσο, τονίζεται ότι, οι
Υπηρεσίες και οι Φορείς,
στους οποίους υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα, κατά
τα ανωτέρω, οφείλουν να
διενεργούν
δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο,
σε ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό του συνόλου των φωτοαντιγράφων
που έχουν κατατεθεί. Και
τούτο επειδή η υποβολή
απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο
μιας διοικητικής ή άλλης
διαδικασίας, επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του
πολίτη ή της επιχείρησης,
περί της ακρίβειας και εγκυ-

Εφιστάται η προσοχή στους
υπόχρεους Φορείς ότι, με
την πάροδο τριών μηνών
από τη δημοσίευση του
ανωτέρω νόμου, καταργείται η απαίτηση υποβολής
πρωτοτύπων
εγγράφων
ακόμα και για τις διαδικασίες εκείνες που τούτο
προβλεπόταν ρητά από την
κείμενη νομοθεσία.
Η απαίτηση αυτή μπορεί να
διατηρηθεί μόνο για εξαιρετικούς λόγους με την έκδοση
σχετικής
Κοινής
Υπουργικής
Απόφασης,
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
πηγή: epoli.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘ.: 24/2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡ.ΠΡ.:12574
Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο
ανοιχτό
μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΩΤΙΣΜΟ της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Παλλήνης» του
προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2013.
Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια
διακοσίων επτά (207) τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων Μαγνητικής Επαγωγής ισχύος κατανάλωσης 80 Watt
μετά των απαραιτήτων υλικών - μικροϋλικών και της τοποθέτησης του
σε στύλο δημοτικού φωτισμού (παράδοση σε πλήρη και απρόσκοπτη
λειτουργία).
Προϋπολογισμού
Δαπάνης

114.574,50 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %).
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι: έξι (6) μήνες.
Η ως άνω προμήθεια αποτελεί
Υποέργο της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
MIS 373673 και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ανωτέρω Πράξης, η
οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση ανισορροπιών
μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών
που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν και μέσω της
υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό το
ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες
της Κοινότητας και ιδίως την ανάγκη
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτομίας, της δημιουργίας
και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
προμηθευτές σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στην διακήρυξη της εν λόγω
προμήθειας.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 28η
του μηνός Απριλίου 2014 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία
του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ της Περιφέρειας Αττικής Ιθάκης 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 5.728,73 ευρώ. και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
του Νομού Αττικής
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο οικονομικής προσφοράς θα δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού Αττικής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα
2106604641
και
στο
fax:
2106612965 (ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ
κ ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣ.).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη
εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές του τεύχους της μελέτης.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Δυναμική η παρουσία της Αγγελικής Ράπτη στα Καλύβια
H υποψήφια δήμαρχος Σαρωνικού έριξε
“ΡΙΖ.Ε.Σ.” βαθιές στο Σαρωνικό, την περασμένη
Κυριακή 30/3, όπου παρουσίασε τους βασικούς
άξονες του προγράμματός της και τους πρώτους σαράντα υποψηφίους της, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο Δημαρχείο στα Καλύβια.
Η Αγγελική Ράπτη κατέθεσε την ταυτότητα του
συνδυασμού της ΡΙΖ.Ε.Σ. με ξεκάθαρες κουβέντες:

«Είμαστε πολίτες από τη μια ως την άλλη άκρη
του Σαρωνικού, που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, νέοι,
συνταξιούχοι. Είμαστε ασφαλώς πολιτικοποιημένα άτομα, γιατί όλα στη ζωή μας είναι πολιτική και η διοίκηση του δήμου απαιτεί τέτοιους
ανθρώπους. Έχουμε διαφορετικές ιδεολογίες
και κομματική ένταξη, αλλά συμφωνούμε σε βασικές αρχές για τη λειτουργία του δήμου και
έχουμε κοινό όραμα για το μέλλον του τόπου.
Τι δεν είμαστε: Ένας εκλογικός συνδυασμός
που θα κλείσει τα φώτα την επομένη των εκλο-

γών. Δεν είμαστε άνθρωποι που μετακινούμαστε από τον έναν συνδυασμό στον άλλο με μόνο
κριτήριο το προσωπικό όφελος. Δεν είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε να γαντζωθούμε
στην εξουσία με κάθε τίμημα.
Είμαστε οπαδοί της άμεσης Δημοκρατίας, γι
αυτό και πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο
δήμου, πολύ διαφορετικό από το σημερινό δημαρχοκεντρικό. [...]
Όλα τα ζητήματα του δήμου από το πιο απλό
μέχρι το πιο σύνθετο, θα αντιμετωπίζονται μετά
από διαβούλευση με τους δημότες. Για μας αποτελεί στοίχημα να γίνει το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου και ο προϋπολογισμός μετά από διαβούλευση με τους πολίτες».

του στην κρίση. Να ξέρει ότι θα έχει δίπλα του τη
δημοτική αρχή. Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει
κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, κανένα παιδί νηστικό
στο σχολείο, κανένας ανασφάλιστος χωρίς γιατρό και φάρμακα».
Ειδική αναφορά έγινε στην πρόταση για ένα
σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων,
«που θα έχει ως πυρήνα του το δημόσιο χαρακτήρα αυτής της υπηρεσίας και την συμμετοχή
του ίδιου του πολίτη με έμφαση στην πρόληψη,
επαναχρησιμοποίηση, διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση σε επίπεδο γειτονιάς και δήμου»,
προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα ειδική θεματική
ημερίδα για το θέμα.
Αναφερόμενη δε στις θέσεις για το παραλιακό

λει να υπηρετεί τους πολίτες και όχι τις αγορές.
Και αυτή είναι μία βασική διαφορά μας με τους
συνυποψηφίους μας.
Όσον αφορά τους “επενδυτές”, είδαμε πού
οδηγεί αυτή η πολιτική. Στο ξεπούλημα της παραλίας».
[...]Οι Αλυκές αποτελούν επίσης έναν ιδιαίτερο
υγροβιότοπο και ασφαλώς η ανέγερση ξενοδοχείων εκεί, όπως ακούσαμε σε πρόσφατη συνέντευξη του κ. Γκέραλη, μόνο καταστροφή θα
προκαλέσει αλλά και την αντίθεση όλων των κατοίκων της περιοχής.
Tο δικό μας όραμα για τον τόπο μας είναι: Να
μετατραπεί ο δήμος μας σε μια γωνιά της Αττικής, όπου οι άνθρωποι της θα έχουν χίλιους λόγους να μένουν, να εργάζονται, να παράγουν,

μέτωπο είπε: «Εμείς θεωρούμε ότι η δημοτική
αρχή σαν βαθμός διοίκησης του κράτους οφεί-

να δημιουργούν και οι επισκέπτες άλλους τόσους για να έρχονται και να ξανάρχονται».

Η Αγγελική Ράπτη, πρόταξε τις γυναίκες στο
ψηφοδέλτιο τους νέους ανθρώπους: Το 33% των
υποψηφίων είναι γυναίκες, σημαντικότατη είναι
η παρουσία των νέων, των ανθρώπων της τέχνης, καταξιωμένων επιστημόνων, αθλητών,
ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και ανέργων.
Στο σύνολό τους διεκδικούν για πρώτη φορά
την εμπιστοσύνη των συμπολιτών για να τους
εκπροσωπήσουν στα δημοτικά πράγματα. Με
δυο λόγια δηλαδή αποτελούν μια μικρογραφία
της σημερινής τοπικής κοινωνίας.
Εχει ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη της
κοινωνίας την αντιμετώπιση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη επιστράτευση των δυνάμεων αλληλεγγύης.
«Για μας κοινωνική πολιτική, σημαίνει κανένας
πολίτης αυτού του δήμου να μην νιώθει μόνος

Eπέλαση επιχειρηματικών συμφερόντων από το Δέλτα του Φαλήρου μέχρι
τα εκατοντάδες στρέμματα εκκλησιαστικής περιουσίας στη Βουλιαγμένη
η υλοποίησή του ισοδυναμεί με κλιμάκωση της επίθεσης στα λαϊκά
δικαιώματα.
Αποκαλυπτικό το παράδειγμα ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού
Το παράδειγμα της ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού όπως προβλέπει το
κυβερνητικό σχέδιο είναι αποκαλυπτικό: Οι τουριστικές εγκαταστάσεις,
τα ξενοδοχεία πολλών αστέρων που σχεδιάζονται, οι διάφορες
δραστηριότητες υψηλού κόστους για την ψυχαγωγία αυτού του τουρισμού
αποκλείουν στην πράξη την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων της
Αττικής σ’ αυτές. Επιδεινώνουν σημαντικά γενικότερα την πρόσβασή
τους στο Θαλάσσιο μέτωπο. ...Ο τουρισμός υψηλού επιπέδου που
ευαγγελίζονται σημαίνει ότι οι παραλίες, οι χώροι κ.λπ. θα αξιοποιούνται
από τους τουρίστες για την κερδοφορία των ομίλων, αποκλείοντας τους
κατοίκους. Γενικά οι δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται επιβάρυνση των
μεταφορών της περιφέρειας, αύξηση του κόστους τους για τα λαϊκά
στρώματα, επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε βάρος των κατοίκων.

Στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» της Αργυρούπολης έγινε την
Κυριακή 30/3 η συγκέντρωση που διοργάνωσε η KOA Αττικής του
ΚΚΕ με θέμα «Εξελίξεις στο παραλιακό μέτωπο και το πρώην
αεροδρόμιο Ελληνικού».
Η συγκέντρωση άνοιξε με χαιρετισμό της υποψήφιας δημάρχου
Αλίμου, Κυριακής Κουμαριανού, Μίλησαν, ο Θοδωρής Λιάπης,
υποψήφιος δήμαρχος Αργυρούπολης - Ελληνικού, ο Βασίλης
Δημόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Καλλιθέας και ο Νίκος
Παπαγεωργίου, υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ενώ
κεντρικός ομιλητής ήταν ο Θανάσης Παφίλης, υποψήφιος
περιφερειάρχης Αττικής.

Επέλαση στο παραλιακό μέτωπο
βλέπει ο Θανάσης Παφίλης
Tόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Οι εξελίξεις στο παραλιακό
μέτωπο του Σαρωνικού αφορούν πρώτα και κύρια τους νέους, τους
εργαζόμενους τις λαϊκές οικογένειες όχι μόνο αυτής της περιοχής αλλά
ολόκληρης της Αττικής.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επέλαση επιχειρηματικών συμφερόντων που
αφορούν Δέλτα, Φλοίσβο, πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, πρώην
Αμερικανική βάση, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, Αστέρα
Βουλιαγμένης και στα εκατοντάδες στρέμματα εκκλησιαστικής
περιουσίας στη Βουλιαγμένη.
Επομένως το θέμα της παραλιακής ζώνης και του Ελληνικού δεν είναι μια
αντιπαράθεση που αφορά κάποια μεγάλα οικόπεδα και το τι θα γίνει με

αυτά. Πρόκειται για ένα ενιαίο σχεδιασμό για την καπιταλιστική ανάπτυξη
της Αττικής που καταγράφεται στο ΕΣΠΑ, στο νεώτερο Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, και σε διάφορα σχέδια
που το εξειδικεύουν.
Ο σχεδιασμός της άρχουσας τάξης για την Αττική υπηρετεί το στόχο
ανάδειξης της χώρας ως διεθνούς κόμβου μεταφορών - εμπορίου ενέργειας και του λεκανοπεδίου της Αττικής ως μητροπολιτικού κέντρου
σχετικών υπηρεσιών (χρηματοπιστωτικές, ναυτιλιακές, τουριστικές και
τεχνικές)
Η αξιοποίηση του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης εντάσσεται σε
αυτό το γενικό σχεδιασμό που υπηρετεί τα συμφέροντα των
επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου μακριά και απέναντι από τις
λαϊκές ανάγκες. Στην πραγματικότητα η προώθηση αυτού του σχεδίου και

Το ΚΚΕ και η “Λαϊκή Συσπείρωση” απευθυνόμενοι στα λαϊκά στρώματα
της Αττικής τους καλούμε να προβληματισθούν από την ίδια τους την
πείρα και έτσι να κρίνουν μπροστά στις κάλπες.
Το ΚΚΕ σε καιρούς δύσκολους σήκωσε το ανάστημά του και είπε την
αλήθεια στο λαό, πως η ΕΕ είναι του κεφαλαίου και όχι των λαών και δεν
αλλάζει.
Οι εξελίξεις μας δικαίωσαν.
Σήμερα, μπροστά στα συντρίμμια και τα αδιέξοδα, πάλι τα ίδια. Σήμερα οι
ίδιες δυνάμεις σου λένε: Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ότι θα βελτιώσουν την ΕΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πως θα την αλλάξει.
Σου λένε και πάλι ψέματα. Θυμήσου. Σκέψου. Το ΚΚΕ λέει πως θα
βελτιωθεί και θα αλλάξει η ΕΕ προς το χειρότερο για τους λαούς. Το ζεις
καθημερινά.

ΕΒΔΟΜΗ
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θρου 209 του Ν.3463/06 «περί κύρωσης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ,του Π.Δ. 28/1980 «Περί
εκτελέσεως έργων και προμηθειών
ΟΤΑ» (είναι η παροχή υπηρεσίας
επισκευή ή συντήρηση του οχήματος και όχι η πώληση αγαθών)
εγκ. Υπ. Οικον. Σ.2144/192/ ΠΟΛ/
215/1987).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
449.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 27η Μαϊου 2014,
ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00π.μ και
ώρα λήξης την 12:00π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργα-

σιών της υπηρεσίας θα είναι για ένα
(1) έτος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης ή το 5% του μέρους-ομάδας
ή ομάδων αν πρόκειται για προσφορά που αφορά μέρος-ομάδα και
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ομάδες εργασιών που μπορούν
να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι
είναι έντεκα (11).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Σκουρλής Β. τηλ: 210
6604650, (1ος όροφος) και ώρες
9:00-13:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.
3463/06 ( ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και τους
όρους της διακήρυξης, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 28/2014
απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σε συνδυασμό με τις σχετικές
διατάξεις του Π.Δ 270/81, προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση
ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για
τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας. Το
ακίνητο πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 έως 180 τ.μ. και να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων
της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

και κατά προτίμηση σε κεντρικό σημείο της πόλης.
1. Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά. Οι προσφορές
ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση
που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια
επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ
270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφερομένων ακινήτων και περί
του αν ταύτα πληρούν τους όρους
της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός
δέκα (10) ημερών από της λήψεως
των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση.
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει
προφορική και φανερή μειοδοσία
ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής
Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που
θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ, μετά τη λήψη της εκθέσεως
καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης καταλληλότητας,
στην έδρα του νομικού προσώπου
σε δημόσια συνεδρίαση και ανά-

μεσα σε εκείνους που έλαβαν
μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και των οποίων τα
κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την
επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ
270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων κτιρίων
για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν
γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από την Διεύθυνση του
N.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, και να υποβάλλουν
έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε διάστημα
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας,
ήτοι από 27-03-2014 έως 15-04-2014,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 8, Ραφήνα 19009,
Τηλέφωνο: 2294075555,
FAX.:
2294079726
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

εντός Νομού Αττικής για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ και εκείνες που
ανήκουν στην Α2 η 1η τάξη για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως έδρας ή και
την 2η τάξη για επιχειρήσεις εντός
Νομού Αττικής για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)

και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή ερ-

γοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.832,48 €
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και
30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των
μελών της. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 μήνες.
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου δεκαέξι (16) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ κατά 100% (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙ5ΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ζ5ΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας.
7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή κατ' εφαρμογή του άρθρου
242 παρ. 3 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ
86/Α/11-04-12)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Γέρακας 01/04/2014
Αρ. Πρωτ: 12572

ΑΔΑ:ΒΙΞΕΩΛ6-ΩΒ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί: 27-03-2014
Αρ. Πρωτ. : 6735
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 εσ. 163
FAX : 210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης,
πετρελαίου
θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
2014» για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5
και 6 όπως αναφέρεται στην
ΤΥ/8/2014 Μελέτη.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι
η προμήθεια καυσίμων, δηλ. πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής
καύσης, πετρελαίου θέρμανσης για
τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης
των κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, η Α' Βάθμια και Β' Βάθμια
Σχολική Επιτροπή και ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ,
καθώς και ελαιολιπαντικών και συναφών προϊόντων για την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Τα
προϊόντα που ζητούνται είναι:
ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Δήμου Κρωπίας: Πετρέλαιο κίνησης, 346.000
λίτρα, 387.866,00€ πλέον ΦΠΑ
23%, Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000
λίτρα, 12.456,00€ πλέον ΦΠΑ 23%
και
Αμόλυβδη βενζίνη 26.000
λίτρα, 34.814,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΥ: Πετρέλαιο θέρμανσης, 17.000
λίτρα, 17.646,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 3 - Καύσιμα ΚΕΔΚ : Πε-

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΛ6-ΦΤΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :.6872
ΚΟΡΩΠΙ 31/03/ 2014
ΑΡ.ΜΕΛ. 34/2013
ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 664.727,27€+23% ΦΠΑ
ΠΗΓΗ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-20013
(ΕΣΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Κρωπίας προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΣ»
με
προϋπολογισμό
817.614,54 € (με Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει
βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ανάληψης (οικοδομικά έργα έργα οδοποιίας -έργα πρασίνου και
άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες –φωτισμός- κλπ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στις 641.623,84 €
(χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

τρέλαιο θέρμανσης, 1.566 λίτρα,
1.625,508 € πλέον ΦΠΑ 23% και
Αμόλυβδη βενζίνη 6.071 λίτρα,
8.129,069 € πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 4 – Καύσιμα Α’ Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής: Πετρέλαιο
θέρμανσης,
54.000
λίτρα,
56.571,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 5 - Καύσιμα Β’ Βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής: Πετρέλαιο
θέρμανσης,
45.500
λίτρα,
47.229,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 6 - Ελαιολιπαντικά Δήμου
Κρωπίας: 8.645 λίτρα 29.596,50€
πλέον ΦΠΑ 23%.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το
σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα
από τα έξι (6) τμήματα. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 28 Απριλίου
2014 από ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Δευτέρα 28 Απριλίου 2014
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 13 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 595.933,08 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 732.997,68€.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας:
«ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους
όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 7 των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση για τα
καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο
θέρμανσης και η χαμηλότερη τιμή
προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά.
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 13/03/2014
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
στον
Ελληνικό
τύπο
31/03/2014
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να
προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο
προσφοράς (κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες) από τον Δήμο
Κρωπίας, οδός Βασ. Κωνσταντίνου
47, ΤΚ 19400 μέχρι τις 17 Απριλίου
2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Πληροφορίες στο τηλ. 210-6622379
εσωτ.110 FAX επικοινωνίας 2106624963, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Μαράκη Ελένη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22
Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής
προσφορών) στο Δημαρχείο Κορωπίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημε-

ρομηνίες μπορούν να ζητήσουν και
να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού
και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν
ενδιαφέρον την προηγούμενη
φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη
μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν
προσμετράται).
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧ5ΔΕ υπόδειγμα τύπου
B.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις α) Εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του τ. Υ.ΠΕ.Χ5.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη για
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως έδρας ή
και την 3η τάξη για επιχειρήσεις
εντός Νομού Αττικής, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εκείνες
που ανήκουν στην Α2 η 1η τάξη για
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως έδρας ή
και την 2η τάξη για επιχειρήσεις

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού
με
σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
449.500,00 € με το ΦΠΑ σε εκτέλεση των υπηρεσιών για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων –
μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων
του Δήμου έτους 2014-2015», με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία προσδιορίζεται
από τις προσφερόμενες εκπτώσεις
των εργασιών των ομάδων, προσφερόμενη εργατοώρα κλπ.
Αριθμός μελέτης 09/2014, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 148/2014
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
και τις διατάξεις της παρ.2 του άρ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, 19009 ΡΑΦΗΝΑΤΗΛ.: 2294075555
e-mail:p_child@otenet.gr
Ραφήνα 27 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 270
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από
το νομικό πρόσωπο για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. & FAX. 2109631041
Email. stathatos@fitandgo.gr

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος Γιαννούλη, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα και η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΡΑΚΑΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το
γένος Δελή, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στο Κορωπί.

Δυναμική και αποτελεσματική
Μαθήματα ιδιαίτερα ή ομαδικά Αγιογραφίας και ψηφιδωτού παραδίδονται από πεπειραμένη ζωγράφο -αγιογράφο.
Διδάσκονται
τεχνικές
παραδοσιακές,
προετοιμασία και στιλβωτό χρύσωμα.
Τηλ. επικοινωνίας 6908973642
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Ζωγραφικής προετοιμασία για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από έμπειρη δασκάλα σχέδιο προτομών και χρώμα. Τηλ.
επικοινωνίας 6908973642

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ
- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ

εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυσήσει με την επανάληψη, το πάθος για τη μάθηση,
δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη δια
μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών αρχών της
Aγγλικής γλώσσας.
Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων
Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μαθητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ. 6906996694

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!
ΩΡΑΡΙΟ : 08:00 ΕΩΣ 19:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

1. Τρεις μεγάλου σχήματος ζωγραφικοί πίνακες (μουσαμάς) θαλασσογραφία - τοπείο.
2. Το εξάτομο Παγκόσμιο Λεξικό των Εργων, με τους
δημιουργούς και τις δημιουργίες των έργων τους (Λογοτεχνία, Μουσική, Ευρεσιτεχνία κλπ. με ευρύτατες
περιλήψεις και ευρετήρια).
3. Περί τα εκατό καινουργή τομίδια των αρχαίων κλασικών (Αισχύλος, Θουκυδίδης, /Ευριπίδης κλπλ με το
αρχαίο κείμενο και την ερμηνεία του σε κάθε τόμο).
4. Το 12τομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, 1η έκδοση 1935
σε “μεταξωτό χαρτί (φθαρμένο μερικώς) Ελευθερουδάκης.
5. Το 9τομο Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας
(Δημητράκου) φθαρμένο μερικώς.
Πληροφορίες κ. Τάσος 21 8954.996 ώρες 8 - 10 π.μ.

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.
210 9932687 - κιν. 6987880112

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΛ»
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Νίκη Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:
22953 20323
Αρ. Πρωτ: 8671/3.4.2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη:
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
• Την υπ. αρίθμ. Π1/ 3306/
03.11.2010/ ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
• Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
• Την 123/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
πρόχειρου διαγωνισμού.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:
8671/3-04-2014)
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΤΛ» με κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν
ΣΥΝΟΛΟ

τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
14/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια ποσού 59.990,79€
πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολική
δαπάνη 73.788,67€ κατανέμεται ως
εξής:
ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α Χαρτί εκτύπωσης
7.896,00
1.816,08
9.712,08
ΟΜΑΔΑ Β Γραφική Ύλη
8.199,45
1.885,87
10.085,32
ΟΜΑΔΑ Γ Αναλώσιμα εκτυπωτών, φωτοτυπικών κτλ
43.895,34
10.095,93
53.991,27
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ:
59.990,79
13.797,88
73.788,67
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-

χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής

καθηγήτρια Αγ-

στο διαγωνισμό, για ποσό που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης για την
ομάδα για την οποία υποβάλλεται
προσφορά, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ δηλαδή: ποσού 485,60€ για
την ομάδα Α, ποσού 504,27€ για
την ομάδα Β και ποσού 2.699,56€
για την ομάδα Γ. Σε περίπτωση που
υποβάλλεται προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες το ποσό
της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να υπολογιστεί ως άθροισμα
των εγγυητικών των αντίστοιχων
ομάδων. Χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής έως τις 15-102014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους προμηθευτές έως τις 15-072014, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική
προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία
του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως
3.30μμ) μέχρι και τις 11/04/2014.
κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος
Μπουτσικάκη Νίκη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΞΚ-9ΦΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 3-4-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 12712
Περίληψη διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού
Προμήθειας υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας αναλώσιμων υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων (τόνερ, μελάνια κ.λπ.)
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 13.942,05 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 11η
Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄ π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 697,10 €.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: κ. Μ. Κακουλάκη – Β.
Σπηλιοπούλου
Τηλ: 210 66 04 617, ΦΑΧ: 210 66 04
615.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

www.psychosynthesis.gr

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»

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

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

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Specia-

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

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

•
•
•

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

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

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι σε έναν συνδυασμό!
Ο Μανώλης Δασκαλάκης πρώτος επιλαχών δημοτικός
σύμβουλος στην παράταξη του Γρηγόρη Κασιδόκωστα,
ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του δημοτικού
συμβούλου Βασιλείου, τον τελευταίο περίπου χρόνο.
Πριν από μήνες εξέφρασε την επιθυμία να ηγηθεί συνδυασμού για τις πρόσφατες επερχόμενες εκλογές.
Σήμερα μαθαίνουμε από δελτίο Τύπου του Γρηγόρη Κων-

Πρόσεχε Γρηγόρη, γιατί μπορεί να γίνουν και τέσσερις
και τα πράγματα δυσκολεύουν...

Οριστικά(;) έξi οι συνδυασμοί στα 3Β
Πλέον οριστικοποιούνται οι συνδυασμοί στο Δήμο 3Β
και φθάνουν τον αριθμό έξι και είναι οι εξής:
Σπύρος Πανάς, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δημήτρης
Δαβάκης, Δημοσθένης Δόγκας, Θάνος Ματόπουλος
και Κώστας Πασακυριάκος.
Οι “Ανεξάρτητοι Ελληνες” δεν στηρίζουν καμμία δημοτική παράταξη στα 3Β (κοίτα παραπλεύρως).
Ο συντονιστής των “Αν.Ελ.” στα 3Β, Αντώνιος Ζαγοριανός, που ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Γρ. Κωνσταντέλλου, έχει πλέον αποχωρήσει.

σταντέλλου, ότι ενετάχθη στο συνδυασμό “Βάρη,
Βούλα, Βουλιαγμένη, πόλη για να ζεις”.
Είναι ο τρίτος κατά σειράν υποψήφιος δήμαρχος που
αφήνει το ...συνδυασμό του και μπαίνει στο ψηφοδέλτιο
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι σε ένα ψηφοδέλτιο. Βλέπω
να διαγκωνίζονται για τα ...οφίτσια.

Aγανακτισμένοι οι πολίτες
στα 3Β για τη διάλυση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Απανωτά τηλεφωνήματα είχαμε την εβδομάδα που πέρασε, γιατί άλλη μια φορά διαλύθηκε η δημοτική συνεδρίαση με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης και δεν
συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να λύσουν προβλήματά τους, που πολλές φορές είναι θέματα ζωής, και θα
πρέπει να το σκεφθούν καλά οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Μέχρι να προκηρυχθούν επίσημα οι εκλογές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και να μην
κοιτάζουν να το κάνουν προεκλογική αρένα το δημοτικό
συμβούλιο.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
''ΠΟΛΙΤΕΙΑ'' ΒΟΥΛΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 6 Απριλίου και ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας.

ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικός
έλεγχος καρκίνου παχέως εντέρου
στο Δήμο Παλλήνης
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο Δήμος Παλλήνης, μέσω του Τμήματος Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και στο
πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη για όλους», θα
πραγματοποιήσει πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος
εντέρου, έως τις 12 Απριλίου 2014.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω
των 50 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν δείγμα σε
αποστειρωμένο δοχείο για εξέταση σε όποια Βιοϊατρική
τους εξυπηρετεί, καθημερινά από 10:00π.μ έως 20:00 μ.μ
και Σάββατο από 10:00 έως 15:00, χωρίς ραντεβού.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί την
Αστυνομική τους Ταυτότητα.
Η εξέταση θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
Περισσότερες πληροφορίες στο 2106966100

Συντονιστική Επιτροπή Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η έκβαση των επερχόμενων Δημοτικών Εκλογών είναι
καίριας σημασίας για την πορεία του Δήμου μας στο διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, δεδομένου ότι η
κρίση επιδεινώνεται καθημερινά με την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και την κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας, τη φτωχοποίηση των δημοτών και την ανεργία.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σεβόμενοι την αγωνία, τις προσδοκίες και τους αγώνες των δημοτών για ένα καλύτερο αύριο, θέλουμε να
δηλώσουμε την εμπιστοσύνη μας στην κρίση των πολιτών
και ότι δεν θα παρέμβουμε με κομματική στήριξη σε κανέναν από τους υποψηφίους δημάρχους.
Θα δίνουμε το παρόν και θα είμαστε σίγουρα αρωγοί σε
οποιαδήποτε πρόταση-απόφαση που θα κατευθύνει το
Δήμο μας προς την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,
την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και πρωτίστως την οικονομική
ανάπτυξη, αντιστεκόμενοι σθεναρά στις μνημονιακές πολιτικές, οι οποίες υπαγορεύουν την εκποίηση του ΑΣΤΕΡΑ
Βουλιαγμένης, του ΠΙΚΠΑ Βούλας, της Φασκομηλιάς, της
ανατολικής παραλίας Βάρκιζας, του κάμπινγκ της Βούλας,
του Ασκληπιείου Βούλας, αλλά και την αλλαγή των χρήσεων γης.
Η συμμετοχή των δημοτών στη λήψη αποφάσεων μέσω
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και των τοπικών δημοψηφισμάτων για τα σημαντικά θέματα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ένα πιο αισιόδοξο
μέλλον. Η τοποθέτησή μας αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη μας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί
και πρέπει να αντιδράσει ως ανεξάρτητη, απαλλαγμένη
από κομματικούς μηχανισμούς.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Ο συντονιστής
Αντώνιος Ζαγοριανός

Η γραμματέας
Κάτια Γεωργούλα

Mεγάλη η συμμετοχή στην
αιμοδοσία του Δήμου Μαρκοπούλου
Η συμμετοχή στην Αιμοδοσία της Κυριακής 30/3 στο Δήμο
Μαρκοπούλου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Μαρκοπούλου Νίκη Σταθαρά – Κόλια.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί τους αιμοδότες
Η νεολαία, οι εθελοντές και φίλοι της Αιμοδοσίας, όλοι
αυτοί οι ξεχωριστοί συμπολίτες μας, αφιέρωσαν το Κυριακάτικο πρωινό τους και έδωσαν ένα ηχηρό παρών ανθρωπιάς, αγάπης, αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας.
Συγκεντρώθηκαν 180 μονάδες αίματος.
Τους ευχαριστούμε θερμά!
Ευχαριστούμε και όλους όσους αθόρυβα συμμετείχαν
στην προσπάθειά μας και συντέλεσαν σε αυτή τη μεγάλη
επιτυχία!
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6ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

Tριπλή επιτυχία στο πινγκ-πονγκ με τον Αρη
Πρωταγωνιστές σ’ ένα ακόμη αγωνιστικό διήμερο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έγιναν, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι αθλητές και αθλήτριες μικρών ηλικιών. Το νέο
πεδίο δράσης το προσέφερε το 6ο Παναττικό πρωτάθλημα
ατομικών αγωνισμάτων που διοργάνωσε το Σωματείο
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο κλειστό γυμναστήριο της Βούλας (κάτω από την γέφυρα).
Πανδαισία επιτραπέζιας αντισφαίρισης για περισσότερες
από 13 ώρες χρειάστηκε για να ολοκληρωθούν οι αγώνες
Παμπαίδων /Παγκορασίδων και Εφήβων /Νεανίδων το Σάββατο 29 Μαρτίου. Στους αγώνες αυτούς έλαβαν συνολικά

Την απονομή στους Παίδες έκανε ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος
δήμαρχος Δημήτρης Δαβάκης

μέρος 134 αθλητές και αθλήτριες από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Παρά την τεράστια αυτή συμμετοχή, η γραμματεία των
αγώνων οι διαιτητές και οι βετεράνοι κατάφεραν το άριστο,
δεχόμενοι συγχαρητήρια από γονείς, παίκτες και προπονητές.
Την πρώτη ημέρα των αγώνων, στην κατηγορία των Παμπαίδων νικητής αναδείχθηκε ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΗΣ
(ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) με δεύτερο τον ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟ (Α.Π.Ο ΑΕΤΟΣ) και 3ους τους ΝΙΚΟ ΚΟΡΔΑΛΗ
(Ε.Α. ΒΟΧΑΣ) και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ).
Στις Παγκορασίδες το χρυσό κατέκτησε η ΔΑΝΙΕΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ) Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ) τη δεύτερη θέση η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Π.Α.Λ.ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ) και τις
3ες η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΥΤΑΚΙΔΟΥ (Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ) και
ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ).
Στους Εφήβους την πρωτιά κατέκτησε ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΗΣ (Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ ), το αργυρό μετάλλιο έλαβε ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΣ (Δ.Α.Ο. ΤΑΥΡΟΥ) και τις 3ες θέσεις ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Α.Ο. ΤΑΥΡΟΥ ) και ΑΝΤΡΕΪ –
ΡΑΝΤΟΥ ΚΟΝΤΟΡΑΡΟΥ (Γ.Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ).
Στις Νεανίδες οι αθλήτριες του Δήμου 3Β κατέλαβαν τις 3
από τις 4 πρώτες θέσεις. Η ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ (Α.Ο.
ΑΡΗΣ 2006 ) κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το Αργυρό μετάλλιο, ενώ τις δύο τρίτες θέσεις κατέλαβαν η ΕΛΕΝΗ
ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗ (Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ) και ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ επίσης του Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ). Το χρυσό μετάλλιο
κατέκτησε η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΝΤΑΚΟΒΑ του Π.Κ.Δ.ΤΑΥΡΟΥ.

Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις κορασίδες η 13χρονη ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ (Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006) κατέκτησε την πρώτη θέση με δεύτερη την συμπαίκτρια της
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ και τρίτη επίσης αθλήτρια του
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΡΠΟΥ.
Εκτός από τους επισήμους που έδωσαν το παρών και βράβευσαν τους νικητές (και ήταν πάρα πολλοί), για μια ακόμη
φορά παρευρέθη η ΦΡΟΛΙΚΑ αδελφή του ΤΑΣΟΥ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ. Ο Τάσος Ισαακίδης, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν
εφτά χρόνια και στη μνήμη πραγματοποιείται το Παναττικό
πρωτάθλημα.

Την απονομή στους Παμπαίδες έκανε ο αντιδήμαρχος των 3Β Ελευθέριος
Αργυρουδάκης.

Σήμερα που γράφουμε αυτές τις γραμμές (4 Απριλίου) οι
αθλήτριες του 2ου ΓΕΛ Βούλας, αναχωρούν για το ΚλερμόνΦεράν της Γαλλίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
Η ομάδα του 2ου Γ.Ε.Λ. Βούλας, που κατέκτησε το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα αποτελείται από τις αθλήτριες:
Στέλλα Πατεράκη, Θάλεια Κορδούτη, Ιφιγένεια-Κυριακή
Παπαγεωργοπούλου και Χριστίνα-Ιωάννα Πιτσούλη.
Ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή επιτυχία στην προσπάθειά
τους, για διάκριση και στο Παγκόσμιο!

Την απονομή στις Κορασίδες έκανε ο υποψήφιος δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος.

Με τον καλύτερο τρόπο έπεσε το απόγευμα της Κυριακής
30 Μαρτίου, η αυλαία του 6ου Παναττικού Πρωταθλήματος με τις συνολικές συμμετοχές να φτάνουν τις 209 και
να αποτελούν τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό στην ιστορία
των αναπτυξιακών τουρνουά στη χώρα μας.
Συναρπαστικές οι συναντήσεις των δύο ηλικιακών κατηγοριών (Παίδων και Κορασίδων) που είχαν απομείνει μετά
τους αγώνες του Σαββάτου (Παμπαίδων /Παγκορασίδων /
Εφήβων /Νεανίδων). Αθλητές, γονείς συνοδοί έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την οργάνωση και τις συνθήκες
των αγώνων με τους διοργανωτές να δίνουν εορταστικό
τόνο στην εκδήλωση και να ευχαριστούν από μικροφώνου
όλους όσους συνέλαβαν στην άψογη αυτή διοργάνωση.
Η δεύτερη αυτή ημέρα, ήταν σχεδόν αποκλειστική για το
Πινγκ-Πονγκ του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
αφού στους Παίδες ο ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του
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Αγώνες Δρόμου Αντοχής
Σχολείων-Συλλόγων Αττικής
με φυσικά εμπόδια στη Γλυφάδα

Πεζοπορία
στη
Φασκομηλιά

Για τρίτη συνεχή χρονιά δίνουν ραντεβού την Κυριακή 6 Απριλίου, ώρα 10.30
στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο, (Αφετηρία-Τερματισμός), στην οδό Ζέρβα 6
(κοντά στο Δημαρχείο Γλυφάδας), για τους αγώνες δρόμου αντοχής Σχολείων
- Συλλόγων Αττικής με φυσικά εμπόδια για παιδιά 5 - 15 ετών.
Οι αγώνες εκτός από την αθλητική τους διάσταση έχουν και κοινωνική. Με κάθε
συμμετοχή ενισχύουν το κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο του Δήμου ενόψει της εορτής του Πάσχα, προκειμένου να ενισχύσουν συνανθρώπους που
έχουν ανάγκη.
Τη δράση διοργανώνουν ο Δήμος Γλυφάδας και ο Αθλητικός Τομέας του
Κ.Α.Π.ΠΑ με την υποστήριξη του Γ.Σ. Γλυφάδας.
Χορηγός των πλαστικών φιαλών νερού είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με ΦΑΞ στο τηλ. 210 9637 550 μέχρι την Παρασκευή 4/4/2014 και ώρα 14.00
Πληροφορίες: τηλ. 210 9602 130

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-1Δ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
Χαλκουτσίου 50, Ωρωπός
Πληροφ.: Νίκη Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:
22953 20323
Αρ. Πρωτ: 8672/3.4.2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη:
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών του
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως
του ενιαίου κανονισμού προμηθειών
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.

3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
• Την υπ. αρίθμ. Π1/ 3306/
03.11.2010/
ΦΕΚ
1789/
Β/
12.11.2010
• Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
• Την 122/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
πρόχειρου διαγωνισμού.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:
8672/3-04-2014)
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη

τιμή) ανάμεσα στις προσφορές που
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
11/04/2014 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια ποσού 51.136,80€
πλέον ΦΠΑ 13%, δηλαδή συνολική
δαπάνη 57.784,58€ κατανέμεται ως
εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΛΙΤΡΑ

ΦΠΑ 13% ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α - Δήμος
ΟΜΑΔΑ Β – ΝΠΔΔ
Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος &
Λειτουργίας Παιδικών
& Βρεφονηπιακών Σταθμών

38.016,00

1,30

49.420,80

6.424,70

55.845,50

1.320,00

1,30

1.716,00

223,08

1.939,08

ΣΥΝΟΛΟ:

51.136,80

6.647,78

57.784,58

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε με το 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ για την ομάδα για
την οποία γίνεται η προσφορά, δηλαδή σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για την Ομάδα Α
ποσού 2.792,28€, σε περίπτωση
που υποβάλλεται προσφορά για την
Ομάδα Β ποσού 96,95 € και σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά και για τις δύο ομάδες Α και
Β ποσού 2.889,23€. Οι εγγυητικές

θα απευθύνονται στο Δήμο Ωρωπού
ανεξάρτητα από το για ποιες ομάδες υποβάλλονται προσφορές. Οι
εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να
ισχύουν έως και την 12η Οκτωβρίου
2014. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις
12-07-2014, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από

την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική
προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία
του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως
3.30μμ) μέχρι και τις 10/04/2014.
κατόπιν έγγραφου αιτήματος. Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος
Μπουτσικάκη Νίκη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η επιχείρηση που διαχειρίζεται τη Λίμνης
Βουλιαγμένης οργανώνει περπάρτημα στο
βράχο της Φασκομηλιάς για την Κυριακή 13
Απριλίου, ώρα 8.30π.μ.
Η εκκίνηση γίνεται από
τη Λίμνη, όπου θα μπορείτε να κολυμπήσετε
ελεύθερα. Τιμή συμμετοχή 2,30 ευρώ.

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-ΠΝ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩ0Π-ΠΝ8
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Νίκη Μπουτσικάκη
Τηλέφωνα: 22953 20340
Fax:
22953 20323
Αρ. Πρωτ: 8674/3.4.2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη:
Η διενέργεια και η εκτέλεση του
έργου διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
• του Ν.2286/95 περί προμηθειών
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων
• της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
ΟΜΑΔΑ

Three Level Power
στο Μαρκόπουλο
Tην Κυριακή 06/04 στο Μαρκόπουλο Αττικής θα εξελιχθεί το αθλητικό γεγονός με τίτλο: Three Level
Power (T.L.P. D25,75 & T.L.P. D51,5) σε κλειστούς
από την κυκλοφορία δρόμους. Οι συμμετέχοντες
στον αγώνα θα πάρουν - μετά από κλήρωση - πλούσια δώρα.
Θα είναι ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός για το
Μαρκόπουλο και θα εξελιχθεί στην περιοχή δίπλα
στον ιππόδρομο, έχει δε τεθεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Μαρκόπουλου.
Πληροφορίες: +30 27210 42173 , +30 69762 71

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
• Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
•
Την
υπ.αρίθμ.
Π1/3306/
03.11.2010/ ΦΕΚ1789/Β/12.11.2010
• Των λοιπών διατάξεων και εγκύκλιων που έχουν εκδοθεί μέχρι την
ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
• Την 124/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του
πρόχειρου διαγωνισμού.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :
8674/3-04-2014)
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει
ανοιχτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά
(χαμηλότερη τιμή) ανάμεσα στις

προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
15/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως
τις 14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για
την προμήθεια ποσού 59.997,92€
πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολική
δαπάνη 73.797,44€ κατανέμεται ως
εξής:

Περιγραφή

Προϋπολογισμός
Ποσό εγγυητικής
Ομάδων (€)
ανά ομάδα (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού Δήμου Ωρωπού
8.095,47
404,77
Β
Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων
Δήμου Ωρωπού
10.926,09
546,30
Γ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
Α βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
26.418,00
1.320,90
Δ
Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων Α βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής
774,90
38,75
Ε
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Β βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
19.525,14
976,26
ΣΤ
Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων Β βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής
774,90
38,75
Ζ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΚΕΔΩ
3.845,50
192,27
Η
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
3.437,43
171,87
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που
αντιστοιχεί σε με το 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ για την ομάδα
για την οποία γίνεται η προσφορά.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται
προσφορά για περισσότερες ομάδες το ποσό της εγγυητικής θα πρέπει να υπολογιστεί ως άθροισμα
των ποσών των εγγυητικών που
απαιτούνται για τις συγκεκριμένες

ομάδες. Οι εγγυητικές επιστολές
θα πρέπει να ισχύουν έως και την
16η Οκτωβρίου 2014. Γενικά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως τις
16-07-2014, καθώς και για τον χρόνο
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
προβλεπόμενου από την διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης, η σφραγισμένη και αριθμημένη οικονομική
προσφορά και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία
του Δήμου Ωρωπού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ έως
3.30μμ) μέχρι και τις 14/04/2014.
Επικοινωνία: αρμόδιος υπάλληλος
Μπουτσικάκη Νίκη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Δεν νοείται πολιτισμός χωρίς αποχέτευση
και διαχείριση απορριμμάτων
Ο πολιτικός Παύλος Χαϊκάλης μιλάει στο Μιχάλη Στεφανίδη
Σ’ ένα πολύ ζεστό κλίμα, μας δέχτηκε στο γραφείο του ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Παυλος Χαϊκάλης. Τον Παύλο Χαϊκάλη των γνωρίζαμε εξ’
αποστάσεως και με άλλη ιδιότητα, αυτή του ηθοποιού. Σήμερα είδαμε μια άλλη του πλευρά εξ’ ίσου
σημαντική και αξιόλογη, του πολιτικού. Ενός πολιτικού όμως, αλλιώτικου από τους άλλους, αυθόρμητο, προσηνή, ευχάριστο και ενημερωμένο, έτσι που δεν καταλάβαμε πώς πέρασαν δύο ώρες
μαζί του. Συζητήσαμε επί παντός επιστητού. Σταχυολογώ κάποιες απ’ τις κουβέντες του μιας και
ολόκληρος ο χειμαρώδης λόγος του - γεμάτος με όρεξη για την επόμενη ημέρα - θα χρειαζόταν
πολλές εκδόσεις της ΕΒΔΟΜΗΣ.
Μιχάλης Στεφανίδης: Κύριε Χαϊκάλη, πώς θα περιγράφατε εσείς τον Παύλο Χαϊκάλη ως πολιτικό και
ως άνθρωπο;
Παύλος Χαϊκάλης: Ο Παύλος Χαϊκάλης είναι ένας άνθρωπος που έχασε τους γονείς του από 10 χρονών,
έζησε πολύ φτωχά και θέλησε να προσφέρει μέσα
από το θέατρο στους ανθρώπους, ό,τι του στέρησε η
ζωή· το χαμόγελο.
Αυτό το αίσθημα προσφοράς, μ’ ακολουθεί μέχρι και
σήμερα, γι’ αυτό και αναμείχθηκα εξ’ αρχής με την
πολιτική. Η οποία πρέπει να σας πω ότι έχει άμεση
σχέση με το θέατρο.

Ποιοί είναι οι στόχοι σας; Πώς βλέπετε την επόμενη
μέρα;
Την επομένη των εκλογών θα κανονίσω συνάντηση
με όλους τους Δημάρχους της περιοχής για να ενημερώσω και να ενημερωθώ χτίζοντας μια καλή συνεργασία.
Στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες να
συμμετέχουν σε ένα είδος άμεσης δημοκρατίας. Θα κάνουμε λαϊκές συνελεύσεις κάθε 6 μήνες, έτσι ώστε ο
πολίτης να έρχεται σε άμεσο διάλογο με τους Βουλευτές της περιοχής και να τίθενται τα προβλήματα στη
βάση. Να ενημερώνουμε ποιά έργα έχουν γίνει, σε ποιό
στάδιο βρίσκονται, ποιά σταμάτησαν και γιατί.

Επιπλέον, επειδή πιστεύουμε στη σωστή διαχείριση
και εξοικονόμηση χρημάτων, θέλουμε να εστιάσουμε
στη χρήση φωτοβολταϊκών, πράσινων στεγών, καλών
μονώσεων κτλ., στα δημόσια κτίρια, ώστε να καταφέρουμε μείωση των λειτουργικών εξόδων και χρήση
αυτών των χρημάτων για την βελτίωση της ζωής των
πολιτών. Επίσης θα μπορούσε ο δημόσιος φωτισμός
απομακρυσμένων σημείων που δεν φωτίζονται, να
καλύπτεται από φωτοβολταϊκά, αυξάνοντας την
ασφάλεια των πολιτών.
Γενικά στηρίζω την αποκεντρωμένη διοίκηση και πιστεύω ότι η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα έπρεπε να
έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες και βέβαια τους
ανάλογους πόρους.

Ποιό είναι το μείζον πρόβλημα της Περιφέρειας Αττικής;
Θεωρώ απαράδεκτο εν έτει 2014 να μην έχουμε αποχέτευση σε κάποιους Δήμους. Αυτό είναι πρωτεύον.
Επίσης τα αντιπλημμυρικά έργα. Όπου έχουν γίνει,
έγιναν ...προεκλογικά και πρόχειρα.
Τα σκουπίδια και η διαχείρισή τους είναι ένα ακόμα ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Αν θέλουμε να λεγόμαστε Ευρώπη, δεν μπορεί να έχουμε ακόμα χωματερές.
Πρέπει να δημιουργηθούν Κέντρα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Έχω ψάξει πάρα πολύ τις διάφορες τεχνολογίες και θέλω να εφαρμόσουμε μοντέρνες λύσεις για τα
απορρίμματα όπως η αεριοποίηση.

Ως καλλιτέχνης, τι σχεδιάζετε για τον Πολιτισμό;

(Σ.Σ. oι αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες “εδιδάσκοντο”,
δεν “επαίζοντο”. Δεν υπάρχει αρχαία τραγωδία χωρίς πολιτικά μηνύματα - αποφθέγματα. Αλλά και του Σαίξπηρ τα
έργα και της σύγχρονης δραματουργίας - Μπραχτ κλπ. Ο
ηθοποιός από τη διδασκαλία του και το επάγγελμά του,
είναι εραστής και ρέκτης της πολιτικής).

Πώς πήρατε τη μεγάλη απόφαση, να θέσετε υποψηφιότητα ως Περιφερειάρχης;
Ο κόσμος με ώθησε αρχικά, ύστερα μου πρότειναν
και από το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, τους “Ανεξάρτητου Ελλήνες” και αποδέχθηκα.

Γι’ αυτό το λόγο ονομάσαμε και τον συνδυασμό
«Συμμέτοχοι στο αύριο».

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της παράταξής σας;
Βασικός πυλώνας, είναι να ανακουφίσουμε την κοινωνία που υποφέρει, πάσχει και αργοπεθαίνει. Να
σταθούμε δίπλα στους πολίτες και να αυξήσουμε τις
κοινωνικές δομές.
Αλλά και η στήριξη της επιχειρηματικότητας των
νέων, που έχουμε σαν στόχο, συμβάλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αττικής.

Είναι απαράδεκτο το μουσείο Θεάτρου να παραμένει
κλειστό λόγω έλλειψης πόρων. Καταστρέφονται κειμήλια, φορεσιές και σημαντικά αρχεία.
Πρώτα λοιπόν πρέπει να διορθώσουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, περικόπτοντας ίσως από αλλού
προκειμένου να βρεθούν τα λεφτά να λειτουργήσει.
Αντ’ αυτού πωλούνται χώροι μεγάλης κληρονομικής
αξίας. Θα αγωνιστούμε οι αρχαιολογικοί χώροι να
μην εμπορεύονται. Και σας δίνω το παράδειγμα του
Τύμβου των Σαλαμινομάχων, ο οποίος έχει περάσει
στο ΤΑΙΠΕΔ!!
Θα μπορούσαμε ας πούμε το Ελληνικό να έχει γίνει
ένα θεματικό πάρκο με θέμα για παράδειγμα την
Ηλιάδα και τον Όμηρο, προάγοντας έτσι τον αρχαίο
Ελληνικό πολιτισμό. Θα ήταν μεγαλύτερο κι από την
Disneyland.
Παύλο Χαϊκάλη, σ’ ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και δύναμη για ένα έργο
υπέρ των πολιτών.

