
Αφήστε με να σας “ευχηθώ” μόνον.

Και να ευχηθώ, Ανάσταση:

Είτε είμαστε θρησκευόμενοι, είτε όχι ο συμ-

βολισμός της παράδοσης είναι σημαντικός.

Δεν αναφέρομαι στο μεταφυσικό νόημα. 

Μου αρκεί ο συμβολικός συνειρμός.

Ιδιαίτερα αυτός. Ανά-σταση!

Ξανά-σήκωμα από την πτώση,

που παραπέμπει στον ύπνο ή

στον θάνατο (αιώνιο “ύπνο”).

Καιρός ν’ αφυπνιστούμε και ν’

αναστηθούμε. Να σταθούμε

όρθιοι στα πόδια μας ξανά!

Λοιπόν, Ανά-σταση!

Ανάσταση των Λαών.

Εύχομαι

Του πρωτοπόρου δικού μας Λαού: ΑΝΑΣΤΑΣΗ

του Κώστα
Βενετσάνου

Μια ευχή!

Ενας Δήμος
για τον Πολίτη 

Καλή
Ανάσταση
Ελληνες

Πασχαλινές
ευχές

Σελίδα 12,13,24

Διέρρηξαν το γραφείο Δημάρχου στα 3Β
Σελίδα 6

Yπεγράφη η σύμβαση επέκταση δικτύου

στο Μαρκόπουλο    Σελίδα 7

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπιλιάρδο  Σελίδα 23

Παρουσίαση υποψηφίων συμβούλων του

υποψ. Δημάρχου Σπύρου Πανά Σελίδα 7

Και εξαθλιωμένοι και “συνεργάσιμοι” Σελ. 7

Aντιπεριφερειάρχες του Γιάννη Σγουρού

Σελίδα 14
Υποψήφιοι σύμβουλοι του Γιώργου  Κου-
μουτσάκου Σελίδα 14

γράφει ο 
Μιχάλης Στεφανίδης

Σελίδα 9

Σιδερόφραξαν την παραλία
στον Αγ. Νικόλαο Καβουρίου!

Αμεση αντίδραση 

της Δημοτικής Αρχής 
Σελίδα 7
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Καλή Ανάσταση με λιγότερα θαψίματα αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών ιχνών
18 Απριλίου 2014:

Η Ελλάδα γιορτάζει  την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής

Κληρονομιάς με την κατάχωση της αρχαίας Ιεράς Οδού,

του ιστορικότερου δρόμου της Ευρώπης!!!

«Πολλές φορές, ακολουθώντας την Ιερά Οδό από το Δαφνί
προς τη θάλασσα, νόμισα πως τρελαίνομαι. (...) Δεν έπρεπε
να κυλάμε με αμάξια στην Ιερά οδό, όπως σ' έναν αυτοκι-
νητόδρομο τούτο είναι μια ιεροσυλία. Έπρεπε να βαδί-
ζουμε, να βαδίζουμε, όπως οι άνθρωποι των αλλοτινών
καιρών, και ν' αφήνουμε όλο μας το είναι να πλημμυρίζει
από φως. Δεν βρίσκεται κανείς εδώ σ' έναν από τους με-
γάλους δρόμους της χριστιανοσύνης. Αυτό τον δρόμο τον
χάραξαν πόδια παγανιστικά, πόδια ευλαβικά, πορευόμενα
προς τη μύηση, προς την Ελευσίνα...».
(Χένρι Μίλερ, Φιλολογικές διαδρομές στην Ελλάδα 1939,

Πατάκης).

Για την αρχαία Ιερά Οδό, το μοναδικό αρχαίο δρόμο με το-

ποσήματα, μήκους 21 χλμ, που συνέδεε  τον Κεραμεικό με

την Ελευσίνα και τα Μυστήριά της, έχουν γραφτεί εκατον-

τάδες περιγραφές από Έλληνες και ξένους περιηγητές και

χαρτογράφους, έχουν γίνει δεκάδες αναφορές και μελέ-

τες, έρευνες σε επιστημονικές ημερίδες, διδακτορικά κ.λπ.  

Από την Ιερά Οδό έχουν εμπνευστεί από την ιστορία, τους

μύθους αλλά και από τα ίχνη της, δεκάδες συγγραφείς,

καλλιτέχνες, ποιητές, σκηνοθέτες, φωτογράφοι κ.ά. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Παυσανίας, συνταγματάρχης Wil-

iam Martin Leake (1806), Σατωμπριάν (1806), Christopher

Wordsworth (1839), Γουσταύος Φλωμπέρ (1851), Ferdinand

Stademann (1853),  Kaupert «Karten von Attica - Χάρτες της

Αττικής»» (1881-1903), Δημήτρης Καμπούρογλου, Κων-

σταντίνος Κουρουνιώτης, Ιωάννης Τραυλός, Ανδρέας Α.

Παπαγιαννόπουλος–Παλιός, Κοσμάς Πολίτης (1930), Χένρι

Μίλλερ (1939), Γεώργιος Θεοτοκάς, Άγγελος Σικελιανός,

Δημήτρης Πικιώνης, Παύλος Μάτεσης, Νάσος Βαγενάς,

Κωστούλα Μητροπούλου, Φίλιππος Κουτσαυτής κ.α.

Νεώτερες παρουσιάσεις για την Ιερά Οδό υπάρχουν σε

πρόσφατες εκδόσεις και ιστορικά λευκώματα (Ιερά Οδός

Αναζητώντας το ίχνος – Δήμος Αιγάλεω 2009, ΧΑΪΔΑΡΙ Συ-

νάντηση με τον Ιστορία –Δήμος Χαϊδαρίου 2006, Χαϊδάρι

Τόπος και Άνθρωποι – Κώστας Φωτεινάκης 2007) καθώς και

σε διάφορα περιοδικά (π.χ. Αρχαιολογία).

Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στο βιβλίο «ΑΤΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ αρχαίοι
δρόμοι της Αττικής»,  εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ 2010, επιμέλεια

του Μανώλη Κορρέ. Στο βιβλίο αυτό δύο ενεργοί αρχαι-

ολόγοι στην αρμόδια Εφορεία του ΥΠΠΟΤ παρουσιάζουν

αναλυτικά τα τμήματα της Ιεράς Οδού από τον Κεραμεικό

στο Δαφνί (η κα Ιωάννα Δρακωτού) και από το Δαφνί στην

Ελευσίνα (η κα Πόπη Παπαγγελή).

Καταχώνουν τμήμα της Ιεράς Οδού!!!

Παρ΄ όλη την βαρύτητα της ιστορίας, την πλούσια επιστη-

μονική καταγραφή της Ιεράς Οδού σε δεκάδες Πρακτικά

της Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ), αποφασίζεται ανερυ-

θρίαστα με δύο Υπουργικές υπογραφές η κατάχωση ενός

μεγάλου τμήματος της Ιεράς Οδού το οποίο βρίσκεται λίγα

μέτρα μετά το Ιερό της Αφροδίτης και λίγα μέτρα πριν την

αρχαία Λίμνη των Ρειτών (σημερινή Λίμνη Κουμουνδού-

ρου). Οι Υπουργικές Αποφάσεις είναι οι εξής:

―  ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/78879/3589) του κ. Γερου-

λάνου, (18 Αυγούστου 2011),

―  ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ03/46710/21472/3133) του κ.

Τζαβάρα, (03 Απριλίου 2013,) σύμφωνα με όσα αναλυτικό-

τερα αναφέρονται στην εισήγηση.

Οι ανωτέρω αποφάσεις για την κατάχωση της αρχαίας

Ιεράς Οδού έρχονται σε πλήρη αντίθεση:

Με το Σύνταγμα, άρθρο 24,

Με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής, Απρίλιος

2014,

Με την τοπική κοινωνία (αντιδράσεις συλλόγων και φο-

ρέων της Δυτικής Αθήνας)

Με την ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβούλιου  Χαϊδα-

ρίου (αρ.160, 4.7.2013)

Με το κοινό αίσθημα και τις ιστορικές και τις πολιτιστικές

παραδόσεις του Ελληνικού λαού.

Με αφορμή την 18η Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα της Πολι-

τιστικής Κληρονομιάς, ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου (και όχι

μόνο αυτός ο σύλλογος) ζητά:

1. Την ανάδειξη της αρχαίας Ιεράς οδού, και τον χαρακτη-

ρισμό της, ως «αρχαιολογικό χώρο», καθώς αποτελεί ση-

μαντική ιστορική πολιτιστική κληρονομιά όχι μόνο της

Δυτικής Αθήνας, αλλά ολόκληρου του Ελληνικού λαού, της

Ευρώπης και όλου του Κόσμου.

2. Τη διακοπή οποιοδήποτε ενεργειών, δρομολογήσεων,

απαιτήσεων για την κατάχωση του Ιστορικού τμήματος της

αρχαίας Ιεράς Οδού, στο ύψος του Σκαραμαγκά (Copa Co-

pana)

Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνουν:

3 Στο Σύλλογο των Ελλήνων Αρχαιολόγων,

3 Στο Ελληνικό και στο Παγκόσμιο ICOMOS,

3 Στα Ελληνικά και αλλοδαπά Πανεπιστήμια που έχουν

τμήματα ελληνικών σπουδών,

3 Στους Πολιτιστικούς, Εκπαιδευτικούς, Οικολογικούς κ.ά.

συλλόγους

Να απαιτήσουμε από κοινού τη διάσωση και την ανάδειξη

της αρχαίας Ιεράς Οδού ξεκινώντας από το τμήμα εκείνο

που οι δύο Υπουργοί έχουν αποφασίσει να καταχώσουν.

Κώστας Φωτεινάκης

“Bέρθερος” του Ζυλ Μασνέ Σελ. 5

Ξεμπλόκαρε η ανέγερση του
σχολείου στο Κίτσι Σελ. 7

Ταξική και θρησκευτική διαστρω-
μάτωση στην Ιουδαϊκή κοινωνία,
προχριστιανικών χρόνων γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Πουλάνε τα αρχαία! Σελ. 8

Απολογισμός παρωδίας στην
Παλλήνη Παν.  Μερτύρης Σελ. 9

“Το πιάσαμε το νόημα” Σωτήρης

Ελευθερίου Σελ. 9

“Καλωσήρθατε, είμαστε αδέρ-
φια” Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Η Αντιπεριφέρεια απαντά για τις
μεταφορές μαθητών Σελ. 11

Πρωταθλητής optimist αθλη-

τής του ΝΑΟΒ Σελ. 22 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Tην ελεύθερη παραλία της Βούλας, από το καφέ Νότος

μέχρι και το καφέ Βο, καθάρισε η Δημοτική παράταξη των

3Β “Δημοτική Βούληση” με τον Δημοσθένη Δόγκα.

Εκπληκτοι οι κάτοικοι είδαν ολόκληρη ομάδα να μαζεύει

σκουπίδια και φύκια από την παραλία, που πράγματι είχαν

γίνει βουνά...

Οι εθελοντές της Δημοτικής Βούλησης με επικεφαλής τον

υποψήφιο Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημο-

σθένη Δόγκα, με κατάλληλα εργαλεία και χειρωνακτική ερ-

γασία καθάρισαν μεγάλο μέρος της ακτής, μαζεύοντας

τεράστιους όγκους από σαπισμένα φύκια, τα οποία δόθη-

καν για κομποστοποίηση σε εξειδικευμένο συνεργείο ανα-

κύκλωσης. (τα φύκια θα μπορούσαν να προσδίδουν και

κέρδος στο Δήμο αν τα αξιοποιούσε, διότι χρησιμοποιούν-

ται από εταιρείες).

Η “Δημοτική Βούληση” έστειλε το μήνυμα του εθελοντι-

σμού, για άλλη μια φορά.

Σε δήλωσή του ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε:

“Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές κατοίκους που αγ-
κάλιασαν την πρωτοβουλία μας και στελέχωσαν τα συνερ-
γεία καθαρισμού εδώ στην πανέμορφη ελεύθερη παραλία
της Βούλας. Παράλληλα, λυπάμαι πολύ που η Δημοτική
Αρχή έχει αφήσει αυτό το μοναδικό σημείο παρατημένο
στη φθορά του χρόνου. Η Δημοτική Βούληση έρχεται στα
δημοτικά πράγματα για να φέρει τη σπίθα του εθελοντι-
σμού που είναι ικανή να εκκινήσει και τον πιο σκουριασμένο
διοικητικό μηχανισμό. Τώρα ανανέωση παντού!”.

Εθελοντισμός και Δημοτική Βούληση πάνε μαζί

H “Η Δημοτική Βούληση” με το Δημοσθένη
Δόγκα  καθάρισαν την παραλία της Βούλας

O Δημοσθένης Δόγκας ανάμεσα στους κατοίκους της
περιοχής

Μια πιανίστρια στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Μια διεθνούς φήμης καλλιτέχνης η γνωστή πιανίστρια Ανα-

στασία Κουλούρη (Stacy Koulouris) εντάχθηκε στο Συνδυα-

σμό ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ’’ με επικεφαλής τον υποψήφιο

Δήμαρχο Δημοσθένη Δόγκα. 

Η Αναστασία Κουλούρη σπούδασε μουσική στην Αμερική

και στην Ελλάδα στο Ωδείο του Μανώλη Καλομοίρη όπου

και απεφοίτησε με άριστα λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο.

Έχει Πτυχία αντίστιξης και φούγκας, έχει συμμετάσχει σε

σεμινάρια πιάνου και έχει παρακολουθήσει μαθήματα (Mas-

ter Classes), ρεπερτορίου για δύο πιάνα της σχολής JUL-

LIARD της Νέας Υόρκης, Vivian Tsopelas. Εργάζεται ως

καθηγήτρια πιάνου και ανώτερων θεωρητικών σπουδών

Μουσικής. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Αττικό και το

Εθνικό Ωδείο, στο Southeastern College κ.α. 

Από την Περιφέρεια Αττικής ξεκινάμε την

αλλαγή στην πατρίδα μας, τονίζει η υποψή-

φια Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,

στο ραδιόφωνο 

Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η Περι-

φέρεια Αττικής, μέσα από την Επιτροπή των

Περιφερειών της ΕΕ, αλλά και της Ένωσης

των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

έχει φωνή. Φωνή που μπορεί να ακουστεί

σε ολόκληρη την ΕΕ. Και που μπορεί να αν-

τιπαλέψει μία σειρά από πολιτικές. Αν μη τι

άλλο, να σταματήσει να ανοίγει τις πόρτες

της στον κ. Φούχτελ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Φούχτελ προτίμησε

να περιοδεύει στην πατρίδα μας συναντών-

τας δημάρχους και περιφερειάρχες, υπο-

γραμμίζοντας το πόσο σημαντικό ρόλο

μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση

στην επιβολή πολιτικών λιτότητας.

Σε μια σειρά από μνημονιακές επιταγές,

αναφορικά με τον Αστέρα, με το Ελληνικό,

με το θέμα των απορριμμάτων, ο απερχό-

μενος περιφερειάρχης ήθελε απλά να είναι

διαχειριστής  των μνημονιακών πολιτικών. 

Όμως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και από την

θέση του περιφερειάρχη θα προσπαθήσω

να παλέψω κατά των μνημονιακών πολιτι-

κών, είτε αυτές αφορούν τον Αστέρα, είτε

τα απορρίμματα ή το Ελληνικό.

Μετά κι από τις τελευταίες ανακηρύξεις Αν-

τιπεριφερειαρχών εκ μέρους του απερχό-

μενου περιφερειάρχη, έγινε φανερό ότι  η

Συγγρού υποστηρίζει δύο υποψηφιότητες.

Το πρωί επίσημα τον κ. Κουμουτσάκο και το

βράδυ, ανεπίσημα τον απερχόμενο Περιφε-

ρειάρχη. Τούτο αδικεί τον κ. Κουμουτσάκο,

αλλά αυτά είναι προβλήματα της Ν.Δ., εν-

δεχομένως να λυθούν από τα αρμόδια όρ-

γανά της.

Έχει γίνει βέβαια τόση ζημιά στην Περιφέ-

ρεια Αττικής, υπάρχει τόση αδιαφάνεια,

τόση άγνοια, που προκαλείται η παρέμβαση

αρμοδίων οργάνων, όπως της Επιτροπής

Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αλλά και των εισαγγελέων. Και γι’ αυτό κά-

ποιοι θεωρούν ότι αρκεί μια καλή διαχεί-

ριση. Αλλά δεν υπάρχει γενικά και αόριστα

‘καλή διαχείριση’.  

Οσον αφορά το ζήτημα των απορριμμάτων,

εμείς υποστηρίζουμε ότι θα έπρεπε να εί-

χαμε μια πραγματική αναθεώρηση του πε-

ριφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία και

όχι όπως λέει ο κ. Κουμουτσάκος, που ανα-

φέρεται μόνο σε επικαιροποίηση. Την ίδια

στιγμή, επειδή η κυβέρνηση,  μπροστά στο

φόβο να χαθεί η χρηματοδότηση από την

ΕΕ λόγω, π.χ., των μονάδων επεξεργασίας

σύμμεικτων απορριμμάτων, προσπαθούν,

άρον – άρον να τα μπαλώσουν μέσω μιας

αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Επιδιώκοντας

να είναι και ο σκύλος χορτάτος, δηλαδή να

ικανοποιηθούν τροϊκανοί και μεγαλοεργο-

λάβοι, αλλά  και η πίτα ολόκληρη, δηλαδή

να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η εναρ-

μόνιση με το κοινοτικό δίκαιο και τις οδη-

γίες της ΕΕ.

πηγή: ραδιοσταθμός  realfm 97,8 

Διαχειριστής των μνημονιακών πολιτικών ο “απερχόμενος” Περιφερειάρχης
Η Φωνή της Περιφέρειας μπορεί να ακουστεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. τονίζει η  Ρένα Δούρου 
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O Δήμος Παλλήνης και η

Κοινωφελής Επιχείρηση πα-

ρουσιάζουν το αποτέλεσμα

των πολιτιστικών προγραμ-

μάτων, με πολύμορφες εκ-

δηλώσεις που θα

διαρκέσουν μέχρι και τον

Ιούνιο και θα το παρουσιά-

ζουμε σταδιακά:

Τρίτη 29/04 – «Οινοποιείο
Πέτρου», 21.00 – Θεατρική
Παράσταση “Η ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑ 3014 μ.Χ.  1ο τμήμα
ενηλίκων – Θεατρικά Εργα-
στήρια Δ. Ε. Παλλήνης

Σάββατο 03/05 – «Οινοποι-
είο Πέτρου», 19.00 – Θεα-
τρική Παράσταση “ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΟΙ 4 ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ...”Ομάδα
“Εφηβική”– Θεατρικά Εργα-
στήρια Δ. Ε. Παλλήνης

Κυριακή 04/05 – Πολιτι-
στικό Κέντρο Γέρακα  
20.30 – Θεατρική Παρά-
σταση “ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ
ΤΣΙΡΚΟ” Ι. Καμπανέλλης
τμήμα ενηλίκων – Θεατρικά
Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

στην ΠΑΛΛΗΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

10o Εαρινό Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου 

Οι παραστάσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο Πνευματικού

Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7),

την ίδια ώρα 8.30μ.μ.

7η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-4, Δημοτικό Θέατρο Μα-

ραθώνος – ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Έργο: «Η Γέρμα» του Φεντερίκο

Γκαρθία Λόρκα, Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης

8η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-4, Πολιτιστικές Απόπειρες

Ν. Μάκρης, Έργο: «Η σημασία να είναι κανείς σοβαρός» του

Όσκαρ Ουάιλντ, Σκηνοθεσία : Στρατής Πανούριος, 

9η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-4, Θεατρικός Σύλλογος

Σπάτων ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’, Έργο: «Ο Ταχυδρόμος»
μεταφορά από την Κιν/φική ταινία “Il postino”, Σκηνοθε-

σία:  Η Ομάδα.

ΛΗΞΗ Φεστιβάλ Σάββατο 3-5 και απονομή αναμνηστικών.

Θα παίξει η Φιλαρμονική του “Ξενοφών”.

Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης, 

δημιουργικότητας και καινοτομίας 
στο Δήμο Σπατων - Αρτέμιδος

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος,

από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει Καλο-
καιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας.

Γίνετε εθελοντές στην εκστρατεία με θέμα τις αντιθέ-

σεις!!!

Ολοι μαζί,  μια παρέα, μαζί με τα παιδιά και τους ενήλικες

θα ταξιδέψουν στον κόσμο της φαντασίας, της διασκέ-

δασης, του γέλιου, του παιγνιδιού, της εξερεύνησης, της

μάθησης  και των βιβλίων. 

Όλες οι δεξιότητες είναι ευπρόσδεκτες, καθώς υπάρ-

χουν πολλοί τομείς, όπου όλοι μπορούν να είναι χρήσι-

μοι, ανάλογα με τις ανάγκες.

Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να απευθυνθείτε: 
Α) Στη Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου, Σταύρου Μπέκα 7

Σπάτα, 1ος όρ.. Τηλ. 2106633124 και ώρες 9π.μ. – 4μ.μ. email:

elenprifti@yahoo.gr

B) Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στην Αρτέμιδα, Αύρας

5. Τηλ.2294045566 και ώρες 8π.μ. – 3μ.μ. email:dk_yp@yahoo.gr

Γ) Στο Τμήμα Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας &

Παιδείας, Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ Σπάτα, 2ος όροφος.

Τηλ.2106632200 και ώρες 8π.μ.-3μ.μ. email: ky.spata@gmail.com

Δ) Στα Δημοτικά Καταστήματα Δ.Ε. Σπάτων, δ/νση γωνία Δη-

μάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλ. Παύλου και Δ.Ε. Αρτέμιδος δ/νση

Λεωφ. Καραμανλή (πρ.κτίριο ΟΤΕ)

Μουσική εκδήλωση 

για τη μνήμη της Άλωσης 

της Κωνσταντινούπολης 

Ο Δήμος Παλλήνης, η Κοινωφελής Επιχείρηση του

Δήμου Παλλήνης και το Κέντρο Διατήρησης και

Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού "Εθνογρα-

φικά" οργανώνουν μουσική εκδήλωση στη μνήμη

της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης με τις ομά-

δες εθνογραφικών και ορχήστρα παραδοσιακών ορ-

γάνων, το Σάββατο 26 Απριλίου και ώρα 20:00 στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. 

Η Κινηματογραφική Λέσχη

Παλλήνης, στα πλαίσια των

Σεμιναρίων του Μαΐου που

ξεκίνησε πέρσι, θα πραγμα-

τοποιήσει και φέτος σεμινά-

ριο με θέμα: "Γνωρίζοντας
το σινεμά", που θα απευθύ-

νεται στο κοινό που ενδια-

φέρεται για την Έβδομη

Τέχνη.

Στις 14 Μαΐου, ημέρα Τε-

τάρτη, ο διευθυντής Φωτο-

γραφίας Γιάννης Φώτου θα

μιλήσει για την Ιστορία και

την Τεχνική του Κινηματο-

γράφου.

Στις 21 Μαΐου, ημέρα Τε-

τάρτη, ο σκηνοθέτης Αλέ-

ξης Τσάφας θα

παρουσιάσει τρόπους "ανά-

γνωσης" μίας ταινίας. Στην

παρουσίαση συμπεριλαμβά-

νεται και προβολή ταινίας.

Στις 28 Μαΐου, ημέρα Τε-

τάρτη, ο Γιάννης Φώτου και

ο Αλέξης Τσάφας θα συνο-

ψίσουν τα θέματα των προ-

ηγούμενων συναντήσεων

και θα απαντήσουν σε ερω-

τήσεις και απορίες των

συμμετεχόντων.

Τα σεμινάρια θα λάβουν

χώρα στο Οινοποιείο Πέ-

τρου (Λεωφ. Μαραθώνος

117, Παλλήνη). 

Ώρα έναρξης των σεμινα-

ρίων 20:00

Διάρκεια κάθε σεμιναρίου 3

ώρες. Είσοδος Ελεύθερη

«Φιλομένα»
Aπό 20–23/4 

Το  Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

συνεχίζει την προβολή της - βασισμένης σε αληθινά γεγο-

νότα - ταινίας «ΦΙΛΟΜΕΝΑ» και της ταινίας κινουμένων

σχεδίων «Ο κος Πίμποντι και ο Σέρμαν», την εβδομάδα 20–

23/4/2014. Προβολή: 21.15
“Φιλομένα”: Η Philomena Lee ήταν έφηβη ακόμα, όταν έμεινε έγ-

κυος στην Ιρλανδία του 1952. Θεωρήθηκε έκπτωτη και κατέληξε

έγκλειστη σε μοναστήρι, όπου της στέρησαν το παιδί της, όταν

ήταν ακόμα νήπιο, για να το στείλουν σε παρένθετη οικογένεια

στην Αμερική. Η ταινία παρακολουθεί την περιπέτεια και τις ανα-

πάντεχες στιγμές...

Λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας, δεν θα πραγματοποιηθούν

προβολές από Μ. Πέμπτη έως και Μ. Σάββατο.

Ο κος Πίμποντι και ο Σέρμαν (μεταγλ.)

Mr. Peabody and Sherman

Ο Κος Πίμποντι είναι επιχειρηματίας, εφευρέτης, επιστήμονας, κά-

τοχος Νόμπελ, γευσιγνώστης, δύο φορές Ολυμπιονίκης και ιδιο-

φυία.... Τυγχάνει όμως να είναι και σκύλος! Χρησιμοποιώντας την

εξυπνότερη εφεύρεση του, την μηχανή του ΧΡΟΝΟΑΥΓΟΥ, ο κος

Πίμποντι και ο υιοθετημένος γιος του Σέρμαν, μεταφέρονται πίσω

στο χρόνο για να ζήσουν, από πρώτο χέρι, κάποια κοσμοϊστορικά

γεγονότα... Προβολή: 19.15

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»  Γιαννάκη 5,

Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

"Γνωρίζοντας το σινεμά"

“Ψυχολογία 
Συριανού Συζύγου” 

Η παράσταση “Ψυχολογία Συριανού Συζύγου” συ-

νεχίζεται στο Vault και μετά το Πάσχα, στον Πο-

λυχώρο VAULT, σε σκηνοθεσία Σοφίας

Καραγιάννη, με τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη και την Ει-

ρήνη Μουρελάτου, από την Τετάρτη 30 Απριλίου

έως και την Πέμπτη 29 Μαΐου, κάθε Τετάρτη και

Πέμπτη στις 21:00.

Το σατυρικό αφήγημα του Εμμ. Ροΐδη μετά από

δύο χρόνια παραστάσεων και ένα χρόνο περιοδεία

σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει στην Αθήνα, στον

πολυχώρο Vault, για περιορισμένες παραστάσεις. 
Δύναται ένας ορκισμένος ανεξάρτητος άντρας να απαλ-
λαγεί από την κατάστασιν ερωτευμένου; Πώς διατηρεί-
ται ζωντανόν το πάθος; Είναι ο γάμος ο τάφος του
έρωτος; Μία φιλόστοργος σύζυγος μπορεί να προσφέρει
στιγμάς υπερτάτης ηδυπαθείας;...

VAULTQ Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8’ πε-

ρίπου με τα πόδια)

Τηλέφωνα: 213 0356472 / 6946 343392
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Διήμερη εκδρομή 
σε Δίον- Βεργίνα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, ορ-

γανώνει 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 με-

ταξύ 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.

Για τέταρτη χρονιά φέτος,

το θέατρο ELIART, διοργα-

νώνει Φεστιβάλ για νέους

δημιουργούς! Φεστιβάλ κω-

μωδίας - επιθεώρησης με

τίτλο  «Το γέλιο θα μας
σώσει»
Το 4ο Φεστιβάλ «Φτερά
στους νέους δημιουργούς»
θα πραγματοποιηθεί τον

Μάιο 2014 στο θέατρο

Eliart.

Το Φεστιβάλ προσκαλεί

νέους καλλιτέχνες - θεατρι-

κές ομάδες, σκηνοθέτες,

συγγραφείς, ηθοποιούς - να

δημιουργήσουν και να πα-

ρουσιάσουν με τον δικό

τους τρόπο στη σκηνή του

ELIARΤ, μία κωμωδία Ελλη-

νικού ή ξένου ρεπερτορίου

ή μία νέα επιθεώρηση που

να σατιρίζει την σύγχρονη

πραγματικότητα.

Η Κριτική Επιτροπή του Φε-

στιβάλ, που θα αποτελείται

από διακεκριμένους ανθρώ-

πους της τέχνης, θα ψηφί-

σει και θα βραβεύσει την

καλύτερη παράσταση. Η

βραβευμένη παράσταση θα

παιχτεί στο θέατρο Eliart το

Σεπτέμβρη του 2014, επι-

τυγχάνοντας με αυτό τον

τρόπο την καλύτερη προ-

βολή της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να υποβάλλουν τις

προτάσεις τους μέχρι 30

Απριλίου  στο e-mail:

eliart@hotmail.gr

Για περισσότερες πληρο-

φορίες επικοινωνήστε στο

6946-519751

Φεστιβάλ Κωμωδίας 

«ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ» 

«Το γέλιο θα μας σώσει»
«Ο κύκλος της Φύσης»

KΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ, 7 μ.μ.

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

“Ο κύκλος της Φύσης”

Μαίρη Σκόρδια

Oι “Πολιτιστικές Απόπειρες

Νέας Μάκρης” την Παρα-

σκευή 25 Απριλίου, στις  9

το βράδυ οργανώνουν ομι-

λία με θέμα: «Στις πηγές
της ανθρώπινης δυστυ-
χίας: Είναι τραγική η μοίρα
του ανθρώπου;”
Το θέμα παρουσιάζει ο Αλέ-

ξανδρος Αστρινάκης, Ψυ-

χίατρος - ψυχοθεραπευτής.

Μία αναδρομή στον κύκλο

ζωής του ανθρώπου με

αφετηρία  μια απαισιόδοξη

διαπίστωση: Ο άνθρωπος

γεννιέται για να ζήσει δυ-

στυχισμένος. Θεωρητικά

γεννιέται νοήμων και ελεύ-

θερος . Είναι σε θέση δη-

λαδή να καταλάβει και να

επιλέξει το καλύτερο για

μια ευτυχισμένη ζωή. Γιατί

όμως αποτυγχάνει;

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα

Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940

98500

apopeires@gmail.com -

http://www.apopeires.gr

«Στις πηγές της ανθρώπινης δυστυχίας: 

Είναι τραγική η μοίρα του ανθρώπου;”

Μία από τις δημοφιλέστερες όπερες

του γαλλικού ρεπερτορίου, ο συγκλο-

νιστικός Βέρθερος του Ζυλ Μασνέ

επανέρχεται μετά από τριανταένα

χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε

σκηνοθεσία του κορυφαίου Έλληνα

ακαδημαϊκού και σκηνοθέτη Σπύρου Α.

Ευαγγελάτου και μουσική διεύθυνση

Ηλία Βουδούρη.

Το έργο, το οποίο γράφτηκε περίπου

έναν αιώνα μετά το επιστολικό μυθι-

στόρημα του Γκαίτε στο οποίο βασίζε-

ται, περιγράφει την ιστορία του

αδιέξοδου έρωτα ανάμεσα στον νεαρό

Βέρθερο και την Σαρλότ. Όταν αντι-

λαμβάνεται ότι δεν έχει καμμία ελ-

πίδα, ο Βέρθερος αυτοκτονεί. Η

Σαρλότ, που έχει αντιληφθεί την κρι-

σιμότητα της κατάστασης, σπεύδει

κοντά του και τον προλαβαίνει λίγο

πριν εκείνος ξεψυχήσει.

Όπως και ο Φάουστ του Γκαίτε (που

ως λυρικό έργο έγινε κυρίως γνωστός

από την εκδοχή του Γκουνό) έτσι και ο

Βέρθερος κατέκτησε το χώρο της όπε-

ρας έχοντας μελοποιηθεί από Γάλλο

συνθέτη, τον σπουδαίο Ζυλ Μασνέ. Η

όπερα του Μασνέ, η οποία σκιαγραφεί

με δεξιοτεχνικό τρόπο τον ποιητικό χα-

ρακτήρα του ιδεαλιστή Βέρθερου και της

παγιδευμένης στις κοινωνικές επιταγές

Σαρλότ, γνώρισε τεράστια επιτυχία τον

καιρό που γράφτηκε, μεταφράστηκε σε

πολλές γλώσσες και επηρέασε από τα

ήθη ως τη μόδα της εποχής.  

Η μελωδική έμπνευση του Μασνέ στον

Βέρθερο είναι ιδιαίτερα πλούσια.

Μέσα από αυτήν διεισδύει στην ψυχο-

λογία των βασικών του χαρακτήρων,

πλάθοντας ανάγλυφες προσωπικότη-

τες. Όσο προχωρά η όπερα, όσο από

την αθωότητα και τις απλές χαρές της

οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, το

έργο εστιάζει στη συναισθηματική ζωή

των δύο βασικών χαρακτήρων, τόσο η

μουσική περνά από την περιγραφή της

εξωτερικής, δημόσιας εικόνας τους

στην απόδοση του περίπλοκου, σκο-

τεινού εσωτερικού τους κόσμου. 

Παραστάσεις: 26, 27, 30 Απριλίου & 2,

3 Μαΐου 

Ώρα έναρξης 20.00

Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59 

Προπώληση εισιτηρίων

Ταμεία ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, Στάση

Μετρό Πανεπιστήμιο

Τρίτη – Κυριακή: 09.00–21.00 & Δευ-

τέρα: 09.00-16.00

Τηλ. πωλήσεις 210 36 62 100 / Ομα-

δικά εισιτήρια: 210 37 11 342

www.nationalopera.gr

• Στην παράσταση της Παρασκευής 2

Μαΐου, όλες οι κατηγορίες των εισιτή-

ριων διατίθενται με έκπτωση 15%, στο

πλαίσιο της κοινωνικής τιμολογιακής

πολιτικής της ΕΛΣ.

Βέρθερος 
του Ζυλ Μασνέ 

Εθνική Λυρική Σκηνή

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤO

ΛΟΦΟ ΠΝΥΚΑΣ 

Παραμονές των δημοτικών

εκλογών η “Εναλλακτική

Δράση” οργανώνει περιή-

γηση  στον Λόφο της Πνύ-

κας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 27

ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 

Στη συνέχεια θα κατευθυν-

θούν στην Αρχαία Αγορά,

όπου θα γίνει ξενάγηση

στον δωρικό ναό του

Ηφαίστου, στο Βουλευτή-

ριο και στο τέλος θα επι-

σκεφθούν τη Στοά του

Αττάλου

Η συμμετοχή στην ξενά-

γηση είναι ελεύθερη.

Το ραντεβού μας είναι

10.30 το πρωί στο σταθμό

Μετρό Ακρόπολης. 

Για συμμετοχή Μιμίκα Θε-

οδωρίδου 6982209948
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Δημοτική Ριζοσπαστική Ανανέωση

Εγκαίνια νέων γραφείων
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Tα νέα γραφεία της Δημοτικής “Ριζοσπαστικής Ανανέωσης”

βρίσκονται στη Λ.  Αρτέμιδος 10  (τηλ 2294302620) και λει-

τουργούν καθημερινά 6-8 μμ.

Τα εγκαίνια των νέων γραφείων θα πραγματοποιηθούν την

Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου στις 8 μμ. και στη συνέχεια θα

πραγματοποιηθεί η 2η Γενική Συνέλευση της Παράταξης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΓΗ

“Η γη δεν είναι εμπόρευμα”
ΔΕΥΤΕΡΑ  28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  7 μ.μ 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Μάνα Γη,

όπως έχει ανακηρύξει, ο ΟΗΕ την 22η Απριλίου, η “Εναλ-

λακτική Δράση”, με τη στήριξη του Προξενείου του της Δη-

μοκρατίας του Ισημερινού (Εκουαδόρ) οργανώνει

εκδήλωση με θέμα “Η γη δεν είναι εμπόρευμα”

Στην εκδήλωση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δικηγορι-

κού Συλλόγου της Αθήνας, Ακαδημίας 60, θα παρουσιαστεί

το βιβλίο Vivir Bien του Βολιβιανού φιλοσόφου Φερνάντο

Μαμάνι, που αναφέρεται στους αγώνες των λαών της Λα-

τινικής Αμερικής, για δημοκρατία, ανεξαρτησία και ποιότητα

ζωής, εναντίον της εκποίησης της γης τους και της κατα-

στροφής της φύσης. Το βιβλίο μεταφράστηκε από τα ισπα-

νικά στα ελληνικά από ομάδα εθελοντών μεταφραστών με

πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Δράσης.

Επίσης θα μιλήσουν η Σουσάνα Βάσκες Αλβεάρ, πρόξενος

της Δημοκρατίας του Ισημερινού (Εκουαδόρ), η Μάνια Βι-

δαλάκη, ερευνήτρια των παραδοσιακών μεθόδων ιατρικής

στη Λατινική Αμερική, και ο Μάκης Σταύρου, ιστορικός-πε-

ριβαλλοντολόγος  και συντονιστής της ομάδας εθελοντών

μεταφραστών του Vivir Bien.

Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση  για την καταστροφική

δράση της γνωστής πολυεθνικής Texaco, στην κοιλάδα του

Αμαζονίου, με την παράνομη εναπόθεση εκατομμυρίων

τόνων χημικών και τοξικών πετρελαϊκών αποβλήτων στις

εύφορες κοιλάδες που ζουν ιθαγενείς.  

Η εκδήλωση θα κλείσει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

«Παγκόσμια Ημέρα Μαραθωνίου Δρόμου»
Προτείνει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης

Γ. Κουμουτσάκος

Την περιοχή του Μαραθώνα επισκέφθηκε ο υποψήφιος Πε-

ριφερειάρχης Γ. Κουμουτσάκος, όπου συναντήθηκε με το

Δήμαρχο Ι. Λοΐζο και με τοπικούς φορείς. 

Επισκέφθηκε επίσης το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου,

όπου υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του

Μαραθώνα ως σημείου ιδιαίτερου πολιτιστικού και αθλητι-

κού παγκόσμιου ενδιαφέροντος και πρότεινε - μετά την

επίσκεψη - πρότεινε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία

με το Δήμο να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλία για τη

διεξαγωγή εκστρατείας με στόχο την καθιέρωση Παγκό-

σμιας Ημέρας του Μαραθώνιου Δρόμου την 29η Μαρτίου,

ημέρα διεξαγωγής του Μαραθωνίου στους πρώτους σύγ-

χρονους Ολυμπιακούς Αγώνες (1896).

Ως πρώτο βήμα θα κληθούν στον ιστορικό Μαραθώνα όλοι

οι εν ζωή Ολυμπιονίκες Μαραθωνοδρόμοι για να υπογρά-

ψουν τη Διακήρυξη για την καθιέρωση της Παγκόσμιας

Ημέρας Μαραθώνιου Δρόμου.  

Διάρρηξη στο γραφείο Δημάρχου των 3Β
Κάποιοι είχαν αποσυνδέσει εκ των έσω όλα τα ραντάρ του 1ου ορόφου

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας όταν γράψαμε

στην ιστοσελίδα μας (www.ebdomi.com) «ύποπτη

διάρρηξη στο Δημαρχείο στη Βούλα». Με δελτίο

Τύπου που ελάβαμε 15/4 από το Γραφείο Δημάρχου,

αναφέρεται στη διάρρηξη, στο γραφείο του Δημάρ-

χου, όπου σημειώνει δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης

στην είσοδο του γραφείου;; 

Γράφει συγκεκριμένα:

«Διάρρηξη στο γραφείο του Δημάρχου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης Σπύρου Πανά στο Δημαρχιακό Μέ-

γαρο έγινε τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου 2014.

Η Ασφάλεια ερεύνησε το χώρο όπου διαπιστώθηκε η

απουσία του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από

το γραφείο Δημάρχου, ο οποίος όμως βρέθηκε κατά

την έρευνα σε άλλο σημείο.  Αξίζει να σημειωθεί ότι

δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γρα-

φείου, ενώ τα ντουλάπια του εμπιστευτικού πρωτό-

κολλου βρέθηκαν παραβιασμένα και όλοι οι φάκελοι

ανοιγμένοι με τα αρχεία διασκορπισμένα. 

Σημειώνεται ότι τεχνικός της εταιρείας που είναι

υπεύθυνη για τη φύλαξη του χώρου μετά τον έλεγχο

που προέβη στο σύστημα συναγερμού διαπίστωσε

ότι είχαν αποσυνδεθεί εκ των έσω όλα τα ραντάρ

του 1ου ορόφου, όπου βρίσκεται και το γραφείο Δη-

μάρχου και αρκετά ραντάρ από το ισόγειο του κτι-

ρίου. Ήδη έχει κατατεθεί αυτεπάγγελτα μήνυση κατ’

αγνώστων ενώ η Ασφάλεια ερευνά το συμβάν.

Επί χρόνια οι  δημότες στο

Κίτσι Κορωπίου περίμεναν

το σχολείο το οποίο όμως

είχε  «μπλοκαριστεί» χρη-

ματοδοτικά από το 2010 με

ευθύνες της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας παρ’

ότι είχε ανακηρυχθεί ο ανά-

δοχος. 

Η δημοτική αρχή έως σή-

μερα κρατούσε στάση επι-

φύλαξης για την ίδια την

υλοποίηση του έργου

καθώς και  για το  χρονοδιά-

γραμμα εκτέλεσής του. 

Ομως την Παρασκευή 11

Απριλίου, υπεγράφη η σύμ-

βαση Δημοσίου και Ιδιωτι-

κού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την

κατασκευή του σχολικού

συγκροτήματος στο Κίτσι

του Δήμου Κρωπίας.  

Ετσι ανοίγει ο δρόμος για

την κατάθεση των εγγρά-

φων στην Πολεοδομία για

την άδεια ανέγερσης του

συγκροτήματος. Το καλο-

καίρι του 2014 αρχίζουν οι

εργασίες ανέγερσης. 

Ο Δήμαρχος Κορωπίου

Δημ. Κιούσης επισημαίνει:

«Ως δημοτική αρχή δεν πα-
νηγυρίζουμε. Το έργο
έπρεπε να είχε ξεκινήσει το
2010. Η μέθοδος που επε-
λέγη από το κράτος και την
προηγούμενη δημοτική διοί-
κηση καθυστέρησε για
πολλά χρόνια ένα έργο που
αν το είχε αναλάβει μόνος
του ο Ο.Σ.Κ θα είχε τελει-
ώσει. 
Έστω και με αυτή την καθυ-
στέρηση οι δημότες μας
έχουν πλέον κάθε λόγο να
χαμογελούν και να περιμέ-
νουν καλύτερες ημέρες για
τις  συνθήκες εκπαίδευσης
των παιδιών τους». 

Ξεμπλόκαρε η ανέγερση του

Σχολείου στο Κίτσι

Την Παρασκευή 11/4 υπε-

γράφη η σύμβαση του

έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕ-

ΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟ-

ΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

-Β΄ΦΑΣΗ», μεταξύ του

Δήμου Μαρκοπούλου και

της Εταιρείας «ΑΛΥΣΟΣ

ΑΤΕ». Το έργο αφορά στην

κατασκευή της επέκτασης,

του εσωτερικού Δικτύου

Αποχέτευσης Ακαθάρτων,

του οικισμού του Μαρκο-

πούλου.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθε-

νίτης δήλωσε σχετικά: «Η

υλοποίηση του έργου, σε

συνδυασμό με την πρώτη

Φάση, πρόκειται να δώσει τη

δυνατότητα συνολικά 9.500

συνδέσεων κατοικιών και πο-

λυκατοικιών με το Δίκτυο

Αποχέτευσης, καλύπτοντας

ουσιαστικά το 80% των κα-

τοίκων του Μαρκοπούλου, σε

έναν μόλις χρόνο (Απρίλιος

2015) από σήμερα!

Με την ιστορική αυτή εξέ-
λιξη για τον Δήμο μας, η πα-
ρούσα Δημοτική Αρχή – από
την πρώτη της θητεία στο
τιμόνι του Δήμου - κάνει

πραγματικότητα το μεγαλύ-
τερο έργο υποδομής στην
πόλη μας.
Αποδεικνύουμε έτσι, ότι εί-
μαστε απόλυτα συνεπείς
στις εξαγγελίες μας προς
τους δημότες, γιατί βασιζό-
μαστε σε συγκεκριμένο
προγραμματισμό, σκληρή
και οργανωμένη δουλειά
και θέληση για να Πάμε
πραγματικά Μπροστά, τον
τόπο μας!

Το έργο θα ξεκινήσει σε
λίγες ημέρες και θα γίνει
ιδιαίτερη προσπάθεια, για
την αξιοποίηση του ανα-
γκαίου για την υλοποίησή
του, εργατικού και τεχνικού
δυναμικού της πόλης μας».

σ.σ. Πολλά έργα υπογρά-

φονται την τελευταία

στιγμή (ένα μήνα πριν τις

εκλογές) από τον Περιφε-

ρειάρχη Αττικής και ελπί-

ζουμε να μη μείνουν στα

χαρτιά...  

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!
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Εκπληκτοι οι κάτοικοι του Καβουρίου,

την Τετάρτη 16/4, το μεσημέρι, είδαν

να ορθώνονται κάγκελα κατά μήκος

της παραλιακής ζώνης του Καβουρίου.

Πανικόβλητοι άρχισαν να κατεβαίνουν

στο δρόμο, να ρωτούν και να τηλεφω-

νούν. Ετσι ειδοποιηθήκαμε κι εμείς.

Οι μέρες είναι πονηρές και γκαστρω-

μένες...

Συνήθως στις παραμονές των εκλογών,

βρίσκονται πάντα κάποιοι επιτήδειοι και

στήνουν αυθαίρετα, φράζουν δρόμους

και παραλίες, με το σκεπτικό ότι «στην

τούρλα του σαββάτου» δεν θα ασχολη-

θεί κανείς.

Επεσαν όμως έξω, γιατί οι κάτοικοι

πλέον είναι υποψιασμένοι. Κάλεσαν

την Αστυνομία, πήραν κάποιους εργά-

τες στο Τμήμα και συγκέντρωσαν υπο-

γραφές καταδίκης.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι ο

υποψήφιος δήμαρχος Θάνος Ματό-

πουλος, ο υποψήφιος δημοτικός σύμ-

βουλος (Κύμα Ενωμένων Πολιτών)

Σωτήρης Ελευθερίου.

«Οι πιο κάτω υπογράφοντες, κάτοικοι

της περιοχής Αγ. Νικολάου Βουλιαγμέ-

νης και άλλοι δημότες Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, έκπληκτοι διαπιστώ-

σαμε σήμερα 16/4/2014 ότι περιφράσ-

σεται με μεταλλικό κιγκλίδωμα μεγάλη

περιοχή της ελεύθερης παραλίας επί

της οδού Ηλίου από Ιφιγενείας έως Αγ.

Νικολάου, με σκοπό να απαγορευτεί η

πρόσβαση στη θάλασσα!

Καταγγέλλουμε την αυθαίρετη περί-

φραξη μιας από τις ελάχιστες ελεύθε-

ρες παραλίες του Δήμου μας.
Ρεγγίνα Αργυράκη, 

Παπαιωάννου Θεοδοσία

Μπενάκη Αλέκα, Ελευθερίου Σωτήρης

Σταματίνα Κασιδόκωστα, 

Τεπέβλαντος Ιωάννης

Παπαιωάννου Λάμπρος, 

Παπαιωάννου Ιωάννης

Συγγρός Ιωάννης, Κοιλάκος Σταμάτης

Ματόπουλος Θάνος, Κορομηλά Ελένη

Παπαιωάννου Νίκος, 

Παπαιωάννου Ν. Ορέστης

Ηλιοπούλου Παναγιώτα, 

Πετρίδου Εύχαρις-Μαρίνα

Ιωακείμ Γουλιέλμος, Πετρίδης Γιώργος

Πετρίδης Ελευθέριος, Σκούρτα Μάγδα

Μαυρουδής Λάζαρος, Γκολέμη Ιωάννα

Ηλίας Κορομηλάς, Ανδρεόπουλος Μάριος

Ανδρεόπουλος Δημήτριος».

Ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή και ο

δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο οποίος

όπως μας γνωστοποιήθηκε το πρωί της

Πέμπτης 17 Απριλίου, έστειλε συνερ-

γεία του Δήμου και με την δική του επί-

βλεψη τα ξήλωσαν.

Αννα Μπουζιάνη

Σιδερόφραξαν την παραλία του Καβουρίου!

Αμεση αντίδραση της Δημοτικής Αρχής

«Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της ανά-
πλασης όλης της παραλιακής ζώνης
από τη Βούλα έως τη Βάρκιζα προ-
γραμμάτισε και ξεκίνησε εργασίες
εξωραϊσμού με καθαρισμούς και φυ-
τεύσεις στην παραλία του Αγίου Νικο-
λάου στο Καβούρι.
Αυτό φαίνεται ότι ενόχλησε κάποιους,

που είτε θέλουν να οικειοποιηθούν τμήμα

της παραλιακής έκτασης είτε επιζητούν

την υποβάθμιση του Δήμου μας για ευ-

νόητους λόγους. Έτσι, επιχείρησαν αρ-
χικά να περιφράξουν τμήμα του χώρου
και εν συνεχεία να ματαιώσουν με κάθε

τρόπο τις εργασίες ανάπλασης. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης Σπύρος Πανάς αντέδρασε
αστραπιαία με αποτέλεσμα άμεσα να
απομακρυνθούν οι περιφράξεις προ-

κειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες
ανάπλασης. 
Παρόλα αυτά κάποιοι επιχείρησαν να
τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους
προκειμένου με απειλές και εκβια-
σμούς να εγκαταλείψουν το έργο και
να αποχωρήσουν. 
Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφρα-
στα κάθε τέτοιου είδους ενέργεια που κα-

ταδεικνύει έλλειψη σεβασμού προς την

πόλη, το δημότη και το περιβάλλον. Δη-

λώνουμε δε σε πείσμα όσων αντιδρούν για

μικροσκοπιμότητες ότι θα συνεχίσουμε το
έργο μας και θα παραδώσουμε στους δη-
μότες και τους κατοίκους της Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης ένα ελεύθερο
παραλιακό μέτωπο». 

Σπύρος Πανάς
Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να οικειοποιηθεί τις παραλίες μας ή να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας
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Πουλάνε τους
αρχαιολογικούς χώρους

Μέρες που είναι, εγώ να ασχολούμαι με τα αρχαία

της Ελλάδας; Ελα όμως που δεν μου φεύγει από το

μυαλό από τη στιγμή που το διάβασα!

Το περιοδικό Time της Νέας Υόρκης έγραψε για την

ιδιωτικοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Ελ-

λάδας. Μη φανταστείτε ότι έγραψε αρνητικά.

Αναφέρθηκε θετικά σε πρόταση αμερικανού αρχαι-

ολόγου(!) να περάσουν οι αρχαιολογικοί χώροι σε

“επενδυτές” ιδιώτες, γιατί αυτοί θα τις διαχειριστούν

καλύτερα από το κράτος. Θα έχουν περισσότερα

έσοδα γιατί θα αυξήσουν τους επισκέπτες και άλλα

τέτοια.

Ακόμη και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον

10/2012 ασχολήθηκε με τις ελληνικές αρχαιότητες,

καθώς ο αμερικανικός κολοσσός Ralph Appelbaum Ass-

dociates πρότεινε επένδυση 4,5 δις για τους αρχαιολο-

γικούς χώρους της Αττικής! Την πρόταση από ελληνικής

πλευράς επεξεργάστηκε το Ιδρυμα (ΙΟΒΕ) που προ-

ϊστατο ο Γ. Στουρνάρας, πριν υπουργοποιηθεί... 

Δίνουν τα ιερά και τα όσια! Τα οστά των προγόνων

μας; Και ξεκινήσανε από τον αρχαίο Ναό του Απόλ-

λωνα Ζωστήρα στην χερσόνησο της Βουλιαγμένης

(6000 π.Χ.) που τον πούλησαν μαζί με τον Αστέρα και

τις αρχαιότητες που βρίσκονται σε όλη τη χερσό-

νησο. Να σημειώσουμε ότι αυτό τον ψήφισε και ο πε-

ριφερειάρχης Γιάννης Σγουρός.

Συνέχισαν με τον τύμβο της Σαλαμίνας, όπου έγινε η

ιστορική Ναυμαχία, που άλλαξε το ρουν της ιστορίας

και σταμάτησε τις ορδές των Περσών!

Γι’ αυτό και φοβάμαι.

Γι’ αυτό πρέπει να τους ανατρέψουμε.

Γι’ αυτό στις ευρωεκλογές πρέπει να τους απορρί-

ψουμε. Να τους απορρίψουμε γιατί σε λίγο καιρό θα

βρεθούμε μετανάστες στη χώρα μας. Μετανάστες

χωρίς κεραμίδι, χωρίς πατρώα εδάφη, χωρίς την

ιστορία μας.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Στις μέρες  της μεγάλης Εβδομάδας, ακού-

γονται  συχνάκις και επαναλαμβανόμενα, τα

ονόματα “Φαρισαίοι και Γραμματείς”.

Ποιοί όμως ήσαν όντως αυτοί  οι Φαρισαίοι

και οι σχετικοί τους;    

Τι ρόλο έπαιζαν στον κοινωνικό ιστό της

εποχής τους, αλλά και προς τι αυτό το

άσβεστο μίσος που έτρεφαν κατά του Ιησού;

Του Ιησού που  τον περίμεναν σαν πολιτικό

ηγέτη και τον βρήκαν σαν θρησκευτικό  και

κοινωνικό αναμορφωτή. Και ακροβατούντες

ανάμεσα στα δύο και ανάλογα με τις ξεχω-

ριστά τους συμφέροντα με μια παρωδία

δίκης, τελικά οδήγησαν στην ατιμωτική

σταύρωση  έναν αθώο.   

Εμείς όμως εδώ θα παρακάμψoμε αυτά τα

ερωτήματα  και θα περιορισθούμε  στο θέμα

μας, που αναφέρεται μοναχά στις τάξεις της

ιουδαϊκής κοινωνίας εκείνης της εποχής. 

Αν κανείς περιδιαβάσει κάποια από τα κεί-

μενα τα Βιβλικά, θα διαπιστώσει,  ότι  την

εποχή εκείνη  η  Ιουδαία δεν περνούσε και

τα καλύτερα της  χρόνια.  

Η οικονομία της Παλαιστίνης μαστιζόταν

από μια σκληρή  κρίση,  η οποία  στον τόπο

είχε επιφέρει  την εξαθλίωση  του πληθυ-

σμού.  

Η Γαλιλαία, η  κατ΄έξοχήν σιτοπαραγωγική

περιοχή   της Παλαιστίνης,  είχε παύσει από

πολλού να παράγει. Και όχι μόνο αυτό. 

Τα  κοινωνικά  διατάγματα της  Βίβλου, όπως

η Γένεση, το Δευτερονόμιο και το Λευιτικό,

που ρύθμιζαν προστατευτικά σαν νόμος  τη

ζωή και τις συνήθειες στην Ιουδαία, είχαν

ήδη ατονίσει. Προσέτι  όμως επιδεινώθηκε η

κατάσταση, όταν στην Ιουδαία άρχιζαν να

μαζεύονται  πολλοί  πεινασμένοι  Εβραίοι

από τις γύρω  περιοχές.   

Παρ΄όλα ταύτα κάποιοι άλλοι ευπορούσαν,

χωρίς να έχουν επηρεαστεί  από την κρίση.

Ανάμεσα σε αυτούς  ο  ιουδαϊκός Ναός και οι

ιερείς του, οι οποίοι από οίκο λατρείας, τον

είχαν μεταβάλει  σε οίκο αγοράς και  εμπο-

ρίου.  

Τότε  και κάτω  από αυτό το κλίμα  δυστυ-

χίας, μια παλιά επαναστατική τάξη των Ασι-

δαίων, (Hasidim,  που θα πεί όσιοι, Ψ αλμός,

2)  η οποία   είχε  ανθίσει στην εποχή των

Μακκαβαίων, ξαναέκανε  τώρα την εμφάνισή

της. Οι Ασιδαίοι ήταν φιλήσυχοι Ιουδαίοι,

προσκολλημένοι στον θρησκευτικό Νόμο,

αλλά παλαιότερα είχαν αποδειχθεί δεινοί

επαναστάτες κατά των Σύρων βασιλέων.

Τώρα όμως η οργάνωση, ξαναφάνηκε  αλλά

κάτω από την ηγεσία μιας άλλης ομάδας,

της ομάδας των Φαρισαίων, ή κατά την

αραμαϊκή των  Perusin. Και Perusin   θα πεί

αυτοί που ζούν  χωριστά από όλους τους άλ-

λους, και αυτό  μάλιστα εξηγεί ολόκληρη την

υπεροπτική συμπεριφορά  αυτής της ομά-

δας.          

Αυτοί οι Φαρισαίοι έλεγαν, ότι είχαν την κα-

ταγωγή τους απ’ ευθείας από τον Αβραάμ,

(Ματθ. 3,9. Ιωαν. 8., 33) και κατά τον Απ.

Παύλο εκαυχώντο ότι ήσαν καθαρόαιμοι

Εβραίοι εξ Εβραίων. (Καθηγ. Β. Βέλλας). Τη-

ρούσαν δε τον το γράμμα του Μωσαϊκού

Νόμου, τη λατρεία του Σαββάτου, τις πλύ-

σεις και τις καθάρσεις(;) και την πράξη της

Περιτομής.  Εσέβοντο τους πρεσβυτέρους

και τις συμβουλές τους.  Ο Ιώσηπος επί του

τελευταίου γράφει: «ότι νόμιμα τινά παρέ-

δωσαν τω δήμω  οι Φαρισαίοι εκ πατέρων

διαδοχής, άπερ ουκ ανέγραπται εν τοίς

Μωϋσέως νόμοις» (Ιουδ Αρχαιολ.  ΧΙΙΙ, 10,6).  

Οι Φαρισαίοι  οργανώθηκαν σε κόμμα και μά-

λιστα γρήγορα έφτασαν στον αριθμό των

6000  μελών.  Ήταν ομάδα επιθετική και μι-

σούσαν όλο τον κόσμο. Το επίσημο Ιουδαϊκό

ιερατείο, το οποίο είχε σταθεί κοντά στην

εξουσία, δεν είδε με καλό μάτι  αυτή την

επαναστατική κίνηση.   

Ιδιαίτερα δε, όταν οι Φαρισαίοι στη συνέχεια

αποκαλύφτηκαν ότι ήθελαν  «να ανασυντά-

ξουν την ‘’Ιουδαϊκή Πολιτεία’’  και να ανα-

διοργανώσουν την ιουδαϊκή κοινωνία, επάνω

στις παλιές θεοκρατικές βάσεις της μωσαϊ-

κής παράδοσης»  προεκάλεσαν τον Ναό,

γράφει ο  Κορδάτος.  Περισσότερο  ακόμη,

όταν αντιτάχτηκαν στην υποταγή της Πα-

λαιστίνης  στη  Ρώμη.

Για τη συνέχιση της  ρωμαϊκής κατοχής στην

Ιουδαία,  απέδωσαν ενοχές στην έλλειψη

της παιδείας του λαού, την οποία βάλθηκαν

να διορθώσουν. Σαν δεύτερο αίτιο, της εξα-

θλίωσης, έδειξαν τη θρησκευτική αλλο-

τρίωση  και την απομάκρυνση πάλι του λαού

από τον ορθόδοξο γιαχβετισμό (Γιαχβέ = Ιε-

χωβάς). Και εδώ οι ευθύνες καταλογίστηκαν

κυρίως στην ολιγαρχική εξουσία του αριστο-

κρατικού κατεστημένου, ενάντια στην οποία

δεν δίστασαν να στραφούν επιθετικά. Οι Φα-

ρισαίοι με πρόταξη τη θρησκεία, διακήρυτταν

για τους πιστούς την  ανάσταση των νεκρών

και ότι κοντά  στον θεό τους τον  Γιαχβέ

όσοι  παραμένουν πιστοί  θα έχουν μια ευ-

τυχισμένοι ζωή, τουναντίον  δε οι άπιστοι θα

έχουν μια αιώνια τιμωρία. Ο Ιώσηπος  (Ιουδ.

Αρχ. ΧV 2, 4)  μάλιστα  μας λέγει, πως  οι

Φαρισαίοι θέλοντας να πετύχουν το σκοπό

τους, είχαν προσεγγίσει και προσηλυτίσει

διάφορα άτομα από το χώρο της εξουσίας,

και  συγκεκριμένα έναν  από τους ευνούχους

του Ηρώδη, με την υπόσχεση πως ο Γιαχβέ,

όταν κυριαρχήσει, θα του ξανάδινε τη στε-

ρημένη γεννητική του ικανότητα. 

Να σημειωθεί δε ότι οι ‘’ευνούχοι’’ ήταν μορ-

φωμένα και χαρισματικά στην ευστροφία

άτομα, τα οποία μένοντας στο περιβάλλον

του βασιλιά,  αποκτούσαν  μεγάλη δύναμη

και   εξουσία. Αυτοί είχαν από σκοπού υπο-

βληθεί σε ευνουχισμό   για να μην  μπορούν

να σφετερίζονται  κληρονομικά τον θρόνο.  

Οι Φαρισαίοι λοιπόν, οι οποίοι σε πρώτο  προ-

γραμματικό πλάνο προέβαλλαν την μόρ-

φωση,  έπρεπε να παρουσιάσουν και τα δικά

τους πρότυπα  σοφών δασκάλων. Τέτοια

πρότυπα, που η θεωρητική τους μόρφωση θα

μπορούσε να σταθεί αντιμέτωπη στην  όποια

δυναμική αναμέτρηση με το ιερατείο.  Για το

σκοπό αυτό, μέσα από τις τάξεις τους, γρή-

γορα βγήκαν οι  Ραββί (διδάσκαλοι)  και οι

Soferim  (Γραμματείς).  Ο φανατισμός όμως ο

θρησκευτικός και η τυπολατρία και η αλαζο-

νεία  που τους διακατείχε,   παρόλο  που

προσπάθησαν   να σταθούν  εναντίον της

ιουδαϊκής ολιγαρχίας, έδρασε αρνητικά και

δεν κατάφεραν να προσεγγίζουν τις ψυχές

του απλού λαού.  ΄Ίσως  μάλιστα θα ‘λεγε

κανείς, πως αυτή η υπεροψία και η απαξίωση

απέναντι σε κάθε λαϊκό στοιχείο, να επέ-

φερε  και το μίσος εναντίον τους. Από την

άλλη μεριά με τον επίπλαστο βίο τους και  τα

πολλά ψέματα που έλεγαν ανάμεσα στις

φαντασιοπληξίες τους, κατάφεραν να απο-

κτήσουν και  τον χαρακτηρισμό των υποκρι-

τών. «Τα  προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις,

λέγουσιν γάρ και ού ποιούσιν» (Ματθ  23, 3,

5).  Στους  Φαρισαίους  όμως ανήκαν εξέ-

χοντα και γνωστά μέλη της κοινωνίας γι’

αυτό και η επιρροή  που ασκούσαν στα κοι-

νωνικά πράγματα ήταν μεγάλη.  Θα πρέπει

δε να υπενθυμίσομε ότι τόσο ο Αποστ. Παύ-

λος όσο και ο Νικόδημος, υπήρξαν ενεργά

μέλη αυτών. (Καθ. Β. Βέλλας) 

Οι Φαρισαίοι συν τω χρόνω αναδιοργάνωσαν

εκ βάθρων τις Συναγωγές, ακολουθώντας

εκτός από τη θρησκευτική τους μορφή και

μια πολιτική βάση. Μέσα σε αυτές οι Φαρι-

σαίοι και οι Γραμματείς,  εξηγούσανε  όχι

μόνο τον μωσαϊκό Νόμο, αλλά συνάμα δια-

παιδαγωγούσανε πολιτικά τις μάζες.  Κατά

μερικούς δε,  οι Φαρισαίοι, αποτελούσανε το

προοδευτικό κόμμα της εποχής. Απέναντι σε

αυτούς ήταν οι Σαδδουκαίοι  που αποτελού-

σαν την Ιουδαϊκή αριστοκρατία.  Γι΄αυτούς

όμως  περισσότερα στο επόμενο άρθρο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Β. Βέλλα: “Εβραίκή  αρχαιολογία”, Εκδ. Αποστολικής

Διακονίας 

2) Β. Βέλλα: “Επιφανείς προσωπικότητες της Π. Διαθήκης”,

Εκδ. 

3) Γ. Κορδάτου: “Η Παλαιά Διαθήκη στο φως της Κριτικής”,

Εκδ. Μπουκουμάνη

4) Φρ. Νιτσε: “Ο Αντίχριστος”, Εκδ. Βάνια.

5) Ερ . Φρομ: “Το δόγμα του Χριστού”, Εκδ. Μπουκουμάνη 

6) Ερν. Ρενάν:  “Ο Βίος του Χριστού”, Εκδ. Βασιλείου 1922     

7) “Καινή Διαθήκη”, Εκδ. Σωτήρ

8) “Αγία Γραφή”, Εκδ. ‘’Ζωή ‘’

Ταξική και θρησκευτική  διαστρωμάτωση στην 

Ιουδαϊκή κοινωνία των προχριστιανικών χρόνων
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Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να

μας πείσουν ότι σωστό και λογικό είναι

αυτά που λένε και κάνουν οι ίδιοι. Είναι

όμως έτσι;

Ολοι είδαμε στον τοπικό Τύπο την τε-

λευταία εβδομάδες προσχωρήσεις υπο-

ψηφίων δημάρχων και συμβούλων στα

3Β με λογικές και μεθοδεύσεις ποδο-

σφαίρου. Και δυστυχώς κάνουν λες και

δεν καταλαβαίνουν ότι το μόνο που κα-

ταφέρνουν είναι να γελοιοποιούν και

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκτός αν νο-

μίζουν ότι απευθύνονται σε τελείως

ανεγκέφαλους.

Αυτοί που μέχρι χθες δεν ήθελαν να

ακούσουν ούτε τα ονόματα κάποιων

υποψηφίων δημάρχων, ξαφνικά τους

αγάπησαν και θαμπώθηκαν από το έργο

του, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο τους

και την ανιδιοτέλειά τους!

Αγαπητοί φίλοι,  προσπαθούν να μας

πείσουν ότι συμφώνησαν σε αρχές και

σε προγράμματα. Λες και δεν ξέρουμε

σε τί συμφώνησαν.  Κάποιος ίσως αφε-

λώς θα ρωτούσε μήπως ο κόσμος τους

γυρίσει την πλάτη, με όλο αυτό το κα-

κούγουστο θέατρο; Σαφής η απάντηση.

Οι απλοί άνθρωποι με τα δικά τους προ-

βλήματα δεν ασχολούνται με όλες

αυτές τις μεθοδεύσεις και έχουν δίκιο

εν μέρει. Γιατί αυτά τα θλιβερά που βλέ-

πουν, τους κάνουν να απέχουν από τα

κοινά.

Το ερώτημα παραμένει· εμείς τι κά-

νουμε;

Ψάξτε το· δεν είναι όλοι ίδιοι 

Καλή Ανάσταση φίλες και φίλοι μου

Σωτήρης Ελευθερίου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

“Κύμα Ενωμένων Πολιτών”

Ο δήμος που οραματιζόμαστε μπορεί να

είναι πολύ καλύτερος και με πολύ ευρύ-

τερες δικαιοδοσίες από ότι σήμερα.

Αυτός είναι ο κεντρικός σχεδιασμός που

υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Eνωση για

τους δήμους ως το 2020. 

Ας δούμε τις καλές πλευρές αυτού του

σχεδιασμού και να δούμε πώς μπορούν

οι ενημερωμένοι πολίτες αλλά και οι

δραστήριοι συντελεστές της δημοτικής

διοίκησης να διεκδικήσουν πολλά περισ-

σότερα για τον Δήμο τους και να παίξουν

πολύ σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της

ποιότητας ζωής των δημοτών, για την το-

πική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και

την προστασία του  περιβάλλοντος.

Ο ευρωπαϊκός Δήμος του σήμερα πρέπει

να στηρίζει τους δημότες του μέσα από

τους εξής πυλώνες: 

1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Απλού-

στευση και «ψηφιοποίηση» των λειτουρ-

γιών των Δήμων που περιλαμβάνουν τα

δεδομένα των δημοτών, τις πληροφο-

ρίες, τον προγραμματισμό, την οικονο-

μική διαχείριση, την ανάπτυξη

ανθρώπινου δυναμικού, την παραγωγή

τεχνικών έργων κλπ., ώστε οι δημότες

να εξυπηρετούνται άμεσα, γρήγορα,

αποτελεσματικά, χωρίς ταλαιπωρία μέσω

των υπολογιστών τους, των tablets και

των κινητών.

2. Οικολογική (πράσινη)  καινοτομία:

Πράσινη στροφή της οικονομίας, με μον-

τέλα που προάγουν την αειφόρο ευημε-

ρία, την ανάπτυξη της κοινωνικής οικο-

νομίας, τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγής

αγαθών. Για παράδειγμα ο οικοτουρι-

σμός, που μπορεί να αναπτυχθεί στον

δήμο μας λόγω του συγκριτικού  πλεο-

νεκτήματος  του παραλιακού μετώπου

αλλά και της γειτνίασης με τον Υμηττό. Η

Οικολογική (πράσινη) ανάπτυξη είναι το

ενδεδειγμένο οικονομικό μοντέλο  που

προσαρμόζεται καλύτερα στην ιδιαιτερό-

τητα του δήμου μας. 

3. Πολιτιστική και δημιουργική επιχει-

ρηματικότητα: Πολιτιστικά θεματικά

πάρκα, ανάδειξη των ιστορικών μνημείων

του δήμου, π.χ. «περιηγητικές» ιστορικές

διαδρομές, στον αμαξωτό δρόμο, στον

Ναό "Απόλλωνος Ζωστήρος" που βρί-

σκεται μέσα στο ξενοδοχειακό συγκρό-

τημα του Αστέρα!!!. Εξαγωγή

πολιτισμού, παραδοσιακοί χοροί, παρα-

δοσιακά προϊόντα, Ελληνική κουζίνα, Ελ-

ληνική μουσική, παραδοσιακή ναυτική

παράδοση.

4. Επιχειρηματικότητα: Ο δήμος του μέλ-

λοντος πρέπει να προσφέρει συγκεκρι-

μένες υπηρεσίες στους δημότες μέσω

των οποίων να τους βρίσκει εργασία

(γραφείο ευρέσεως εργασίας), να  υπο-

στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες

τους πολίτες για να ξεκινήσουν νέες επι-

χειρήσεις (start-ups), να κατευθύνει και

να ενημερώνει τους δημότες  προς ποι-

ους κλάδους να κατευθυνθούν (πχ. τώρα

η Ευρώπη προβλέπει ότι η κλάδοι digital,

IT & Internet  θα έχουν την μεγαλύτερη

ανάπτυξη). Επίσης να υπάρχει υπηρεσία

ενημέρωσης και στήριξης για ευρωπαϊ-

κές επιδοτήσεις, γιατί υπάρχει χαμηλή

συμμετοχή στα προγράμματα και απορ-

ρόφηση κονδυλίων.

5. Εξοικονόμηση ενέργειας: ο εκσυγ-

χρονισμός της διαχείρισης των συστη-

μάτων φωτισμού σε δημόσιους χώρους

και πλατείες (φωτισμός LED). Εκσυγ-

χρονισμός και βελτίωση των δημοσίων

κτηρίων  (θερμικό περίβλημα, ενεργειακά

κουφώματα, πράσινες στέγες). Αυτά  με-

ταξύ άλλων και την αποδοτική λειτουρ-

γία των κτηρίων με έξυπνη διαχείριση

της ενέργειας θα συμβάλουν στην απο-

τελεσματική μείωση των εξόδων, ώστε

να απελευθερωθούν πόροι που θα κα-

τευθυνθούν προς του πολίτες 

6. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η εγ-

κατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

στους  δήμους είναι μια δράση που προ-

βλέπεται πανευρωπαϊκά με χρηματοδο-

τήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε να

βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να εκ-

συγχρονιστεί και να περιορίσει το κόστος

λειτουργίας για να αυξήσει τα έσοδα. Επί-

σης με αυτό τον τρόπο ο δήμος βοηθά

στο να μειωθούν οι ρύποι που εκπέμπει

συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποι-

ότητας της ζωής των δημοτών.

7. Βιώσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι

δήμοι χρειάζονται μέσα μαζικής μεταφο-

ράς που να είναι βιώσιμα, να μην επιβα-

ρύνουν το περιβάλλον, να είναι

προσβάσιμα σε όλους τους δημότες

(χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς). Πολύ

σημαντικές θα είναι οι καινοτόμες λύσεις

με ηλεκτρικά μέσα, όπως ηλεκτρικά αυ-

τοκίνητα, ηλεκτρικά ποδήλατα και καινο-

τόμο σχεδιασμό για μοίρασμα των ίδιων

μέσων μεταξύ των πολιτών, με συγκεκρι-

μένους  σταθμούς επαναφόρτισης και

ανταλλαγής. 

Τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται ως

αποσπάσματα από ταινία επιστημονικής

φαντασίας  αλλα ειναι σχεδιασμενα απο

την Ε.Ε και υλοποιούνται ήδη σε πολ-

λούς ευρωπαϊκούς δήμους. Μπορούν να

πραγματοποιηθούν και στους δικούς μας

δήμους αρκεί να υπάρχουν στις κατάλ-

ληλες θέσεις άνθρωποι με γνώσεις και

διάθεση για εκσυγχρονισμό.

Ένας δήμος που δουλεύει για τον πολίτη

Μιχάλης Στεφανίδης
Οικονομολόγος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

“Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης”

To πιάσαμε το νόημα

Σε αναμενόμενη παρωδία εξελίχ-

θηκε ο απολογισμός πεπραγμέ-

νων της δημοτικής αρχής.

Η αντιπολίτευση και ειδικά οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι του συνδυα-

σμού μας, είχαν συνεχή παρουσία

στα δημοτικά συμβούλια ασκών-

τας εποικοδομητική αντιπολί-

τευση, καταθέτοντας προτάσεις οι

οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν,

κάνοντας παρεμβάσεις και ελέγ-

χους στην οικονομική διαχείριση

του δήμου με αποτέλεσμα να διε-

νεργηθεί έλεγχος από τον οποίο

προέκυψε το πόρισμα καταπέλτης

για την διοίκηση του δήμου.

Ζητήσαμε επίσης διαχειριστικό

έλεγχο στο ταμείο του δήμου, στα

ταμεία των σχολικών επιτροπών

και τονίσαμε κατ’ επανάληψη την

ανυπαρξία απολογισμών σε όλα

τα νομικά πρόσωπα του δήμου!

Σεβόμενοι απόλυτα -ήταν άλλω-

στε υποχρέωση της δημοτικής

αρχής- τις δημόσιες διαβουλεύ-

σεις οι οποίες διενεργήθηκαν έν

είδη προεκλογικής εκστρατείας,

παραστήκαμε σε όλες, ακούγον-

τας τις τοποθετήσεις των πολιτών.

Στην (καθυστερημένη) έναρξη του

απολογισμού της δημοτικής

αρχής, τοποθετηθήκαμε αναφέ-

ροντας την μη νόμιμη διαδικασία,

αφού θα έπρεπε να είχαμε ενημε-

ρωθεί 15 μέρες πριν, ζητώντας

επίσης την συζήτηση ανά τομέα

θεμάτων ώστε να μας δίνεται η

ευκαιρία να τοποθετούμαστε με

συγκεκριμένα στοιχεία και έτσι να

γίνει διάλογος καθιστώντας την

συνεδρίαση κατανοητή για τους

δημότες που παρευρίσκονταν.

Αντ’ αυτού, ο δήμαρχος προτίμησε

να προβεί σε έναν μονότονο μο-

νόλογο γράφοντας στα παλαι-

ότερα των υποδημάτων του τους

συμβούλους της αντιπολίτευσης,

όπως επίσης και τους λιγοστούς

δημότες που παρευρίσκονταν

στην αίθουσα!

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, δεν

έμενε τίποτε άλλο να κάνουμε

από το να αποχωρήσουμε από την

παρωδία αυτή, διαμαρτυρόμενοι

για την απαράδεκτη στάση του δη-

μάρχου και των συν αυτώ.

Κάποιοι κλακαδόροι, ανύπαρκτοι

και όψιμοι υποστηρικτές του δη-

μάρχου, οι οποίοι μέχρι χθες τον

κατέκριναν για την τρέχουσα

αλλά και για την προηγούμενη θη-

τεία του, αλλά άλλαξαν ξαφνικά

άποψη αφού πλέον είναι υποψή-

φιοι μαζί του, κατακρίνουν αυτή

μας την στάση, χωρίς να έχουν

παρακολουθήσει ούτε μια συνε-

δρίαση του Δημ. συμβουλίου, προ-

τάσσοντας την κομματική ανάγκη

στήριξης (!!!) στον δήμαρχο. Τους

ξέφυγε βέβαια και ανέφεραν ότι

ΔΕΝ θα είμαστε αντιπολίτευση

μετά τις εκλογές, αποδεικνύοντας

έτσι την παραδοχή τους για την

επικείμενη νίκη μας!

Παναγιώτης Μερτύρης

Υποψήφιος δήμαρχος Παλλήνης

Απολογισμό παρωδία στο Δήμο Παλλήνης
καταγγέλει ο Παναγιώτης Μερτύρης
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Σήμερα αγόρασα τα πρώτα ληγμένα μακαρόνια από τα

Carrefour Μαρινόπουλος. Γνωστής εταιρείας, λήγμενα εδώ

και 20 μέρες, τοποθετημένα μπροστά μπροστά και φυσικά

χωρίς καμμιά επισήμανση. Περαστικά μας...

4 Για να αγοράσει το i-phone ένας μισθωτός στη Ζυρίχη,

χρειάζονται 22 ώρες εργασίας. Ο Έλληνας απλά απειλεί την

cosmote ότι θα πάει στη vodafone...

4 Όταν λέτε “Βγαίνουμε στις αγορές”, θα ψωνίσουμε τίποτα

ή θα κοιτάμε μόνο βιτρίνες; 

«Καλωσήρθατε, είμαστε αδέρφια»
Βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη πριν απο δυο εβδομάδες

όπου - δεν μπορώ να το κρύψω – υπήρχε μέσα μου μια πε-

ρίεργη αίσθηση, μια προκατάληψη.

Δεν θα περιγράψω την πόλη και τα αξιοθέατα που επισκέ-

πτονται καθημερινά χιλιάδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο, (το

2013 ήταν χρονιά ρεκόρ τουριστικά για την Κωνσταντινού-

πολη, που δέχτηκε 10.474.867 τουρίστες), μιας και λόγω του

φεστιβάλ χορού για το οποίο πήγα εκεί, έμεινα μέσα στο ξε-

νοδοχείο κατά το 80% της διαμονής μου στην Τουρκία. 

Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ στην πολύ προσεγμένη

εικόνα τουλάχιστον του κεντρικού οδικού άξονα, που ήταν

στολισμένη με άπειρο γκαζόν και λουλούδια καλλιτεχνικά

βαλμένα, δεξιά κι αριστερά του δρόμου. Πριν καταφέρετε

όμως να δείτε αυτή την όμορφη εικόνα, η αλήθεια είναι ότι

κατά πάσα πιθανότητα θα ταλαιπωρηθείτε πολύ να φτάσετε

στον προορισμό σας, ειδικά αν είναι τουριστική περίοδος.

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Ataturk, περιμέναμε για τον

έλεγχο διαβατηρίων στημένοι στην ουρά 2 και πλέον ώρες.

Ενώ το μαρτύριο της αναμονής συνεχίστηκε στο δρόμο σε

μια καθηλοτική κίνηση που μας ανάγκασε μια απόσταση 30

χλμ να την διανύσουμε σε 2 ώρες. Κι έτσι λοιπόν παρ’ ότι

προσγειωθήκαμε στις 3:15 μαζί με κάποιες άλλες μικροκα-

θυστερήσεις καταφέραμε να μπούμε στο ξενοδοχείο μας

στις 8:30 το βράδυ. Όπου μας περίμενε μια άλλη έκπληξη.

Κανείς δεν μιλούσε Αγγλικά. Κάτι το οποίο είχαμε αντιλη-

φθεί από το αεροδρόμιο, αλλά υποθέσαμε λανθασμένα ότι

πέσαμε στην περίπτωση. 

Ετοιμαστείτε λοιπόν, να συνεννοηθείτε δύσκολα και να

φάτε πολλές ώρες στην ουρά λόγω των πολλών τουριστών

αλλά και του πολύ – μα πολύ - αργού ρυθμού που κινούν-

ται οι Τούρκοι. 

Η αντιμετώπισή τους όταν άκουγαν ότι είμαστε Έλληνες, -

αντίθετα με την δική μας που ήταν πιο «μαζεμένη» - ήταν

πολύ θερμή κι απαντούσαν «καλωσήρθατε, είμαστε αδέρ-

φια».

Την δεύτερη ημέρα της διαμονής μας, κατά την διάρκεια

των shows στα πλαίσια του Istanbul Dance & Salsa Festival,

εκπλαγήκαμε με ένα show που είχαν ετοιμάσει για το

κοινό, μια ομάδα Τούρκων χορευτών και πρέπει να τους

συγχαρώ γι’ αυτό. 

Όλοι θυμόμαστε τα επεισόδια στην πλατεία Ταξίμ, όπου

είχαν σκοτωθεί πολλοί Τούρκοι διαδηλωτές. Εις μνήμην

λοιπόν αυτών των ανθρώπων η χορευτική ομάδα παρου-

σίασε μια χορογραφία σε συνδυασμό με βίντεο, με σκηνές

από τις διαδηλώσεις που ήταν σαν να ξαναζώ τις σκηνές

της Αθήνας, και ξεσηκώθηκαν όλοι οι θεατές Τούρκοι και

μη να χειροκροτούν με δάκρυα στα μάτια. Οι Τούρκοι θεα-

τές φώναζαν συνθήματα ενώ στο τέλος του χορευτικού πα-

ρουσίασαν σε βίντεο έναν – έναν τους ανθρώπους που

χάθηκαν.

Ζήλεψα για την ομόνοια που ένιωσα να υπάρχει μεταξύ

τους και λυπήθηκα που δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο στην

Ελλάδα με τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τους εκατοντάδες

τραυματισμένους διαδηλωτές και με την κυβέρνηση να μας

ξεπουλά. Συγχαρητήρια λοιπόν στους χορευτές, πέρασαν

με ένα πολύ όμορφο και καλλιτεχνικό τρόπο μηνύματα

ζωής. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Ελλάδα μου,
πανέμορφη Νεράϊδα σ’ αγαπώ
κι όσο θα ζω θα στο φωνάζω,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σου
κι όσες χαρές σού πρέπουν να ‘χεις
κι όσο ανασαίνω
θα σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις,
ποτέ μου δεν σε λησμονώ,
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΗ
για σένα Ελλάδα, λατρεμένη γη,
Καλή Ανάσταση
Χαρούμενη Λαμπρή
για σένα Αναστάσιε κι Αναστασία,
για σένα Λάμπρο, για σένα Λαμπρινή.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
(φωτό: όχθες Λούρου, Κερασώνα Πρέβεζας)

Tο κλασσικό μαγαζί χαρακτηριστικό

της Ελλάδας, το περίπτερο, σε λίγα

χρόνια θα αποτελεί παρελθόν. 

Σύμφωνα με την πρόταση που κατέ-

θεσε το υπουργείο ανάπτυξης για τις

διατάξεις των περιπτέρων που αφο-

ρούν τις μισθώσεις, η οποία είναι

πλέον νόμος (μέσω της ψήφισης του

πολυνομοσχεδίου), η άδεια δεν θα

μπορεί να μεταβιβαστεί μετά τον θά-

νατό του κατόχου, με αποτέλεσμα η

επιχείρηση να κλείνει οριστικά μετά

την συνταξιοδότησή του!

Άλλο ένα μέτρο προς όφελος των πο-

λυκαταστημάτων και των μεγάλων

συμφερόντων. 

Τέλος τα περίπτερα!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α“Για ένα υψηλό επίπεδο
ποιότητας ζωής 
για κάθε δημότη

Δήμος ονομάζεται μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, η

οποία αποτελεί τη βασική αυτοδιοικητική μονάδα και απο-

τελεί πρωτοβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο δήμαρχος είναι αιρετός και εκλέγεται κάθε τέσσερα χρό-

νια  (με τον Καλλικράτη κάθε πέντε χρόνια) 

Ο Δήμος ΒΒΒ αποτελείται από 3 βασικές κοινότητες 

Ο θεσμός του δήμαρχου είναι να θέτει τον εαυτό του στις

υπηρεσίες των δημοτών και κατοίκων της πόλης του, ώστε

το έργο του να αναγνωρίζετai από τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς έχει ως προτεραιότητα την

προστασία του περιβάλλοντος και είναι ενάντια  στην  εμ-

πορευματοποίηση στους υπάρχοντες ελεύθερους χώρους.

Διακρίνεται για το ήθος και τον πολιτισμό του που στάθηκε

πάντα αντίθετος με τα διάφορα συμφέροντα.

Για τους λόγους αυτούς η υποψηφιότητα μου ως Δημοτι-

κός σύμβουλος είναι αναγκαία.

Δεν είναι αυτοσκοπός να προβληθώ, αφού δεν έχω

ανάγκη από επιβεβαίωση. Σκοπός μου είναι μέσω των δε-

ξιοτήτων που έχω αποκτήσει από την επαγγελματική μου

ζωή να βοηθήσω στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου

προς όφελος των κατοίκων και δημοτών.

Η δράση της Ανεξάρτητης Κίνησης κατευθύνεται από ένα

ισχυρό και σαφές όραμα, με βασικούς άξονες:

✓ την δημιουργία ενός Δήμου, ο οποίος θα είναι οικονο-

μικά υγιής, θα λειτουργεί στην υπηρεσία του πολίτη και θα

αποτελεί πρότυπο.

✓ την προστασία του περιβάλλοντος απέναντι στους κιν-

δύνους της άναρχης ανάπτυξης, αλλά και σε κάθε είδους

συμφέροντα που απειλούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνω-

μία του τόπου.

✓ τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής

για κάθε Δημότη, με σεβασμό στο δημόσιο χώρο και αι-

σθητική αναβάθμιση του φυσικού και αστικού τοπίου.

✓ τη διαρκή επένδυση στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον

πολιτισμό, στη νέα γενιά και στη στήριξη της κοινωνικής

αλληλεγγύης.

Μιχάλης Καμπίτσης
Υποψήφιος Δημοτικ;oς Σύμβουλος

Από την Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής

Χρ. Κισκήρα, ελάβαμε την παρακάτω απάν-

τηση στα δημοσιεύματα που αφορούν τις

μεταφορές των μαθητών.

«Οι μεταφορές των μαθητών της Ανατολι-

κής Αττικής εκτελούνται δυνάμει συμβά-

σεων που είχε συνάψει η πρώην

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Ατ-

τικής το έτος 2010 με μεταφορείς και οι

οποίες με σειρά νόμων από την έναρξη λει-

τουργίας των αιρετών περιφερειών παρα-

τάθηκαν αυτοδίκαια με τελευταίο το Ν.

4182 (ΦΕΚ Α 185 10.9.2013). Συγκεκριμένα

με το άρθρο 100 του νόμου αυτού  παρατά-

θηκε το σύνολο των συμβάσεων που είχαν

ήδη παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4089/2012 και περαιτέρω

προβλέφθηκε για όσα δρομολόγια προκύ-

ψει αδυναμία των αναδοχών να τα πραγμα-

τοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα

δρομολόγια, η δυνατότητα απευθείας ανά-

θεσης αυτών σε άλλους μεταφορείς χωρίς

δημοσίευση προκήρυξης. 

Έτσι για όσα δρομολόγια προέκυψε αδυνα-

μία ή για νέα δρομολόγια έγινε ανάθεση σε

άλλους μεταφορείς, με αποφάσεις της Οι-

κονομικής Επιτροπής,  κατόπιν μάλιστα

σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδια-

φέροντος, παρά το γεγονός ότι στις διατά-

ξεις δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση,

προκειμένου να υπάρχει η μεγαλύτερη δυ-

νατή δημοσιότητα. Επισημαίνεται ότι σε

όσες περιπτώσεις, δεν εκδηλώθηκε ενδια-

φέρον από μεταφορείς, παρά τις επανει-

λημμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, για

την ανάληψη δρομολογίων, είναι σε εξέλιξη

οι σχετικές διαδικασίες   για την αποζη-

μίωση των γονέων και κηδεμόνων των μα-

θητών, σύμφωνα με το άρθρο 3 Αριθμ.

24001/2013 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β 1449 14.6.2013). 

Όλοι οι Διευθυντές των σχολείων γνωρί-

ζουν τις ανωτέρω συμβάσεις και σε ποιους

μεταφορείς έχουν ανατεθεί τα δρομολόγια

του σχολείου τους, γεγονός που προκύπτει

και από ότι έχουν περιέλθει στην αρμόδια

Υπηρεσία της ΠΕΑΑ σχετικές βεβαιώσεις

των Διευθυντών των Σχολείων της Ανατο-

λικής Αττικής  για την ορθή πραγματοποί-

ηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών,

σύμφωνα με τους όρους των δημοσίων

συμβάσεων, όπως τούτο προβλέπεται από

το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 5 της  Αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β

1449 14.6.2013). 

Μεμονωμένες καταγγελίες που έχουν πε-

ριέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕΑΑ

δεν αφορούν μεταφορά μαθητών από τρί-

τους, μη αναδόχους. 

Έχουν περιέλθει δυο μόνο καταγγελίες για

χρήση λεωφορείου με λιγότερες θέσεις

από τις απαιτούμενες. Για την πρώτη από

αυτές επιβλήθηκαν κατόπιν τήρησης των

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών, με

απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομι-

κών Θεμάτων οι προβλεπόμενες από τη

σύμβαση ποινές, η δεύτερη η οποία είναι

πρόσφατη βρίσκεται στο στάδιο της διε-

ρεύνησης. Λοιπές καταγγελίες, που όμως

δεν αφορούν μεταφορά από τρίτα άσχετα

με τις συμβάσεις πρόσωπα, ούτε χρήση λε-

ωφορείων με μικρότερη χωρητικότητα,

αλλά άλλες περιπτώσεις (π.χ. καταγγελίες

για απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού, μη

εκτέλεση δρομολογίου χωρίς προηγούμενη

ενημέρωση κλπ) βρίσκονται στο στάδιο της

διερεύνησης της βασιμότητάς τους και εφό-

σον προκύψουν ευθύνες θα επιβληθούν οι

σχετικές κυρώσεις.    

Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών από λε-

ωφορείο με ρουμανικές πινακίδες που δια-

πιστώθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο

Παλλήνης, σημειώνουμε ότι πρόκειται για

γεγονός που διαπιστώθηκε το Σεπτέμβριο

του 2010 σε έλεγχο που διενήργησε η Τρο-

χαία και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδι-

κασία, ενώ με σχετική απόφαση των

αρμοδίων τότε οργάνων της πρώην Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης, η ανάδοχος εταιρεία

κηρύχθηκε έκπτωτη από όλα τα δρομολό-

για που εκτελούσε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Α.Α.

Για τις μεταφορές των μαθητών

Υπ’ όψιν κας Αννας Μπουζιάνη

Προ ημερών διαβάσαμε στην

ΕΒΔΟΜΗ (22/3/2014 σελ. 16) το μή-

νυμα του σεβασμιωτάτου Μητροπολί-

του Γλυφάδας κ. Παύλου με τίτλο:

«Οχι άλλο τσιμέντο στην Αττική”.
Σ’ αυτό πολύ σωστά ο σεβασμιώτατος

είναι αντίθετος σε κάθε είδους προ-

σπάθεια τσιμεντοποίησης του χώρου

του πρώην αεροδρομίου του Ελληνι-

κού και Αγίου Κοσμά.

Ομως μέχρι στιγμής δεν είδαμε από

τον σεβασμιώτατο να δείξει την ίδια

ευαισθησία στην προσπάθεια αξιοποί-

ησης (τσιμεντοποίησης) της Χερσόνη-

σου του Αστέρα Βουλιαγμένης -

Καβουρίου ούτε στην αξιοποίηση (τσι-

μεντοποίηση) της εκκλησιαστικής πε-

ριουσίας που επιχειρείται από την

κοινή επιχείρηση κράτους και εκκλη-

σίας με την Α.Ε. Εταιρεία Αξιοποίησης

εκκλησιαστικής περιουσίας που ιδρύ-

θηκε με σκοπό την αποδέσμευση και

συνεκμετάλλευση των ακινήτων της

Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Να σημειώσουμε ότι όλες αυτές οι

εκτάσεις είναι πευκόφυτες, δασικές

και αναδασωτέες πολλές δε απ’ αυτές

έχουν κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι

και μνημεία της φύσης.

Κα Αννα εάν βρίσκετε τη στάση του

Σεβασμιωτάτου φανερά υποκριτική και

την επισήμανσή μας λογική, παρακα-

λούμε και τη δική σας άποψη στην

Εβδόμη.

Ευχαριστούμε

Τακτικοί αναγνώστες σας

σ.σ. Αγαπητοί αναγνώστες, δεν

μπορώ να γνωρίζω αν ο Μητροπολίτης

μίλησε υποκριτικά. Και δεν πιστεύω ότι

ο Μητροπολίτης πήγε στο Ελληνικό

για “εφέ”. Οι άνθρωποι, επηρεάζονται,

βλέπουν την καταστροφή και διαφο-

ροποιούνται πολλές φορές. 

Τώρα, γιατί δεν μίλησε για τον

“Αστερα,” Ισως δεν έγινε κινητοποίηση

τέτοιας έκτασης όπως για το Ελλη-

νικό. Αλλά είναι ένα καλό ερώτημα

που θα του το θέσω.

Προς το Δήμο 3Β

Κοινότητα Βούλας

14 Απριλίου 2014

Κύριε Δήμαρχε,

Περνώντας σήμερα από την πλατεία Βούλας - Ιμια - πρό-

σεξα με έκπληξη ένα συνεργείο μέσα στο εγκαταλελειμένο

και επί μήνες βρώμικο συντριβάνι, που έκανε ο Αποστολά-

τος, να καθαρίζει τον πυθμένα, να ξαναχτίζει τους πεσμέ-

νους βράχους, να διορθώνει καλώδια και λαμπτήρες.

Σκέφθηκα· προεκλογική περίοδος. Ταυτόχρονα όμως ανα-

ρωτήθηκα και ερωτώ:

Προτίθεστε κύριε Δήμαρχε, αν εκλεγείτε να εφαρμόσετε

την ίδια πολιτική;

Δηλαδή, τρία χρόνια εννέα μήνες αδράνεια, αδιαφορία,

απραξία, πλατεία και κέντρο της απελπισίας και τους τε-

λευταίους τρεις να κάνετε ότι κάτι προσπαθείτε τώρα, δεί-

χνοντας δραστηριότητα και φροντίδα!

Πιστέψτε με. Οι δημότες οργίζονται, δεν θέλουν απατηλές

εικόνες και τεχνάσματα.

Καλύτερα ειλικρίνεια και καθαρές κουβέντες και πράξεις.

Κίμων Δραχαβίλας

Κάτοικος κέντρου Βούλας

Κύριε Δραχαβίλα έχετε δίκιο να είστε καχύποπτος. Το συν-

τριβάνι έχει αδειάσει από νερό, λόγω του κινδύνου που δια-

τρέχουν τα παιδιά, και αιωρείται “το τί θα γίνει” γιατί

παίζουν πολλά παιδιά στην πλατεία και κινδυνεύουν να πέ-

σουν μέσα. Οι σκέψεις αργούν να ωριμάσουν...

Εχει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφερθεί (δεν θυμούμαι

από ποιον σύμβουλο) ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και πι-

στεύουμε ότι πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει ως συν-

τριβάνι, αφού η πλατεία έχει γίνει παιδότοπος...

Κατά της τσιμεντοποίησης ο Μητροπολίτης κ. Παύλος;

Συντριβάνι πλατείας Βούλας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ευχόμαστε στα μέλη  
και τους 

συνδημότες μας
Καλή 

Ανάσταση 

Δέματα αγάπης με δώρα και

είδη διατροφής για τη μεγάλη

γιορτής της Αγάπης  του

Πάσχα, διένειμε  η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Βάρης -

Βούλας -Βουλιαγμένης πα-

ρόντος του Δημάρχου

Σπύρου Πανά και της αντιδη-

μάρχου Μαρίας Σίνα, σε 150

οικογένειες, που ανήκουν

στις ευπαθείς κοινωνικά ομά-

δες.

Δικαιούχοι των δεμάτων αγά-

πης που διανεμήθηκαν ήταν

συνάνθρωποι με αδυναμία να

τα “βγάλουν πέρα”,  καταγε-

γραμμένοι στο μητρώο από-

ρων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς τόνισε

μεταξύ άλλων: 

«Θέλουμε αυτές τις γιορτινές
μέρες να δώσουμε ελπίδα και
να στηρίξουμε  με κάθε δια-
θέσιμο μέσο τους συνανθρώ-
πους μας που μας έχουν
ανάγκη. 
Θέλω επίσης να τονίσω ότι η
σημερινή μας εκδήλωση δεν
θα μπορούσε να γίνει, χωρίς
την πολύτιμη στήριξη των χο-
ρηγών μας, που μοιράζονται
μαζί μας την ίδια διάθεση
προσφοράς και αλληλεγ-
γύης. Στους ανθρώπους αυ-
τούς οφείλουμε ένα μεγάλο
“ευχαριστώ”».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
3 Ανατρέπουμε τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών στο Δήμο.

Εστιάζουμε στα οξυμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των δη-

μοτών.

3 Αντιστεκόμαστε στο ξεπούλημα του φυσικού μας πλούτου

Ελεύθερες παραλίες και δασικές εκτάσεις

“Ανάπτυξη” για τους πολλούς και όχι για τους λίγους

3 3 Για ένα Δήμο κύτταρο δημοκρατίας, συμμετοχής και πολιτισμού

Για ένα Δήμο ευθύνης και λογοδοσίας στους δημότες
Επικοινωνία: _Blog: http://rikipvvv.blogspot.gr/ _E-mail: rikipvvv@gmail.com

Η  παιδική εκδήλωση που πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο του Λαζάρου (12.4) ,

στην παραλία  της Βάρκιζας, από τον ο Ορ-

γανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδι-

κής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης,  είχε τίτλο: «Λίγο πριν το

Πάσχα»,    Χαρούμενα πρόσωπα και φωνές

γέμισε η παραλία, καθώς τόσο τα παιδιά,

όσο και οι γονείς τους βρέθηκαν κοντά για

να παρακολουθήσουν τη θεατρική παρά-

σταση, “Μίλα, Μήλα Μαγικά”, που παρου-

σίασε  η ομάδα «Αστροναύτες». Μετά την

παράσταση, οι συνεργάτες του Θεάτρου

“Φούρνος” έπαιξαν με τα παιδιά θεατρικά

παιχνίδια, βασισμένα σε πασχαλινά έθιμα,

ενώ τα βοήθησαν να φτιάξουν  την πασχα-

λινή λαμπάδα τους. 

Το ίδιο βράδυ, στην Αίθουσα Ιωνία, εικοσι-

πέντε χορωδοί και μονωδοί επί σκηνής, συ-

νοδεία 8 μελούς ορχήστρας ερμήνευσαν

παραδοσιακά τραγούδια, λαζαρίτικα, της

Τεσσαρακοστής και της Μ. Εβδομάδας.

Πασχαλινές εκδηλώσεις από τον ΟΑΠΠΑΔέματα αγάπης από το Δήμο Β.Β.Β. 

Mε αγωνιστικούς
χαιρετισμούς 

εύχομαι
Καλή Ανάσταση

Βίκυ Αράπη
Υποψήφια Ευρωβουλευτής

του Κ.Κ.Ε.
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Με μια μεγάλη χαρά και με μια λύπη κατέρχομαι για άλλη μια φορά

στην πόλη μας ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος.

Μια χαρά διότι τέσσερα διαμάντια μαθητές μου, είναι υποψήφιοι Δή-

μαρχοι. Με μια λύπη που δεν μπορώ να είμαι και με τους τέσσερις. Μα-

κάρι σαν τα άνθη της πόλης μας που καρποφορούν τώρα, να είναι στο

συμβούλιο και δίπλα τους ο δάσκαλος του χθες.

Εύχομαι σε όλους σας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, υγεία και αγάπη στους κατοί-

κους της πόλης μας.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

“ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πόλη για να ζεις”

Εκπαιδευτικός

Yποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

πρώην Αναπληρωτής Δήμαρχος Βούλας

O Εξωραϊστικός -  Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου και

πέριξ

“Η Ανοιξη” εύχεται στα μέλη και 

στους κατοίκους της περιοχής

Καλή Ανάσταση

με υγεία 

και αισιοδοξία

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πόλη για να ΖΕΙΣ

Εύχομαι 
Καλή Ανάσταση

Αργυρός Ιωάννης
Στέλεχος επιχείρησης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πόλη για να ΖΕΙΣ

Εύχομαι
η Ανάσταση του Χριστού

να αγγίξει τις καρδιές όλων

Καλή Ανάσταση

Παναγιώτης Σκουζής
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πόλη για να ΖΕΙΣ

Εύχομαι η Ανάσταση 

του Χριστού μας

να αναστήσει κάθε τι 

το νεκρό και "πεσμένο"

μέσα μας και γύρω μας.

Παναγιώτης Ασκούνης
Υποψήφιος Σύμβουλος

Δημοτικής Κοινότητας Βάρης

www.konstantellos.gr

Εύχομαι
Καλή Ανάσταση

με υγεία

Αννα
Αποστολοπούλου

Υποψήφια τοπική Σύμβουλος

Oι άγιες ημέρες του Πάσχα 

ας μας χαρίσουν αγάπη και αλληλεγγύη.

Καλή Ανάσταση

Mαρία Μπραϊμνιώτη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
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O Διονύσης Κερασιώτης 

συμμετέχει στην Πρωτοβουλία

Πολιτών με την Αθηνά Κιούση

Σε πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μελών της η «Αναγέν-

νηση» αποφάσισε τη μη συμμετοχή της στις Δημοτικές

Εκλογές της 18ης Μαΐου. 

Η επιλογή της Αναγέννησης ως δημοτικής κίνησης πλήρως

αδέσμευτης από πολιτικά κόμματα εξακολουθεί να με εκ-

φράζει πλήρως. Από τη στιγμή όμως που η παράταξη δεν

συμμετέχει στις εκλογές, η απο-

στασιοποίηση δεν είναι κατά τη

γνώμη μου η λύση. Οφείλουμε να

πάρουμε θέση, να μην είμαστε

αμέτοχοι.

Στηρίζω την υποψηφιότητα της

Αθηνάς Κιούση με την «Πρωτο-

βουλία Πολιτών Κορωπίου» συμμετέχοντας ως υποψήφιος

δημοτικός σύμβουλος. H παράταξη αυτή μπορεί να δώσει

νέα πνοή και να πάει το Κορωπί μπροστά. Αντίθετα ο απερ-

χόμενος Δήμαρχος μετά από 24 χρόνια ενασχόλησής του

με τα «Δημοτικά» έχει εξαντλήσει την όποια δυνατότητα

προσφοράς του και προφανώς δεν εγγυάται «Νέο Ξεκί-

νημα».

Διονύσης Κερασιώτης

email: dkerasiot@gmail.com

1. ΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

3. ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ-ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

6. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

7. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

8. ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

9. ΚΡΗΜΝΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ &  ΠΛΗΡΟΦ. 

10. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

11. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

12. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

13. ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ (ΕΜΠ)

14. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

Ανανέωση, αυτοδιοικητική γνώση,

αποφασιστικότητα και ήθος είναι το

τετράπτυχο στη βάση του οποίου ο

υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής

Γιώργος Κουμουτσάκος επέλεξε τα

πρόσωπα που στελεχώνουν το ψηφο-

δέλτιο του συνδυασμού «180ο - Η Ατ-

τική αλλάζει πρόσωπο» ως υποψήφιοι

Αντιπεριφερειάρχες. 

Ανά τομέα, οι υποψήφιοι Αντιπεριφε-

ρειάρχες είναι:

• Κεντρικός Τομέας: Βασίλης Κορο-

μάντζος, Δικηγόρος 

•  Δυτικός Τομέας: Δημήτρης Μαραβέ-

λιας, Δήμαρχος Χαϊδαρίου

•  Βόρειος Τομέας: Φωτεινή Βρύνα, Εκ-

παιδευτικός

•  Νότιος Τομέας: Νίκος Κωστόπουλος,

Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων

και Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ

•  Δυτική Αττική: Κατερίνα Πιπιλή, Αρ-

χιτέκτονας 

•  Ανατολική Αττική: Πάρις Ευαγγε-

λίου, Πολιτικός Μηχανικός

•  Πειραιάς: Κυριάκος Καλογεράκος,

Ιατρός

•  Νησιά: Δημήτρης Στρατηγός, Ελεύ-

θερος Επαγγελματίας, Δήμαρχος

Πόρου

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη οργανω-

τική σύσκεψη του Γιώργου Κουμου-

τσάκου με τους υποψήφιους

Αντιπεριφερειάρχες. Στη συνάντηση

συζητήθηκαν οι άξονες δράσης του

συνδυασμού και αποφασίστηκαν οι

προτεραιότητες για την κάθε περιοχή

της Αττικής.  

Το τετράπτυχο «ανανέωση - γνώση -
αποφασιστικότητα - ήθος» αφορά και

στην επιλογή των προσώπων που θα

στελεχώσουν το συνδυασμό ως περι-

φερειακοί σύμβουλοι, τα ονόματα των

οποίων θα ανακοινωθούν τις προσε-

χείς μέρες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Στις εκλογές του Μαΐου, ο αριθμός των περιφερει-

ακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, ορί-

ζεται βάσει της τελευταίας απογραφής του 2011,

σύμφωνα ορίζεται με το άρθρο 136 του Ν.

3852/2010. Ετσι προκύπτουν αλλαγές στον αριθμό

των περιφερειακών συμβούλων, σε διάφορες Περι-

φέρειες της Ελλάδας. και για την Περιφέρεια Αττι-

κής είναι όπως παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 584.413 πριν 15 τώρα 16

ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 480.851 13

ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.022.853 πριν 30 τώρα 27

ΑΘΗΝΩΝ 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 522.798 14

ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 443.888 12

ΝΗΣΩΝ 73.865 2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 498.183 πριν 11 τώρα 13

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 159.765 4

―――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 3.786.616 101
ΦΕΚ Β 647 – 17.03.2014

Απλήρωτοι παραμένουν από το Σε-

πτέμβρη του 2013 οι πέντε συμβασι-

ούχοι εργαζόμενοι στα Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

(ΚΔΑΠ) του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης.

Η εξέλιξη αυτή θέτει ευθέως σε κίν-

δυνο τη συνέχιση των δραστηριοτή-

των του ΚΔΑΠ που είναι ιδιαίτερα

σημαντικές για γονείς και παιδιά.

Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι

παραμένουν απλήρωτοι συνεχίζουν

να διαπαιδαγωγούν, να προσφέρουν

στα παιδιά σπάνια γνώση και καλλιέρ-

γεια, ξέροντας ότι βρίσκονται κυριο-

λεκτικά “στον αέρα”. Ενόψει των

εορτών του Πάσχα, βιώνουν για μια

ακόμα φορά την αβεβαιότητα και την

απόγνωση για το μέλλον τους.

Ζητάμε από τη διοίκηση του Δήμου

και τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιλη-

φθούν άμεσα του θέματος και να πλη-

ρωθούν οι εργαζόμενοι τα

δεδουλευμένα τους. Οσοι παράγον-

τες της διοίκησης του Δήμου, διαρρέ-

ουν ότι η κα. Επίτροπος τούς είπε

αυτολεξεί ότι “οι θέσεις εργασίας των

εν λόγω υπαλλήλων του ΚΔΑΠ είναι

στον αέρα”, να εξηγήσουν άμεσα τι

εννοούν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση έκανε παρέμ-

βαση σε πρόσφατη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου αλλά απάν-

τηση δεν πήρε...

Ας αφήσουν για λίγο οι ιθύνοντες τις

προεκλογικές τους ενασχολήσεις και

τις φιέστες εγκαινίων. Οι οικογένειες

των εργαζομένων και οι οικογένειες

που έχουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ

αγωνιούν και αξίζουν περισσότερης

προσοχής από τα προεκλογικά κουκιά...

Κώστας Πασακυριάκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Γιατί παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι

στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στα BBB

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Aνατ. Αττικής

του Γιάννη Σγουρού

«180ο - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο»

Ανακοίνωση των υποψήφιων Αντιπεριφερειαρχών 
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Mε αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από το θάνατο του

Μεγάλου Έλληνα Ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου,

o Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με την κοινωφελή του

επιχείρηση και το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα, παρουσίασαν μία

εξαιρετική εκδήλωση (10/4) στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Γέρακα.

Ο Δήμος Παλλήνης, είναι ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελ-

λάδα, που πήρε τη σκυτάλη από το Τολέδο, και ξεκίνησε

τους εορτασμούς για το «Έτος Ελ Γκρέκο» μ’ αυτή την εκ-

δήλωση που ήταν πλαισιωμένη από έκθεση εικαστικών που

εμπνεύστηκαν από το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπου-

λου. 

Οι ομιλίες από τους υπεύθυνους (Κορίννα Περτσινίδου,

Σοφία Λυμπεροπούλου, Θοδ. Ρήγας και Κατερίνα Τσια-

κούλια), εστίασαν στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπου-

λου που κατέκτησε τον τότε γνωστό κόσμο, αλλά και τους

αιώνες, όπως και στο τιμώμενο πρόσωπο του Γιάννη Σμα-

ραγδή και το χρονικό της θερμής συνάντησής του με την

Πολιτιστική Ομάδα του 1ου Γυμνασίου Γέρακα, που αποτέ-

λεσε το έναυσμα γι’ αυτή την τιμητική εκδήλωση.

Διαβάστηκε απόσπασμα της «Αναφοράς του Γκρέκο» του

Νίκου Καζαντζάκη, όπου συμπυκνώνεται όλη η ιδιοφυία του

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ο οποίος έφτασε εκεί που κα-

νένας άλλος δεν μπόρεσε.  Επίσης διαβάστηκε απόσπασμα

του βιβλίου του Μίμη Τσακωνιάτη «Γιάννης Σμαραγδής ο
Αρχιτέκτονας της Ψυχής», ο οποίος αναφέρει χαρακτηρι-

στικά « ..μήπως αυτός ο καλλιτέχνης δεν είναι σπορέας
αληθινός του Λόγου του Θεού καθώς κάθε φορά με τις ται-
νίες του φυτεύει αγαθές βόμβες Αγάπης που εκρήγνυνται
βαθειά μέσα στις ψυχές των θεατών και τις καταυγάζουν με
φως..».

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο δήμαρχος Παλλήνης Αθα-

νάσιος Ζούτσος, ο οποίος φανερά συγκινημένος δήλωσε

ότι «είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας  να φιλοξενούμε
έναν άνθρωπο σα το Γιάννη Σμαραγδή, παγκοσμίως γνω-
στό» και στη συνέχεια επέδωσε τιμητική πλακέτα στον

Γιάννη Σμαραγδή. Ο Γ. Σμαραγδής σημείωσε ότι «η προ-
βολή της ταινίας El Greco, συνέβαλε στο να βρει ο Δομήνι-
κος Θεοτοκόπουλος τη θέση του μέσα στην Ισπανία, 400
χρόνια μετά, ως Έλληνας, αφού όλες οι τιμητικές εκδηλώ-
σεις που διεξάγονται στο Τολέδο τον αναφέρουν ως ο «Έλ-
ληνας του Τολέδο».

Η εκδήλωση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 7 Μαΐου 8μ.μ.,

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα, με το θεατρικό δρώ-

μενο της Πολιτιστικής Ομάδας του 1ου Γυμνασίου Γέρακα,

«Οταν ο Ελύτης συνάντησε τον Ελ Γκρέκο» σε σκηνοθεσία

Τάκη Λουκάτου, με μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη από

Έλληνες δημιουργούς, με κείμενα που φωτίζουν αυτές τις δύο τε-

ράστιες προσωπικότητες και με κρητικούς παραδοσιακούς χορούς.

400 χρόνια από το θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου

Εκδήλωση - αφιέρωμα στην Παλλήνη 
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Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εν όψει της εορ-

τής του Πάσχα, θέλοντας  να προστατέψει τα οικο-

νομικά συμφέροντα των καταναλωτών, συνιστά

στους καταναλωτές:

― να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αγορές για το

παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι, προκειμένου να

έχουν δυνατότητα επιλογών ως προς την τιμή και

την ποιότητα των διατιθέμενων αμνοεριφίων,

― να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε προ-

μηθευτές που διαφημίζουν την πώληση προϊόντων

σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Οι συγκεκριμένοι

οφείλουν να διαθέτουν εύλογες ποσότητες λαμβά-

νοντας υπόψη το είδος του προϊόντος, την κλίμακα

διαφήμισης αυτού και την τιμή πώλησης. Εφόσον

δεν είναι δυνατή η διάθεση εύλογων ποσοτήτων για

εύλογο χρονικό διάστημα, οφείλουν να ενημερώ-

νουν εκ των προτέρων τους καταναλωτές.

Στις περιπτώσεις που οι καταναλωτές εντοπίσουν

ότι τα προϊόντα που διαφημίζονται δεν είναι διαθέ-

σιμα, καλούνται να υποβάλλουν τις καταγγελίες

τους στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μέσω της

ιστοσελίδας www.1520.gov.gr ή καλώντας στη

Γραμμή Καταναλωτή 1520.

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφι-

στά την προσοχή των καταναλωτών στα παρακάτω:

1. Όλα τα σφάγια των αμνοεριφίων πρέπει να φέ-

ρουν την ωοειδή σφραγίδα που δηλώνει τη σήμανση

καταλληλότητας.

2. Τα ελληνικά σφάγια αμνοεριφίων φέρουν ωοειδή

σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ και παραλληλό-

γραμμη σφραγίδα με την ένδειξη «Ελλάς».

3. Τα σφάγια Κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης

ωοειδή σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ καθώς και πα-

ραλληλόγραμμη σφραγίδα με τη χώρα προέλευσης.

4. Τα σφάγια που προέρχονται από τρίτες χώρες φέ-

ρουν υποχρεωτικά ωοειδή σφραγίδα χρώματος καφέ

και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με τη χώρα προ-

έλευσης.

5. Κατά την πώληση των αμνοεριφίων πρέπει να τη-

ρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και να εξα-

σφαλίζεται κατάλληλη θερμοκρασία στους χώρους

συντήρησης. Γενικά όλα τα νωπά κρέατα πρέπει να

βρίσκονται εντός ψυκτικών θαλάμων και να διατί-

θενται σε θερμοκρασία 2-5 °C.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας

Καταναλωτή με στόχο τόσο την προστασία του κα-

ταναλωτή όσο και την εύρυθμη λειτουργία της αγο-

ράς, διενεργούν καθημερινά τακτικούς και

έκτακτους ελέγχους ως προς την εφαρμογή των κα-

νόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της πα-

ροχής υπηρεσιών και στις περιπτώσεις όπου

διαπιστώνονται παραβάσεις επιβάλλονται οι προ-

βλεπόμενες κυρώσεις (διοικητικές και ποινικές).

Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν το πρώτο

τρίμηνο του 2014 σε σημεία λιανικής πώλησης κρέ-

ατος (κρεοπωλεία, δημοτικές αγορές, σουπερμάρκετ

κ.α.) επιβλήθηκαν 40 πρόστιμα συνολικής αξίας €

23.000 για παραβάσεις που σχετίζονται κυρίως με

την τήρηση και τις ενδείξεις των πινακίδων που πα-

ρείχαν ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση στους κατανα-

λωτές.

Τι πρέπει να προσέξουμε στις πασχαλινές αγορές μας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 6.200.000 τετραγω-

νικα μετρα (στην καλυτερη τοπο-

θεσια της Μεσογειου αλλα και

παγκοσμια)

Το Χαιντ Παρκ Λονδινου ειναι …

2.530.0000 τετραγωνικα μετρα (το

40% του Ελληνικου)

Το Σεντραλ Παρκ Νεας Υορκης

ειναι  3.410.000 τ. μετρα (το 55%

του Ελληνικου)

Το πριγκιπατο του Μονακο ειναι

… 1.980.000 τετραγωνικα μετρα,

δηλαδή το 28% του Ελληνικου!
Ερώτηση για το Ελληνικό, που καταγ-

γέλλει αδιαφάνεια και επαχθείς όρους

σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, κα-

τέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,

Νίκος Χουντής.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν,

ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγ-

γέλλει ότι, «σύμφωνα με τα όσα έχουν

δει το φως της δημοσιότητας», η σύμ-

βαση για το Ελληνικό αφήνει τη δυ-

νατότητα στον επενδυτή να

χρηματοδοτήσει μέρος του έργου, όχι

με δικά του χρήματα, όπως αφήνουν

έντεχνα να εννοηθεί, αλλά με χρή-

ματα του ελληνικού δημοσίου, του

ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών προγραμ-

μάτων.

Καταγγέλλει επίσης ότι δεν έχουν τη-

ρηθεί τα όσα προβλέπονται στην Οδη-

γία 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την

«εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ-
γραμμάτων», που επιβάλλει τη

σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής

τονίζει ότι δεν εφαρμόστηκε η Διε-

θνής Σύμβαση του Aarchus, η οποία,

προκειμένου να εξασφαλίσει τη δια-

φάνεια τέτοιων έργων, επιβάλλει ότι,

«στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχον-
ται έγκαιρα και πραγματικά δυνατό-
τητες να συμμετάσχει στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχε-
τικά με το περιβάλλον και, για το
σκοπό αυτό, έχει το δικαίωμα να δια-
τυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες,
όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυ-
νατές, στην αρμόδια αρχή ή αρχές
πριν από τη λήψη της απόφασης για
τη συναίνεση ανάπτυξης»

Με χρήματα του ελληνικού Δημοσίου και των ΕΣΠΑ 

θα επενδύσει ο ιδιώτης στο Ελληνικό!

ΤΟ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Ε.ΠΑ.Μ

Σε μια ανοιχτή εκδήλωση, μετά το Πάσχα, το Ενιαίο Παλ-

λαϊκό Μέτωπο, θα παρουσιάσει τους 42 υποψηφίους του,

οι οποίοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για

τις Ευρωεκλογές. Η επιλογή των υποψηφίων έγινε, μέσα

από τις προτάσεις των Οργάνων του Μετώπου και τις

κατά τόπους οργανώσεις του. Το τελικό ψηφοδέλτιο επι-

κυρώθηκε  από το Εθνικό Συντονιστικό Συμβούλιο του

Ε.ΠΑ.Μ, με κύριο γνώμονα την  αντιπροσώπευση όλων

αυτών που πιστεύει το Μέτωπο, και για τα οποία παλεύει,

τα τρία χρόνια της ύπαρξης του. 

Ο ι υποψήφιοι δεν είναι όλοι μέλη του κόμματος. Ένα ση-

μαντικό ποσοστό είναι πολίτες με τους οποίους το

Ε.ΠΑ.Μ μοιράζεται κοινό όραμα για την Ελλάδα του

αύριο. 

Η καρδιά του ψηφοδελτίου 

Υποψήφιος για την Ευρωβουλή είναι ο Γ.Γ. του Ε.ΠΑ.Μ,

Δημήτρης Καζάκης και στελέχη του κόμματος. 

Μεταξύ άλλων συμμετέχουν τα μέλη της Πολιτικής Γραμ-

ματείας του Ε.ΠΑ.Μ: 

Δημήτρης Κυπριώτης, Στρατη-

γός ε.α. και κάτοικος και πολίτης

του Δήμου Β.Β.Β. Ο Δημήτρης

Κυπριώτης έχει θητεύσει στην

αξιωματική αντιπολίτευση στο

Δήμο Βάρης.

Οθωνας Κουμαρέλλας, αρχιτέ-

κτονας – μηχανικός, 

Αντώνης Παπαντωνίου, ναύαρ-

χος ε.α και ο 

Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή. 

Θανάσης Λασκαράτος, επικεφαλής των Διεθνών Σχέ-

σεων του Ε.ΠΑ.Μ, και σημαντικός σύνδεσμος με τα Ευ-

ρωπαϊκά Κινήματα και  η υπεύθυνη Τύπου του Ε.ΠΑ.Μ,

δημοσιογράφος Γεωργία Μπάστα.
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Η ανάγκη λήψης δανείου ήταν  επιβε-

βλημένη εκ των πραγμάτων 

Στην προ μνημονίου εποχή, η μόνη λύση

για μιά οικογένεια που ήθελε να απο-

κτήσει δική της στέγη ήταν ο τραπεζι-

κός δανεισμός, αφού οι (σκόπιμα

φουσκωμένες) τιμές των ακινήτων απαι-

τούσαν από τον μέσο Έλληνα να εργα-

σθεί για δύο ή τρεις ζωές ώστε να

μπορέσει να στεγαστεί. Για τον λόγο

αυτό στερούνται σοβαρότητας οι από-

ψεις που χαρακτηρίζουν ως απερίσκε-

πτο κάθε δανειολήπτη στεγαστικού

δανείου. 

Οι πολιτικές όμως που ακολούθησαν οι

μνημονιακές κυβερνήσεις από το 2010

και μετά, επέφεραν την βίαιη φτωχοποί-

ηση της συντριπτικής πλειονότητας του

ελληνικού λαού. Έτσι εκατομύρια δα-

νειολήπτες βρίσκονται να χρωστούν

στις τράπεζες τεράστα ποσά, σε προ-

φανή αναντιστοιχία με τις σημαντικά κα-

τώτερες τρέχουσες εμπορικές τιμές

των ακινήτων που είχαν αγοράσει, την

στιγμή που τα εισοδήματά τους έχουν

καταβαραθρωθεί και καθιστούν αδύ-

νατη ακόμη και αυτή την επιβίωσή

τους. Οι τράπεζες όμως απαιτούν τα

λεφτά τους. 

Καταργείται ουσιαστικά 

κάθε προστασία

Δεν τρέφει βέβαια κανείς αυταπάτες ότι

το κράτος θα φρόντιζε (ως ώφειλε) να

στηρίξει τους αδύναμους πλέον πολί-

τες. Η επιλογή της ολιγαρχίας και του

πολιτικού της (υπηρετικού) προσωπικού

ταυτίστηκε με τα συμφέροντα των τρα-

πεζών.  Ακόμα και ο νόμος για τα υπερ-

χρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)

αφορά ένα μικρό ποσοστό των δανει-

οληπτών, ενώ εξαιρεί όσους έχουν εμ-

πορική ιδιότητα. Οι διατάξεις που

προστάτευαν αποτελεσματικά την

κύρια κατοικία, αλλά και  κάθε ακίνητο

για χρέη έως 200.000 ευρώ δεν ισχύουν

πιά. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 (και για ένα

μόνο χρόνο) ισχύει ο νόμος 4224/2013

ο οποίος θέτει  ιδιαίτερα αυστηρές προ-

υποθέσεις για την προστασία της κύριας

(και μόνον) κατοικίας από πλειστηρια-

σμούς και ουσιαστικά  αποτελεί το με-

ταβατικό στάδιο για την πλήρη

απελευθέρωση των πλειστηριασμών.

Τώρα η τράπεζα μπορεί να βγάζει στο

σφυρί την πρώτη κατοικία αν ο οφειλέ-

της έχει καταθέσεις πάνω από 15.000

ευρώ(!) ή ακίνητη περιουσία πάνω από

270.000 ευρώ, ενώ  όποιος έχει εισοδή-

ματα που μόλις υπερβαίνουν το ποσό

του επιδόματος ανεργίας, είναι υποχρε-

ωμένος να καταβάλει μηνιαίες δόσεις

ίσες με το 10% των αποδοχών του. Καθ’

όλη τη διάρκεια δε της αναστολής πλει-

στηριασμών τα  οφειλόμενα τοκίζονται

κανονικότατα εξασφαλίζοντας έτσι την

αιώνια αδυναμία απεμπλοκής του δανει-

ολήπτη από τα χρέη του. Για δε τις κα-

τασχέσεις λόγω οφειλών προς το

δημόσιο ή τα ταμεία δεν υπάρχει καμ-

μία απολύτως προστασία. 

Σημειώνεται επίσης ότι ακόμα και εάν

γίνει ρευστοποίηση περιουσιακών στοι-

χείων (πλειστηριασμός) αλλά το τίμημα

δεν καλύψει το σύνολο της οφειλής, ο

δανειολήπτης συνεχίζει να χρωστάει.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις

πολύ χαμηλές τιμές των ακινήτων, απο-

τελεί ένα μοχλό πίεσης για να οδη-

γούνται οι δανειολήπτες στις νέες

“λύσεις” που προτείνει η Τράπεζα της

Ελλάδος, η οποία στο πλαίσιο του

νόμου 4224/2013  απέστειλε πρόσφατα

στις τράπεζες τον «μπούσουλα» για τα

«κόκκινα» δάνεια.

Κώδικας δεοντολογίας 

και συνεργασίας 

με μονομερές όμως όφελος

Ανατρέχοντας κανείς στον μπούσουλα

αυτό ή “κώδικα δεοντολογίας” της ΤτΕ

αντιλαμβάνεται ότι οι διαδικασίες συ-

νεννόησης με τους δανειολήπτες θα ξε-

κινάνε ακόμα και με την… υποψία της

καθυστέρησης, ενώ προβλέπει καινούρ-

γιες για τα ελληνικά δεδομένα διαδικα-

σίες, όπως η παραχώρηση της

ιδιοκτησίας του ακινήτου στην τρά-

πεζα, η οποία θα το ενοικιάζει ακολού-

θως στον ιδιοκτήτη (χρηματοδοτική

μίσθωση δηλαδή) με την πρόβλεψη ότι

ο οφειλέτης δύναται αργότερα να το ξα-

νααγοράσει αν μπορέσει να εξασφαλί-

σει νέο δάνειο(!). Προβλέπεται επίσης

κούρεμα υπό προϋποθέσεις που δεν δι-

ευκρινίζονται (προφανώς όταν η τρά-

πεζα δεν έχει άλλο μέσο πίεσης) ή

“σπάσιμο” του δανείου σε “βιώσιμο”

και “παγωμένο” με το δεύτερο να επι-

φέρει ρευστοποίηση περουσιακών στοι-

χείων του δανειολήπτη σε περίπτωση

που δεν βελτιωθούν τα έσοδά του. Κα-

θιερώνεται μεταξύ άλλων και μεταβί-

βαση της κυριότητας του ακινήτου σε

τρίτον αποπληρώνοντας έτσι μέρος ή το

σύνολο του δανείου με την υποχρέωση

του νέου ιδιοκτήτη να  αφήσει τον πα-

λαιό να παραμείνει στο ακίνητο για τρία

χρόνια (πληρώνοντας ενοίκιο φυσικά).

Μετά την πάροδο των τριών ετών ο δα-

νειολήπτης θα πρέπει να αναζητήσει

άλλη λύση στέγασης. 

Το «κλειδί» της νέας διαδικασίας, που

σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί από

τη 1η Ιανουαρίου του 2015, είναι η έν-

νοια του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη,

δηλαδή εκείνου που δίνει στην τράπεζα

όλες τις πληροφορίες για τα εισοδή-

ματα και τα περιουσιακά του στοιχεία,

αλλά και των «εύλογων δαπανών δια-

βίωσης».

Ουσιαστικά καλείται ο κόσμος  να “συ-

νεργαστεί” έτσι ώστε να μη χάσουν οι

τράπεζες τα λεφτά τους (και τους τό-

κους φυσικά). Να ζήσει το υπόλοιπο της

ζωής του στην ανέχεια και την αγωνία

της επιβίωσης, να υποθηκεύσει το μέλ-

λον των παιδιών του, ώστε οι τράπεζες

να εξασφαλίσουν ότι την φούσκα που οι

ίδιες συνέβαλαν να δημιουργηθεί και

την κατάρρευση της αγοράς των ακινή-

των θα την πληρώσουν  αποκλειστικά

αυτοί που δεν φέρουν καμμία ευθύνη,

δηλαδή οι δανειολήπτες.

Eπιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, το

“Εκτακτο Ειδικό Τέλος” επί των ακινή-

των - το περίφημο ΕΕΤΗΔΕ - που ήταν

προσωρινό “μόνο” για τα έτη 2011 -

2012, πήρε “παράταση” μόνο για το

2013 με το ΕΕΤΑ και ακολούθως μονι-

μοποιήθηκε με το νόμο 4223/13 που εν-

σωμάτωσε και τον ΦΑΠ και έτσι παγιο-

ποιήθηκε επί του συνόλου της ακίνητης

περιουσίας, ως ΕΜΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος

Ιδιοκτησίας Ακινήτων).

Δεν εξαιρεί ούτε την πρώτη κατοικία,

και αποσυνδέει την όποια φορολόγηση

από τη φοροδοτική δύναμη των Ελλή-

νων, που είναι κύρια Συνταγματική Επι-

ταγή. (αρθρ. 4 & 5).

Κατόπιν τούτων αποφασίσαμε να δημι-

ουργήσουμε την Πρωτοβουλία Πολιτών

ΒΒΒ ενάντια στις κατασχέσεις και στο

Φόρο Ακινήτων (Χαράτσι), επειδή πι-

στεύουμε ότι μόνη λύση είναι ο αγώνας

και η αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα.

Ενημέρωση, νομική στήριξη και κινημα-

τικές δράσεις αποτροπής πλειστηρια-

σμών σαν τελευταίο μέσο προστασίας

των κατοικιών μας ανεξάρτητα αν αυτοί

προέρχονται από χρέη προς το δημόσιο

ή τα ασφαλιστικά ταμεία ή προς τους

ιδιώτες.   

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη -

εφορίας - ασφαλιστικού ταμείου.

Υ.Γ.  Προσεχώς θα δημοσιεύσουμε οδη-
γίες πρώτων ενεργειών και ανακοίνωση
διοργάνωσης της πρώτης μας συγκέν-
τρωσης

Κώστας Βενετσάνος

Μίλτος Καλαντζής

Γιάννης Περακάκης

Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΒΒ

ενάντια στις κατασχέσεις και στο χαράτσι

Και εξαθλιωμένοι και “συνεργάσιμοι”
Τώρα η τράπεζα μπορεί να βγάζει στο σφυρί και την πρώτη κατοικία

Εκλογική αλληλογραφία από τα ΕΛΤΑ  

Kεντρικό Κατάστημα Γλυφάδας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής αν-

τικειμένων σε ειδικά προνομιακές τιμές με στόχο την άμεση,

ασφαλή και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διακίνηση προεκλογικού

υλικού στην εκλογική αναμέτρηση για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς

και σ’ αυτή των Ευρωεκλογών.

Ειδικότερα τα ΕΛΤΑ παρέχουν σε κόμματα, εκλογικούς συνδυασμούς και υποψηφίους,

τις υπηρεσίες Ad Post (ομαδική αλληλογραφία με διεύθυνση παραλήπτη) και Unaddressed

Mail (ομαδική αλληλογραφία χωρίς διεύθυνση παραλήπτη).

Οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής: 

•  Ad Post - Προσωποποιημένη επικοινωνία με 100€  τα 1.000 αντικείμενα.

•  Unaddressed Mail - Στοχευμένη ενημέρωση με 65€ τα 1.000 αντικείμενα.

Το σύνολο του δικτύου Πωλήσεων των ΕΛΤΑ, και το προσωπικό των Ελληνικών Ταχυ-

δρομείων σε όλη τη χώρα, είναι όπως πάντα στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για κάθε

υποστήριξη. 

ΜΕ  ΤΙΜΗ

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΙΝ.6974894307, ΤΗΛ.2108981144
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ραφήνα 11-04-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 3844

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
GR - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ -ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ: Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πι-
κερμίου προκηρύσσει Επαναληπτικό,
Ανοικτό, Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνι-
σμό για την προμήθεια καυσίμων για
την κάλυψη των αναγκών κίνησης
των οχημάτων και θέρμανσης των
εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας
– Πικερμίου και των εποπτευόμενων
νομικών προσώπων αυτού οικονομι-
κού έτους 2014.
Αναθέτουσα Αρχή - φορείς: 1.
Δήμος Ραφήνας –Πικερμίου, Αρα-
φηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα.
Αναθέτει και για λογαριασμό των
εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού,
ήτοι: 2. Δημοτικός Οργανισμός Πο-
λιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλον-
τος (ΔΟΠΑΠ), Χρυσοστόμου
Σμύρνης, Θέση Σκαλοπάτι, Τ.Κ.
19009 Ραφήνα, 3. Κοινωνικής Μέρι-
μνας & Προσχολικής Αγωγής (ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ), Λ.
Δημοκρατίας 8, Τ.Κ. 19009, Ρα-
φήνα, 4. Πρωτοβάθμια Σχολική Επι-
τροπή, Αραφηνίδων Αλών 12,
19009 Ραφήνα και 5. Δευτεροβάθ-
μια Σχολική Επιτροπή, Αραφηνίδων
Αλών 12, 19009 Ραφήνα.  
Κατηγορία/περιγραφή/προϋπολογι-
σμός: Ο ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός της προμήθειας ανέρχεται σε
310.609,96 € (περιλαμβάνεται δι-
καίωμα προαίρεσης 15%), πλέον
23% Φ.Π.Α.: 71.440,29 €, σύνολο

382.050,25 €, και  χωρίζεται σε τέσ-
σερις (4) Ομάδες (Α-Δ) η οποία
αφορά συγκεντρωτικά  όλους τους
φορείς για τα ακόλουθα είδη:
Ομάδα Α: Πετρέλαιο Κίνησης, cpv:
09134100-8, ποσότητα: 196.949
λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α:
213.295,76 €, (φορείς: 1, 2 και 3) 
Ομάδα  Β: Βενζίνη Αμόλυβδη, cpv:
09132100-4, ποσότητα: 11.500
λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α: 15.571,00
€, ( φορέας: 1)
Ομάδα  Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης,
cpv: 09135100-5, ποσότητα: 81.144
λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α.: 79.845,70
€ (φορείς: 3, 4  και 5)
Ομάδα Δ: Βενζίνη super,
cpv:09132100-4, ποσότητα: 1.380
λίτρα, κόστος προ Φ.Π.Α: 1.897,50
€, (φορέας: 1)
Δικαίωμα Προαίρεσης: Δύναται  η
άσκηση δικαιώματος προαίρεσης
έως 15% από όλους τους φορείς.
Συμπεριλαμβάνεται στις ποσότητες
και στο κόστος όλων των προανα-
φερόμενων ομάδων και ανέρχεται
στο  ποσό των 40.514,34 € προ
Φ.Π.Α. Η άσκησή του,  εφόσον
υπάρξει, τοποθετείται χρονικά
εντός του χρόνου υλοποίησης της
προμήθειας,  δηλαδή εντός του
έτους 2015.
Κριτήριο κατακύρωσης: Το μεγαλύ-
τερο προσφερόμενο ποσοστό έκ-
πτωσης σε ακέραιες μονάδες στα
εκατό (%) επί της μέσης λιανικής
τιμής πώλησης του είδους κατά την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή κάθε
φορά διαμορφώνεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων για τα υγρά καύσιμα.  
Προϋποθέσεις /Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/ Οικονομικά – Τεχνικά
Χαρακτηριστικά: Όπως  περιγρά-
φονται στα άρθρα 6 και 7 στην υπ’
αρ. 3844/2014 αναλυτική Προκή-
ρυξη.

Ισχύς των Προσφορών: Δύο (2)
μήνες τουλάχιστον, αρχής γενομέ-
νης από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού. Προσφορά
με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν θα
γίνεται δεκτή. Εναλλακτικές προ-
σφορές  και αντιπροσφορές δε θα
γίνονται δεκτές.
Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδο-
σης: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα
παραδίδεται στις εγκαταστάσεις
των Νομικών Προσώπων με φρον-
τίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα
του προμηθευτή, εντός των δύο
επόμενων εργάσιμων ημερών, σε
ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών
τους, μετά από τη σχετική παραγ-
γελία του παραλήπτη και για όποια
ποσότητα ζητηθεί. Οι παραγγελίες
θα δίδονται τμηματικά και οι ποσό-
τητες είναι ενδεικτικές και όχι δε-
σμευτικές για τα Νομικά Πρόσωπα,
δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα
ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τις
ανάγκες των υπηρεσιών των νομι-
κών προσώπων.
Η τροφοδοσία των οχημάτων της
αναθέτουσας αρχής με πετρέλαιο
κίνησης και βενζίνη θα γίνεται :
Για τον Δήμο Ραφήνας : α) με πα-
ράδοση των ποσοτήτων σε ειδικές
για τον σκοπό αυτό δεξαμενές του
Δήμου που βρίσκονται εντός των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Ρα-
φήνας με φροντίδα, μεταφορικά
μέσα και έξοδα του προμηθευτή β)
στο πρατήριο του αναδόχου 
Για τα νομικά πρόσωπα :  α) με πα-
ράδοση των ποσοτήτων στις εγκα-
ταστάσεις του φορέα που
βρίσκονται εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Ραφήνας με
φροντίδα, μεταφορικά μέσα και
έξοδα του προμηθευτή β) στο πρα-
τήριο του αναδόχου  μετά από τη
σχετική παραγγελία του παραλήπτη
στην οποία θα αναφέρεται και ο
τόπος παράδοσης και για όποια πο-

σότητα ζητηθεί.
Χρονοδιάγραμμα: Η χρονική διάρ-
κεια  της σύμβασης είναι 12 μήνες
από την υπογραφή της .  Οι συμβά-
σεις με τον προμηθευτή ή τους προ-
μηθευτές που θα αναδειχθούν, θα
υπογραφούν από τον κάθε φορέα
προμήθειας ξεχωριστά.
Όροι χρηματοδότησης και πληρω-

μής: Χρηματοδότηση από ιδίους πό-
ρους έκαστου φορέα, πληρωμή
εντός  30 ημερών από την υποβολή
του τιμολογίου σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 4152/13.
Διάθεση των έγγραφων στοιχείων
του διαγωνισμού: Από την έδρα
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες
και μέσω του Διαδικτύου στην διεύ-
θυνση  http://www.anat-attiki.gr,. 
Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα υποβολής
των προσφορών: Υποβάλλονται
από τους συμμετέχοντες ή τους νό-
μιμους εκπροσώπους τους στην
έδρα του Δήμου  την 28-05-2014 και
ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.,
ή  αποστέλλονται με οποιοδήποτε
τρόπο, μέχρι την προηγούμενη
ημέρα από τη διενέργεια του δια-
γωνισμού. Γλώσσα της διαδικασίας
και όλων των στοιχείων αυτής είναι
η Ελληνική. Εάν ο διαγωνισμός δε
διεξαχθεί την παραπάνω αναφερό-
μενη ημερομηνία, θα διενεργηθεί
την επόμενη εργάσιμη ημέρα την
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Εγγυήσεις: Επί ποινή αποκλεισμού,
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό, ποσοστού 1% επί της προϋπο-
λογιζόμενης  δαπάνης  συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α και του δικαιώ-
ματος προαίρεσης) ήτοι ποσού
3.820,50 €. Αν η προσφορά  αφορά
μία η περισσότερες ομάδες,  ποσο-
στού 1% επί του αντίστοιχου  προ-
ϋπολογισμού της ομάδας ή των
ομάδων. Απευθύνεται στον Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου. Ο μειοδό-

της/ες υπογράφει συμβάσεις με το
Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο
για το τμήμα της προμήθειας που
τους αντιστοιχεί. Επί ποινή αποκλει-
σμού, εγγύηση καλής εκτέλεσης
ποσοστού σε 2%  επί της συμβατικής
αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. Εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
Με την υπογραφή της σύμβασης δύ-
ναται να χορηγείται στον προμη-
θευτή προκαταβολή σε ποσοστό
μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισό-
ποσης εγγύησης.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Υποβάλ-
λονται στο πρωτόκολλο του Δήµου
εγγράφως και απευθύνονται στον
Πρόεδρο της Επιτροπής που έκανε
το διαγωνισμό,  ως ακολούθως : 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγω-
νισµού. Μέσα στο µισό του χρονι-
κού διαστήµατος από την τελευταία
γνωστοποίηση (δηµοσίευση) της
διακήρυξης έως την ηµέρα διενέρ-
γειας του διαγωνισµού. Για τον κα-
θορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες
δηµοσίευσης της διακήρυξης και
της διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετά-
ζεται από την επιτροπή του διαγω-
νισµού και η σχετική απόφαση του
αρµοδίου οργάνου εκδίδεται το αρ-
γότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν από το διαγωνισµό. Οι ενι-
στάµενοι λαµβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης µε δική τους
φροντίδα. 
β) Κατά της νοµιµότητας της διεξα-
γωγής του διαγωνισµού ή της
συµµετοχής σε αυτόν. Μόνο από
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποι-
οδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
και για λόγους που ανακύπτουν
κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη

διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα
από την ηµέρα ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος του αντίστοιχου
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέ-
ρει αναβολή ή διακοπή του διαγω-
νισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την αρµόδια επι-
τροπή, η οποία υποβάλλει την έν-
σταση µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότησή της στην Οικονοµική
Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για
οιουσδήποτε άλλους από τους προ-
αναφερόµενους λόγους, δεν γίνον-
ται δεκτές. Η ένσταση κατά της
συµµετοχής κάποιου στο διαγω-
νισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά
από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται. 
Για την άσκηση προσφυγής κατά
των αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής  (Οικονοµικής Επιτροπής)
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε
συνδυασµό µε αυτές του άρθρου
227 του ίδιου Νόµου.  
Ημερομηνία αποστολής περίληψης
της προκήρυξης για δημοσίευση:
Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων την
11η/04/2014, στο τεύχος δημοσίων
συμβάσεων της  Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως την 14η/04/2014. Η
παρούσα θα αναρτηθεί στο πρό-
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.di-
avgeia.gov.gr/f/rafina_pikermi και στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. http://www.eprocure-
ment.gov.gr.
Πληροφορίες: Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες
(αρμόδια υπάλληλος: Σουχλέρη
Ευαγγελία, τηλ. 2294321031).   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:   10-4-2014
Aρ. Πρωτ.:  18632
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό , με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο  επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, σε συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς της Υπηρεσίας της με α/α
18/2014 μελέτης της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος με τίτλο «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥ-

ΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού
52.471,80€  και πιο συγκεκριμένα
για 711 στρέμματα αποψιλώσεων
κοινόχρηστων χώρων.

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε 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 Τε-
χνική Μελέτη με α/α  18/2014 και
την με αρ. Πρωτ. 17463/4-4-2014
σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 29 Απριλίου
2014 με ώρα έναρξης του διαγωνι-
σμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παρά-
δοσης των προσφορών 10.30 π.μ,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρ-
χίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-

λής της πραγματοποίησης του δια-
γωνισμού για άλλους σοβαρούς λό-
γους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού,
η διαγωνιστική διαδικασία θα επα-
ναληφθεί για την υπηρεσία: Αποψί-
λωση κοινόχρηστων χώρων για
πυροπροστασία, μετά την πάροδο
τριών (3)εργάσιμων ημερών , στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας,
(Λεωφ. Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή18) χωρίς καινούργια δημοσί-
ευση στον ίδιο τόπο και ώρα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα καταθέσουν προσφορά υποχρε-
ωτικά για ολόκληρη την ποσότητα
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό
2.623,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
με  κόστος 5 € από το Τμήμα Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από  Τρίτη 22-4-2014 έως Δευτέρα
28-4-2014 και ώρες   8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια   15 /04 /  2014
Αριθ.   Πρωτ 8189  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, προκηρύσσει Δημο-
πρασία πλειοδοτική, φανερή και
προφορική για την εκμίσθωση δη-
μοτικού κτιρίου (Νηπιαγωγείο), το
οποίο βρίσκεται στην περιοχή
«ΒΛΑΧΙΚΑ» της Δημοτικής Κοινό-
τητας Αναβύσσου του Δήμου Σα-
ρωνικού και  αποτελείται από:  ένα
(1) χωλ, ένα (1)γραφείο, δύο (2)αί-
θουσες και τέσσερα (4)WC, με

σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη
διεξαγωγή προγραμμάτων επαγ-
γελματικής κατάρτισης επιδοτού-
μενων ή μη (ανέργων,
εργαζομένων και επιχειρηματιών).
Η δημοπρασία θα  διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής, την Παρα-
σκευή  09 - 05 - 2014  και  ώρα
09:00π.μ.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
(κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζε-
ται το ποσόν των εκατό  πενήντα
(150,00) ευρώ. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό 10%  επί του ορίου της
πρώτης προσφοράς, υπολογιζό-
μενη για ένα έτος, δηλ. 180,00€.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81 και τους όρους της
αριθμ. 46/14 απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας  πα-
ρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,
ημέρες εργάσιμες  και ώρες  09:00-
13:00 Διεύθυνση Λ. Αθηνών &
Ρήγα Φερραίου Δημ. Κοιν. Καλυ-
βίων Τηλέφωνο 2299320359 FAX
2299048289 Αρμόδιος Υπάλληλος
Ευαγγέλου Τασία.

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α

Γεώργιος Β. Σωφρόνης
Δημ. Σύμβουλος

Υπεύθυνος Οικονομικών

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΞΚ-Σ5Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφαγι-
σμένες προσφορές και κριτήρια κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για
την εκτέλεση της “Υπηρεσίες συν-
τήρησης πρασίνου” αρ. μελ. 7/2014,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 187/2014
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και
τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, του
Π.Δ. 28/80 και της παρ. 9 του άρθρου
9 του Ν. 2623/1998, το άρθρο 72 του

Ν. 3852/10.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
204.996,21 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στο
Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 8η Μαΐου 2014
ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και
ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμ-
πειρία και παρέχουν εχέγγυα άρ-
τιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5%
επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης, δηλαδή 19.249,81 € και κατατί-
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
τηλ. 210 6604.719, (1ος όροφος)
ακι ώρες 09:00 - 14:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύ-
νει τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος
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EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

ZHTEITAI
κατοικία μέχρι 50

τ.μ. σε πολυκατοι-

κία ή ανεξάρτητο,

προς ενοικίαση

Τηλ. 6932 260205

Δυναμική και αποτελεσματική καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυ-

σήσει 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 ιδιαί-

τερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων

Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μα-

θητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ. 6906996694

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. & FAX. 2109631041

Email. stathatos@fitandgo.gr

ΕΛΑΣΤΙΚΑ:  CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝ-

ΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ

- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ -                            ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ -

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ                        

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :   ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩ-

ΡΕΑΝ 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 ΠΙ-

ΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριος με εμπειρία σε εστιατόρια ζητάει οποιαδή-

ποτε εργασία. Τηλ. 210 8992.642, 6983482726

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πι-
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

1. Τρεις μεγάλου σχήματος ζωγραφικοί πίνακες (μου-

σαμάς) θαλασσογραφία - τοπείο.

2. Το εξάτομο Παγκόσμιο Λεξικό των Εργων, με τους

δημιουργούς και τις δημιουργίες των έργων τους (Λο-

γοτεχνία, Μουσική, Ευρεσιτεχνία κλπ. με ευρύτατες

περιλήψεις και ευρετήρια).

3. Περί τα εκατό καινουργή τομίδια των αρχαίων κλα-

σικών (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) Ελευθερου-

δάκης.

5. Το 9τομο Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (Δη-

μητράκου) φθαρμένο μερικώς.

Πληροφορίες κ. Τάσος 21 8954.996 ώρες 8 - 10 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17 
11743 Αθήνα
Τηλ.: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονοική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «Επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6
του Ν.3668/08 (ΚΔΕ) για την ανά-
θεση του έργου «Κατασκευή αγω-
γών απορροής ομβρίων υδάτων
οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση»,
με προϋπολογισμό  1.845.000,00
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την
μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη ερ-
γασιών):
Δαπάνη Εργασιών: 1.050.099,45€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 189.017,90€
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. +
Ο.Ε.): 185.867,60€
Φόρος προστιθέμενης Αξίας:
345.000,00€.
1. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες
εργασιών:
1η) Χωματουργικά – Αντιμετώπιση
υδάτων – Αντιστηρίξεις – Σήμανση
– Ασφάλιση – Αποκαταστάσεις –
Εργασίες οδοποιίας – Οδοστρωσίας
– Λοιπές προστατευτικές κατα-
σκευές, δαπάνης 379.690,45€.
2η) Σωληνώσεις – Δίκτυα – Εργα-
σίες επισκευών, συντηρήσεων, λοι-
πών κατασκευών, δαπάνης
670.409,00€.
Το αντικείμενό του είναι η κατα-

σκευή του δικτύου αγωγών απορ-
ροής ομβρίων, ανάντη της οδού
Μεγ. Αλεξάνδρου και Λεωφόρου
Ανοίξεως – Σταμάτας, που αποχε-
τεύει έκταση 17,7 εκτ. Από τη βό-
ρεια λεκάνη απορροής και όλη τη
νότια λεκάνη, δηλ. συνολική έκταση
47,8 εκτ. Και συνολικού μήκους
2.169μ. 
Αναλυτικά περιγράφονται παρα-
κάτω: 
- ΦΑ 1-8-14, μήκος 164μ στις οδούς
Περσέως - Πάρου
- ΦΑ 1-8-15, μήκος 446μ στις οδούς
Πανοράματος - Δωδώνης - Πόντου -
Ζαγορίου
- ΦΑ1, μήκος 773μ στις οδούς Πλα-
τεία Ανοίξεως - Σταμάτας - Μεσο-
λογγίου
- ΦΑ117, μήκος 151μ. στις οδούς Μ.
Αλεξάνδρου - Κοιμ. Θεοτόκου
- ΦΑ1-20, μήκος 254μ. στις οδούς Β.
Ηπείρου - Βουτσέλη
- ΦΑ1-31, μήκος 88μ. στην οδό
Βουλγαροκτόνου
- ΦΑ1-32, μήκος 238μ στις οδούς
Νυμφών – Αναχωρητών 
- ΦΑ1-32-2, μήκος 55μ. στην οδό
Λυκαβηττού
Συνολικά θα κατασκευασθούν εννέα
αγωγοί που θα συμβάλλουν στους
ήδη υπάρχοντες από το έργο «Κατα-
σκευή αγωγών απορροής όμβριων
υδάτων οδού Μ. Αλεξάνδρου, της
Κοινότητας Άνοιξης» το οποίο έχει
εκτελεστεί από την πρώην Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττι-
κής. Κατά μήκος των αγωγών και σε
χαρακτηριστικές θέσεις προτείνονται
κατάλληλα φρεάτια επίσκεψης. Για
τη συλλογή της επιφανειακής απορ-
ροής προτείνονται προκατασκευα-
σμένα φρεάτια υδροσυλλογής είτε
εκατέρωθεν κάθε αγωγού (ανά
ζεύγη) είτε μεμονωμένα σε μια

πλευρά τους και σε μέγιστη από-
σταση της τάξης των 60μ. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
13/05/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
έργων της Π.Ε.Α.Α. (17ο χλμ. Λ.
Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος
όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτρο-
πής. Σε περίπτωση που δεν πραγ-
ματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδια-
φερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX. 
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημο-
σίων Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκου
στην 2η, 3η ή 4η (υπό τις προϋπο-
θέσεις του νόμου) τάξη για έργα κα-
τηγορίας Υδραυλικών και στη 1η,
2η ή 3η (υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου) τάξη για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας.
4. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στο
Μ.Ε.Ε.Π. εφ’ όσον ανήκουν στην
2η, 3η, 4η (υπό τις προϋποθέσεις
του νόμου) τάξη για έργα κατηγο-
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ. που ανήκουν στην 1η, 2η ή
4η (υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ.
4.1. Επίσης για την κατηγορία τη
Οδοποιίας γίνονται δεκτές και Κοι-
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας). 

5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ-
γεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δε-
κτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρω-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και
η σύναψη της σχετικής σύμβασης
υπάγεται στη διαδικασία διαστεύ-
ρωσης στοιχείων του άρθρου 33
του ίδιου νόμου. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 2007 – 2013 μέσω Π.Δ.Ε. και
υπόκειται στις κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά περι-
λαμβανομένης της κράτησης 6%ο
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93). 
8. Δυνατότητα χορήγησης προκα-
ταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ.51 του Ν.3669/08 (κατ’
εφαρμογή του άρθρου 242 παρ. 3
του Ν.4072/12 – ΦΕΚ 86Α/11-4-
2012), με μέγιστο ποσοστό 5% επί
της σύμβασης. 
9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 28.550,18 ευρώ, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08
και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στον φόρο κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της. 
10. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-

μική προσφορά όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε (12) δώδεκα
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα έξι μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
13. Δικαιολογητικά για την τεχνική
ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις
αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε.,
στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών. 
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη (2ος όρο-
φος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132005321, 2132005335, FAX επι-
κοινωνίας 210 6032993, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία Α. Γιώ-
της, όπου οι ενδιαφερόενοι μπο-
ρούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημο-
πράτησης, καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, μέχρι και την
08/05/2014. 
Αθήνα 11/04/14
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Aριστούχος, 

απόφοιτος 

πανεπιστημίου 

Derby Αγγλιας και  

σχολής Βακαλό, 

αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις

Σχεδιασμούς

Αναδιαμορφώσεις

εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία

Ελένη Βρη     

Τηλ.  6932900353



20 ΣΕΛΙΔΑ - 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής 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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), 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

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 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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. . . γ ια την υγειά μας

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),  με ευ-

καιρία των επερχόμενων ημερών του Πάσχα, έχει εκπο-

νήσει ειδικό πρόγραμμα κάλυψης του Εθνικού Οδικού

Δικτύου που περιλαμβάνει την ανάπτυξη σε συγκεκρι-

μένα σημεία τόσο Κινητών Μονάδων Επείγουσας Προ-

νοσοκομειακής Ιατρικής όσο και Ασθενοφόρων. 

Παράλληλα, επισημ αίνει κάποια βασικά σημεία πρόλη-

ψης των συνηθισμένων ατυχημάτων της περιόδου. 

Σημειωτέον ότι το Ε.Κ.Α.Β. είναι παρών 365 ημέρες το

χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα 24 ώρες την ημέρα! (το

166 μπορείτε να το καλείτε χωρίς χρέωση είτε από κι-

νητό είτε από σταθερό τηλέφωνο-ακόμη και από τηλε-

φωνικό θάλαμο χωρίς χρήση τηλεκάρτας). 

Αρκεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να ακολου-

θήσετε τις οδηγίες σωστής χρήσης του 166 / Ε.Κ.Α.Β.:

- δηλώστε τον Αριθμό Τηλεφώνου (Κινητό ή Σταθερό)

από το οποίο καλείτε,

- όταν τηλεφωνείτε από κινητό τηλέφωνο πρέπει να

πείτε από ποια περιοχή καλείτε (π.χ. πόλη - χωριό κλπ),   

-δώστε την ακριβή διεύθυνση, την περιοχή και κάποιο

χαρακτηριστικό σημείο (π.χ. εκκλησία - σχολείο κ.λ.π.)

για να σας βρει πιο εύκολα και πιο γρήγορα το ασθενο-

φόρο, 

- πείτε πόσα θύματα υπάρχουν (αν πρόκειται για τροχαίο

ατύχημα ή άλλο), 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: O εκνευρισμός και η αναστάτωση,  είναι

δικαιολογημένη· παρ’ όλα αυτά προσπαθήστε να μείνετε

ψύχραιμοι. Η εριστική συμπεριφορά δεν θα λύσει το

πρόβλημά σας. Το Ε.Κ.Α.Β. χρειάζεται τη βοήθειά σας

για να σας βοηθήσει καλύτερα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε φάρσες στο 166· είναι εγκλη-

ματική ενέργεια. Όταν εσείς θα γελάτε κάποιος άλλος

θα κινδυνεύει αβοήθητος. Μιλήστε στα παιδιά σας γι'

αυτό, αξίζει τον κόπο. (Όλες οι τηλεφωνικές διαλέξεις

καταγράφονται).

Βασικές οδηγίες Πρόληψης Ατυχημάτων

και πρόγραμμα Κάλυψης του Οδικού Δικτύου

- χρήση ζώνης για όλους τους επιβάτες, 

- όχι χρήση αλκοολούχων ποτών (βασική αιτία ατυχημάτων

το Πάσχα- Η κατανάλωση ικανής ποσότητας αλκοολούχων

ποτών απαιτεί τουλάχιστον 10 ώρες διάστημα για την ανά-

κτηση και πάλι της ικανότητας οδήγησης. Είναι μεγάλη

πλάνη ότι με 3-4 ώρες ύπνου τα πράγματα τακτοποιούνται.)

- όχι βιασύνη, διατηρείτε μικρές ταχύτητες (ειδικά σε κα-

τοικημένες περιοχές),

- μεγάλη προσοχή (στις κατοικημένες περιοχές) σε ποδη-

λάτες & πεζούς με έμφαση στα  

παιδάκια και στους ηλικιωμένους,   

- όχι υπερφόρτωση αυτοκινήτου, 

- όχι στα άσκοπα προσπεράσματα γοήτρου, 

- χρήση ζώνης για όλους τους επιβάτες, 

- κατάλληλη προστασία παιδιών (ζώνη, ειδικό κάθισμα),

- χρήση ΚΡΑΝΟΥΣ και στολής προστασίας (για τους δικυ-

κλιστές),

- μη χρησιμοποιείτε την Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης.  

Πρόληψη Ακτοπλοϊκών ατυχημάτων:

Ο επόμενος πολύ διαδεδομένος τρόπος μετακίνησης κατά

τις ημέρες του Πάσχα, είναι αυτός με τα κάθε είδους πλοία.

Το Ε.Κ.Α.Β. σας προτείνει: 

- να επιδεικνύετε την ανάλογη προσοχή τόσο κατά την επι-

βίβαση (όσο και κατά την αποβίβαση) των πεζών, ειδικά

όταν γίνεται από την ίδια πόρτα και ταυτόχρονα με τα οχή-

ματα,

- να μην μένετε μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμη και σε πολύ μι-

κρές διαδρομές,

- πάντα να είστε ενήμεροι για το που βρίσκονται τα σωσί-

βια(ενηλίκων αλλά και τα ειδικά παιδικά στην ανάλογη πε-

ρίπτωση),

- να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα παιδιά,

- να έχετε υπόψη σας το που βρίσκονται οι χώροι συγκέν-

τρωσης σε περίπτωση ανάγκης (υπάρχουν οι ανάλογες ση-

μάνσεις).

Πρόληψη ατυχημάτων από βεγγαλικά:

Ο κίνδυνος είναι γνωστός και τα ατυχήματα από ακρωτη-

ριασμούς και θανάτους πολλά. Ιδιαίτερη έκκληση απευθύ-

νει το Ε.Κ.Α.Β. σε περιοχές με "έθιμο" χρήσης επικίνδυνων

υλικών (π.χ. Κάλυμνος, Αγρίνιο κλπ)  που έχουν οδηγήσει

σε τραγωδίες. Η συμβουλή απλή: μη χρησιμοποιείτε βεγ-

γαλικά και κροτίδες!

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Πρόληψη Ατυχημάτων & Ειδικό Πρόγραμμα Κάλυψης

Εθνικού Οδικού Δικτύου με έκτακτα μέτρα

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• 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
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Για μια ακόμη φορά η

ομάδα Optimist του Ν.Α.Ο.Β.

κατάφερε να κλέψει τις εν-

τυπώσεις με την εξαιρετική

αγωνιστική της παρουσία,

στο περιφερειακό πρωτά-

θλημα της Αθήνας, το οποίο

διεξήχθη με μεγάλη επιτυ-

χία στους Ν.Ο.Κ. Βουλιαγ-

μένης και Ν.Α.Ο. Βάρης

Βάρκιζας από 22 μέχρι 30

Μαρτίου. Ταυτόχρονα, το

πρωτάθλημα αποτελούσε

και πρόκριση για το Πανελ-

λήνιο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, πραγματο-

ποιήθηκαν 15 ιστιοδρομίες,

με πολύ καλές συνθήκες

ανέμου σχεδόν όλες τις

μέρες και έλαβαν μέρος συ-

νολικά 190 αθλητές και

αθλήτριες από την περιφέ-

ρεια της Αθήνας. 

11 αθλητές του Ν.Α.Ο.Β.

από τους συνολικά 15 που

έλαβαν μέρος, πήραν την

πρόκριση για το Πανελλή-

νιο, με τον Τέλη Αθανασό-

πουλο να καταλαμβάνει την

1η θέση και μάλιστα με με-

γάλη βαθμολογική διαφορά

από τον 2ο. Ο Νικόλαος

Γκιώνης κατετάγη 5ος και ο

Νικόλαος Καραγιαννίδης

10ος. 

Στα κορίτσια η Χρύσα Μαρί-

νου κατέλαβε την 7η θέση,

η Βικτωρία Σμυρνιούδη

11η,  η Ναταλία Καλπάκα

12η και η Ελένη Λιόκη την

38η. 

Στην κατηγορία Laser 4.7

προκρίθηκε η αθλήτρια του

ΝΑΟΒ Αθηνά Τερζόγλου.

Ο Τέλης Αθανασόπουλος του ΝΑΟΒ 

1ος στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Αθήνας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε

η εκδήλωση αφιερωμένη

στη “Διαφορετικότητα”, που

οργάνωσε το Τμήμα Αθλητι-

σμού του (Ν.Π.Δ.Δ) “ Θορι-

κός” σε συνεργασία με το

Κ.Π.Δ.Α.Α.Α. Λαυρίου/Ελ-

ληνικός Ερυθρός Σταυρός

στο Κλειστό Γυμναστήριο

Λαυρίου. 

Πριν και κατά την εκδήλωση

διενεργούντο παιδιατρικές

και ορθοπεδικές εξετάσεις

των “Γιατρών του κόσμου”

σε σύνολο  85 παιδιών. Στη

συνέχεια ο διευθυντής του

Κλειστού Γυμναστηρίου

Κώστας Πανταζής καλωσό-

ρισε τους παρευρισκόμε-

νους και ευχαρίστησε τον

Διευθυντή του Κ.Π.Δ.Α.Α.A

Κ. Βασίλη Λυρίτση για την

συνεργασία στη διοργά-

νωση της εκδήλωσης

καθώς επίσης και τον Καθη-

γητή Φυσικής Αγωγής Σταυ-

ριανό Κυριάκο. Οι

παρουσιάσεις και οι προ-

σφωνήσεις έγιναν σε τρεις

γλώσσες (ελληνικά, αφγα-

νικά και κουρδικά). Τα παι-

διά ξεκίνησαν τη γιορτή με

την συνεργασία Μ.Κ.Ο. “Αί-

τημα”, την “ΆΡΣΙΣ”, το

“Μίτο” και μετά ακολούθη-

σαν οι αγώνες μεταξύ των

ομάδων βόλεϊ, των Κούρ-

δων με την γυναικεία ομάδα

Α.Σ Λαυρίου, και των Αφγα-

νών με την ομάδα ανδρών

Α.Σ Λαυρίου. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα η έν-

νοια του «ευ αγωνίζεσθαι»

και της συνέργειας των

λαών.  

“ΔΩΣΕ ΠΑΣΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ”
Μια εκδήλωση για τη διαφορετικότητα στη Λαυρεωτική



ΕΒΔΟΜΗ 19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

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

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΛ6-7ΜΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 17/04/2014
Αρ. Πρωτ.: 8553
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο  : 210 6622379 εσ. 156
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ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανοι-
κτός διεθνής διαγωνισμός για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩ-
ΠΙΑΣ» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/20/2012
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας και καλύπτε-
ται από τη συμφωνία περί δημοσίων
συμβάσεων 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η προμήθεια εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία
κεντρικού μετρητικού συστήματος
υδροδότησης και διατάξεων μέτρη-
σης παρακολούθησης και αυτομά-

του ελέγχου των υδραυλικών παρα-
μέτρων όπως αυτά περιγράφονται
στο τεύχος των Τεχνικών Προδια-
γραφών. Σκοπός του έργου είναι η
συνεχής παρακολούθηση του δι-
κτύου ύδρευσης μέσω του εντοπι-
σμού διαρροών και της μέτρησης
της κατανάλωσης.  Το αντικείμενο
της προμήθειας περιγράφεται ανα-
λυτικά στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών και των λοιπών συμ-
βατικών τευχών.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους παρακάτω
κωδικούς (CPV): 32440000,
48781000, 71631430, 48982000,
32580000, 30232110, 31154000,
31216100, 80340000, 65130000,
38431300
Η παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών θα γίνει εντός των διοικητι-
κών ορίων του Δήμου Κρωπίας που
είναι ο αναθέτων φορέας της σύμ-
βασης και ανάδοχος του όλου
έργου.
Οι προσφορές θα αφορούν υποχρε-
ωτικά το σύνολο της προμήθειας,
ενώ εναλλακτικές προσφορές δεν
θα γίνονται δεκτές. 
Για τη σύνταξη των τεχνικών προ-
διαγραφών έχει γίνει χρήση των αν-
τίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
παρέχονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την Τετάρτη
21 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00, με
προϋπολογιζόμενο κόστος 40,00 €
που θα απο-δίδονται στο κατάστημα
αναπαραγωγής των εγγράφων.  
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και
ώρα 10:00-10:30, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφο-
ρική) ορίζεται η ελληνική. Περισσό-
τερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και
ώρα 10:30 στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου. Στην αποσφράγιση των
προσφορών μπορούν να παρευρί-
σκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμι-
μοι εκπρόσωποι τους φέροντας τα
απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογι-
σθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των  593.800,00 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23% και χωρίς την
ύπαρξη δικαιωμάτων προαίρεσης.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί
του συνολικού προϋπολογισμού και
συμπε-ριλαμβανομένου του ΦΠΑ
23%. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλε-

σης και καλής λειτουργίας ανέρ-
χονται σε ποσοστά 10% και 2% αν-
τίστοιχα, αμφότερων επί της
συμβατικής αξίας της σύμβασης και
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
που αναλογεί. Περισσότερες πλη-
ροφορίες δίνονται στο αντίστοιχο
άρθρο των αναλυτικών όρων Διακή-
ρυξης.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
του τίτλου θα γίνει από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και από Εθνικούς Πόρους
στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ
2007-2013» μέσω ΠΔΕ στο οποίο
έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ
393343.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώ-
σεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή
κοινοπραξίες, ημεδαπής ή αλλοδα-
πής  προέλευσης και εφόσον πλη-
ρούν τους όρους των αντίστοιχων
άρθρων των αναλυτικών όρων Δια-
κήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οι-
κονομικών φορέων (εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μη-
τρώο), την οικονομική και χρηματο-
οικονομική καθώς και την τεχνική
τους ικανότητα, αναφέρονται ανα-
λυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των
όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-

τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογια-
κές ημέρες από την αναφερόμενη
ημερομηνία παραλαβής των προ-
σφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον οικονομικά συμφέρουσα προ-
σφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια
που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές. 
Αρμόδιος φορέας για τις διαδικα-
σίες προσφυγής είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δ. Κρωπίας με στοι-
χεία επικοινωνίας τα αναφερόμενα
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με
την υποβολή προσφυγών δίνονται
στο αντίστοιχο άρθρο των αναλυτι-
κών όρων της διακήρυξης. Αρμόδια
υπηρεσία όπου παρέχονται πληρο-
φορίες για την υποβολή προσφυ-
γών είναι το Γραφείο Προμηθειών
του Δ. Κρωπίας, στα στοιχεία που
αναφέρονται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερό-
μενους ότι η παρούσα σύμβαση δεν
δύναται να ανανεωθεί.
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 10.04.2014
Ημερομηνία αποστολής της προκή-
ρυξης στον Ελληνικό τύπο
17.04.2014

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τουρ-

νουά μπιλιάρδου Open Different 9 Ball, του

μεγαλύτερου διεθνούς τουρνουά που έχει

γίνει μέχρι σήμερα στην χώρα μας. Διοργά-

νωση που θα φιλοξενήσει μερικά από τα με-

γαλύτερα ονόματα του κόσμου. 

Ο 32χρονος Νίκος Οικονομόπουλος, ο Έλ-

ληνας Πρωταθλητής Ευρώπης του μπιλιάρ-

δου, 6ος στην παγκόσμια κατάταξη του

9μπαλου, κάλεσε και ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμά του, παίκτες θρύλοι του αθλήμα-

τος, που θ’ αγωνισθούν στο «αγωνιστικό

του σπίτι», στην Αμφιθέα, στο Different

(Λεωφ. Αμφιθέας 101, στο Παλ. Φάληρο),

την έδρα του Αθλητικού Ομίλου Μπιλιάρδου

Αμφιθέας.  

Οι τρεις κορυφαίοι παίκτες του 9μπαλου και

ο ένας του σνούκερ που θα αγωνισθούν στο

Different 9 Ball Tournament 2014 είναι:

• ο Ραλφ Σούκε (Ralph Souguet), Γερμανός,

2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής 

• ο Νιλς Φεγιέν (Niels Feijen), Ολλανδός, 1

φορά παγκόσμιος πρωταθλητής και 4 πρω-

ταθλητής Ευρώπης,

• ο Καρλ Μπόγες (Karl Boyes), Άγγλος, 1

φορά παγκόσμιος πρωταθλητής    

• ο Σέιν Βαν Μπόενινγκ (Shane van Boen-

ing), Αμερικανός, νικητής σε 5 U.S. Open και

Νο 1 στις ΗΠΑ,

• ο Τόνι Ντράγκο (Tony Drago), από την

Μάλτα, ένας θρύλος του σνούκερ, με πε-

ριορισμένες εμφανίσεις στο 9άμπαλο.  

Η συμμετοχή αναμένεται να φθάσει τους

180 ! αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, ένας εν-

τυπωσιακός αριθμός που αποτελεί ρεκόρ,

καθώς ο προηγούμενος ήταν 110. Στην Αμ-

φιθέα θα βρεθούν 20 παίκτες από την

Κύπρο, 10 από τη Σερβία και την Κροατία, 2

από την Αγγλία, ενώ το παρόν θα δώσει και

το σύνολο του ελληνικού μπιλιάρδου, ανά-

μεσά τους φυσικά και οι δικοί μας Νίκος Οι-

κονομόπουλος, Άλεξ (Αλέξανδρος)

Καζάκης, Γιάννης Βασάλος, Νίκος Μαλάη

(Nick Malaj) και πολλοί - πολλοί άλλοι.

Το τουρνουά θα χωριστεί σε 8 κατηγορίες

32 αθλητών και από την κάθε μια θα προ-

κρίνονται οι τέσσερις πρώτοι που θα φτά-

νουν στα 9 νικηφόρα παιχνίδια. Στην φάση

των 32 και μέχρι το τέλος του τουρνουά οι

παίχτες για να προκριθούν πρέπει να κερδί-

σουν 11 παιχνίδια. 

Αθλητικός Όμιλος Μπιλιάρδου Αμφιθέας 

Λεωφ. Αμφιθέας 101, Παλ. Φάληρο, τ. 210

9822532 

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα 

ή διαβάστε τη στο

διαδίκτυο

www.ebdomi.com

210 6030.655 - 210

8959.004 -

6937153052

www.ebdomi.com -

press@ebdomi.com

Η παγκόσμια στέκα του μπιλιάρδου στην Αμφιθέα,  Αττικής

Open Different 9 Ball Tournament (24 έως 28 Απριλίου)

AΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Κολύμβηση, Ποδηλασία,

Τρέξιμο

Kυριακή 4 Μαΐου, 8.30π.μ. Εκκίνηση πλαζ

Βουλιαγμένης.

Οι αποστάσεις που θα καλυφθούν είναι:

Super Sprint: 300μ κολύμπι, 6 χλμ ποδή-

λατο, 2χλμ τρέξιμο

Sprint: 750μ κολύμπι, 20χλμ ποδήλατο,

5χλμ τρέξιμο

Classic: 1,5χλμ κολύμπι, 40χλμ ποδήλατο,

10χλμ τρέξιμο

Τερματισμός: Και για τις 3 αποστάσεις θα

είνια μέσα στη Λιμνη Βουλιαγμένης σε ει-

δικά διαμορφωμένο χώρο.

Οι συμμετοχές κλείνουν την Τετάρτη

30/4/2014, Ανώτατος αριθμός συμμετε-

χόντων 200 αθλητές.

Α.Ο. ΒΑΡΗΣ 

“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Τμήμα Μπάσκετ

Μετά από μία ωραία εμφάνιση στο 2ο ημί-

χρονο η ομάδα της Βάρης κέρδισε στον Κο-

ρυδαλλό την Προοδευτική με σκορ 35-39 και

κατέλαβε την 3η θέση στον όμιλό της.

Οι παίκτριες του Α.Ο. ΒΑΡΗΣ:

ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΧΡ., 14(1), ΓΚΙΚΑ, ΖΑΧΑ-

ΡΙΔΗ 7, ΚΩΤΣΗ, ΜΠΙΛΑΛΗ 6, ΒΡΥΩΝΗ 2,

ΜΕΞΗ, ΑΔΑΜΑΚΟΥ, ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΣΤ. 2,

ΛΑΛΟΥΤΗ 8 (2).
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Σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και

ενωτικό κλίμα εξελίχθηκε η συ-

νάντηση των στελεχών της δημο-

τικής παράταξης του δημάρχου

Σπύρου Πανά, “Ανεξάρτητη Κί-

νηση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης” (ΑΚΙΒΒΒ), την περασμένη

Κυριακή.

Η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά

της νίκης, στις εκλογές της 18ης

Μαΐου, ήταν τα αισθήματα που κυ-

ριάρχησαν μεταξύ των υποψη-

φίων και των στελεχών της

παράταξης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν

ζητήματα που αφορούν στον προ-

γραμματισμό των επόμενων κινή-

σεων ενόψει των εκλογών, καθώς

επίσης και η τελική διαμόρφωση

του σχεδίου προγράμματος που

θα παρουσιαστεί στους πολίτες

και για το οποίο ήδη διενεργείται

ανοικτός δημόσιος διάλογος

(http://www.spirospanas.gr/). 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο ψηφοδέλτιο της ΑΚΙΒΒΒ συμ-

μετέχουν μέχρι σήμερα, (μετά τις

αλλαγές που σημειώνονται στον

αριθμό των υποψηφίων ύστερα

από τις νέες ρυθμίσεις του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών) οι παρακάτω

υποψήφιοι: 
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2. ΑΓΙΑΜΠΑΣΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

5. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

7. ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

8. ΒΑMΒΑΚΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

9. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

10. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

11. ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

12. ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

13. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 

14. ΔΙΔΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

15. ΔΟΞΑ ΜΙΧΑΕΛΑ

16. ΔΡΙΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

17. ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

18. ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

19. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

20. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

21. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

22. ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

23. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

24. ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

25. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ.

26. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ.

27. ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΩΤΗΣ 

28. ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

29. ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΙΖΑ

30. ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

31. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ  

32. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ Μιχ. ΝΙΚΟΣ 

33. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

34. ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

35. ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

36. ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

37. ΚΟΥΡΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

38. ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΟΥ ΤΙΝΑ 

39. ΚΡΟΜΥΔΑ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ

40. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ

41. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ

42. ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

43. ΜΑΚΡΗ-ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

44. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

45. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

46. ΜΑΥΡΩΤΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

47. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ.

48. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ

49. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ

50. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

51. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΑΝΑΗ

52. ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

53. ΝΟΥΛΑ ΒΙΚΥ

54. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

55. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

56. ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

57. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΒΙΒΗ 

58. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

59. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

60. ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

61. ΠΑΡΘΕΝΟΓΛΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ

62. ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

63. ΡΕΠΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

64. ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

65. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

66. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΜΗΣ

67. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

68. ΣΑΡΠΑΚΗ ΝΤΙΝΑ

69. ΣΙΝΑ ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ

70. ΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

71. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

72. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ

73. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

74. ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

75. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

76. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

77. ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

78. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ

79. ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

80. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

81. ΦΕΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

82. ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.

83. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΝ.

84. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Παρουσίαση υποψηφίων του Σπύρου Πανά


