Γιάννης Τόλιος

Σελίδα 16

Για μια “άλλη” Ευρώπη

ΠΛΑΣΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
υπέρ Κωνσταντέλλου

Σελίδα 7

Κατά συνείδηση
«Ψήφος κατά συνείδηση»!
ναι, αλλά ποιά «συνείδηση»;

Σε τοπικό έντυπο υποψηφίας του
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Λίγες ημέρες προ της πρώτης Κυριακής των Δημοτικών εκλογών, λάβαμε από φίλο προσκείμενο στον Γρηγόρη Κωνσταν-

Οι μάσκες έπεσαν! Η Νέα Δημοκρατία το δήλωσε
απερίφραστα – χωρίς καν ν’ αφήσει τους επισήμους υποψηφίους της, Κουμουτσάκο και Σπηλιωτόπουλο, να μιλήσουν: Υποστηρίζει Σγουρό στην
Περιφέρεια και Καμίνη στην Αθήνα.
Επομένως, όποια και όποιος ψηφίσει Σγουρό στην Περιφέρεια Αττικής και Καμίνη, στο Δήμο
Αθηναίων συμπαρατάσσεται με
την Ν.Δ. και την Κυβέρνηση.

του Κώστα
Βενετσάνου

Ψηφίζει στην ουσία Ν.Δ. Υπερψηφίζει την λιτότητα και τα μνημόνια.
Βάζει την ψήφο του στην μείωση
των μισθών και των συντάξεων.
Συνέχεια στη σελ. 2

τέλλο, απόσπασμα δήθεν δημοσκόπησης γνωστής και έγκυρης
εταιρίας δημοσκοπήσεων στον πίνακα της οποίας απεικονίζετο
η ...επιθυμητή για το συνδυασμό του Κωνσταντέλλου πλαστή
προτίμηση του εκλογικού σώματος.

Σελίδα 5

Στη Βάρη μπήκε Αποτελέσματα
η “βάση” για μια εκλογών στην
σύγχρονη πόλη Ανατ. Αττική
Σελίδες 12,13

Σελίδες 14, 17

ΕΒΔΟΜΗ
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«Ψήφος κατά συνείδηση»! ναι, αλλά ποιά «συνείδηση»;
Συνέχεια από τη σελ. 1
Υπερψηφίζει – υποστηρίζει την ανεργία, την υπερφορολόγηση και τα χαράτσια (το καλοκαίρι θα βαρέσουν οι καμπάνες – το γλωσσίδι της καμπάνας.
Ρωτήστε τους λογιστές σας: Φορολογούμενος με εισόδημα 23.000, που πλήρωσε πέρυσι 700 € φόρο εισοδήματος , φέτος θα πληρώσει 6.300! Τότε θα
καταλάβει τι υπερψηφίζει).
Ψηφίζοντας Σγουρό – που στις εκλογές του 2010, ο
Γ.Α. Παπανδρέου είχε πει πως αν δεν ψηφιστεί ο
Σγουρός, παραιτείται η Κυβέρνηση – ψηφίζεις παραμονή της Συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, για να
ολοκληρώσει την πολιτική της καταστροφής, του ξεπουλήματος, της υποτέλειας, της «παραίτησης από
κάθε ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας» κλπ.
Ψηφίζοντας, εν κατακλείδι, τις κυβερνητικές επιλογές της Ν.Δ. και του αποκόμματος του ΠΑΣΟΚ, ψηφίζεις την καταστροφική πορεία της χώρας, της
πάλαι ποτέ ένδοξης πατρίδας μας, της Ελλάδας και
των ηρωικών προγόνων μας, των Ελλήνων, την παράδοσή της στο Κεφάλαιο των αρπακτικών και τη με-

τατροπή της από υπερήφανο ανεξάρτητο κράτος, σε
θέρετρο των βορείων, που θα μπορεί να φέρει το λογότυπο «Η ωραία Ελλάς».
Μήπως υπερβάλω; Θα μου πει δικαιολογημένα, εκ
πρώτης όψεως, κάποιος: «Όλα αυτά θα τα κάνει ο
Σγουρός και ο Καμίνης;»
Κι ο Σγουρός και ο Καμίνης και ο Κωνσταντέλλος,
στα 3Β, και κάθε στήριγμα αυτής της κυβερνητικής
πολιτικής.
Στις λιθόκτιστες οικοδομές και στα γεφύρια το παράδειγμα γίνεται πιο ξεκάθαρο. Κάθε λιθάρι δεμένο αρμονικά με τ’ άλλα, στηρίζουν γερά το οικοδόμημα. Αν
βγάλεις μια πέτρα, ιδίως της οροφής, το οικοδόμημα
θα καταρρεύσει!
Γι’ αυτό οι επαναληπτικές εκλογές, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, κι ακόμα περισσότερο, οι εκλογές για το
Ευρωκοινοβούλιο έχουν μεγάλη βαρύτητα για τις πολιτικές εξελίξεις και βάρος για την συνείδησή μας!
- Αποχή σημαίνει λιποταξία
- Φοβική ψήφος, «κολλημένη» ψήφος, ανεύθυνη
ψήφος είναι ψήφος – βόλι στην καρδιά της Ανεξαρ-

Η ΑΠΟΧΗ είναι ΕΝΟΧΗ
l

Η αποχή δεν είναι αδιαφορία· δεν είναι διαμαρτυρία, είναι λιποταξία.

τησίας, της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας. Είναι ανέβασμα του βολτάζ στην ηλεκτρική καρέκλα του λαού
μας.
Είναι βέλος στην καρδιά της Ελλάδος!
«Κατά συνείδηση», λοιπόν. Αλλά ποιά συνείδηση!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Καθαρή νίκη της “Ανεξάρτητης
Κίνησης”
Σελ. 3
Φεστιβάλ θεατρικών ομάδων of
of Athens
Σελ. 4
Eυχαριστίες και ανακοινώσεις

Σελ. 6

“Δήμαρχο Βουλιώτη;” Αννα Μπουζιάνη Σελ. 8

Τα χέρια πάνω στο τραπέζι να
Σελ. 8
φαίνονται Γρηγόρης Ρώντας
“Η επιστροφή στο Μεσαίωνα, μείζον
πολιτικό θέμα” Ηλέκτρα Τσιριγώτη Σελ. 9
“Happy Votting” Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Γενοκτονία των Ελλήνων του ΠόνΣελ. 15
του, “Ημέρα Μνήμης”

Είναι εκείνο που έλεγε ο Περικλής στον περίφημο “ΕΠΙΤΑΦΙΟ”: Εκείνον που δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν τον θεωρούμε “φιλήσυχο”. Τον θεωρούμε άχρηστο - “αχρείον”.
Η φοβική ψήφος μπροστά στα ψευδοδιλλήματα που μας βάζουν, δεν ταιριάζει σε
ελεύθερους και νοήμονες πολίτες.

l

Η κριτική σκέψη βοηθάει στη σωστή απόφαση: Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα
και το περιέπλεξαν ελπίζοντας στην φιλευσπλαχνεία των αρπακτικών, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΥΣΟΥΝ! Είναι οι ίδιοι το πρόβλημα.

l

Η κολλημένη, “ποδοσφαιρική” ψήφος, είναι ψήφος συντήρησης. Είναι ανεύθυνη
ψήφος. Η “συναισθηματική” εμμονή, σε πρόσωπα, σε κόμματα, σε επιλογές που αποδείχτηκαν καταστροφικές, δεν αρμόζει σε ελεύθερες, υπεύθυνες και ανεξάρτητες προσωπικότητες.
Κ. Βενετσάνος

l

«Οποιος απο δω και μπρος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ΨΗΦΙΖΕΙ και κλέφτες
και ψεύτες»
Αδωνις Γεωργιάδης
(τον καιρό του σκανδάλου siemens, προτού αυτομολήσει και γίνει Υπουργός)

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com
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(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

“Ο νόμος για τον αιγιαλό είναι
μνημονιακή δέσμευση” απαντά η
Σελ. 19
Κομισιόν στο Ν. Χουντή
Ευρώπη των λαών ή Ευρώπη των
Σελ. 21
τραπεζών;

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Καθαρή νίκη πέτυχε η “Ανεξάρτητη Κίνηση Β.Β.Β.”

Κάναμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά.
Απομένει ένα ακόμη καθοριστικό βήμα

Στις 18 Μαΐου, η Ανεξάρτητη Κίνηση
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πέτυχε
μια καθαρή νίκη.
Για τη νίκη αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες συμπολίτες
μας που μας εμπιστεύτηκαν με την
ψήφο τους, αλλά και όλους όσους
συμμετείχαν μαζικά στην εκλογική διαδικασία.
Κόντρα στη λάσπη, τις συκοφαντίες
και τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις που
κυκλοφόρησε ο συνδυασμός του κ.
Κωνσταντέλλου τις τελευταίες ημέρες, με σκοπό να εξαπατήσει τους
συμπολίτες μας και να τους υφαρπάξει
την ψήφο, οι δημότες μας, ανέδειξαν
πρώτους, με σημαντική διαφορά από
το δεύτερο συνδυασμό.
Με το αποτέλεσμα αυτό, κάναμε όλοι
μαζί ένα βήμα μπροστά. Απομένει
όμως ένα ακόμη καθοριστικό βήμα,
ώστε η προσπάθεια μας να ολοκληρωθεί, προς όφελος όλης της πόλης.

Η πρώτη μας νίκη οφείλεται αφενός
στο έργο που έγινε στην πόλη μας
τους προηγούμενους 24 μήνες. Αφετέρου, στη φιλοσοφία συναίνεσης,
σύνθεσης και συνεργασίας με την
οποία ως παράταξη πορευθήκαμε όλο
το προηγούμενο διάστημα. Σε αντίθεση με την παράταξη του κ. Κωνσταντέλλου, που από την πρώτη στιγμή
επένδυσε στο διχασμό της τοπικής κοινωνίας και το διαχωρισμό των συμπολιτών μας με βάση τον τόπο κατοικίας
τους. Στην τακτική αυτή επιμένει ακόμη
και σήμερα , επιχειρεί εκ νέου να διχάσει
τους κατοίκους της πόλης μας, προκειμένου να επιτύχει την ανατροπή του
εκλογικού αποτελέσματος της πρώτης
Κυριακής.
Οι πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης εμπιστεύθηκαν το
Σπύρο Πανά και την Α.ΚΙ.Β.Β.Β. γιατί
στο πρόσωπό μας αναγνώρισαν ότι
όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε με

συνέπεια και υπευθυνότητα, επενδύοντας πάνω από όλα στην ενότητα
όλων των υγιών δυνάμεων της πόλης.
Πάνω από κόμματα, παρατάξεις, προσωπικά συμφέροντα και επιδιώξεις.
Παράγοντας έργο, δίνοντας λύσεις
στα προβλήματα της καθημερινότητας, προστατεύοντας την οικιστική
φυσιογνωμία της πόλης μας.
Εν’ όψει της εκλογικής αναμέτρησης
της προσεχούς Κυριακής, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
ανεξάρτητα σε ποια παράταξη ή κόμμα
ανήκουν, ανεξάρτητα από το ποιον
υποψήφιο Δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή, ζητώντας τους να επιλέξουν
στις 25ης Μαΐου:
- τον Δήμαρχο εκείνο και την παράταξη
που μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα της
πόλης και την αξιοποίηση όλων των δυνάμεών της, χωρίς διακρίσεις,

- τον Δήμαρχο και την παράταξη που
με το πρόγραμμα και το έργο τους
μπορούν να εγγυηθούν χρηστή και
διαφανή διαχείριση για ένα καλύτερο
μέλλον για την πόλη μας,
- τον Δήμαρχο και την παράταξη που
μπορεί να εγγυηθεί ότι η πόλη μας θα
παραμείνει και στο μέλλον Κηπούπολη. Μια «πράσινη πόλη», με ανθρώπινες γειτονιές και σύγχρονες
υποδομές.

Την Κυριακή 25 Μαΐου προχωράμε όλοι μαζί μπροστά, επιλέγουμε
ΕΝΟΤΗΤΑ,
ΕΡΓΟ,
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
Επιλέγουμε να ζούμε σε μια
πράσινη πόλη με ανθρώπινες
γειτονιές και σύγχρονες υποδομές, κι όχι σε μιαν άναρχη
Τσιμεντούπολη.

ΕΒΔΟΜΗ
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«The Amazing Spider-Man 2»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
Συνεχίζεται η προβολή της περιπέτειας δράσης «The
Amazing Spider-Man 2», στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
Μαρκοπούλου «Άρτεμις» (Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,
τηλ.: 22990 23924), την εβδομάδα 22 – 28/5/2014.
Προβολές: 19.00 και 21.30

«Επέτειος μνήμης
του τελευταίου αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου»
O Πολιτιστικός Σύλλογος Λακώνων Γλυφάδας, οργανώνει εκδήλωση, «επέτειο μνήμης του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» και
την Αλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ., στον
Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Γ. Γεννηματά & Αν.
Ρωμυλίας 123 το Σάββατο 24 Μαΐου, ώρα 7.30μ.μ.

" Μελίνα: μια σταρ στην Αμερική"

Συναυλία Αζέρικης μουσικής
στο Μέγαρο Μουσικής
Το Ίδρυμα Heydar Aliyev Foundation και η Πρεσβεία της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, διοργανώνουν συναυλία Αζέρικης μουσικής από την Κρατική
Ορχήστρα Δωματίου του Αζερμπαϊτζάν, την Παρασκευή
6 Ιουνίου και ώρα 19:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
(Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη).
Διακεκριμένοι Αζέροι μουσικοί θα παρουσιάσουν έργα
παραδοσιακής, από την πλούσια πολιτιστική παράδοση
και δημιουργία του Αζερμπαϊτζάν. Είσοδος ελεύθερη, με
πρόσκληση. Πληροφορίες www.azerbaijani-culture.gr //
Τηλέφωνο +30 210 67 72 1

Παρουσίαση του βιβλίου "Μελίνα: μια σταρ στην Αμερική"
των Γ. Αρχιμανδρίτη και Σπύρου Αρσένη, οργανώνουν ο
Α.Ο. “Προοπτική” Κορωπίου, το Βιβλιοχαρτοπωλείο “Πρόφης” και οι εκδόσεις Πατάκη, που θα γίνει την 1η Ιουνίου,

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ
Στα πλαίσια του Εναλλακτικού Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και
Συνεργατικής Οικονομίας, θα πραγματοποιηθεί τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας και Βιωσιμότητας στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας από 30 Μαϊου έως 1η Ιουνίου
Στις 30/5, 7 μμ, διοργανώνεται Εργαστήριο Πολιτικής Ανυπακοής με τίτλο: «Διεκδικώντας την ελεύθερη πρόσβαση
και χρήση στις παραλίες: Πρακτικές ενεργητικής παρέμβασης σε Ελληνικό- Βούλα-Αστέρα Βουλιαγμένης».
Φαίη Σταματιάδη 6974 537535 ή fayvagiana@hotmail.com

ώρα 7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Δημοαρχιακού μεγάρου
(Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί).
Θα προβληθεί πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και θα ακολουθήσει ...κρασομεζές.

Φεστιβάλ νέων θεατρικών ομάδων στο Επί Κολωνώ Off-Off Athens 2014
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 19 Μαΐου
το φεστιβάλ νέων θεατρικών ομάδων στο “Επί
Κολωνώ” και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 30
Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν τις εργασίες
τους 35 ομάδες νέων καλλιτεχνών. Το φεστιβάλ
οργανώνεται για έκτη χρονιά.
Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ομάδων για το
θέατρο και την τέχνη γενικότερα, όπως και η συνάντησή τους με το θεατρόφιλο κοινό, δημιουργούν ένα κλίμα δημιουργικής αλληλεπίδρασης,
άμιλλας και επικοινωνίας που συχνά μεταφέρεται “after hours” και στην αυλή του θεάτρου με
τους συντελεστές των παραστάσεων να έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό, τις άλλες ομάδες και με επαγγελματίες του θεατρικού χώρου.
Ένα πραγματικό open showcase.

Kάθε βραδιά θα παρουσιαστούν οι παραστάσεις
δυο διαφορετικών ομάδων στη Κεντρική Σκηνή.
Η κάθε ομάδα θα πραγματοποιήσει δυο παραστάσεις.
Η διάρκεια των παραστάσεων δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά.
Γενική είσοδος 5,00€ για την μία παράσταση και
6,00€ για τις δυο παραστάσεις.
Εισιτήριο διαρκείας: 30,00€
Ώρα έναρξης: Η ώρα έναρξης καθημερινά είναι
στις 20:45 για την πρώτη παράσταση και στις
22:00 για τη δεύτερη παράσταση.
Doors Open at: 19:30
Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30μμ ως αργά το βράδυ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 24 Μαΐου στις 20:45 & Δευτέρα 26
Μαΐου στις 22:00 “Μηδείαμα”. Ήταν κάποτε ένα
αγόρι που δεν είχε τίποτα στον κόσμο. Ήταν και ένα
κορίτσι που τα δηλητήρια κατείχε. Τ’ αγόρι από τα πάτρια τα δώματα το πήρε το κορίτσι, ξένη σε ξένη γη να
τηνε πάει.. Μα το αγόρι πόθησε του βασιλιά την κόρη...
Θεατρική Ομάδα Mprikia Kollame
Παίζουν: Μ. Αρβανίτη, Γ. Βραχνός, Βίκη Φραγκούδη

Δευτέρα 26 Μαΐου & Τρίτη 27 Μαΐου “ Περί

Υποταγής”, (Μια παράσταση βασισμένη στο βιβλίο
της Ποθητής Χαντζαρούλα «Σμιλεύοντας την υποταγή») - Θεατρική Ομάδα Casus Belli
Παίζουν: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γεωργία Κούρτη, Μαρίνα Νατιώτη, Ελίζα Πιτσικώνη, Μάριος Πλιάτσικας

Τρίτη 27 Μαΐου & Τετάρτη 28/ “Ασυνείδητα
Υποσυνείδητα”, Δύο πρόσωπα. Ένας άνδρας Ψ και
μια γυναίκα Χ. Δύο υποσυνείδητα. Το γυναικείο και το
αντρικό. Ένας υποβόσκει ανάμεσα στους δύο. Ένα ξεχωριστό παρελθόν και για τους δύο που τους έχει σημαδέψει τη ζωή. Θεατρική Ομάδα Α-Ω

Παίζουν: Λεωνίδας Παντελόπουλος, Καλλιόπη
Νικηφόρου, Σταυρούλα Τσατσάνη, Παναγιώτης
Γεωργούλας
Τετάρτη 28/5 & Πέμπτη 29/5 “Expose”
Το έργο expose, εκτυλίσσεται κατά την διάρκεια μιας
ώρας, πραγματικής διαδικτυακής εκπομπής.

Θεατρική Ομάδα on/off Παίζουν: Μαρία Σόφτση,
Διάρκεια: 45 λεπτά
Πέμπτη 29 Μαΐου & Παρασκευή 30 Μαΐου
Η Αλίκη, μόνη, ψάχνει σε μια χώρα χωρίς θαύματα Όπως ο Ντάριο Φο επιτάσσει στο κείμενο του "Η
Αλίκη στη χώρα δίχως θαύματα", σαν σκηνοθέτης
θέλω να τραβήξω "μερικές φωτογραφίες"...!

Θεατρική Ομάδα ΠραξονΑνομήματα
Παρασκευή 30 Μαΐου & Σάββατο 31 Μαΐου
“Μήδειας Μπούρκα”. Θεατρική Ομάδα Οι Μέρες
Πριν Έρθεις
“Eπί Κολωνώ”: Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94 Κολωνός, Αθήνα, στάση Μεταξουργείο, τηλ. 210
5138067

Τριήμερο αλληλεγγύης, δημιουργίας & βιωσιμότητας

Δημιουργούμε τώρα την κοινωνία που θέλουμε!
30 Μαίου-1 Ιουνίου 2014
Το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας σας καλεί στο
πρώτο τριήμερο Αλληλεγγύης, Δημιουργίας και Βιωσιμότητας που θα πραγματοποιηθεί
στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας από 30 Μαϊου έως 1 Ιουνίου 2014.
Καλλιτεχνικά βιωματικά εργαστήρια θα αναπτυχθούν, σε ένα χαλαρό περιβάλλον που θα
συνδυάζει γνώση και ψυχαγωγία. Παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν σε αυτοσχέδια δημιουργικά παιχνίδια και εργαστήρια.
Αναλυτικό πρόγραμμα: festival.economics
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Πλαστή δημοσκόπηση υπέρ Κωνσταντέλλου
Την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες προ της
πρώτης Κυριακής των αυτοδιοικητικών εκλογών, λάβαμε από φίλο προσκείμενο στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, απόσπασμα δήθεν δημοσκόπησης γνωστής
και έγκυρης εταιρίας δημοσκοπήσεων στον πίνακα
της οποίας απεικονίζετο η ...επιθυμητή για το συνδυασμό του Κωνσταντέλλου πλαστή προτίμηση του
εκλογικού σώματος.
Εδινε προβάδισμα του Κωνσταντέλλου, από την
πρώτη Κυριακή, με διαφορά 8 περίπου μονάδων από
τον Πανά, που τον έφερνε δεύτερο. Η πραγματικότητα της κάλπης της περασμένης Κυριακής 18/5
έδωσε αντίθετα αποτελέσματα. Νίκη του Πανά, επί
του Κωνσταντέλλου, με διαφορά 3 μονάδες μπροστά
(Πανάς 37,55, Κωνσταντέλλος 34,72).
Η ίδια “δημοσκόπηση” έδινε προβάδισμα στον εκλεκτό της, την Β’ Κυριακή πάνω από 17(!) μονάδες...
Δεν “τσιμπήσαμε” και δεν τη δημοσιεύσαμε, “χάνοντας την ευκαιρία” της δημοσιογραφικής προβολής,
την οποία εκμεταλλεύθηκε μετά χαράς, προφανώς, η
“ΩΡΑ Βάρης, Βάρκιζας” μοιράζοντας χιλιάδες αντίτυπα, ακόμα και στη συγκέντρωση του αντίπαλου
συνδυασμού...
Επειδή μας εξένισε η τεράστια απόκλιση δημοσκοπικής πρόβλεψης απ’ τη μια και η πραγματικότητα της
κάλπης απ’ την άλλη, επικοινωνήσαμε με την δημοσκοπική εταιρεία, που εφέρετο ότι είχε πραγματο-

ποιήσει τη “δημοσκόπηση”, και συγκεκριμένα την
“Κάπα Research”, να τη ρωτήσουμε πώς εξηγεί την
τεράστια αυτή, ανατρεπτική, απόκλιση. Με έκπληξή
μας λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας
να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει διενεργήσει
αυτή τη δημοσκόπηση!

“Ανεξάρτητη Κίνηση Β.Β.Β.”

Aναξιόπιστος
ο κ. Κωνσταντέλος

Η “δημοσκόπηση” ήταν ανύπαρκτη
Η “δημοσκόπηση” ήταν κατασκευασμένη. Δεν διαψεύστηκε από τον συνδυασμό του Κωνσταντέλλου,
ενώ υποψήφιοι σύμβουλοι του Συνδυασμού την προέβαλλαν με υπερηφάνεια και με τον αέρα του νικητή...
Και γεννάται αυτομάτως το ερώτημα: Μ’ αυτό το
ήθος, μ’ αυτή τη νοοτροπία παραπλάνησης και εξαπάτησης των εκλογέων θεωρούν ότι θα προάγουν
τον πολιτισμό μας και θα καταστήσουν την πόλη μας,
κατάλληλη και ελκυστική “πόλη για να ζεις”;
Η εξουσιομανία, η εξουσιολαγνεία και η εξουσιοθηρία
έχει τα όριά της. Πέραν των ορίων, οι στόχοι καθίστανται ύποπτοι.
Κ. Βενετσάνος*
* Ο Κ. Βενετσάνος, πέραν της δημοσιογραφικής ιδιότητας του αρθρογράφου, είναι ο πρώτος Αντιδήμαρχος της Βούλας (1982-1986)
και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής στη δεύτερη
θητεία του. (1996-1998).

Ψεύτικη δημοσκόπηση, σε εφημερίδα τοπικής εμβέλειας προώθησε το σύστημα Κωνσταντέλλου
επιχειρώντας λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, να
εξαπατήσει τους κατοίκους της πόλης μας. Στη δημοσκόπηση εμφανίζεται να προηγείται στην πρόθεση ψήφου ο κ. Κωνσταντέλλος.
Μετά από τηλεφώνημα του εκπροσώπου της εταιρείας που φέρεται ότι διενέργησε τη δημοσκόπηση,
προς τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Πανά, επιβεβαιώθηκε
ότι το δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας, «Η Ώρα
της Βάρης Βάρκιζας για Βούλα και Βουλιαγμένη»,
αναφέρει ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία.
Η εταιρεία ουδέποτε διενέργησε τη συγκεκριμένη
δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε. Η δημοσκόπηση
ήταν «μαϊμού». Οι εμπνευστές της είναι έκθετοι.

Ευχαριστώ από καρδιάς
Ευχαριστώ όλες τις φίλες και τους φίλους που με τίμησαν σε αυτές τις
εκλογές με την εμπιστοσύνη τους και μου δίνουν κουράγιο για τον
καθημερινό αγώνα που δίνουμε στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου 3Β.
Ευχαριστώ και τον Δήμαρχο Σπύρο Πανά,
γιατί ποτέ δεν αρνήθηκε την αμέριστη συμπαράστασή του σε κάθε κοινωνική ανάγκη που
ανέκυπτε.
Με τη στήριξή σας συνεχίζουμε

Μαρία Σίνα
Ευχαριστήριο Σωτήρη Ελευθερίου
Ευχαριστώ όλους όσους με τίμησαν με την
ψήφο τους και με εξέλεξαν πρώτο στο συνδυασμό του Δημήτρη Δαβάκη.
Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω ενεργός πολίτης και πάντα κοντά σας.
Με εκτίμηση
Σωτήρης Ελευθερίου

Ψήφος με Δημοτική
Βούληση, όχι απλώς
κατά βούληση
Ευχαριστούμε θερμά τους δημότες που
μας τίμησαν με την ψήφο τους, επιλέγοντας να τους εκπροσωπήσουμε με ήθος και
αρχές στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους υποψηφίους δημοτικούς και
τοπικούς συμβούλους κατά πλειοψηφία
νέους στην ηλικία, αλλά και τους μεγαλύτερους, που στελέχωσαν τον συνδυασμό
μας, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό
για να προβάλουν τις θέσεις της Δημοτικής Βούλησης, στο σύντομο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών ζωής της παράταξής μας.
Βοήθησαν καθοριστικά ώστε ο προεκλογικός αυτός αγώνας να είναι έντιμος, ουσιαστικός, αποτελεσματικός και ελπιδοφόρος.
Η Δημοτική Βούληση είναι εδώ και ήρθε
για να μείνει!
Για μας κάθε όραμα πρέπει να παίρνει
σχήμα και μορφή. Με αυτό το κριτήριο η
Δημοτική Βούληση καλεί τους δημότες να
επιλέξουν την ερχόμενη Κυριακή. Σε κρί-

σιμες στιγμές, όπως αυτές που περνάμε,
καθένας πρέπει να παίρνει θέση. Εμείς επιλέγουμε τον υποψήφιο συνδυασμό που
είναι πιο κοντά στις προγραμματικές μας
θέσεις ειδικότερα στα θέματα αιχμής όπως
το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η κοινωνική πολιτική και η ανάπτυξη. Συγκρίνετε τα προγράμματα και τους στόχους
που περιέχουν, με το δικό μας πρόγραμμα.
Δεν δεχόμαστε τις αλλαγές στις χρήσεις
γης, προκειμένου η Βούλα να παραμείνει
“κηπούπολη”, όπως είχε σχεδιαστεί από
την ίδρυσή της.
“Μετρήστε” τους υποψήφιους Δημάρχους
και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται. Η ιστορία τους, ο
τρόπος με τον οποίο έχει ασκήσει ο καθένας εξουσία σε πολιτικό, επαγγελματικό,
αλλά και συνδικαλιστικό επίπεδο, είναι κριτήρια που καθορίζουν τις ικανότητες ηγεσίας του καθενός. Το παρελθόν τους είναι
γνωστό. Και προδιαγράφει σε μεγάλο
βαθμό τον τρόπο που θα διοικήσουν και
στο μέλλον.
Ψηφίζουμε με Δημοτική Βούληση και όχι
απλώς κατά βούληση, για το καλό του
Δήμου μας, των δημοτών και όλων των κατοίκων και των τριών μας πόλεων.
Η Ανανέωση μπορεί να χρειάζεται χρόνο,
αλλά η πλάστιγγα γέρνει πάντα προς το
μέρος της.
Για τη Δημοτική Βούληση
Δημοσθένης Δόγκας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
“Aνεξάρτητη Κίνηση ΒΒΒ”
Σπύρος Πανάς
Στις 18 Μαΐου, η Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης πέτυχε μια καθαρή νίκη.
Για τη νίκη αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο
τους, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν μαζικά στην
εκλογική διαδικασία.
Κόντρα στη λάσπη, τις συκοφαντίες και τις ψεύτικες δημοσκοπήσεις που κυκλοφόρησε ο συνδυασμός του κ. Κωνσταντέλλου τις τελευταίες ημέρες, με σκοπό να
εξαπατήσει τους συμπολίτες μας και να τους υφαρπάξει
την ψήφο, οι δημότες μάς ανέδειξαν πρώτους, με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο συνδυασμό.
Με το αποτέλεσμα αυτό, κάναμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά. Απομένει όμως ένα ακόμη καθοριστικό βήμα, ώστε η
προσπάθεια μας να ολοκληρωθεί, προς όφελος όλης της
πόλης.
Η πρώτη μας νίκη οφείλεται αφενός στο έργο που έγινε
στην πόλη μας τους προηγούμενους 24 μήνες. Αφετέρου,
στη φιλοσοφία συναίνεσης, σύνθεσης και συνεργασίας με
την οποία ως παράταξη πορευθήκαμε όλο το προηγούμενο
διάστημα. Σε αντίθεση με την παράταξη του κου Κωνσταντέλλου, που από την πρώτη στιγμή επένδυσε στον διχασμό της τοπικής κοινωνίας και τον διαχωρισμό των
συμπολιτών μας με βάση τον τόπο κατοικίας τους. Στην
τακτική αυτή επιμένει ακόμη και σήμερα , επιχειρεί εκ νέου
να διχάσει τους κατοίκους της πόλης μας, προκειμένου να
επιτύχει την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος της
πρώτης Κυριακής.
Οι πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εμπιστεύθηκαν τον Σπύρο Πανά και την Α.ΚΙ.Β.Β.Β. γιατί στο
πρόσωπό μας αναγνώρισαν ότι όλα αυτά τα χρόνια λει-

τουργούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα , επενδύοντας
πάνω από όλα στην ενότητα όλων των υγιών δυνάμεων
της πόλης. Πάνω από κόμματα, παρατάξεις, προσωπικά
συμφέροντα και επιδιώξεις.
Παράγοντας έργο, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα της

“Κύμα Ενωμένων Πολιτών”

Δημήτρης Δαβάκης
“Κατά συνείδηση”

καθημερινότητας, προστατεύοντας την οικιστική φυσιογνωμία της πόλης μας.
Εν’ όψει της εκλογικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ανεξάρτητα σε ποια παράταξη ή κόμμα ανήκουν, ανεξάρτητα από το ποιον υποψήφιο
Δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο ψήφισαν την προηγούμενη
Κυριακή, ζητώντας τους να επιλέξουν στις 25ης Μαΐου:
― τον Δήμαρχο εκείνο και την παράταξη που μπορεί να
εγγυηθεί την ενότητα της πόλης και την αξιοποίηση όλων
των δυνάμεών της, χωρίς διακρίσεις
― το Δήμαρχο και την παράταξη που με το πρόγραμμα και
το έργο τους μπορούν να εγγυηθούν χρηστή και διαφανή
διαχείριση για ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας
― το Δήμαρχο και την παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί
ότι η πόλη μας θα παραμείνει και στο μέλλον Κηπούπολη.
Μια «πράσινη πόλη», με ανθρώπινες γειτονιές και σύγχρονες υποδομές.

“Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις”

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Φίλες και Φίλοι Συνδημότες,
Σας ευχαριστούμε για τη συγκινητική προτίμησή σας στο
συνδυασμό μας. Ευχαριστούμε σχεδόν όλους τους συνδυασμούς, γιατί η εκλογή στον πρώτο γύρο διεξήχθη σε
κλίμα πολιτικού πολιτισμού, και εκφράζουμε τη χαρά μας
για το γεγονός ότι θα συμμετέχουν στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο και οι έξι υποψήφιοι Δήμαρχοι. Κανένας δεν περισσεύει στην προσπάθεια που θα κάνουμε για την πόλη
όλοι μαζί.
Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί, με τη βοήθειά σας, κατορθώσαμε να σταθούμε όρθιοι απέναντι στον εκμαυλισμό με
το χρήμα και τη λάσπη και να πετύχουμε στον πρώτο γύρο
ένα αποτέλεσμα, που προδιαγράφει με σιγουριά τη νίκη
μας στο δεύτερο γύρο.
Το πρώτο θετικό συμπέρασμά μας από το αποτέλεσμα,
είναι ότι διπλασιάσαμε τις ψήφους που λάβαμε, σε σχέση
με τις εκλογές του 2010, πράγμα που δείχνει ότι οι δημότες έδειξαν την εμπιστοσύνη τους σ΄ εμάς και εκτίμησαν
το θετικό έργο που προσφέραμε ως αντιπολίτευση στην
τετραετία που πέρασε.
Το δεύτερο, είναι ότι είμαστε ήδη πρώτοι στις δύο μεγάλες
δημοτικές ενότητες. Η Βούλα και η Βάρη ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΗΔΗ
ΔΗΜΑΡΧΟ! Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανεπάρκεια
της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής στην ισόρροπη διαχείριση των τριών Ενοτήτων. Ο κ. Πανάς είναι, με τη βούλα των
δημοτών από χθες, Δήμαρχος ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΒΗΤΑ!

Την Κυριακή 25 Μαΐου προχωράμε όλοι μαζί μπροστά, επιλέγουμε ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΡΓΟ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.
Επιλέγουμε να ζούμε σε μια πράσινη πόλη με ανθρώπινες γειτονιές και σύγχρονες υποδομές, κι όχι σε μια
άναρχη Τσιμεντούπολη.

Η αλαζονεία των πέντε «γνωστών» οικογενειών της ολιγαρχίας της Βουλιαγμένης, που αφού καπέλωσαν τη μικρή τους
πόλη, θέλουν να διοικούν, ετσιθελικά και με κάθε είδους μέσα,
και τη Βούλα και τη Βάρη (με θεμιτά και αθέμιτα μέσα και με
εξαγορά συνειδήσεων), παίρνει τέλος. Οι 5.800 πολίτες που
ψήφισαν τους άλλους συνδυασμούς στη Βούλα και τη Βάρη,
υπερτερούν συντριπτικά έναντι των αντίστοιχων 740 της Βουλιαγμένης. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι ο Δήμαρχος, παρά
την πρόσκαιρη πρωτιά του στον πρώτο γύρο, είναι καταδικασμένος τώρα σε απέραντη μοναξιά και ήττα!
Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι σας, μαζί με του «ήρωες» δημότες της Βουλιαγμένης που σήκωσαν κεφάλι στην ολιγαρχική ομάδα που λυμαίνεται την πόλη τους, είσαστε πια
αποφασισμένοι να γυρίσει οριστικά σελίδα αυτή η όμορφη
ενιαία πόλη και να αποκτήσει επιτέλους Δήμαρχο, που θα
είναι Δήμαρχος του συνόλου του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, αποκαθιστώντας την αξιοπρέπεια και την

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συμπολίτες μας για την
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.
Αγωνισθήκαμε με ήθος, αξιοπρέπεια, συνέπεια και πολιτική ευθύτητα, πάντα με γνώμονα την εντιμότητα, τη διαφάνεια και το σεβασμό στον πολίτη και τις πόλεις του
Δήμου μας.
Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα είμαστε δυναμικά παρόντες μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο, που θα
προκύψει στις 25-5-14, υποστηρίζοντας κάθε τι θετικό,
στηλιτεύοντας και
πολεμώντας όλα
τα αρνητικά της δημοτικής αρχής.
Τέλος, δεν συνάδει
στις αρχές και
αξίες του Συνδυασμού, με τις οποίες
πολιτευτήκαμε,
ούτε επιτρέπει το
υψηλό επίπεδο των
ψηφοφόρων μας
να υποδείξουμε τη
στάση που θα κρατήσουν την επόμενη Κυριακή και τους
καλούμε να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

ισοτιμία των τριών δημοτικών Ενοτήτων.
Η αλαζονική και σνομπ συμπεριφορά της ομάδας της Βουλιαγμένης, που εκπροσωπεί ο κ. Δήμαρχος και που εκφράζεται περιφρονητικά για εμάς τους «πρόσφυγες» της
Βούλας και τους «βλάχους» της Βάρης, όπως το συνηθίζει,
πήρε ήδη απάντηση στη χθεσινή εκλογή, με τη πρωτιά που
δώσατε στο συνδυασμό μας στις δύο μεγάλες Δημοτικές
Ενότητες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω πια. Η απάντηση
αυτή θα ολοκληρωθεί πανηγυρικά την επόμενη Κυριακή και
από τους υπόλοιπους δημότες μας, που θεώρησαν ότι πρέπει να στηρίξουν άλλους εκλεκτούς συνυποψήφιους στον
πρώτο γύρο.
Χθες είχαμε να αντιμετωπίσουμε σύνθετες επιλογές. Την
ψήφο σας τη ζητούσαν έξι υποψήφιοι δήμαρχοι, και σχεδόν 500 υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι. Την
προσεχή Κυριακή έχετε να κάνετε μια απλή επιλογή: Καλείστε να επιλέξετε ποιος από τους δύο, που έμειναν στην
κούρσα, μπορεί και θέλει να υλοποιήσει όσα υπόσχεται ποιος από τους δύο έχει τις γνώσεις και το ηθικό ανάστημα να διαχειριστεί την τύχη της πόλης για τα επόμενα
πέντε χρόνια.
Σας ευχαριστούμε και πάλι από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας και σας καλούμε την προσεχή Κυριακή 25 Μαϊου
να έρθετε όλοι κοντά μας, για να επισφραγίσουμε -όλοι
μαζί- τη νίκη της πόλης μας και το νέο της ξεκίνημα, που θα
ανεβάσει ποιοτικά και ηθικά το Δήμο και θα χτίσει καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Με αγάπη και όχι με διαιρέσεις και τοπικιστικές διακρίσεις. Με διαφάνεια και
εντιμότητα και όχι με γονυκλισίες στα ολιγάριθμα ισχυρά
«τζάκια», που μας βλέπουν σαν υπηκόους τους.
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Ολοι μαζί για κοινούς στόχους, κοινούς αγώνες, για τη σπουδαία ανατροπή
Μήνυμα της Ρένας Δούρου
Είναι ευρέως γνωστό ότι ετούτες τις
ώρες τα επιτελεία των σχηματισμών
έχουν ετοιμάσει δελτία ήττας και δελτία νίκης. Θα μου επιτρέψετε να μη διαβάσω κανένα δελτίο, καμμία δήλωση.
Θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσω από
καρδιάς, όπως από καρδιάς αγωνιστήκαμε όλους τους προηγούμενους
μήνες και έγινε κατανοητό από χιλιάδες συμπατριώτες, τόσο κατανοητό

που σήμερα τους κοιτάζω στα μάτια και
θέλω να τους απευθύνω ένα μεγάλο
«ευχαριστώ».
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ», γιατί συνέπραξαν σε μια πολύ σπουδαία μάχη,
μια μάχη που δόθηκε κόντρα σε συμφέροντα, κόντρα σε προβλέψεις, που
δόθηκε με πρόγραμμα, με προτάσεις.
Ευχαριστώ, λοιπόν, όλους τους συμπολίτες μας που ήταν δίπλα μας και σε

“Δεν έχουμε το δικαίωμα
να παραμείνουμε αμέτοχοι...”
Δήλωση Ανδρέα Κάσδαγλη*
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες
επαναληπτικές δημοτικές εκλογές της
25ης Μαΐου. Επί σειρά ετών αγωνίζομαι
για ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ για μία πόλη ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ και για ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ.
Με τον σημερινό Δήμαρχο ταυτίζονται σε
πολλά σημεία οι Αρχές μας. Είναι έντιμος,
εργατικός και κατά την δύσκολη αντικειμενικά περίοδο της Δημαρχίας του, ολοκληρώθηκαν πολλά και σημαντικά για την
περιοχή μας έργα. Οργάνωσε τον Δήμο ,
νοικοκύρεψε τα οικονομικά του, αύξησε το
πράσινο και διεκδίκησε ελεύθερες παραλίες για τους δημότες.
Ο Σπύρος Πανάς έχει δείξει στην πράξη
ότι είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί με
κάθε είδους συμφέροντα που επιδιώκουν
την εμπορευματοποίηση και την άναρχη
τσιμεντοποίηση της πόλης μας. Αντίθετα,
ο σημερινός του αντίπαλος, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, έχει δείξει ότι υποστηρίζει αυτά ακριβώς τα συμφέροντα και προωθεί τις επιδιώξεις τους.
Απέναντι στην μεγάλη απειλή να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της πόλης μας και να
υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής μας, οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες

μας, ανεξάρτητα από δημοτικές παρατάξεις και πολιτικές πεποιθήσεις.
Σε μία περίοδο που κρίνεται το μέλλον του
τόπου μας και η ποιότητα της ζωής μας,

εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε αμέτοχοι.
Στηρίζω και εμπιστεύομαι τον Σπύρο Πανά,
γιατί έχει ρεαλιστικό σχέδιο και πρόγραμμα και γιατί είναι ο μόνος που μπορεί
να προστατεύσει τον χαρακτήρα και την
φυσιογνωμία της πόλης μας και να εγγυηθεί ότι θα παραμείνει ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ με
χρήσεις γης αποκλειστικής κατοικίας.
Καλώ τους συμπολίτες μου να στηρίξουν
τον Σπύρο Πανά στις 25 Μαΐου.
* O Aνδρέας Κάσδαγλης είναι Δικηγόρος στον
Άρειο Πάγο και Αρχηγός Μειοψηφίας στα 3Β

Διονύσης Κοντονής
Ευχαριστώ θερμά όλους τους δημότες που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Δεσμεύομαι να
τους εκπροσωπήσω με ήθος και ακεραιότητα στο
νέο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, πάντα πιστός στις αρχές μου.
Καλώ παράλληλα όλους, την Κυριακή 25 Μαΐου να
στηρίξουμε τον Σπύρο Πανά. Ο Δήμαρχος των
έργων έχει την αμέριστη συμπαράσταση όλων,
χρειάζεται όμως και την ψήφο μας για να μην αφήσει ανολοκλήρωτο το έργο αυτό, για να ζούμε σε
μια Πράσινη Πόλη με Ανθρώπινες Γειτονιές.

αυτό τον δύσκολο αγώνα μας έδωσαν
δύναμη. Δύναμη για να πάρουμε τις
ζωές στα χέρια μας, τις ζωές που μας
έχουν στερήσει χρόνια και αν τις πάρουμε στα χέρια μας στην Αττική, θα
τις πάρουμε στα χέρια μας σε όλη την
πατρίδα.
Θέλω, επίσης, να απευθυνθώ και σε
όλους εκείνους και εκείνες, που ετούτη
την ιστορική μέρα βρεθήκαμε με διαφορετικά ψηφοδέλτια στην κάλπη και
να τους πω ότι είναι σπουδαία και κρίσιμη μάχη για να βρεθούμε όλοι μαζί
τις επόμενες μέρες.
Θέλω να τους καλέσω και αυτούς με τη
σειρά τους να συστρατευθούν μαζί μας, να

μην εξαπατηθούν απ’ όσα διαμείβονται τις
τελευταίες ώρες στα τηλεοπτικά κανάλια,
όπου κυβερνητικοί υπουργοί εγκατέλειψαν
την αυτοδιοικητική προβιά και ντύθηκαν
την προβιά του πολιτικού μηνύματος. Αυτή
για την οποία μας λοιδορούσαν.
Και καλώ τον κόσμο να μην ψηφίσει
τον απερχόμενο περιφερειάρχη, τον
αυτοδιοικητικό.
Εμείς, τους λέμε ότι όλοι μαζί θα αποκτήσουμε τη δύναμη που έχει ανάγκη η
Αττική για κοινούς στόχους, κοινούς
αγώνες, μια σπουδαία ανατροπή για
ζωές επιτέλους με αξιοπρέπεια αλληλεγγύη όπως μας πρέπει και όπως μας
αξίζει. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Δημήτρης Kιούκης
Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες
μας, που με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν τη
δύναμη να αγωνιστώ και πάλι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνουμε την πόλη
μας, την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω
όπως πάντα πολέμιος των συμφερόντων, που
επιβουλεύονται τους κοινόχρηστους χώρους
του Δήμου μας και απειλούν την ποιότητα της
ζωής μας.
Σας καλώ, στις 25 Μαΐου και πάλι να δώσετε
την πρωτιά στη δυνατή μας ομάδα και το δήμαρχο Σπύρο Πανά.
Σας καλώ να καταδικάσετε με την ψήφο σας
το διχασμό, την ιδιοτέλεια, τον ρεβανσισμό
και τον τυχοδιωκτισμό.
Ολοι μαζί για μια πράσινη πόλη με οικιστικό χαρακτήρα και σύγχρονες υποδομές.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Δήμαρχο Βουλιώτη!
Ακούμε τώρα τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα, το
σύνθημα να βγάλουμε “Δήμαρχο Βουλιώτη”. Αραγε
αυτό είναι το ζητούμενο; Αν είναι από τη Βούλα, ή αν
διαθέτει τα εχέγγυα να λειτουργήσει ο Δήμος εποικοδομητικά και να παραχθεί και έργο;
Τότε γιατί να μην ενοχλείται και η Βάρη και να πασχίζει να βγάλει “Δήμαρχο από τη Βάρη”;
Αυτά είναι αστεία και μου θυμίζουν την παλιά Βούλα
που ήταν χωρισμένη σε Ανω Βούλα (εκεί που είναι
σήμερα το κέντρο της) και Κάτω Βούλα (η συνοικία
Ευρυάλη που απλώνεται γύρω από το Νοσοκομείο),
που πάντα έμπαινε το σύνθημα να είναι Ανωβουλιώτης ή Κατωβουλιώτης. Και με πολύ μικρά διαλείμματα, τις εκλογές τις έπαιρναν οι Ανωβουλιώτες!
Σήμερα το χωριό έγινε πόλη και πρέπει να σταματήσουν αυτού του τύπου τα ψευτοδιλήμματα.
Αλλωστε απαντώντας στο σύνθημα “Δήμαρχο Βουλιώτη”, θα έλεγα Δήμαρχο γνώστη των προβλημάτων του τρίδημου Δήμου 3Β. Δήμαρχο που να
γνωρίζει τα προβλήματα της κάθε γειτονιάς, κάτι
που δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί για τον Σπ.
Πανά, ενώ θα θυμηθώ τον γηγενή Βουλιώτη και επί

δώδεκα χρόνια δήμαρχο Βούλας, Γ. Μάντεση, που
δεν ήξερε πού πέφτει η περιοχή του “Αντύπα” ή η
οδός Λ. Κατσώνη στην Κάτω Βούλα!!!
Ας σοβαρευτούμε λοιπόν και ας βάλουμε το μυαλό
μας και τα προγράμματα των δύο διεκδικητών του
Δήμου κάτω, να μελετήσουμε και να επιλέξουμε με
γνώση και όχι ...ποδοσφαιρικά.

Ευρώπη των λαών
ή Ευρώπη των ολίγων;
Την Κυριακή οι πολίτες καλούνται στις κάλπες για
τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες στους περισσότερους
δήμους της χώρας. Μία για την επαναληπτική εκλογή
Δημάρχου, μία για την εκλογή Περιφερειάρχη και μία
για τους αντπροσώπους που θα στείλουμε στην Ευρωβουλή. Αυτή θεωρώ ότι είναι η πιο κρίσιμη ψηφοφορία, όσον αφορά την Ελλάδα ως χώρα και ως
υπόσταση έθνους!
Οι δύο πρώτες είναι σημαντικές για τη γειτονιά μας,
την περιφέρειά μας, η Ευρωβουλή είναι η ζωή μας, η
υπόστασή μας ως λαός.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση μάς διέψευσε με το χειρότερο
τρόπο κάνοντάς μας πειραματόζωο. Η χώρα μας βρίσκεται στην πιο δεινή θέση μετά τον πόλεμο του Χίτλερ. Η δημόσια περιουσία, η ίδια η χώρα δηλαδή, τα
λιμάνια της, τα αεροδρόμιά της, η θάλασσά της και οι
παραλίες της έχουν μπει σε δημοπρασία και ξεπου-

λιούνται για ένα κομμάτι ψωμί. Σε λίγο θα είμαστε
ξένοι στην ίδια μας τη χώρα.
Μ’ αυτές τις σκέψεις πρέπει να οδηγηθούμε στην
κάλπη για την Ευρωβουλή και να ψηφίσουμε, αφού
βουτήξουμε το μυαλό μας σε βαθειά σκέψη. Αν η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν πάρει ένα μάθημα από τους
λαούς, ότι οι αξίες, τα αρχαία μας και τα κόκκαλα των
προγόνων μας δεν πουλιούνται, ας ετοιμάζονται να
γίνουν επαίτες, άστεγοι και δούλοι στην ίδια τους
της χώρα.
Τα γράφω μαύρα, αλλά όχι τόσο μαύρα όσο είναι! Το
μήνυμα πρέπει να πέσει μέσα στην κάλπη. Δεν είμαστε προϊόν για πώληση, οι λαοί!

“Ελληνες” ζήτησαν
να πουληθεί η δημόσια γη!
“Σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδας, ζήτησαν από
την Κομισιόν, να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια περιουσία της Ελλάδας”. Αυτό κατήγγειλε ο Κρίτων Αρσένης στην τηλεόραση “Καλημέρα Ελλάδα” 21/5. Κι
αυτό πριν ακόμη δημιουργηθεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Ετσι
λοιπόν δημιουργήθηκε και τους διευκόλυνε!!!
Σημείωσε ακόμη ότι οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τα
ονόματα αυτά, αλλά αρνήθηκαν να τα δώσουν!!!
Αυτή την Ε.Ε. θέλουμε;
Πού είναι η Ε.Ε. του πολιτισμού, της γνώσης, της κοινωνίας των πολιτών.

Τα χέρια πάνω στο τραπέζι, να φαίνονται
Στο ερώτημα ποιά θέση θα κρατήσουν οι επικεφαλής
των συνδυασμών Δαβάκη, Ματόπουλου, Δόγκα και
Πασακυριάκου στην επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση γιά την Δημαρχία των 3Β φρονώ ότι η απάντηση είναι ευδιάκριτη, βάσει των προεκλογικών τους
προγραμματικών διακηρύξεων αλλά και της προσωπικότητάς τους. Εκτός και αν έρθουν τα πάνω-κάτω,
του αυτοσεβασμού νοουμένου ως πάνω-πάνω.
Σε κάθε επαναληπτική αυτοδιοικητική εκλογή οι
εκτός νυμφώνος υποψήφιοι δήμαρχοι, αλλά και οι
σύμβουλοι των συνδυασμών τους, εκλεγέντες και μη,
οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους γιά ποιούς ακριβώς λόγους
θεωρούν τον ένα εκ των δύο «μονομάχων» της δεύτερης Κυριακής ως τον καταλληλότερο, έστω στη
βάση της απλουστευτικής επιλογής «δύο κακών προκειμένων το μη χείρον βέλτιστον».
Δηλώσεις του τύπου «αφήνω ανεπηρρέαστους τους
ψηφοφόρους μας να αποφασίσουν κατά την κρίση
τους στον δεύτερο γύρο» είναι φλώρικες, μη προσιδιάζουσες ούτε σε άντρες, ούτε σε γυναίκες πολιτικούς ηγέτες. Οι δημότες των 3Β ούτως ή άλλως θα
επιλέξουν κατά την κρίση τους στην επαναληπτική
εκλογική αναμέτρηση, αλλά οι μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή υποψήφιοι δήμαρχοι και αυριανοί

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ηγέτες της ελάσσονος αντιπολίτευσης στον Δήμο
οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση με ευανάγνωστο
πολιτικό σκεπτικό επιλογής, άλλως θα υπενθυμήσουν
το υπό του Λουδοβίκου 14ου ρηθέν après moi le déluge (μετά από εμένα ο κατακλυσμός), ο εστί εν τοις
δημοσίοις ημών πράγμασι μεθερμηνευόμενον: «αφού
δεν δώσατε σ’ εμένα τον Δήμο, κόφτε τον λαιμό σας
κι όποιον διάολο θέλετε, ψηφίστε τον».
Μία απλή ανάγνωση των προγραμματικών θέσεων
Δαβάκη, Ματόπουλου, Δόγκα και Πασακυριάκου πείθει ότι ευρίσκονται στην αντίπερα όχθη των κατά καιρούς σαφέστατα εκφρασθεισών θέσεων του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου γιά αλλαγές στις χρήσεις γης και
στις οικιστικές ζώνες αμιγούς κατοικίας. Οι δε απόψεις του περί επενδύσεων στο παραλιακό μέτωπο και
τσιμεντολάγνας «αξιοποίησης» θυμίζουν εκείνο το
σοφό γνωμικό «θέλει η ...(επέμβαση λογοκρισίας) να
κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει».
Από τους τέσσερεις σωματοφύλακες της ελάσσονος
αντιπολίτευσης στα 3Β γνωρίζω προσωπικά μόνον
τον Ντ’ Αρτανιάν, δηλαδή τον Δημήτρη Δαβάκη. Το
ήθος του ανδρός, η τιμημένη μανιάτικη καταγωγή και

το βαρύ οικογενειακό όνομα που φέρει δεν του επιτρέπουν αμφίσημους δελφικούς χρησμούς «ήξεις
αφήξεις», ούτε οβιδιακές μεταμορφώσεις. Παρακολουθώ τα τρία τελευταία χρόνια την παρρησία, το
άκαμπτο αγωνιστικό σθένος και την καθαρότητα των
λόγων του Κώστα Πασακυριάκου στις συνεδριάσεις
του Δ.Σ. Ούτε ο ίδιος, ούτε το ΚΚΕ έχουν την παραμικρή σχέση με ετεροπροσδιοριζόμενους «αυτοδιοικητικούς» χειροκροτητές. Ο δε Θάνος Ματόπουλος
είναι αδιανόητο να εκθέσει εαυτόν, συναγωνιστές και
ψηφοφόρους του με οποιαδήποτε υπόνοια άμεσης ή
έμμεσης στήριξης προς έναν κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο
των μνημονιακών κατευθυντήριων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Κι
όσο γιά τον Δημοσθένη Δόγκα θα αδικούσε κατάφωρα τα νιάτα του και τις όποιες ελπίδες ενέπνευσε
στους ψηφοφόρους του, εάν ενεργά ή παθητικά βοηθούσε την πλάστιγγα να γείρει προς την πλευρά των
παλαιόθεν σεσημασμένων ιΣΑΑΚιων «Μαυρογιαλούρων» της Βούλας.
Ήγουν, τουτέστιν, δηλαδή, μορτάκια μου, όποιος
θέλει την επομένη των εκλογών να κυκλοφορεί στα
3Β με πρόσωπο κι όχι φάτσα, ας επιλέξει και ας πράξει τα δέοντα. Τα χέρια πάνω στο τραπέζι, να φαίνονται, και τα χαρτιά ανοιχτά. Άϊντε ορέ και καλό
βόλι.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
Μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα
Γράφει η: ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Η ένωση της Βούλας με τους δύο μικρότερους δήμους, λόγω Καλλικράτη, εμφάνισε σε όλη του την οξύτητα ένα μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα, που ενώ υπήρχε
δίπλα μας, δεν το είχαμε καν μυριστεί εμείς οι Βουλιώτες! Ένα θέμα που δεν έχει
να κάνει με τις καθιερωμένες πλέον παραλλαγές της αστικής δημοκρατίας, όπως
π.χ. η αριστερή ή η φιλελεύθερη πρακτική με περισσότερο ή λιγότερο κράτος, αλλά
που μας γυρίζει πίσω, στην εποχή του Μεσαίωνα!
Ως γνωστό, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση και την επικράτηση των αστικών καθεστώτων στις κυριαρχούσες χώρες, επικρατούσε η ολιγαρχία του φεουδαρχικού
συστήματος. Ο φεουδάρχης ήταν απόλυτος κύριος και εξουσιαστής. Μπορεί να
υπήρχε τυπικά το κεντρικό «κράτος», αλλά η εξουσία του στην περιοχή του φέουδου ήταν πολύ χαλαρή. Ο δήμαρχος, ο επίσκοπος και ο φρούραρχος (σημερινός
αστυνόμος), που τυπικά υπάκουαν στο κέντρο και έπρεπε να εφαρμόζουν τους νόμους του, ουσιαστικά ήταν στην υπηρεσία του φεουδάρχη και λειτουργούσαν σαν
επιστάτες του, για να επιβάλλονται οι επιθυμίες του στο λαό.
Αλλά και οι πολίτες και οι εμπορευόμενοι, κάπως ανάλογα λειτουργούσαν. Ήξεραν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν το δίκιο τους, αν τα πήγαιναν
κόντρα με τον απόλυτο άρχοντα και, γι’αυτό, όλοι τον προσκύναγαν και το μόνο
που κοίταζαν ήταν να διορίσουν τα παιδιά τους στην αυλή του φεουδάρχη, ή αν
έκαναν δική τους δουλειά να μη συγκρούεται με τα φεουδαρχικά συμφέροντα. Κι
αν ο αφέντης τύχαινε να έχει παραπάνω «απαιτήσεις», όπως π.χ. «Στείλε μου την
κόρη σου για ένα βράδυ», γινόταν οικογενειακό συμβούλιο και συνήθως ενδίδανε,
γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι το σύστημα θα τους έλιωνε κυριολεκτικά.
Είναι μεγάλη ιστορική κατάκτηση της Ανθρωπότητας, ότι ξεπέρασε κάποια στιγμή
τη «μαύρη» αυτή εποχή και πέρασε στην αστική δημοκρατία. Οι δημοκράτες πολίτες, αν και διαφοροποιούνται ως αριστεροί ή δεξιοί (στα θέματα οικονομίας και
κοινωνικής πολιτικής κυρίως), σε ένα πράγμα συμφωνούν ομόθυμα να είναι απολύτως αντίθετοι: στον αυταρχισμό και στον ολοκληρωτισμό! Είτε αυτός εκδηλώνεται σε εθνικό επίπεδο, σαν δικτατορία του κεντρικού κράτους, είτε εκδηλώνεται
σε τοπικό επίπεδο, σαν επιβολή της θέλησης κάποιου ολιγάρχη ή ολιγαρχών, που
ελέγχουν πλήρως με τον πλούτο τους το τοπικό «σύστημα» και τους τοπικούς θεσμικούς παράγοντες (που υποτίθεται, τυπικά, ότι φροντίζουν τα λαϊκά συμφέροντα).
Ήμουν λοιπόν κι εγώ ανυποψίαστη και δεν μπορούσα να φανταστώ, αν και άκουγα
σχετικά, ότι αυτή η μαύρη εποχή έχει αναβιώσει κατά κάποιο τρόπο στη γειτονιά
μας, εν μέσω του 21ου Αιώνα! Ολιγάρχες και «γαλαζοαίματες» φαμίλιες έχουν χτίσει μεθοδικά μια ιδιότυπη φεουδαρχία, που ελέγχει τα πάντα και επιβάλλει στους
απλούς πολίτες, αλλά και στους μεγαλοαστούς και τους εύπορους της περιοχής,
τις θελήσεις της, τις ιδιοτροπίες της και τα συμφέροντά της. Όποιος τολμήσει να
σηκώσει κεφάλι και να πάει κόντρα στους «αφέντες», το μήνυμα είναι ότι θα τον
τσακίσουν. Κι αυτός ο άμοιρος οφείλει να μην το τολμήσει, γιατί τα πάντα είναι
βραχυκυκλωμένα και ελεγχόμενα. Οι τυπικοί άρχοντες (αρμόδιοι), που υποτίθεται
ότι θα τον προστατεύσουν, είναι -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- υπόχρεοι στον
αφέντη ή τους αφέντες και a priori μεροληπτικοί εναντίον του.
Αυτό πιστεύω ότι είναι το κυρίαρχο ζήτημα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, και
όχι αν θα μας εκπροσωπήσει ο ένας ή ο άλλος συντοπίτης μας ή αν ο ένας είναι πιο
όμορφος απο τον άλλο. Το διακύβευμα είναι αν, εμείς οι Βουλιώτες αλλά και οι Βαριώτες, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να εξαπλωθεί αυτή η γάγγραινα
στην πόλη μας ή αν θα επιτρέψουμε στους «αφέντες» που μας ήρθαν από δίπλα να
διαφεντεύουν απολυταρχικά και τη δική μας ζωή και να μας μετατρέψουν κι εμάς
σε «σκλάβους μέσα στο σπίτι μας»!
Αν στρουθοκαμηλίσουμε μπροστά σε αυτή την απειλή, ή ακόμα χειρότερα αν συμπράξουμε αφελώς σε αυτήν, επικαλούμενοι τις όποιες μικροδιαφορές στα πιστεύω
μας και στις προτιμήσεις μας, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Ο ζόφος που θα ξαπλωθεί πάνω από την πόλη, δεν θα έχει επιστροφή. Θα έχουμε επαναφέρει στη
Βούλα, αυτό που η Ανθρωπότητα και οι πρόγονοί μας έχυσαν αίμα για να το αποτινάξουν. Και θα έχουμε βάλει κι εμείς την «βούλα» μας, για να παγιωθεί πια οριστικά, και να απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη την πόλη, το καθεστώς της ιδιότυπης
φεουδαρχίας, που επικρατεί στη γειτονιά μας.
Απευθυνόμενη στους πολίτες, πρέπει να πω ότι, αν αφήσουμε να υπερισχύσει

αυτός ο νέος ιδιότυπος «φεουδαρχισμός» οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Και θα
είναι δυστυχώς δρόμος χωρίς επιστροφή! Η δημοκρατία και ο πολίτης δεν θα έχουν
πια φωνή σε αυτό το πλήρως ελεγχόμενο τοπίο.
Σε αυτό το μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα καλούνται σήμερα να πάρουν θέση οι πολίτες κάθε απόχρωσης. Η ιστορία διδάσκει ότι, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οσάκις ο πλούτος υπερέβει τα εσκαμμένα και αποφάσισε να ασκεί ο ίδιος δεσποτεία,
τα αποτελέσματα ήταν δραματικά και για τους πολίτες…
και για τον ίδιο.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ευρωβουλευτές και Ιρανοί
στο ρυθμό του “Happy”
Ίσως έχετε ακούσει το τραγούδι “happy” του Φάρελ Ουίλιαμς, για το οποίο είχε ξεκινήσει μια μόδα και έφτιαχαν όλοι το δικό τους βίντεο κλιπ.
Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στο Ιραν 6 νεαροί και ύστερα το ανάρτησαν στο
youtube χωρίς όμως να φανταστούν τι θα επακολουθήσει.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε την είδηση για το βίντεο κλιπ που
δείχνει τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες χωρίς μαντίλα να χορεύουν στους δρόμους,
μέσα σε ένα διαμέρισμα και σε ταράτσες κτιρίων της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, οι αρχές κατηγόρησαν τους έξι συλληφθέντες
ότι διέπραξαν ανήθικη πράξη. Ο ισλαμικός νόμος στο Ιράν απαιτεί οι γυναίκες να φορούν μαντίλα σε δημόσιους χώρους.
Εκτός αυτού, στη χώρα απαγορεύονται η δυτική ποπ μουσική, οι άνδρες να χορεύουν
μαζί με γυναίκες και η πρόσβαση στο YouTube.
Οπότε αυτοί οι 6 νεαροί διέπραξαν με αυτή την απλή κίνησή τους 4 αδικήματα...
"Το Ιράν είναι μια χώρα όπου το να είσαι "ευτυχισμένος" είναι έγκλημα" έγραψε στο
twitter του ο ιρανός δημοσιογράφος Golnaz Esfandiari, μόλις έμαθε για τις συλλήψεις.
Απ’ την άλλη, με το ίδιο κομμάτι, ευρωβουλευτές και διάσημοι χιπ χοπ χορευτές έφτια-

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το βιντεο κλιπ της ευρωβουλής

ξαν το δικό τους βίντεο κλιπ χορεύοντας στους ρυθμούς του τραγουδιού για να προσκαλέσουν με τον τρόπο τους τον κόσμο να ψηφίσει την Κυριακή στις Ευρωεκλογές.
HappyVotting.eu λοιπόν.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 - Τι κάνετε κύριε μου εκεί; Γιατί ρίξατε δύο φακελάκια στην κάλπη;
- Είναι και για την επόμενη Κυριακή, μη ξανάρχομαι.
4 Μόνο αν βγει το “έξυπνο” παραβάν θα σωθούμε. Να μη σ’ αφήνει να βγεις αν έχεις κάνει
μ...α.

Χωρίς λόγια...
Ο χαμός ενός συνανθρώπου μας, όπως
και να ‘χει είναι πολύ στενάχωρος.
Όταν όμως είναι και ξαφνικός και ακαριαίος, σε σοκάρει.

μένο χειρουργείο για όγκο στο κεφάλι.
Δεν ξέρω αν η πίεση της καθημερινότητας είναι τέτοια που μπλοκάρει τον
οργανισμό και κάνει ανθρώπους στο

Σαν γροθιά στο στομάχι ήρθε η είδηση
του θανάτου της Άννας Πολλάτου που
άφησε την τελευταία της πνοή στην
Εθνική Πατρών, χάνοντας τον έλεγχο
του αυτοκινήτου (smart) που οδηγούσε.

άνθος της ηλικίας τους να κόβεται απότομα το νήμα της ζωής.
Πάντως από κάτι τέτοια περιστατικά
μαθαίνεις να δίνεις σε πράγματα, γε-

Συντετριμένη φυσικά η οικογένειά της,
ο αρραβωνιστικός της, αλλά και οι
«αδερφές» της από την ρυθμική γυμναστική. Η Άννα Πολλάτου ήταν μια
απ’ τις αθλήτριες εκείνου του ανσάμπλ
που ανέβασε την Ελλάδα στο πρώτο
σκαλί, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της
Ιαπωνίας και στην 3η θέση στους Ολυμπιακούς του Sidney το 2000.
Αποσβολωμένοι μείναμε κι εμείς στο
άκουσμα της είδησης, αλλά κι εγώ προσωπικά, γιατί πριν από 17 περίπου χρόνια συναγωνιζόμασταν στο ίδιο ταπί,
κοριτσάκια τότε...

4 Κάθε φορά στο σούπερ-μάρκετ γίνομαι μάρτυρας θαύματος! Ανάπηρος, παρκάρει στην ειδική θέση του πάρκινγκ, βγαίνει έξω και περπατάει κανονικά!!

Πολλά παιχνίδια παίζει ο χάρος, όμως
και δεν αρκέστηκε εκεί.

4 Οι δημοτικές εκλογές οδηγούνται σε επανάληψη καθώς οι 10.000.000 υποψήφιοι πήραν από
1 ψήφο ο καθένας.

Μια άλλη φίλη χάθηκε απρόσμενα από
έμφραγμα μια μέρα μετά τις εκλογές,
αφήνοντας την οικογένειά της απαρηγόρητη, ενώ μια 3η, Κουβανή χορεύτρια
που ζούσε στην Ελλάδα, άφησε την τελευταία της πνοή μετά από αποτυχη-

4 Άνοιξη: Θηλυκό
Καλοκαίρι: Ουδέτερο, Φθινόπωρο: Ουδέτερο, Χειμώνας: Αρσενικό. Μαντέψετε ποιά εποχή έχει
τον πιο κυκλοθυμικό καιρό.
4 Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χιούμορ, θα έκανε προεκλογικό σποτ με την Μάρω Κοντού να φωνάζει “ξυ-

γονότα και ανθρώπους την πραγματική
τους αξία. Κουράγιο στις οικογένειές
τους.
* Δεν δημοσιεύω φωτογραφια της Χάνα,
από σεβασμό, γιατί δεν είχε εκτεθεί στο
κοινό.
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επιστολές - σχόλια...
Ο Μανώλης Τσαλικίδης στο Σαρωνικό δηλώνει
για τα εκλογικά αποτελέσματα
«Στις 18/5, με τη ψήφο των
συμπολιτών μας ο Σαρωνικός 5+ αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στο Δήμο μας,
ενώ το τελικό αποτέλεσμα
θα κριθεί την επόμενη Κυριακή.
Ευχαριστούμε θερμά τους
πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν και υπογραμμίζουμε
ότι αγώνας μας συνεχίζεται
πιο έντονα και πιο δυναμικά.
Στις 25 Μαίου διακυβεύονται πολλά:
- H ανάπτυξη με στόχους
τις ανάγκες των δημοτών
μας και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας για τους
συμπολίτες μας
- Η τύχη του παραλιακού
μας μετώπου έναντι των
σχεδίων ξεπουλήματός της
- Η κοινωνική προστασία
των συμπολιτών μας με
ασπίδα το Δήμο μας

- Η άμεση προώθηση των
υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ
έργων και υποδομών με
στόχο τη βελτίωση της κα-

θημερινότητας των πολιτών
- Η ισότιμη αντιμετώπιση
των μονάδων του Δήμου
μας
Καλούμε όλες τις δυνάμεις
του Δήμου μας σε μια ευρεία κοινωνική συμμαχία
ώστε να αναδείξουμε Δη-

μοτική Αρχή ανάχωμα στην
επιδρομή των αρπακτικών
συμφερόντων που ορέγονται την παραλία μας.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε μια ευρεία συμπαράταξη, ώστε η νέα
διοίκηση να μην έχει κορμό
τις επικίνδυνες δυνάμεις του
χτες, οι οποίες επανακάμπτουν στο παραλιακό μέτωπο
και θα το καταστήσουν φέουδο προσωπικών και ιδιοτελών συμφερόντων.
Τα δημόσια αγαθά μας, ο
ίδιος ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης απειλούνται και φέρουμε όλοι την ακέραιη
ευθύνη να τα υπερασπιστούμε.
Ο Σαρωνικός 5+ απευθύνει
ευρύ κάλεσμα για τη συγκρότηση μετώπου με σημεία
αιχμής τα κρίσιμα διακυβεύματα της επόμενης ημέρας.»

To “Πάμε Μπροστά” του Σωτήρη Μεθενίτη
ευχαριστεί και δηλώνει
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Ι Μεθενίτης και τα
μέλη του Συνδυασμού
“ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ”, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, για την
μεγάλη σας στήριξη και την
αγάπη που μας δείξατε,
στην εκλογική αναμέτρηση
της Κυριακής, 18ης Μαΐου.
Το εξαιρετικό αποτέλεσμα
της πρωτιάς και της διαφοράς των επτάμιση (7,5) μονάδων από τον δεύτερο
Συνδυασμό, είναι μία μεγάλη νίκη όλων μας!
Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους
συμμαχητές, μέλη του Συνδυασμού μας, οι οποίοι
ακόμη κι αν δεν εκλέχτηκαν
ως Δημοτικοί Σύμβουλοι,
έχουν να προσφέρουν
πολλά στον τόπο μας από
υπεύθυνες θέσεις της Δημοτικής Αρχής και συνεχί-

Δεν έχουμε πλέον δημαρχίες. Έχουμε καπετανάτα
οτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν πολύ ενθαρρυντικά:
Αρ....
Με εξαίρεση τα αποτελέσματα στο δήμο Αθηνών και την
νομαρχία Αττικής, τα αποτελέσματα ανέδειξαν δύο νικητές:
Α) Την αποχή που πίσω της κρύβει τη λογική «είμαι πολύ
γαμάτος για να καταδεχτώ να συνδιαμορφώσω το μέλλον
της κωλοχώρας»
Β) Την λουμπενοποίηση όχι μόνο της πολιτικής ζωής αλλά
και μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος.
Δεν είναι μόνο η αναμενόμενη πανελλαδική άνοδος της
Χρυσής Αυγής. Άλλωστε καιρό τώρα ωρυόμασταν ότι ο
τρόπος να αποδυναμωθεί η ΧΑ ήταν η πολιτική αντιπαράθεση και η μη συγκάλυψη των εγκλημάτων της και όχι πολιτικές διώξεις για πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως και να χει
καλύτερη αποτύπωση της επιρροής της Χρυσής Αυγής θα
δούμε στις Ευρωεκλογές.
Εξίσου ανησυχητική είναι η διαφαινόμενη δημαρχία του
Αχιλλέα Μπέου στο Βόλο και η πρώτη θέση του Γιάννη Μώραλη στον Πειραιά.
Το ποδόσφαιρο και η μαζική παράκρουση που έχει ενσωματωθεί σε αυτό πάντα ήταν ένας καλός χώρος για να προφυλάσσονται και να μπορούν να εκβιάζουν πολιτικά οι
μεγαλοεγκληματίες .
Ο Μπέος π.χ βρισκόταν σε περιορισμό για δραστηριότητα
του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα διεκδικεί με αξιώσεις
τη δημαρχία του Βόλου για να αντιμετωπίσει ως δήμαρχος
το κατηγορητήριο που έχει συσταθεί . Όπως ο ίδιος περή-

φανα λέει είναι «ο πρώτος πολιτικός που μπήκε πρώτα στη
φυλακή και μετά έγινε πολιτικός, σε αντίθεση με άλλους
που πρώτα μπήκαν στην πολιτική και μετά στη φυλακή»
Όσο για τους επιγόνους του Κόκκαλη, τους Μώραλη-Μαρινάκη αυτοί σύμφωνα με τους αντιπάλους τους μετέφεραν τα βρώμικα παιχνίδια του ποδοσφαίρου και στις
εκλογές: Ο Θοδωρής Δρίτσας (ΣΥΡΙΖΑ) έκανε μπαράζ καταγγελιών για εκλογικές παρατυπίες και για τραμπουκισμούς εκ μέρους της «παράταξης» Μώραλη «Πειραιάς
Νικητής» και μίλησε για «εισβολείς» ενώ ο μέχρι και πρόσφατα δήμαρχος του Πειραιά (ΝΔ) Βασίλης Μιχαλολιάκος
ζήτησε από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να εγγυηθούν τη σωματική ακεραιότητα τη δικιά του και των συνεργατών του…
Δεν έχουμε πλέον δημαρχίες. Έχουμε καπετανάτα.
Ο καπετάν Μπέος ταμπουρώνεται στο Βόλο.
Ο καπετάν Κόκκαλης, με την «κεντροαριστερά» που τον
εξέθρεψε να εξαχνώνεται μέρα με τη μέρα, ταμπουρώνεται
στον Πειραιά με τους αχυρανθρώπους του να κάνουν επιδείξεις Α-Μωραλι-σμού.
Μας το χαν υποσχεθεί άλλωστε οι της «κεντροαριστεράς»:
Ο Λοβέρδος είχε π.χ πει παλαιότερα ότι αν πειράξουμε τον
Παπανδρέου θα γίνει μακελειό.
Το χε πει και στις 6 Μαίου ο υφυπουργός εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος, του ΠΑΣΟΚ που έγινε ΕΛΙΑ για να έχει
ασυλία για τα οικονομικά εγκλήματα του ΠΑΣΟΚ: «Θέλουμε
η χώρα το βράδυ των εκλογών να είναι μια χώρα που θα
υποστεί αυτά που υπόκεινται ι χώρες της Β. Αφρικής, της
Ουκρανίας και της Τουρκίας;»

ζουν μέχρι την τελευταία
στιγμή, τη μεγάλη μάχη για
την δεύτερη Κυριακή των
εκλογών!

Όσον αφορά στην ψηφοφορία της Κυριακής 25ης
Μαΐου, καλούμε τους δημότες να απαντήσουν στα κρίσιμα διλήματα των εκλογών,
αφού πρώτα συγκρίνουν
τους επικεφαλής των Συνδυασμών, τα μέλη τους, τα
προγράμματά τους και προπαντός, την διαχρονική ειλικρίνεια και την συνέπεια
των λόγων και των έργων,
καθενός τους.

[...]
Αγαπητοί Συμπολίτες!
Πιστεύουμε απόλυτα, ότι η
Κυριακή της 25ης Μαΐου, θα
είναι η ημέρα που ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ, θα δώσουμε την τελική απάντηση, ότι ο Δήμος
Μαρκοπούλου ΘΑ ΠΑΕΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ, γιατί έχουμε την
εμπειρία, την ικανότητα, και
την όρεξη για δουλειά, να
το επιτύχουμε!
Σας θέλουμε και σας χρειαζόμαστε πάντα δίπλα μας,
προκειμένου να βγούμε νικητές στον μεγάλο αγώνα
μας που τελειώνει την Κυριακή, αλλά κυρίως για την
μεγάλη προσπάθεια, που
μας περιμένει την επόμενη
πενταετία!
Με ιδιαίτερη αγάπη και
εκτίμηση, τα μέλη
«ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»
και ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Ενώ ο νομοθέτης της ασυλίας Ευάγγελος Βενιζέλος διαρκώς πλέον απειλεί πως αν δεν ψηφίσουμε ΕΛΙΑ θα έχουμε
επιλέξει πολιτική αστάθεια.
Δεν τους είναι αρκετό που οδηγήσαν τη χώρα σε οικονομική κατάρρευση για να ξεπλύνουν τα δικά τους εγκλήματα. Τώρα, η μανία τους να κρατήσουν την εξουσία και
άρα και την ασυλία απειλεί να οδηγήσει τη χώρα και σε κοινωνικό χάος σε κάποιο ορίζοντα χρόνου.
Δείτε μια τοπική κοινωνία. Δείτε το δήμο Αριστοτέλη. Ένα
μέρος ειδυλλιακό . Εκεί χάρη στη δραστηριότητα του κου
Πάχτα και των χρηματοδοτών του, ανάμεσα στα χωριά που
ζουν από τη θάλασσα και αυτά που φιλοδοξούν να ζήσουν
από το χρυσορυχείο επικρατεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ο
πυρετός του χρυσού είναι κακιά αρρώστια. Και ο Πάχτας ο
μολυσματικός φορέας της.
Παρά τη βία, την τρομοκρατία, την καταστολή που δέχθηκαν οι κάτοικοι της Ιερισσού και της Ολυμπιάδας από την
Eldorado και την κυβέρνηση-μπράβο της, ο Πάχτας παραλίγο να ξαναβγεί δήμαρχος.
Μιλάμε ξεκάθαρα για Λούμπεν καταστάσεις πλέον. Ξεχείλισε ο βόθρος που τόσα χρόνια χρησιμοποιούσε ο παλαιοκομματισμός και τα σκατά κολυμπάν σε κοινή θέα.
Αυτές οι ευρωεκλογές ίσως να είναι η ύστατη ευκαιρία γι’
αυτή τη χώρα.
Αν οι παλαιοκομματικοί εγκληματίες διατηρήσουν το άλλοθι της «δημοκρατικής εκλογής τους», θα έχετε αίμα στα
χέρια σας.
Αυτή η κυβέρνηση θα θυσιάσει και άλλες ζωές. Όσες χρειαστεί. Μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της.
Να μη μείνει σπιθαμή ελεύθερης γης και ελεύθερων ανθρώπων, να σας κάνει όλους δουλοπάροικους. Τα κροκοδείλια δάκρυα που θα ρίχνετε μετά δε θα αρκούν για να
ξεπλύνουν την απόλυτη ιδιοτέλεια και διαστροφή σας.
Πέτρος Αργυρίου, agriazwablogspot.com, 19/5/2014
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Στη Βάρη μπήκαν οι “βάσεις” για
Μελετώντας τα προγράμματα των υποψηφίων δημάρχων μαθαίνεις για
γεγονότα και παρεμβάσεις που ίσως δεν τις έχεις συνειδητοποιήσει ως
πολίτης. Μελετώντας το πρόγραμμα του υποψηφίου δημάρχου στα 3Β,
Σπύρου Πανά, βλέπουμε ότι στη Βάρη – Βάρκιζα έχουν γίνει πολλά και
σημαντικά έργα. Εργα που ανακουφίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών,
αλλά πολλές φορές δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Εμείς ανατρέξαμε στο πρόγραμμά του και αντλούμε τα έργα που έχουν γίνει, αλλά δεν μείναμε μόνο
σ’ αυτό.
Επικοινωνήσαμε και με κατοίκους της περιοχής οι οποίοι μας έδωσαν
την δική τους εικόνα την οποία παρουσιάζουμε.

Τα έργα αυτά έγιναν, άλλα με εθνικούς
πόρους και άλλα με πόρους του Δήμου,
που εξασφάλισε εισπράττοντας «λιμνάζοντα» κονδύλια πολλών ετών από
υπόχρεες επιχειρήσεις, όπως οι οργανωμένες πλαζ που δεν είχαν καταβάλλει τον αναλογούμενο φόρο ολόκληρη
δεκαετία!
Συγκεκριμένα τους τελευταίους 24
μήνες, που διοικεί το Δήμο ο Σπ.
Πανάς, ο Δήμος 3B εξασφάλισε 35
εκατ. τα οποία μπήκαν σε 20 μεγάλα
έργα και παρεμβάσεις, σε όλες τις περιοχές του νέου Δήμου.
Ειδικότερα στη Βάρη:
3 Oλοκληρώθηκε η οριοθέτηση και η
μελέτη για τη Διευθέτηση του ρέματος στο Κόρμπι και επετεύχθη η
χρηματοδότησή του μέσω ΕΣΠΑ,
μετά από στοχευόμενες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής και υποβολή του αιτήματος από την
Περιφέρεια Αττικής. Ένα έργο που
συζητιέται είκοσι ολόκληρα χρόνια!
Ενα έργο που κρίθηκε αναγκαίο μετά
τις πλημμύρες του 1993 από την

εποχή που ήταν δήμαρχος ο Κ. Μπαγλατζής, σήμερα έχει ήδη δρομολογηθεί και θωρακίσει την περιοχή της
Βάρης, προϋπολογισμού 20 εκατ.
ευρώ.

σμού 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ έγιναν
συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο
αποχέτευσης.

Μπάσκετ και Τένις στο Δίλοφο και κολυμβητηρίου στη Μηλαδέζα.

3 Τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο, για την κατασκευή του 3ου Βρεφονηπιακού
Σταθμού
στον
Ασύρματο

Για το θέμα μιλήσαμε με το Δήμαρχο
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Σπύρο Πανά, ο οποίος επιβεβαίωσε τα
παραπάνω έργα και αναφέρθηκε στις
δεσμεύσεις του προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο που έχει ξεκινήσει να
υλοποιείται στη Βάρη - Βάρκιζα.
Μας είπε συγκεκριμένα: «Στη Βάρη θέσαμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε
έναν τόπο με σύγχρονες υποδομές, τις
υποδομές που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι για την καθημερινότητά τους, για το
μέλλον τους. Το έργο που όλοι μαζί ξεκινήσαμε θα συνεχιστεί. Το σχέδιο μας
είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο.
Θέλουμε για την πόλη μας τις ανα-

3 Ολοκληρώθηκε η μελέτη και προχωρά η χρηματοδότηση για την αντιπλημμυρική
προστασία
της
Μηλαδέζας.
3 Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την
ανακατασκευή όλων των υφιστάμενων πλατειών στη Βάρη.
3 Αναβαθμίστηκε η παραλία Βάρκιζας
3 Έγιναν διαγραμμίσεις οδών και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

3 Προχωράει η Κύρωση Πράξης Εφαρμογής στο Κόρμπι και στον Ασύρματο καθώς και η επέκταση Σχεδίου
Πόλης στη Λαθούριζα.
3 Προωθήθηκαν πετυχημένες παρεμβάσεις για το Χέρωμα, για να εξαιρεθεί η περιοχή από τη ζώνη
προστασίας, για να ενταχθούν τα
κτίσματα της περιοχής στο νέο νόμο
για τα αυθαίρετα και να απαλλαγούν από το άγχος κατεδάφισης των
κατοικιών τους και την πληρωμή υπέρογκων προστίμων και για να ενταχθεί η περιοχή στον οικιστικό ιστό
της πόλης.
3 Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίηση της παραλίας και του λιμανιού της
Βάρκιζας. Βρισκόταν σε εκκρεμότητα από την δημοτική Αρχή του Π.
Καπετανέα, όταν το είχε αναλάβει η
τότε δημοτική σύμβουλος Λυδία Αργυροπούλου.
3 Ολοκληρώθηκε η Οδοποιία Μηλαδέζας και Ασυρμάτου, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.
3 Ανακατασκευάστηκε πλήρως η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, το γνωστό
«Πηγάδι» στο Κόρμπι.
3 Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή
του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στο
Κόρμπι.
3 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή Δικτύου απορροής ομβρίων σε Βάρη –
Βάρκιζα – Λαθούριζα προϋπολογι-

3ο Δημοτικό Ασυρμάτου

3 Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες
φυτεύσεις σε διάφορες περιοχές.
3 Ανακατασκευάστηκε η παιδική χαρά
στην παραλία Βάρκιζας και τοποθετήθηκαν νέα όργανα στις παιδικές
χαρές στο Χέρωμα, ενώ προχωράει
η πιστοποίηση όλων των παιδικών
χαρών στην Βάρη.
3 Παραδόθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο
στον Ασύρματο και ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μηλαδέζας
3 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης έκτασης στον ΟΣΚ για την
ανέγερση του 2ου Λυκείου Βάρης
Προχώρησε η εκπόνηση μελέτης για τη
δημιουργία ανοικτού Θεάτρου στη
θέση «Γούρνα», Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Μηλαδέζα, γηπέδων

γκαίες υποδομές.
Μετά την έγκριση του Νέου Γενικού
Σχεδίου Βάρης δεσμευόμαστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ήταν εκτός
σχεδίου να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.
Επίσης δεσμευόμαστε ότι τα έργα που
μπήκαν σε ...ρότα και που αναφέρεστε κι
εσείς, θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί.
Εχουμε πρόγραμμα και δεσμευόμαστε
δημόσια ότι θα γίνουν νέα έργα που θα
δώσουν μία νέα εικόνα στην πόλη, μία εικόνα που θα καλύψει τις αναγκαίες υποδομές. Γιατί η Βάρη και η Βάρκιζα έχουν
φυσικά χαρίσματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να την κάνουν φιλική προς τον δημότη και κάτοικο, αλλά
και πόλο έλξης τουρισμού.
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μια σύγχρονη πόλη, φιλική προς τον πολίτη
Οι δεσμεύσεις του Σπύρου Πανά
Και γι’ αυτό δεσμευόμαστε:
l

l

απέναντι από το Δημαρχείο του
πρώην Δήμου Βάρης, με τη δημιουργία πρασίνου χώρου στάθμευσης και
απομάκρυνση της λαϊκής αγοράς.

ης

Κατασκευή της πλατείας 25 Μαρτίου
στη Μηλαδέζα, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Ένα έργο με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.

l

Ανέγερση του Ιερού Ναού Προφήτη
Ηλία στο Κόρμπι.

l

Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 218
στο Δίλοφο.

l

Ολοκλήρωση των μελετών για την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου
Βάρης

l

Αναβάθμιση της Πλατείας Ηρώων και
του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού
Ναού Εισοδίων Θεοτόκου

l

Ανάπλαση της πλατείας Ζησιμοπούλου

Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας
της περιοχής Δίλοφο – Βλάχικα, με
στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών.

H μακέτα της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Aνακατασκευή της Πλατείας της Βάρκιζας.

l

Πλήρης ανακατασκευή της Πλατείας
της Βάρκιζας.

l

Απαλλοτρίωση του οικοπέδου πρώην
Βίλας Κατσουλάκου, με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου που θα
συνδέει τη Βάρκιζα με το παραλιακό
μέτωπο

l

Ανάπλαση της έκτασης που βρίσκεται

Αναβάθμιση και νομιμοποίηση του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.
l Διεκδίκηση για χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ για την κατασκευή του 2ου Λυκείου
Βάρης.
l

l

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο
Δίλοφο στα ΟΤ. 217 και 218, δίπλα
στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου

Τι λένε οι πολίτες
Ζητήσαμε τη γνώμη κατοίκων της Βάρης και δημοσιεύουμε περιληπτικά:
Επειδή περπατάω στη Βάρκιζα, είδα την παραλία να αναμορφώνεται και να γίνεται το περπάτημα πιο άνετο και πιο ευχάριστο. Πρόσφατα έπεσαν και τα υαλοπετάσματα που μας έκρυβαν τη θάλασσα. Ναι η Βάρκιζα αλλάζει
εντυπωσιακά.
Δώρα Βολτέρα κάτοικος Βάρκιζας

Tα τελευταία δυο χρόνια στο Κορμπι μια περιοχή με πολλά προβλήματα υποδομών αλλά και καθημερινότητας, είναι εμφανής η παρουσία και το ενδιαφέρον του δήμου και προσωπικά του δημάρχου. Μέσα από μια συνεργασία δήμου
και πολιτών καταφέραμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα και να βελτιώσουμε
αισθητικά το περιβάλλον(πλατεία Κορμπι), αλλά το σημαντικότερο να δρομολογηθούν για τη λύση τους τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής μας, που χρόνια τώρα δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων.
Γιάννης Δαμανάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Κόρμπι
«Το Γενικό Πολεοδομικό Βάρης ολοκληρώθηκε
στις 30/4/14. Ενα έργο το οποίο σηματοδοτεί
επιτέλους μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες
την έναρξη των διαδικασιών για τη δημιουργία
μιας ανθρώπινης και λειτουργικής πόλης, με
χαμηλούς συντελεστές δόμησης, ποδηλατόδρομους και πράσινο παντού».

Γενική κάτοψη πλατείας 25ης Μαρτίου στη Μηλαδέζα.

Παύλος Ζουλάκης πρόεδρος του “Συλλόγου
Ιδιοκτητών οικοπέδων εκτός σχεδίου”
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Ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται στα 3Β
Oπως σημειώνουμε και στη σελ. 17, οι μονομάχοι αυτής της Κυριακής 25/5 είναι
ο Σπύρος Πανάς και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Aν λοιπόν εκλεγεί ο Σπ. Πανάς οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται με τη
σειρά προτίμησης σταυρών είναι οι παρακάτω:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
355 ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΒΙΒΗ
282 ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
280 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
262 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΣΙΑ
227 ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
192 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
179 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
373 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
352 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
284 ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
237 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΙΝΑ
223 ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΙΖΑ
199 ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
182 ΓΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΡΑΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
675 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΛΟΛΟΣ
651 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
336 ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΛΙΑΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
744 ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
696 ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

524
454
393
367
358
325
317

ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ή
ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Για τους δύο τελευταίους “παίζεται” ποιός
τελικά θα εκλεγεί γιατί λείπουν οι καταμετρήσεις δύο τμημάτων της Βάρης. Ή ο Τοσουνίδης θα είναι ή ο Δελλής.
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
895 ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ
677 ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
501 ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
449 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
439 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
430 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ
422 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
407 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
375 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
320 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΜΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
843 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
748 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αν εκλεγεί ο συνδυασμός του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου θα εκλεγούν:

463
448
430
405

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
429 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
310 ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
304 ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
289 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
240 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
188 ΜΕΛΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΕΛΙΝΑ
166 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
422 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΝΑΤΑΣΑ
388 ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΙΚΥ
317 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
316 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
300 ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΡΑΝΙΑ
292 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
260 ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
310 ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
262 ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
108 ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
745 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
612 ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΝΑΝΑ
593 ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
580 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
484 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
470 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
445 ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
436 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
425 ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
404 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
488 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Eπειδή δεν έχουν καταμετρηθεί δύο τμήματα της Βάρης, πιθανόν να διαφοροποιηθούν οι σταυροί κατ’ ελάχιστον βέβαια.

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
752 ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
559 ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
554 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
516 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

OMERTA Ν.Δ. - Μπαρόζο - Τ.τ.Ε. για τα δάνεια των κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ
Μέχρι το 2011 - το έτος που συναποφάισσαν να “σώσουν” την Ελλάδα - τα
δύο “μεγάλα” κόμματα, της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ είχαν πάρει δάνεια, συνολικά
περί τα 245 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως
από την Αγροτική τράπεζα, τα οποία αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν και τώρα,
ακόμη περισσότερο. Κοινώς, “φέσια”
στην πλάτη του αγρίως φορολογούμενου
Ελληνα υπηκόου (αυτού που είναι υποχρεωμένος να υπακούει) στην τρόικα και
τα Μ.Μ.Ε.
Και ιδού γιατί:
― Το 2014, του τρέχοντος έτους (τ.έ.), η
τακτική επιχορήγηση όλων των κομμάτων είναι 28 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
Στη Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ αντιστοιχούν
αθροιστικά κάτι παραπάνω από 10 εκατ.
ευρώ.
― Οι τόκοι που χρωστούν να πληρώσουν
ετησίως μόνον οι τόκοι - είναι 22 εκατ.
€!! Αρα έλλειμμα κάθε χρόνο για τα δύο
αυτά κόμμματα, 11 εκατ. ευρώ. Και το κεφάλαιο του χρέους; Το χρεολύσιο; Μιλάμε για καθαρή παντελή αδυναμία
αποπληρωμής των χρεών τους, κι επειδή
τα χρέη προς την “Αγροτική”, μετά την
πώλησή της, πέρασαν στις άλλες “συστημικές” τράπεζες - Πειραώς”, Αlpha

Bank, Εθνική, Eurobank σημαίνει ότι και
τα κόμματα - οφειλέτες, είναι δέσμια των
τραπεζών και των τραπεζιτών, που “ανακεφαλαιοποιούνται” με χρέωση τού υπό
επιτροπεία ελληνικού λαού.
Και για να μην ξεχνάμε:
Στα τέλη του ‘11 έφεραν τροπολογία στη
Βουλή, για να τα τακτοποιήσουν, αλλά η
τροπολογία δεν πέρασε. Δεν πειράζει: Ο
επιμένων νικά, ως γνωστόν. Τον Απρίλη
του 2013 έφεραν νέα (ν)τροπολογία και
αμνήστευσαν τους εαυτούς τους(!!) και
τους τρεπαζίτες που τους είχαν δώσει τα
δάνεια, γιατί στο μεταξύ διάστημα, από
το 2012 η Δικαιοσύνη είχε αρχίσει έρευνες για το σκάνδαλο και καλούσε τα
κόμμματα και τους τραπεζίτες ως υπόπτους για απιστία και ηθική αυτουργία σε
απιστία (τα κόμματα αυτά) σε βαθμό κακουργήματος.
Μετά τη νομοθετική ρύθμιση του ‘13, η δικαιοσύνη αναγκάστηκε να βάλει την υπόθεση στο αρχείο!!! Τόσο απλά! Και του
πολίτη του παίρνουν το σπίτι για 10.000
ευρώ (πολλά λέω), και τον κλείνουν φυλακή για 5.000 ευρώ (πάλι πολλά λέω.
Και για 300 € τους πάνε στο “φρέσκο”).

Αυτό ήταν όλο;
Αν δεν σας φτάνουν αυτά, υπάρχουν κι
άλλα, γιατί δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Κι
αυτά τα φρέκσ τα κατήγγειλε η ευρωβουλευτής της “γέφυρας” Θ. Σκυλακάκης στη
διαδικτυακή παρουσίαση των θέσεών τους,
για τις ευρωεκλογές, που το ποίμνιο θα
πάει μεθαύριο, να ψηφίσει την... “ποδοσφαιρική” του ομάδα! (ίσως πρέπει να
βγάλω τα εισαγωγικά, γιατί έγινε κι αυτό
την περασμένη Κυριακή και θα ολοκληρωθεί μάλλον, τούτην εδώ). Στον Πειραιά ψήφισαν τον... Ολυμπιακό και στο Βόλο τον
γνωστό Μπέο, πρόεδρο του “Ολυμπιακού
Βόλου”. Οι “αμνοί” μίλησαν!).

Πήραν κι άλλα δάνεια
(δανεικά κι αγύριστα)
Αυτό ήταν το φρέσκο που κατήγγειλε εντυπωσιακά - παρουσιάζοντας ένα “βουνό”
2 μέτρων ψευδοχρημάτων, επί σκηνής - ο
ευρωβουλευτής και υποψήφιος της “Γέφυρα” σε διακαναλική συνέντευξη Τύπου,
την 20ή Μαΐου τ.έ.
Τα νέα δάνεια που πήρε η Ν.Δ. το 2013,
αφού αμνήστευσαν εαυτούς και αλλήλους (τραπεζίτες) ανέρχονται στο εντυπωσιακό ποσό των δεκατεσσάρων
εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων

ευρών (14,6 εκατ. €) πράγμα που αποδεικνύεται από τον ισολογισμό της Ν.Δ.
τον οποίον επέδειξε. Εδωσαν τα 14,6
εκατομ. € νέο δάνειο στη Ν.Δ., ενώ ήξεραν ότι αυτά τα δύο κόμματα αδυνατούν
ν’ αποπληρώσουν τα παλιά.
Είναι άγνωστο από πού πήραν τα νέα δάνεια, γιατί δεν αναγράφεται και το κρύβουν. Το κρύβει η Τράπεζα της Ελλάδος,
που αρνείται έστω και ν’ απαντήσει αν τηρείται η τραπεζική νομοθεσία. Το μόνο που
ξέρουμε είναι ότι το λογαριασμό θα τον
πληρώσει ο φορολογούμενος. «Τα περισσότερα κόμματα και τα συστημικά ΜΜΕ
και η ΤτΕ καλύπτουν το τεράστιο αυτό
σκάνδαλο, σε μια συνωμοσία σιωπής».
Εσχάτως έπαψε να δίνει στοιχεία και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διάφορες προφάσεις, ενώ μέχρι πρότινος έδινε στοιχεία, πράγμα που κατήγγειλε ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.
Κοινώς σκοτάδι. Ομερτά.
Κ. Βενετσάνος
―――――
1. Τα στοχεία εδόθησαν από τον υποψήφιο ευρωβουλευτή
του Συνασπισμού των κομμάτων (“Δημιουργία Ξανά”
ΔΡΑΣΗ - φιλελεύθερος Συμμαχία) στη διακαναλική συνέντευξη Τύπου της 205/14 και όπου μπορέσαμε να τα
διασταυρώσουμε, κάναμε τις αναγκαίες διορθώσεις.
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
19 ΜΑΪΟΥ ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Μεγάλη συγκέντρωση στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και πορεία ποντιακών συλλόγων
Ο σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Εύξεινος Πόντος» συμμετείχε το απόγευμα
της Δευτέρας 19 Μαΐου 2014 στη μεγάλη
συγκέντρωση και πορεία προς την Τουρκική Πρεσβεία που οργάνωσε η Παμποντιακή
Ομοσπονδία
Ελλάδος
και

τριαντάφυλλα. Στόχος είναι η διεθνής
αναγνώριση της Γενοκτονίας και η αναγνώριση του εγκλήματος από την Τουρκία όχι μόνο για τους Έλληνες του
Πόντου, αλλά συνολικά του ελληνισμού
της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θρά-

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κρωπίας,
Δημήτριος Δ. Κιούσης επισημαίνει τη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων του Πόν-

υποστήριξε η Περιφέρεια Αττικής για την
95η θλιβερή επέτειο της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
Η εφαρμογή του σχεδίου της Γενοκτονίας άρχισε από το 1914 και κορυφώθηκε
με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ
στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου 1919.
Τα θύματα της Γενοκτονίας, 353.000 εμφάνισαν με στεφάνι τα ποντιακά σωματεία· κάθε αριθμός και ένα στεφάνι με

κης και των άλλων Χριστιανικών πληθυσμών (Αρμενίων, Ασσυρίων κα.) από το
1914 έως το 1923.

του στην ισχυροποίηση της εθνικής μας
ταυτότητας τόσο στην σύγχρονη Ελλάδα
όσο και σε όλο τον κόσμο και τάσσεται
υπέρ μιας περισσότερο οργανωμένης
διεθνούς εκστρατείας για το ζήτημα της
διεθνοποίησης της γενοκτονίας όχι
μόνον για τους ελληνικούς πληθυσμούς
του Πόντου, της Μ. Ασίας και της Αν.
Θράκης αλλά και για τους άλλους λαούς
του κόσμου.

Ρίγη συγκίνησης, προκάλεσε η επίσημη
αλλαγή της προεδρικής φρουράς με τους
εύζωνους να είναι ενδεδυμένοι με την τιμημένη φορεσιά του Πόντιου αντάρτη,
προς τιμήν των θυμάτων της Γενοκτονίας
των Ποντίων.

Τον σύλλογο Ποντίων του Κορωπίου εκπροσώπησε, η πρόεδρος του Συλλόγου
Αννα Σκορποθέου μαζί με τον Μάνο Τσακαλίδη και άλλα μέλη. Τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση εκπροσώπησε, ο κ.
Ι. Κατιμερτζόγλου.
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Για μια «άλλη Ευρώπη»
Μιλάει ο Γιάννης Τόλιος* στον Κώστα Βενετσάνο
Για «βιώσιμη έξοδο» από την κρίση, με τη δημιουργία «παραγωγικού πλεονάσματος» και με προϋπόθεση την αναδιάρθρωση (κούρεμα) του επαχθούς χρέους, με ρήτρα ανάπτυξης, μιλάει ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Τόλιος στον αρθρογράφο μας Κ. Βενετσάνο. Αυτά προϋποθέτουν πολιτική βούληση, σκληρή και
ανυποχώρητη διαπραγμάτευση και αποφασιστική θέληση του λαού και της πολιτικής ηγεσίας.

Κ. Βενετσάνος: Κύριε Τόλιο, θεωρείται
πολύ πιθανό ότι τα αποτελέσματα των
ευρωεκλογών μπορεί να οδηγήσουν
άμεσα σε εθνικές εκλογές;
Γ. Τόλιος: Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, τόσο μεγαλύτερη
γίνεται η αναντιστοιχία κυβέρνησης και
λαϊκής βούλησης, άρα και η πίεση για
προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.
Ασφαλώς οι δυνάμεις του συστήματος,
εντός και εκτός της χώρας, δεν επιθυμούν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνουν
«διάφορα» να την εμποδίσουν όπως
και το 2012 (ωμές παρεμβάσεις ηγετών
της ευρωζώνης, πιέσεις, εκφοβιστικά
διλήμματα κά).

Παραγωγικό πλεόνασμα
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι τα δύσκολα
πέρασαν, τώρα έχουμε πλεόνασμα και
βγαίνουμε από το τούνελ της κρίσης.
Ισχύει αυτό;
Το λεγόμενο «πλεόνασμα» είναι «πλεόνασμα λιτότητας» και προήλθε από
περικοπές μισθών-συντάξεων, κοινωνικών και αναπτυξιακών δαπανών, από
απολύσεις και αύξηση ανεργίας, από
λαφυραγώγηση δημόσιας περιουσίας
κά. Άρα η συνέχιση αυτής της πολιτικής μόνο βάσανα και δυστυχία σημαίνουν για τον ελληνικό λαό και νέες
πηγές πλουτισμού για την ολιγαρχία.
Ενδεικτικά αναφέρω την πώληση πρόσφατα 14 δημοσίων κτηρίων, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, στον όμιλο Λάτση αντί 145 εκατ.
€. Τα συγκεκριμένα κτήρια (στεγάζονται σήμερα δημόσιες υπηρεσίες) ενοικιάστηκαν για 20 χρόνια με 14 εκατ. το
χρόνο. Δηλαδή σε δέκα χρόνια ο όμιλος θα έχει βγάλει τα λεφτά του και για
μια ακόμα δεκαετία θα έχει σίγουρα
κέρδη. Πόσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δουλεύουν σε τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς;
Η βιώσιμη έξοδος από την κρίση είναι
η δημιουργία «παραγωγικών πλεονασμάτων», δηλαδή η αύξηση και όχι η
συρρίκνωση του εθνικού εισοδήματος

ίδιος θα είναι ωφελημένος από τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.

(ΑΕΠ) με αύξηση της απασχόλησης και
μείωση ανεργίας, ευρύ πρόγραμμα
επενδύσεων, στήριξη της αγοραστικής
δύναμης των μισθών και συντάξεων κά.
Αυτό απαιτεί πρόγραμμα παραγωγικής
ανασυγκρότησης και δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, με κλαδικές και τομεακές πολιτικές, τις οποίες δεν μπορούν ούτε θέλουν οι κυρίαρχες ελίτ να
προωθήσουν.

Καλά όλα αυτά, όμως υπάρχει το θέμα
των πόρων. Που θα βρεθούν τα χρήματα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων και
των λαϊκών στρωμάτων που λέτε;
Είναι ένα ερώτημα που έρχεται και ξανάρχεται παρ’ ότι έχει απαντηθεί. Πολύ
σύντομα από τέσσερις + μια πηγές.
Πρώτον από τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, δεύτερον,
από το δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο
των τραπεζών, τρίτον, από την πάταξη
της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής και
τέλος από την αναζήτηση πόρων από
το εξωτερικό χωρίς δυσμενείς δεσμεύσεις. Ωστόσο βασική πηγή θα είναι η
ίδια η ανάπτυξη, με την παραγωγή πρόσθετου εισοδήματος (παραγωγικού
πλεονάσματος) και η αύξηση της απασχόλησης. Βέβαια όλα αυτά δεν θα γίνουν άμεσα «δια μαγείας». Η έξοδος
από την κρίση θα είναι προϊόν μεγάλης
προσπάθειας που ο ελληνικός λαός πιστεύουμε ότι θα τη στηρίξει, γιατί ο

Στο θέμα του χρέους η κυβέρνηση
ισχυρίζεται ότι υπάρχει δέσμευση της
ευρωζώνης για ρύθμιση του, αφού τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Μάλιστα
προβάλλονται διάφορες λύσεις. Κατά
τη γνώμη σας λύνεται το πρόβλημα;
Χωρίς τη διαγραφή του χρέους, τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους, δεν
υπάρχει λύση στο πρόβλημα, ακόμα κι
αν κατέβουν ….«οι Άγιοι Πάντες» στην
Ελλάδα.! Τα 321 δις € χρέος, ακόμα κι
αν κάθε χρόνο δίνουμε 1-2 δις από το
όποιο «πλεόνασμα», χρειάζονται αιώνες για την εξόφληση του! Ασφαλώς
μια μεγάλη επιμήκυνση εξόφλησης (πχ
100 χρόνια), κάνει το ετήσιο βάρος
ελαφρότερο. Όμως φορτώνει τις μελλοντικές γενιές με υποχρεώσεις των
σημερινών. Ωστόσο ούτε και αυτή η
προοπτική διαφαίνεται, παρά τα όσα
γράφοντα ή υπονοούνται. Κατά συνέπεια το μόνο σενάριο «βιωσιμότητας»
του χρέους είναι το «κούρεμα» του μεγαλύτερου μέρους και η εξόφληση του
υπόλοιπου με ρήτρα ανάπτυξης.
Κανένας δεν απορρίπτει την ιδέα της
διαγραφής, αλλά αυτό έχει πολλές
προεκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος η
«κόντρα» να οδηγήσει και σε έξοδο
της χώρας από την ευρωζώνη;
Η απαίτηση διαγραφής του χρέους
είναι πολύ πιθανόν να απορριφθεί από
την ευρωζώνη (τα 2/3 έχουν μετατραπεί σε διακρατικό χρέος). Όμως για τη
δημιουργία του εκτός από τις ευθύνες
της εγχώριας ελίτ, μεγάλες ευθύνες
έχουν οι κυρίαρχες ελίτ της ευρωζώνης, για το σαθρό κατασκεύασμα της
ΟΝΕ σε βάρος των αδύνατων χωρών
και τις πολιτικές των Μνημονίων που
επιδείνωσαν την κατάσταση. Άρα προτεραιότητα έχει η σωτηρία του ελληνικού λαού, αντί η σωτηρία της
ευρωζώνης θυσιάζοντας τον ελληνικό
λαό! Άλλωστε τι νόημα έχει η πορεία

προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, όταν
αυτή είναι σε βάρος των λαών και εργαζόμενων της Ευρώπης; Ο ΣΥΡΙΖΑ και
το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
είναι αντίθετο στις πολιτικές της ευρωζώνης και αγωνίζεται για την ανατροπή
και επαναθεμελίωση του ευρωπαϊκού
οράματος με όρους λαών και εργαζόμενων. Το πώς ακριβώς θα γίνει θα δείξει η ζωή.

Ένα τελευταίο ερώτημα. Στις φετινές
ευρωεκλογές φαίνεται να γίνεται έστω
και ένα μικρό βήμα απόκτησης ουσιαστικού ρόλου της Ευρωβουλής; Ισχύει
αυτό;
Δυστυχώς το θεσμικό οικοδόμημα της
ευρωζώνης και της ΕΕ, γίνεται όλο και
πιο αντιδραστικό σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Το «έλλειμμα δημοκρατίας» αντί να κλείνει διευρύνεται.
Καμμιά απόφαση δεν παίρνεται χωρίς
την έγκριση της Γερμανίας. Η μόνη αλλαγή σε αυτές τις ευρωεκλογές (για
λόγους εξωραϊσμού του αντιδημοκρατικού προφίλ της ΕΕ) είναι η εκλογή
του προέδρου της Κομισσιόν κατόπιν
πρότασης των κοινοβουλευτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου. Πρόκειται
για περιορισμένης σημασίας καινοτομία αφού το ευρωκοινοβούλιο παραμένει συμβουλευτικό όργανο, ενώ οι
αποφάσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο Αρχηγών και με τη «βούλα»
πάντα της Γερμανίας. Η Ευρώπη των
λαών και των εργαζόμενων θέλει επαναθεμελίωση και αυτό μόνο οι αριστερές δυνάμεις μπορούν να το πετύχουν.
Άρα η ανατροπή στην Ελλάδα και η δημιουργία αριστερής κυβέρνησης, λειτουργεί
ως
«καταλύτης»
για
επιτάχυνση των εξελίξεων στις άλλες
χώρες στις οποίες αναπτύσσεται
ισχυρό κίνημα αμφισβήτησης και ανατροπής των πολιτικών της για μια Ευρώπη των λαών και της σοσιαλιστικής
προοπτικής.
* Ο Γιάννης Τόλιος είναι διδάκτωρ οικονομικών επιστημών με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Λονδίνο και τη Μόσχα, με ενεργό συμμετοχή στο αριστερό κίνημα από τη δεκαετία
του 1960. Είναι παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
με ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή
μας και υποψήφιος ευρωβουλευτής
Email: ytolios@gmail.com
Blog: ytoliosblog.wordpress.com
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Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 1ης Κυριακής
Δύο δήμαρχοι νικητές της 1ης Κυριακής
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, που εκλέγεται για δεύτερη πενταετία
και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης.

Αναλυτικά τα ποσοστά όλων των δημοτικών συνδυασμών
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πρώτος έρχεται ο Σωτήρης Ντούρος (νυν
δήμαρχος) με ποσοστό 22,94% και δεύτερος ο Γιάννης Κασσαβός με 22,51%.
Ακολουθούν:
Βρεττός Σπύρος με
10,97%
Γρηγοριάδης Παναγιώτης με
10,76%
Τοπαλλιανίδης Βασίλης με
10,23%
Καμπόλης Οδυσσέας με
10,17%
Κατσιγιάννης Αθανάσιος με
8,15%
και Μπράχου Αναστασία με
4,27%

Ιατρού Σταύρος με
15,03%
Παμφίλης Απόστολος με
5,75%
και η Χριστοδουλίδου Χαρίκλεια με 3,22%

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή και με
μεγάλη πλειοψηφία, ο υποψήφιος δήμαρχος Ηλίας Ψινάκης με 53,55% και κερδίζει
20 έδρες, ο οποίος εισήλθε για πρώτη φορά
στα δημοτικά δρώμενα.
Ακολουθεί ο νυν δήμαρχος Λουΐζος Ιορδάνης με 28,83 και 8 έδρες, ο Δεληβοριάς

Ακολουθεί επανεκλογή τη δεύτερη Κυριακή 25/5.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή και με
μεγάλη πλειοψηφία ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης με ποσοστό 75,92% και λαμβάνει 25 έδρες.

Δεύτερη έρχεται η Αθηνά Κιούση με ποσοστό 17,79% και 6 έδρες και τρίτος
Ο Ρεμπάπης Ευάγγελος με 6,29% και 2
έδρες.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Πρώτος έρχεται ο Λουκάς Δημήτρης με
40,34%.
Δεύτερος είναι ο νυν δήμαρχος Λεβαντής
Κων/νος με 35,66%
Επαναλαμβάνεται την ερχόμενη Κυριακή
με δύσκολη την πρόβλεψη!
Ακολουθούν:

manos_ohc@hotmail.com

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Πρώτος ο Στάμου Σπυρίδων με 32,69%
Δεύτερος ο Μάδης Ισίδωρος με 20,94%
Επαναλαμβάνεται τη δεύτερη Κυριακή
Ερωτηματικό τί θα κάνει ο «ρυθμιστής»
που είναι ο σημερινός δήμαρχος Δάβαρης
Δημήτρης με 13,08% ποσοστό.
Ακολουθούν:
Καποδίστριας Αλέξανδρος
10,57%
Μπουλμέτης Κων/νος
10,18%
Σιώκος Γεώργιος
7,59%
Φιλούσης Κων/νος
4,95%

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
Πρώτος έρχεται ο νυν δήμαρχος Πανάς
Σπύρος με 37,55% και δεύτερος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με 34,72%
Επαναλαμβάνεται τη δεύτερη Κυριακή
Ακολουθούν:
Δαβάκης Δημήτρης
9,29%
Ματόπουλος Θάνος
7,84%
Δόγκας Δημοσθένης
7,27%
Πασακυριάκος Κώστας
3,33%

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα οι δυνάμεις τις
αριστεράς στο Μαρκόπουλο!!!
Μόνο ο Αδάμος διεσώθη απ’ τους μη
ντόπιους!!!
σχόλιο
αναγνώστη:
Οι
πολλές
υποψηφιότητες σε συνδυασμό με τον
οικογενειακό χαρακτήρα που έχουν οι
παρατάξεις στο Δήμο Μαρκοπούλου,
κράτησαν την αποχή (μόλις 25%) πολύ κάτω
απ’ το μέσο όρο των υπόλοιπων δήμων. Τρεις
στους τέσσερις εγγεγραμένοι συμπολίτες
μας ψήφισαν την παράταξη που τους
εκφράζει δίνοντας έτσι μία απάντηση για το
πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η αποχή και η
απαξία των εκλογών. Βέβαια η κλειστή
κοινωνία της περιοχής δεν δίνει την ευκαιρία
σε υποψήφιους που δεν έχουν ντόπια επίθετα
να επιτύχουν στις κάλπες, και αυτό δείχνει τις
κλειστές πόρτες που κρατούν οι ντόπιοι
στους
‘νεόφερτους’
υποψηφίους.

Φώτης με 8,49% και 3 έδρες, ο Στεφανίδης
Νίκος με 4,73% και ο Χατζηγιάννης Νικόλαος με 4,40% που εκλέγουν τον εαυτό
τους.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Πρώτος έρχεται ο νυν δήμαρχος Μεθενίτης
Σωτήρης με ποσοστό 30,62%
Δεύτερος ο Αλαγιάννης Κων/νος με ποσοστό 23,44% (τέως αντιδήμαρχος στην παράταξη του Σ. Μεθενίτη).
Παρά τη μεγάλη διαφορά κρίνουμε δύσκολη την αναμέτρηση της δεύτερης Κυριακής για τον νυν δήμαρχο Σωτήρη
Μεθενίτη.
Ακολουθούν:
Μεθενίτης Κων/νος με
12,83%
Αδάμος Γεώργιος με
11,89%
Μπέης Λεωνίδας με
10,95%
Μπέη Θάλεια με
4,46%
Συλλέλογλου Ανδρέας με
3,46
και Καρρά Ειρήνη με
2,36%.
σ.σ. Δυστυχώς και οι δύο μένουν εκτός
Δήμου. Ιδιαίτερα για τον Α. Συλλελόγλου,
που έχουμε γνωρίσει τον λόγο του και είναι
αξιόλογος και σημαντικός.
Επίσης δεν αξιολογήθηκε από τους πολίτες
το έργο που έχει γίνει αυτή την τετραετία
στο Δήμο Μαρκοπούλου από τον δήμαρχο
Σωτήρη Μεθενίτη. Το νοικοκύρεμα των οικονομικών και οι κοινωνικές παροχές, η
αποχέτευση.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο Ζούτσος Αθανάσιος (νυν δήμαρχος) έρχεται πρώτος με 44,53%
Ο Μερτύρης Παναγιώτης δεύτερος με
22,33% και πάνε τη δεύτερη Κυριακή.

Θεωρείται βέβαιη η επανεκλογή του Ζού-

τσου, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να
βγάλει η κάλπη, παρά τη μεγάλη διαφορά...
Ακολουθούν:
Μπάκας Κων/νος
14,38%
Βολιώτης Απόστολος
12,14%
Γαβράς Νικόλαος
6,62%

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Πρώτος ο Πιστικίδης Βασίλειος με 29,27%
Αδαμόπουλος Αθανάσιος με 26,67% και
πάνε δεύτερη Κυριακή.
Ακολοθούν:
Χριστόπουλος Γ. (νυν δήμαρχος) με 23,17%
Τόκα Αμαλία με
8,22%
Βασιλόπουλος Ανδρέας με
7,04% και
Τσαλαπατάνης Χρήστος με
5,63%

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Σωφρόνης Γεώργιος, πρώτος με 45,66%
Τσαλικίδης Εμμανουήλ με 32,02, πάνε δεύτερη Κυριακή
Ακολουθούν:
Ράπτη Αγγελική
11,95%
Βολάκος Νικόλαος
7,00%
Μπιθυμήτρης Γεώργιος
3,38%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη Κυριακή, παρά τη μεγάλη διαφορά των δύο
«μονομάχων».

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Πρώτος έρχεται ο Ρούσσης Θωμάς με
28,63% και δεύτερος ο νυν δήμαρχος
Οικονομάκος Ιωάννης με 28,31%
(θρίλερ η κατάσταση με το ίδιο σχεδόν ποσοστό!)
Ακολουθούν οι:
Γιασημάκης Γεώργιος
26,38%,
Δημητρίου Επμεινώνδας
6,79%,
Χασιώτης Παναγιώτης
6,42%
και τέλος Χασιώτης Μιχάλης
3,47%.
Οι τρεις τελευταίοι εκλέγουν μόνο τον
εαυτό τους.

Επαναληπτικές και στην Περιφέρεια Αττικής
Oι μονομάχοι στην Περιφέρεια Αττικής
είναι η Ρένα Δούρου με 23,80% και ο νυν

Τζήμερος Θάνος
Γάκης Αντώνιος

περιφερειάρχης Γιάννης
22,11%.
Ακολουθούν
Κουμουτσάκος Γεώργιος
Παναγιώταρος Ηλίας
Παφίλης Αθανάσιος
Χαϊκάλης Παύλος

Κουτσούμπα Δέσποινα
2,09
Μαντούβαλος Πέτρος
2,00
Γιαννακάκη Μαρία
1,76%
Πρώτος στην Ανατολική Αττική σε ψήφους ήρθε ο Γιάννης Σγουρός με 23,97%,
ακολουθεί η Ρένα Δούρου με 22,56%,
ενώ ο Γ. Κουμουτσάκος έλαβε 14,91.

Σγουρός

με

14,08%
11,13%
10,66%
7,17%

2,97%
2,24%
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Α.Π. : 205349/20.05.2014
ΠΕ120
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α.Π. : 205312/20.05.2014
ΠΕ114
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει
ότι στις 04.06.2014 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:15-10:30 π.μ. ενώπιον
της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 12
καταστήματος – οπωροπωλείου
που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου
στη Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει: 1. Στεγασμένο χώρο 11,30
τ.μ. και 2. Κοινόχρηστο χώρο επί
της προσόψεως για την τοποθέ-

Α.Π. : 205304/20.05.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ113
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00-10.15 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία για την
πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 29
πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική
Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης
προσφοράς το ποσό των 490,00€
το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετη-

τηση οπωρικών 6 (2 Χ 3) τ.μ., με
τιμή εκκίνησης το ποσό των
720,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολο-

γητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές
εφημερίδες: ΑΜΑΡΥΣΙΑ - ΕΒΔΟΜΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014

σίως κατά 2% επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
- ΕΣΤΙΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΙΚΗ Ι. ΡΕΝΤΗ - ΕΒΔΟΜΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014στο www.cityofathens.gr

ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 2
Ιουνίου 2014 ώρα 15:00 πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2014
ώρα 9:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2014
ώρα 9:30π.μ, στο σημείο που ανα-

φέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης, ανά
τμήμα, όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 29 §1 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 68.254,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 83.952,42
€ και για τα 4 τμήματα. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από
ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κ.λπ. εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, με
συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς. Αναλυτικές
πληροφορίες στους Αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:30-10:45 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική
προφορική δημοπρασία για την
τριετή εκμίσθωση του αριθμ. 7α καταστήματος που βρίσκεται επί της
οδού Σεβαστουπόλεως 135, εμβαδού 38τ.μ., με τιμή εκκίνησης το
ποσό των 380,00€ το μήνα, ανα-

Α.Π. : 205286/20.05.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ111
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.00-10.15 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του αριθ. 40 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην
Κεντρική Δημοτική Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το
ποσό των 530,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%

Α.Π. : 205270/20.05.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ109
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 20-05-2014
Αρ. Πρωτ. : 10986
14PROC002057979 2014-05-20
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει επαναληπτικός ανοικτός
δημόσιος διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες επισκευής και μετατροπής συστημάτων πέδησης,
ηλεκτρικού συστήματος, ταχογράφων και ελαστικών οχημάτων του
Δήμου» έτους 2014 για τα τμήματα
2, 3 και 4 όπως αναφέρεται στην υπ’
αρ. ΤΥ/15/2014 μελέτη.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευασθούν τα ηλεκτρολογικά,
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
των οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου, καθώς και τα ελαστικά
επίσωτρα αυτών.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00-10:15 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων
22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή
πλειοδοτική προφορική δημοπρασία
για την πενταετή εκμίσθωση του με
αριθμ. 66Β καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική
Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει: 1.
ισόγειο χώρο 10,39 τ.μ. 2. πατάρι
10,33 τ.μ. και 3. υπόγειο χώρο 10,33
τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των

Α.Π. : 205260/20.05.2014
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ126
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:45-11:00 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του δημοτικού στεγασμένου χώρου - εστιατορίου, που
βρίσκεται μέσα στο Πάρκο Ελευθερίας και περιλαμβάνει στεγασμένο
χώρο συνολικού εμβαδού 200,75
τ.μ. (αίθουσα 65 τ.μ., παρασκευαστήριο 62 τ.μ., κουζίνα- λάντζα

προσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%
μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για τρία (3) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή
της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την

επί του εκάστοτε διαμορφούμενου
μισθώματος μετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

530,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

38,15 τ.μ., W.C. 10 τ.μ, αποθήκη
1,60 τ.μ. και είσοδος 24 τ.μ.), με
τιμή εκκίνησης το ποσό των
12.500,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την
παρέλευση 2 ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων

παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ΄ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ –
ΕΘΝΟΣ - ΑΥΓΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές
εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΙΚΗ Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Κ’ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ –
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές
εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ - ΕΒΔΟΜΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΕΣΤΙΑ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΒΔΟΜΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΕΘΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές
εφημερίδες: ΕΒΔΟΜΗ - ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 18 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε: Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com
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ΚΟΡΩΠΙ, 21/05/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 112

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 – ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ:210-6624420, ΦΑΞ:210-6022094
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε.
e-mail:kskorop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προκηρύσσει διαγωνισμό
συμφέρουσας προσφοράς για την ασφάλεια των κυνηγών του,
που αριθμούν περίπου τους 2500, κατά την κυνηγετική περίοδο
2014-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές
τους έως και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:00 στα
γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες καθώς και τεχνικές προδιαγραφές στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Χρήστου Δημητρίου
18, Κορωπί.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ
ΑΝΘΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2014 (Α.Ε.Ε.)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα
19 Μαΐου
2014 έως Παρασκευή 30
Μαΐου 2014 (Δημαρχείο Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47,
Κορωπί, Ισόγειο)
Καθημερινά: Ώρες 08:00-16:00
Παρακαλούνται οι παραγωγοί
που θα δηλώσουν εκτάσεις,
για επιδότηση στο πλαίσιο της
ενιαίας ενίσχυσης εκμετάλλευσης για το 2014 να ετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά όπως:
1. Μισθωτήρια – αντίγραφα παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή της
μονάδας εκτροφής του ζωικού
κεφαλαίου (για τις εκτάσεις
πάνω από 1.200 € θεωρημένα
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
2. Καρτελάκια σιτοσπόρου (για
όσους καλλιεργούν σιτηρά)
3. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς σιτοσπόρου (για όσους
καλλιεργούν σιτηρά)-λιπασμάτων
4. Αντίγραφο παλαιού και νέου
τύπου μητρώου κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
5. Αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης βοοειδών (αναλυτική κατάσταση) ή χοιροειδών
6. Άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου,
Ε1
2012
ή
2013(εφόσον υπάρχει) και τιμολόγια αγοράς νεοσσών
7. Αντίγραφο μελισσοκομικού
βιβλιαρίου. Εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται τα ακόλουθα:
1.Φωτοτυπία των δύο όψεων
της Αστ. Ταυτότητας

2.Φωτοτυπία της 1ης σελίδας
του βιβλιαρίου τράπεζας με
τον αριθμό του Τραπεζικού λογαριασμού
(λογαριασμός
ΙΒΑΝ: GR…..)
3. Φωτοτυπία ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας
4.Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΟΓΑ (εφόσον υπάρχει)
που να αναγράφει τον Αριθμό
Μητρώου Ασφαλισμένου.
5. AΜΚΑ
6. Παραστατικά κατοχής: Αντίγραφο Ε9 ( ή μισθωτήριο συμβόλαιο
αν
δεν
είναι
ενημερωμένο το Ε9) που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των
ιδιόκτητων αγροτεμαχίων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους όλες
τις φωτοτυπίες και τα δικαιολογητικά.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δευτέρα 19 Μαΐου 2013 έως
Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
Στο Ισόγειο του Δημαρχείου
Κρωπίας (Καθημερινά, ώρες
λειτουργίας 08:00 ως 16:00).
Πληροφορίες:
Μπούρδου
Ελένη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6622324, 210-662 00
30( (εσωτερικό: 310), Ε-mail :
e_aggeli@hotmail.gr
Επικοινωνία: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών, Εθνικής
Αντιστάσεως 92 – Τηλ.:
2263062208 & 22630-62708
και fax: 22630-63486. Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
www.agrose.gr
email: info@agrose.gr
& gpseryh1@otenet.gr

«Ο Νόμος για τον αιγιαλό είναι μνημονιακή δέσμευση της
ελληνικής κυβέρνησης και πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα»
Aπάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή
Το νομοσχέδιο που θα καταστρέψει για πάντα την ελληνική
ακτογραμμή
αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, την οποία η ελληνική
κυβέρνηση
έχει
δεσμευθεί να εφαρμόσει
ΑΜΕΣΑ.

Αυτό απαντά ο Επίτροπος
Οικονομικών της Κομισιόν
Siim Kallas, αντικαταστάτης
του Όλι Ρεν, σε σχετική
ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιου στις ευρωεκλογές,
Νίκου Χουντή.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”
Περικλέους & Βενιζέλου, Βούλα, τηλ./φαξ: 210 8991154

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα
μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 3/06/2014 ημέρα
Tρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου
Βούλας (κάτω από τη γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου Γ.Σ, εκλογή Γραμματέως Γ.Σ
2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
4. Έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά
με την Οικονομική
διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.
6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2014-2015
7. Επαναλειτουργία Τμήματος Γυμναστικής
8. Εκλογή οργάνων διοίκησης (Δ.Σ, αναπληρωματικών μελών
Δ.Σ, εξελεγκτική επιτροπή και αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής).
Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την 4/06/2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον
ίδιο χώρο και με τα ίδια ως άνω θέματα.
Βούλα , 5.05.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ. «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ
Εν’ όψει της μεγάλης εορτής
της Αναλήψεως του Κυρίου
(28 και 29 Mαΐου 2014 -Ι.
Ναός Αναλήψεως του Κυρίου, Δήμος Κρωπίας)
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ,
ΙΣΟΓΕΙΟ - 09:00
Γνωστοποιούμε στους επαγγελματίες μικροπωλητές ότι
ενόψει της μεγάλης εορτής
της Αναλήψεως του Κυρίου
και του καθιερωμένου πανηγυρισμού καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για την
ενοικίαση καθορισμένων σημείων τοποθέτησης των εμπορευμάτων τους.
Οι αιτήσεις ΟΑΕΕ) θα υποβάλλονται τις ώρες λειτουργίας
του Δημοτικού Καταστήματος
(2ος Όρ., Πρωτόκολλο) και
μέχρι Τρίτη 27/5 ώρα 09:00.
Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις
καλούνται, την Τρίτη
27
Μαΐου ώρα 09:00 στο ισόγειο του Δημαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κωνσταντίνου 47)
για καθορισμό των θέσεων.

Α.Π. : 205200/20.05.2014
ΠΕ124
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10.30-10.45 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την τριετή εκμίσθωση
του αριθ. 1/8Π-Κ15 καταστήματος
του Δημοτικού Οικισμού Δουργουτίου, που έχει εμβαδό 14,40τ.μ. πατάρι και 28,44τ.μ. ισόγειο, με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Α.Π. : 205222/20.05.2014
ΠΕ121
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:30-10:45 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική
προφορική δημοπρασία για την
τριετή εκμίσθωση του αριθμ. 2 καταστήματος που βρίσκεται επί της
οδού Σεβαστουπόλεως 135, εμβαδού 35τ.μ., με τιμή εκκίνησης το

Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, με βάση πληροφορίες από τα «ψιλά» των
εφημερίδων, ότι, «κατά τη
διάρκεια
διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα
συζητήθηκαν θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος, καθώς και
θέματα που αφορούν στους
υδάτινους πόρους», ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «ποια ήταν τα
συγκεκριμένα θέματα που
συζητήθηκαν για κάθε μία
από αυτές τις κατηγορίες
και τι τελικά συμφωνήθηκε».
Στην απάντησή του, ο S.
Kallas, χωρίς να κρύβει τα
λόγια του, ομολογεί ότι
αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας να θεσπίσει ταχέως νομοθεσία
για τις παράκτιες ζώνες, τονίζοντας μάλιστα ότι το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να
έχει ως στόχο, μεταξύ
άλλων, «τη διευκόλυνση
των “στρατηγικών επενδύ-

το ποσό των 400,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%
μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για τρία (3)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

ποσό των 400,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2%
μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι για τρία (3) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή
της συμβάσεως μισθώσεως.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι
επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα
στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης
αναφερόμενα δικαιολογητικά.

σεων” και τις “ιδιωτικοποιήσεις”».
Στη συνέχεια της απάντησής του, ο S. Kallas ενημερώνει ότι, «οι αρχές θα
θεσπίσουν επίσης ένα νέο
νόμο περί δασοκομίας για
να αποσαφηνίσουν τον ορισμό των δασών και των δασικών γαιών».
Ο Νίκος Χουντής προέβη
στην ακόλουθη δήλωση:
«Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι τα μνημόνια δεν
διαλύουν μόνο τις ανθρώπινες ζωές αλλά καταστρέφουν και το περιβάλλον. Οι
κυβερνητικοί εταίροι, υπό
την άμεση καθοδήγηση της
τρόικα, παραδίδουν τον φυσικό και αισθητικό πλούτο
της χώρας, παραδίδουν κυριολεκτικά «γην και ύδωρ»
στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να
καταλάβει ότι ψηφίζοντας
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δίνει λευκή
επιταγή να προχωρήσουν
το καταστροφικό τους έργο.

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014
στις εφημερίδες: ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
– ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - ΕΘΝΟΣ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές
εφημερίδες: ΕΒΔΟΜΗ – ΜΑΧΗΤΙΚΗ Ι.
ΡΕΝΤΗ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα
Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277472 – 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 15-05-2014
* Να δημοσιευθεί από την εταιρεία ΕΛΜΑ
Α.Ε. στις 22-05-2014 στις εφημερίδες:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΣΤΙΑ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων μέχρι τις 24-05-2014 στις τοπικές
εφημερίδες: ΕΒΔΟΜΗ - ΘΡΙΑΣΙΟ
* Να δημοσιευθεί από τον Δήμο Αθηναίων
στις 22-05-2014 στο www.cityofathens.gr

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΜΑΪΟΥ 2014

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

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

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

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 Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

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

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

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

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

Ευρώπη των λαών
ή Ευρώπη των τραπεζών
Αύριο Κυριακή 25 Μαΐου αποφασίζουμε για τη ζωή μας.
Αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουν να μας “πίνουν το αίμα”
οι ολιγάρχες της Βόρειας Ευρώπης ή θα πούμε φτάνει, ως εδώ.

Αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουμε να λεγόμαστε Ελλάδα ή αποικία.
Αν θα έχουμε ελεύθερες παραλίες ή θα τις βλέπουμε από μακριά.
Αποφασίζουμε αν θα μείνουμε ελεύθεροι ή υποτακτικοί

Σκέψου πριν ρίξεις το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.
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Θεσμός τα Σχολικά Πρωταθλήματα στο Δήμο Μαρκοπούλου!
Η χαρά και ο ενθουσιασμός της συμμετοχής χαρακτήρισαν
το Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, που διοργάνωσε
ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», το
περασμένο Σάββατο 10-5-2014.
Μια εβδομάδα μετά την άκρως επιτυχημένη αθλητική εκδήλωση «Βάλε Τρίποντο στη Ζωή» και το Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, όλα τα Δημοτικά Σχολεία του
Δήμου μας (εκτός από ένα), αναμετρήθηκαν στο φιλέ του
Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαρκοπούλου.

Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου
Μαρία Χασάπη.

πλαίσια της ευγενούς άμιλλας και ομαδικότητας. Προσόντα
που θα αποτελέσουν τις υγιείς βάσεις του χαρακτήρα του
και της μετέπειτα ενήλικης ζωής του.
Όλες οι ομάδες έπαιξαν μεταξύ τους, με δικαίωμα απεριόριστων αλλαγών, σε αγώνες των δυο (2) σετ, των είκοσι

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και ο «Βραυρώνιος», θέλουν να ευχαριστήσουν τους διευθυντές και τους γυμναστές των σχο-

πέντε (25) πόντων έκαστο.
Βεβαιώσεις συμμετοχής και αναμνηστικές πλακέτες απονεμήθηκαν σε όλες τις μαθήτριες και σχολεία που συμμετείχαν, από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και
Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή, τον πρόεδρο του
Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Σπύρο Δράκο, τον ιατρό της διοργάνωσης κ.
Κώστα Χυτήρογλου και την αρχηγό της Εθελοντικής

λείων, για τη συνοδεία των ομάδων και τη συμμετοχή τους,
τον ιατρό της διοργάνωσης κ. Κ. Χυτήρογλου, τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για τη συμβολή
τους και φυσικά τους δημότες, που με την παρουσία τους,
ενίσχυσαν και ενθάρρυναν τις μικρές βολεϊμπολίστριες.
Το ραντεβού με τη γιορτή του αθλητισμού, ανανεώθηκε για
το Σάββατο 31 Μαϊου, στο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου!

Με σύνθημα «χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο της
αποτυχίας, παίζουμε όλοι για τα αθλητικά ιδεώδη, τη συμμετοχή και το παιχνίδι», στο Πρωτάθλημα συμμετείχαν έξι
(6) ομάδες μαθητριών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.
Στόχος των Σχολικών Πρωταθλημάτων, που διοργανώνει
για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Μαρκοπούλου και το
Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», είναι η σύνδεση της παιδείας με
τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα, η πρόσβαση όλο και
περισσοτέρων μαθητών και νέων σε αυτόν και τα φυσικά,
πνευματικά και κοινωνικά προσόντα που προφέρει. Το παιδί
μαθαίνει από μικρή ηλικία, να ασκεί σώμα και πνεύμα, στα

Έκλεισαν με νίκη οι Άνδρες του Πρωτέα, μια επιτυχημένη σεζόν
Με νίκη ολοκλήρωσαν μια απολύτως
επιτυχημένη χρονιά οι Άνδρες του
Πρωτέα, καθώς επικράτησαν με 67-56
εντός έδρας της Τερψιθέας για την τελευταία αγωνιστική ημέρα στο Πρωτάθλημα Β΄ΕΣΚΑΝΑ.
Η ομάδα του Πρωτέα αναδείχθηκε
πρωταθλήτρια στη Β΄ΕΣΚΑΝΑ έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο στη βαθμολογία και μετρώντας
28 νίκες έναντι μόλις δύο ηττών.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦAΔAΣ 67-56 39-27
Διαιτητές : Χρηστίδης Π. Ρουμελιώτης
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς ): Καπώνης 2, Τσαπραλής 1,
Γέωργαρος 15(1), Σίμος 4(1), Βλάχος ,
Αθηνιώτης 5, Κοκαλιάς 9(1), Βαρδαβάς 20, Σφυρής 2, Νικολάου, Πεφάνης

7(1) , Μαράκης 2
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ. (Λαμπρόπουλος
Ζλάτης): Σταυρίδης 2, Νικολάκης 1,
Σουφλέρης , Κουρής 3(1) Γιαχνάκης 4,
Βαρβατάκος 11, Παπαγιαννόπουλος
7(1), Μαρκόπουλος 18, Δανατζόπουλος, Τσακίρης 2, Μένταυλος 4, Αρώνης 4

Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι παίκτες
των Μανουσέλη - Ποδαρά έφτασαν
και ως τον τελικό του Κυπέλλου
ΕΣΚΑΝΑ, χάνοντας στις λεπτομέρειες
από τον Εθνικό, που πριν λίγες ημέρες
κέρδισε την άνοδο του στην Α2, τότε η
χρονιά στέφεται με απόλυτη επιτυχία
και πλέον ο πήχης στην Α΄ΕΣΚΑΝΑ
την επόμενη σεζόν ανεβαίνει ψηλά.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Ευχαριστώ και συγχαίρω!
Συμπολίτες,
Βουλιώτες, Βαριώτες, Βουλιαγμενιώτες,
αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους
με τίμησαν με την προτίμησή τους, και να σας
συγχαρώ για την υπευθυνη επιλογή σας, να
εκλέξετε πρώτο το συνδυασμό «Ανεξάρτητη Κίνηση ΒΒΒ» του Δημάρχου Σπύρου Πανά, στον
οποίο είχα την τιμή να συμμετέχω και να συμβάλλω με τις δικές μου δυνάμεις στη νίκη του,
για το καλό, πιστεύω, της πόλη μας και όλων
των κατοίκων. Χάρηκα για τους ανθρώπους που
γνώρισα και για εκείνους που δεν έπεισα, η ευθύνη είναι δική μου.
Ευχαριστώ όσους με περιέβαλαν με την αγάπη
τους και την εκτίμησή τους. Όσους πίστεψαν σε
μένα και με βοήθησαν πιο ενεργά. Λυπάμαι που
δεν κατόρθωσα να τους δώσω τη χαρά της εκλογής μου. Όμως θα τιμήσω την ψήφο τους με την
παρουσία μου και την ενεργό δράση μου τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας, για την επίλυση
των προβλημάτων των δημοτών και τη βελτίωση
των όρων διαβίωσής μας και της ποιότητας της
ζωής μας. Θα είμαι δίπλα σας και μπροστάρης
στους αγώνες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών
Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)
Τηλ. 22990 46446, 6944 690344
e-mail: proubesis@hotmail.gr

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

Μακρυά από μένα η μικροψυχία. Καμμιά πικρία.
Δεν επιδίωξα να λάβω αξιώματα με την ψήφο
σας. Επιδίωξή μου ήταν και παραμένει να μου
δώσετε τη δυνατότητα να προσφέρω την ενεργητικότητα, τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου,
τον καλύτερό μου εαυτό, για την πόλη μας.
Σας ζητώ το ελάχιστο και απαραίτητο:
Δώστε με την παρουσία σας και τη σωστή σας
επιλογή κι αυτή την Κυριακή, τη δυνατότητα
στον Σπύρο Πανά και το συνδυασμό μας, ν’ αποδείξει τις καλές του προθέσεις για τη συνέχιση
του έργου του. Για την υλοποίηση του προγράμματος, που μας εκλέξατε πρώτους.
Εσείς είστε οι κριτές. Εσείς, εμείς όλοι μας, απολαμβάνουμε την προστασία της πόλης μας, τη
βελτίωση των συνθηκών ζωής μας, τη θάλασσά
μας... όλα!
Ο λαός είναι ο μέγας κριτής. Ο λαός είναι εκείΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 15/05/2014
Αριθμ. Πρωτ: 18031
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού
διεθνή διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών 2014-2015
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό
με
σφραγισμένες
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
2014-2015» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης & λιπαντικών) για τους
παρακάτω φορείς:
Α) ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Β) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γ) Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ) Ν.Π.Δ.Δ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ε) Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
και συγκεκριμένα για:
α) την κίνηση όλων των οχημάτων
(απορριμματοφόρων, μηχανημάτων
έργου, επιβατικών, μοτοποδηλάτων) του Δήμου Παλλήνης με τμη-

ματική προμήθεια σε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη επί πρατηρίου από τις αντλίες του
προμηθευτή και καύσιμα για θέρμανση (πετρέλαιο θέρμανσης) με
παράδοση στις δεξαμενές των καταστημάτων του Δήμου. Λιπαντικά
και έλαια σε ποσότητες που καθορίζονται στην μελέτη και παράδοση
στο Αμαξοστάσιο του Δήμου.
β) προμήθεια σε πετρέλαιο θέρμανσης – καύσιμα σε πετρέλαιο κίνησης
για τις Κολυμβητικές
δεξαμενές με παράδοση στις δεξαμενές για τις Αθλητικές και Πολιτιστικές εγκαταστάσεις και βενζίνη
αμόλυβδη για το ιδιόκτητο όχημα
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου με τμηματική προμήθεια επί
πρατηρίου
γ) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
με
τμηματική προμήθεια και παράδοση
στις δεξαμενές των Σχολικών Μονάδων
δ) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με
τμηματική προμήθεια και παράδοση
στις δεξαμενές των Σχολικών Μονάδων
ε) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και

νος που υφίσταται και τις συνέπειες των λανθασμένων επιλογών του.
Ας επιλέξουμε με σύνεση το βέλτιστο.

Μιχάλης Στεφανίδης
Επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος
Ενεργός Πολίτης

Κοινωνικής Μέριμνας - Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου με τμηματική προμήθεια και
παράδοση στις δεξαμενές των Βρεφονηπιακών Σταθμών & των ΚΑΠΗ.
Το κριτήριο κατακύρωσης για τα
καύσιμα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.073.228,51 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23%, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων
ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία ενώ για τα λιπαντικά, προϋπολογισθείσης αξίας
41.602,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, το κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
τιμή ανά λίτρο.
Στον διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές στο σύνολο του προϋπολογισμού των
ομάδων ή για τις ομάδες – 1- (καύσιμα) ή -2- (λιπαντικά) λαμβάνοντας
υπόψη τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για την έκδοση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
μελέτης της προμήθειας καυσίμων
και λιπαντικών 2014-2015 είναι
1.114.830,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ο Δήμος αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να αυξήσουν την ποσότητα των προς
προμήθεια υλικών κατά 20% με αν-

τίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους
όρους προμήθειας χωρίς καμία αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή
{δικαίωμα
προαίρεσης
(option)}.
Το δικαίωμα προαίρεσης 20% ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
222.966,17 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης – Ιθάκης 12 –
Γέρακας, την 8η Ιουλίου 2014
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 – 12.00.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
του συνόλου ή στις ομάδες συμμετοχής συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το γραφείο του Δήμου,
Ιθάκης 12 – Γέρακας – Υπεύθυνος
κ. Παπαϊωάννου – τηλ.210-6604641
& στο Αμαξοστάσιο του Δήμου
Παλλήνης (Αγ.Αθανασίου 1 – Παλλήνη) – Υπεύθυνος κ. Σπηλιωτόπουλος – τηλ.210 - 6662143
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

