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Νόμιμη διακυβέρνηση ή ν ο μ ό τ υ π η ;
Ολοι καμώνονται ότι επιθυμούν και επιδιώκουν διακαώς
τη νομιμότητα! Αλλά ποια “νομιμότητα”;
α) Εκείνη που στηρίζεται στον “ορθό λόγο”, στο “κοινό
περί δικαίου αίσθημα”, στο “φυσικό (θεϊκό) δίκαιο”, το
γενικό όφελος και στη γενική αποδοχή, ή
β) σ’ εκείνη που στηρίζεται στους νόμους που ψηφίζει η
πλειοψηφία - η όποια πλειοψηφία της όποιας πλειονότητας, όπως κι αν έχει προκύψει αυτή και με οποιαδήποτε μεθόδευση;
Ο κοινωνών άνθρωπος, ο συνειδητός πολίτης, ως μέλος
και συνδιαμορφωτής “των κοινών”, θ’ απαντήσει θετικά
στην (α) περίπτωση. Ο αντικοινωνικός, ο ατομιστής,
εκείνος που δεν αντιλαμβάνεται ότι το ατομικό του όφελος προκύπτει κατ’ αναλογίαν του μερίσματός του εκ
του κοινού οφέλους, αλλά προσβλέπει μόνο στο προσωπικό του όφελος, για την “πάρτη του” εις βάρος του
κοινωνικού οφέλους, αυτός θ’ απορρίψει την πρώτη περίπτωση και θα υιοθετήσει την δεύτερη την οποία και θα
υπερασπιστεί με σθένος και με πάθος (κοίτα και σχετικό
άρθρο μου, “Νόμοι και Δίκαιο”, στην 7η της 11/1/2014, φ. 816).

Ιδού λοιπόν η “νομιμότητα” που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις και η πλειοψηφία της Βουλής από το 2010 κι
εδώθε: (Σταχυολογούμε μόνο τις εγκληματικές παρανομίες που έχουν διαπραχθεί κατά τη διαρεύσασα τετραετία και πλέον).
1. Πρώτο μνημόνιο
Παραιτήθηκαν, οι μνημονιακοί, “από κάθε ασυλία, λόγω
εθνικής κυριαρχίας” (άρθρο 14 της Δανειακής Σύμβασης)1 Και μόνο αυτό που φτάνει. Παραβιάστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 § 1 & 2 και 26, 28 και σωρείας
άλλων, όπως έχουν επισημάνει έγκριτοι και διακεκριμένοι νομομαθείς, όπως ο Γεώργιος Κασιμάτης, αλλά εν
πολλοίς, έχει παραδεχθεί και ο Βενιζέλος.
2. Το Δεύτερο Μνημόνιο. Αυτό κατά την ταπεινή μας
άποψη είναι ανυπόστατο, πέραν των άλλων λόγων, γιατί
υπεγράφη από παράνομη κυβέρνηση, και υπερψηφίστηκε ως εφαρμοστικός νόμος από βουλευτές που
έπρεπε να είχαν εκπέσει απ’ το βουλευτικό αξίωμα, ως

Η “Χωροταξική Μεταρρύθμιση” που ψηφίστηκε
επειγόντως από το θερινό τμήμα της Βουλής,
ήρθε να λύσει προβλήματα δεκαετιών!!! κατά
τους εκπροσώπους της
κυβέρνησης. 13 οργανώσεις τονίζουν ότι θίγει
καίρια το φυσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των
περιοχών.
Καταργείται η αμιγής κατοικία, ορίζονται ειδικές
ζώνες, ακυρώνονται τα
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια!
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

επίορκοι, κατά το άρθρο 59, αφού έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης σε παράνομη κατά το Σύνταγμα κυβέρνηση, όπως
έχω αναλύσει κατά το παρελθόν και σε συντομία αμέσως
παρακάτω:
3. Η “κυβέρνηση” Λουκά Παπαδήμου είναι συνταγματικώς
παράνομη. Καμμιά “συνταγματική πρακτική” δεν μπορεί να
επαναφέρει σε ισχύ καταργημένη συνταγματική διάταξη.
Με την πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975, το εν
ισχύ δηλαδή, το 1986 καταργήθηκε το “προνόμιο” του Προέδρου της Δημοκρατίας, “να διορίζει πρωθυπουργό, μετά
γνώμη του Συμβουλίου Δημοκρατίας, μέλος ή μη μέλος της
Βουλής” (Σ. 1975 αρθ. 37 §4) (δηλαδή εξωκοινοβουλευτικόν,
όπως ο Παπαδήμος). Με το ισχύον Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι βουλευτής. Ακόμη και ο Αρχηγός
του κόμματος δεν μπορεί να γίνει Πρωθυπουργός, αν δεν
έχει εκλεγεί βουλευτής (Σ. αναθ. 1986 αρθρ. 37 §4).
Τόση άγνοια, τόση προχειρότητα ή τόση περιφρόνηση στους
βασικούς θεσμούς διακρίνει τους υπεύθυνους πολιτειακούς
παράγοντες; Αλλά και τα νομικά Συμβούλια και τους νομομαθείς και τους λοιπόύς φορείς, τέτοια προχωρημένη ραστώνη ή ατολμία ή ωχαδερφισμός;
Με όσους Συνταγματολόγους το έχω συζητήσει έχουν όλοι
συμφωνήσει, εκτός από έναν, χωρίς όμως να μου αιτιολογήσει την άρνησή του.
Επιτέλους ας με μηνύσει κάποιος, για ν’ αποδείξει πως έχω
λάθος. Ή ν’ αποδειχθεί πώς έχω δίκαιο. Αλλως, θα ζητήσω
δημόσια συγγνώμην, για την λανθασμένη επιστημονική κατηγορηματική μου άποψη, και να πάω και φυλακή. Διαφορετικά, θα συνεχίσω να επιμένω, βέβαιος για την ορθότητα της
γνώμης μου, αλλά και τις, πρακτικής σημασίας, συνέπειες
που συνεπάγεται. Αν ορθώς λέγω ότι η κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου είναι παράνομη, οι πράξεις της είναι ανυπόστατες,
άκυρες και ανίσχυρες και στο εσωτερικό και στην τρόικα. Οι
γνωμοδοτήσεις και οι υπογραφές είναι προσχηματικές. Οι δανειστές ξέρουν πολύ καλά τις παρανομίες που έχουν διαπραχθεί, αλλά προσχηματικά καλύπτονται. Καλύπτονται;
4. Η πρώτη διακυβέρνηση Σαμαρά, που άρχισε το καλοκαίρι
του 2012 χαρακτηρίζεται από τυπική νομιμότητα. Βγήκε τον
Ιούνιο του ‘12 πρώτο κόμμα, πήρε και “μπόνους” 50 βουλευτές, δεν τους “βγαίνανε”, αναγκάστηκε σε σύμπραξη με τον
“εχθρό” του, το ΠΑΣΟΚ, εξασφάλισε και το αριστερό του άλλοθι τη ΔΗΜ.ΑΡ κι έκανε ό,τι έκανε, γνωστό και καταστροφικό και μας “έσωσε”! Κοινώς, μάς τελείωσε. Τυπικά νόμιμη,
ουσιαστικά κυβέρνηση μειοψηφίας που καταστρατηγεί τη βασική αρχή της Δημοκρατίας, κατά την οποία, “η πλειοψηφία
κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει”. Η πλειοψηφία του λαού,
όχι των βουλευτών!
Οι παραβιάσεις του Συντάγματος δεν έλλειψαν ούτε στιγμή.
Μικρό κραυγαλέο δείγμα αποτελούν οι Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ), του αρθρ. 44 του Συντάγματος, που εκδίδονται μόνο “σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης”. Πόσο “έκτακτης” και
“απρόβλεπτης ανάγκης”, ήταν η υπόθεση της ΕΡΤ, για παράδειγμα, ώστε να πέσει το “μαύρο” με ΠΝΠ, το αφήνω στην
κρίση ενός εφήβου!
5. Ας έρθουμε στην τελευταία ανασχηματισθείσα κυβέρνηση
Σαμαρά - Βενιζέλου, που σχηματίσθηκε μετά τις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου τ.έ. από το δεύτερο (Ν.Δ.) και τέταρτο
κόμμα (ΠΑΣΟΚ), για την οποία έχω γράψει εκτενώς πρό-

σφατα. Την ονομάζω δε διακυβέρνηση μειοψηφίας Σαμαρά Βενιζέλου διότι, ενώ υπέστησαν και τα δύο κόμματα συντριπτική ήττα, με την εκφρασμένη ξεκάθαρα δυσαρέσκεια και
αποδοκιμασία της μεγαλης πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος, συνεχίζουν να κυβερνούν με αναβαθμισμένο μάλιστα
το ΠΑΣΟΚ, που κατέλαβε το 1/3 των χαρτοφυλακίων.
Η Ν.Δ. έχει απωλέσει από τις εκλογές του 2009 - που έχασε
και παραιτήθηκε αυθημερόν ο Καραμανλής, από ευαισθησία
- ένα εκατομμύριο κοντά ψηφοφόρους (996.975 ψήφους).
Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συντριβεί κυριολεκτικά, έχει απωλέσει
2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους (2.553,927).
Εάν αυτά τα πλέον των 3,5 εκατομ. απωλεσθέντων ψηφοφόρων αθροιστικά, για τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν,
επί συνόλου 6.858.648 εγκύρων ψηφοδελτίων, των εκλογών
του Οκτωβρίου 2009, δηλαδή το 51,77% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων του εκλογικού σώματος ή το 67% της
εκλογικής τους δύναμης του 2009 που απώλεσαν, δεν αποτελεί κραυγαλέα αποδοκιμασία της πολιτικής τους και των
ανθρώπων που την εκφράζουν, τότε οι έννοιες, οι λέξεις και
η λαϊκή κυριαρχία έχουν χάσει κάθε είδους περιεχόμενο ή
σηματοδοτούν ακριβώς τα αντίθετα.
6) Και ερχόμαστε στο αποκορύφωμα της εκτροπής από τη
συνταγματική νομιμότητα που απεργάζονται και προαλοίφεται, εάν οι κυβερνητικές προσπάθειες ευοδωθούν, θα πραγματοποιηθεί με την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
(ΠτΔ) που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο.
Για την εκλογή ΠτΔ απαιτείται η “πλειοψηφία των δύο τρίτων
του συνολικού αριθμού των βουλευτών” (Σ.αρθρ. 32§3), δηλαδή 200.
Εάν δεν επιτευχθεί, στην καταληκτική τρίτη ψηφοφορία,
εκλέγεται Πρόεδρος “εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων”, δηλαδή 180 ψήφους - βουλευτές.
Εάν δεν επιτευχθεί ούτε αυτό το αποτέλεσμα, “η Βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία και προκηρύσσεται εκλογή για την ανάδειξη νέας Βουλής” (Σ. 32 §4).
Το πρόβλημα λοιπόν που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση είναι
να βρει και να “μαντρώσει” με κάθε τρόπο 180 βουλευτές.
“Μαγικός” αριθμός το 180, “μαγικά” και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, για να εξασφαλιστεί ο αριθμός 180. Για να...
εξασφαλιστεί “η σταθερότητα της χώρας” βεβαίως, βεβαίως.
Κάποια “μέσα” είναι γνωστά απ’ το παρελθόν. Εξασφάλιση
κυβερνητικής πλειοψηφίας, δια της “σαλαμοποίησης” του
1965 (Νόβας, Τσιριμώκος, Στεφανόπουλος, Μητσοτάκης κλπ.
κλπ.), τότε που το παλάτι δεν δίστασε να κάνει “Πρωθυπουργό”, ακόμα και τον “κομμουνιστή” Τσιριμώκο της κυβέρνησης του “βουνού”, προκειμένου να... εξασφαλιστεί η
“σταθερότητα” και η “τάξη”, που μας οδήγησε στην επταετία
της χούντας και στην απώλεια της μισής Κύπρου. Βέβαια,
γύρισε μπούμεραγκ κι έχασε κι ο βασιλιάς το θρόνο του. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις, βλέπεις· Απρόβλεπτα(;) και τ’ αποτελέσματα.
Βέβαια, όσοι εκ των “αντιπροσώπων του έθνους” συνέβαλαν
και συνέπραξαν σ’ αυτές τις καταστάσεις κοιμούνται ήσυχοι,
ή “εκοιμήθησαν” εν ειρήνη, αφού “έκαναν το καθήκον τους”,
χάριν της ...σταθερότητας!
Η εξαγορά συνειδήσεων έχει πολλά αντίτιμα και πολλές αιτιάσεις και προφάσεις. Οι διαπραγματευτές είναι πειστικοί,
πιεστικοί και επικοινωνιακοί. Και συχνά αποτελεσματικοί, ιδιαίτερα όταν έχουν ν’ αντιμετωπίσουν ευάλωτους ιδιοτελείς
και ανασφαλείς πολιτικούς.
Εάν γίνουν εκλογές τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό του πολιτικού προσωπικού “θα πάει σπίτι του” και θα ψάχνει για
δουλειά! Και τέτοια “δουλειά” δεν θα βρίσκει με τίποτα. Είναι
ευεπήφοροι λοιπόν “κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις” να
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συμβάλλουν... “στη σταθερότητα της χώρας”, προκειμένου
να παρατείνουν τον πολιτικό τους βίο μέχρι το 2016, και
μέχρι τότε κάτι μπορεί να γίνει! Υστερα, που ξέρεις, και κανένα Υπουργείο μπορεί να εξασφαλίσουν - εδώ έγιναν τόσοι
και τόσοι Υπουργοί και στο “μαντρί” να επανακάμψουν...
Αυτό δεν λέγεται Δημοκρατία!
Αυτό λέγεται κοινοβουλευτική ΕΚΤΡΟΠΗ.
Ο,τι γίνεται ενάντια στη λαϊκή βούληση, ότι παρακάμπτει, τη
θέληση του κυρίαρχου, “αυτοκράτορα” τον ονοματίζει το λαό
ο Ρήγας Φεραίος, βασιλιά” ο Αγγλος συνταγματολόγος Taylor: “The piple is king”. O,τι γίνεται κόντρα στη λαϊκή βούληση
είναι ΕΚΤΡΟΠΗ.
Κι αυτή η εκτροπή είναι τυραννία, όποια μορφή κι αν έχει,
όποιο προσωπείο να φοράει, όποια φτιασιδώματα κι αν
βάζει, όσα “εξαπτέρυγα” κι αν επιστρατεύει, όσα λιβανιστήρια κι αν χρησιμοποιεί.
――――――
1. Γ. Κασιμάτης (Ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου):
“Οι παράνομες συμβάσεις ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ”, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα
2011, σελ. 46 κ.έ. και προηγ.
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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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Πουλάνε ορυκτό και υδροηλεκτρικό πλούτο
Η “μικρή ΔΕΗ” είναι πολύ μεγάλο φιλέτο
Έτοιμο είναι το «πακέτο» της
μικρής ΔΕΗ, σύμφωνα με το
νομοσχέδιο που προωθεί η
κυβέρνηση για το οποίο ενημέρωσε βουλευτές των περιοχών στις οποίες είναι
εγκατεστημένες οι προς πώληση μονάδες.
Επί ποδός πολέμου, πλέον
βρίσκονται οι πόλεις που
έχουν παραγωγή ενέργειας,
υδροηλεκτρικά
φράγματα
αλλά και οι τοπικοί βουλευτές, που βλέπουν την αντίδραση
του
λαού
και
προβληματίζονται...
Στην πώληση της “μικρής
ΔΕΗ” περιλαμβάνεται ένας
πολύ σημαντικός δημόσιος
πλούτος, όπως:
― 2 λιγνιτικά συγκροτήματα,
― 3 υδροηλεκτρικές μονάδες
(ξεπούλημα του νερού δηλαδή)
― 1 μονάδα συνδυασμένου
κύκλου φυσικού αερίου στην
Κομοτηνή ισχύος 485 MW.
Αναλυτικότερα:
- Οι λιγνιτικές μονάδες 1380
MW: Αμύνταιο 1 και 2, καθώς

επίσης και η Μελίτη 1 και 2.
Μαζί παραχωρούνται και τα
λιγνιτωρυχεία
Αμύνταιου,
Μελίτης, Κομνηνά και Κλειδί.
- Τα υδροηλεκτρικά συνολικής ισχύος 833 MW: Θησαυρός
384
MW
και
Πλατανόβρυση 116 MW στον
ποταμό Νέστο στη Δράμα,
καθώς και οι μονάδες Πουρνάρι1, 300 MW και Πουρνάρι2, 33,6 MW στον ποταμό
Άραχθο στην Άρτα.

Αντίθετο το Τεχνικό
Επιμελητήριο
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Μακεδονίας, με
ανακοίνωσή του δηλώνει αντίθετο στην πώληση της “μικρής” ΔΕΗ θεωρεί ότι «η
βασική αρχή της παροχής
των δημόσιων κοινωνικών
αγαθών, μεταξύ αυτών και
της ενέργειας, οφείλουν να
παρέχονται με μέριμνα και
φροντίδα του δημοσίου».

Συλλαλητήρια
Συλλαλητήρια ήδη οργανώνονται σε διάφορες πόλεις
και την ημέρα που θα συζητηθεί το σχετικό νομοσχέδιο
στη Βουλή θα πραγματοποιηθούν καταλήψεις στις πύλες
των σταθμών παραγωγής
ρεύματος στην Πτολεμαΐδα,
το Αμύνταιο και τη Φλώρινα.
Ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης επισήμανε
πως
αντίστοιχες
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
θα πραγματοποιηθούν και στη
Φλώρινα και στην Κοζάνη, σε
ημέρες που θα καθοριστούν
το επόμενο διάστημα.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προσδιορίσει τις
διαχρονικές υποχρεώσεις της
προς την τοπική κοινωνία της
Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ξεκάθαρων σχέσεων
που οφείλουν να υπάρχουν σε
ένα συντεταγμένο κράτος,
αντί να προχωρήσει σε ένα
σύγχρονο ενεργειακό σχεδια-

σμό αξιοποίησης των εθνικών
μας πόρων του λιγνίτη και των
υδάτων ενδιαφέρεται μόνο
για τον διαμελισμό και την
πώληση της ΔΕΗ.

O ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
αναγνωρίσει
την πώληση
O ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να
αναγνωρίσει τη δημιουργία
της λεγόμενης «μικρής
ΔΕΗ»», δηλώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας και υπεύθυ-

Παρουσίαση του βιβλίου της Ρένας Δούρου
λάει στους συγχωριανούς
του είτε σε ξένους δημοσιογράφους. Είτε απευθύνεται σε συνομήλικούς του
αντιστασιακούς είτε σε νέα
παιδιά,
παρουσιάζοντάς
τους με ζωντανό τρόπο την
αντίσταση κατά του φασισμού» ήταν τα εισαγωγικά
λόγια της συγγραφέως.
«Ο Γλέζος έχει καταφέρει,
παραμένοντας σεμνός, με
το παράδειγμα και τη δράση
του – και πιστεύω ότι αυτό
αποτυπώνεται στις σελίδες
του βιβλίου -, να σφραγίσει
την σύγχρονη ελληνική
ιστορία.
Ξέρει να κοιτά μπροστά.
Στο μέλλον. Με τη βεβαιότητα της υπεροχής της
Αριστεράς και των αξιών
της. Αξιών τις οποίες ο
ίδιος αυστηρά υπηρέτησε.
Μια ζωή που αν θέλαμε να
την κωδικοποιήσουμε, και
με τον κίνδυνο πάντα να

απλουστεύσουμε μια πολυσύνθετη προσωπικότητα, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι
εκπέμπει πέντε μηνύματα.
Πέντε μηνύματα πολιτικά,
μηνύματα συλλογικά. Πέντε
μηνύματα αγώνα.
Το πρώτο, το αέναο μήνυμα, έχει να κάνει με την
Άμεση Δημοκρατία. Την
πηγή των πάντων.
Το δεύτερο μήνυμα, απόρροια του πρώτου, έχει να
κάνει με την πραγματική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με την
ανάγκη να ασκήσουν οι ίδιοι
οι πολίτες την εξουσία.
Το τρίτο μήνυμα: Να πάρουμε την εξουσία για να τη
δώσουμε στους πολίτες να
την ασκήσουν. Οι ίδιοι.
Αδιαμεσολάβητα.
Το τέταρτο μήνυμα: Η Αριστερά ή θα σημάνει κοινωνικοποίηση των μέσων
πολιτικής εξουσίας ή δεν θα
είναι Αριστερά.

ζουμε
την
περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και
των θυγατρικών της. Κι αυτή
είναι μία προειδοποίηση
προς άπαντες. Να το ξέρουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα πρώτα
του μελήματα, θα είναι να
επαναφέρει σε ό,τι ήταν πριν
αυτές τις πράξεις, πριν τις 24
Ιουλίου 2013».
Ο βουλευτής αναφέρει ότι
«η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια
εταιρία, την οποία θα πουλήσει στη συνέχεια. Αυτό το
βαφτίζουν «μικρή ΔΕΗ»,
στην πράξη, όμως, πρόκειται για «μεγάλη ΔΕΗ», για
την καλή ΔΕΗ. Σε αυτό το
πακέτο είναι οι σύγχρονες

“Μια κουβέντα με τον Γλέζο”
Για το βιβλίο “Μια κουβέντα
με τον Γλέζο”, κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Λιβάνη και
έγινε η παρουσίασή του την
περασμένη Τετάρτη 25/6
στη στοά του Βιβλίου (Polis
Art Cafe).
Mίλησε η συγγραφέας του,
Ρένα Δούρου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο ίδιος ο Μ.
Γλέζος, ο εκδότης Ηλίας Λιβάνης και ο Στέφανος Ληναίος εκ μέρους του
Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών
Οφειλών. Την εκδήλωση
συντόνισε η δημοσιογράφος της ertopen και απολυμένη της ΕΡΤ Ευγενία
Κατούφα.
«Σήμερα θέλω τη σκέψη
μου καθαρή όπως καθάριος
είναι πάντα και ο λόγος του
Μανόλη. Είτε αγορεύει στη
Βουλή είτε στις πλατείες.
Είτε βρίσκεται στην Αθήνα
είτε στ’ Απεράθου. Είτε μι-

νος του τομέα Ενέργειας
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Θανάσης Πετράκος.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι «Δεν αναγνωρί-

Το πέμπτο μήνυμα: Η σχέση
του με τους νέους είναι
σχέση κομβική, πολύτιμη
και ισότιμη με έναν σπάνιο
τρόπο", είπε μεταξύ άλλων
η Ρένα Δούρου και αναφέρθηκε σε ένα προς ένα τα
μηνύματα.
Μιλώντας για τον Μ. Γλέζο,
ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως
ένα από τα βασικά στοιχεία
που τον διακρίνουν "είναι η
προσήλωσή του στην υπόθεση της εθνικής ανεξαρτησίας. Μια προσήλωση
που φανερώνει τον πατριωτισμό του, που είναι γερά
δεμένος μέσα του με τον
διεθνισμό".

μονάδες».
[...]«οι δανειστές θέλουν να
ξεκοκκαλίσουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή επιχείρηση
της χώρας, καθώς η ΔΕΗ
έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
ύψους 6 δισ. ευρώ και έχει
και κέρδη.
Άρα, οι μεγάλοι ενεργειακοί
κολοσσοί των δανειστών ενδιαφέρονται να κατασπαράξουν μία κερδοφόρα επιχείρηση, που ελέγχει ένα από
τα σημαντικότερα αγαθά -το
ηλεκτρικό ρεύμα- που χρειάζεται και ο τελευταίος πολίτης της χώρας».
Τονίζει ακόμα ο Θ. Πετράκος: «από την ημέρα που ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση, το
2001 μέχρι σήμερα, έχουν
γίνει αυξήσεις στην τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή κατανάλωση κατά
102% και 76,5% στις επιχειρήσεις.
Άρα η ιδιωτικοποίηση έφερε
τρομακτικές αυξήσεις. Τα
τελευταία τρία χρόνια οι
πέντε ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί από φυσικό αέριο,
πέρα από τα χρήματα που
πήραν για το ρεύμα που πούλησαν, εξασφάλισαν επιδοτήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ,
δηλαδή δυόμισι φορές περισσότερα από το λεγόμενο
πλεόνασμα, που μοίρασε η
κυβέρνηση»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΕΤΥΠΟ
από το 1984

Θερινά Μαθήματα Προ

ετοιμασίας

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩ

Ν 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Θετική - Τεχνολογική - Θεωρητική
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προετοιμασία με το νέο σύστημα

Παρέχουμε 30% έκπτωση
επί των διδάκτρων
Ειδικά για μαθητές με μέσο όρο
βαθμολογίας 17 και άνω 50% έκπτωση

Εγγραφές
καθημερινά

Αλεξάνδρου Παναγούλη 13, Βουλιαγμένη
τηλ. 210 9671.461, 6944 429670
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Διήμερο Κινηματογράφου
Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών,
συνδιοργανώνουν διήμερο κινηματογραφικών προβολών
την 1η και στις 2η Ιουλίου στο χώρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Η βάση της επιλογής των ταινιών είναι οι έννοιες «σκοτάδι, φως», τα σκοτεινά και τα φωτεινά σημεία της διαδρομής από τη χρήση στην απεξάρτηση, η προσέγγιση
φωτεινών σημείων στο σκοτάδι και σκοτεινών σημείων
στο φως, έννοιες που επεξεργάζεται φέτος το ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ. Οι προβολές θα περιλαμβάνουν μια σειρά ταινιών μικρού μήκους την πρώτη μέρα και μία ταινία μεγάλου μήκους τη δεύτερη και θα ξεκινούν στις 21:00.

H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ξεκινά η Κυριακάτικη πεζοδρόμηση της πλατείας
Μαρκοπούλου με ποικιλία εκδηλώσεων
Πανηγυρική έναρξη των Κυριακάτικων Πεζοδρομήσεων της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου,
ξεκινάει ο Δήμος Μαρκοπούλου,
όπως και τα τρία προηγούμενα
χρόνια, που οι κάτοικοι της περιοχής απόλαυσαν ποικίλες εκδηλώσεις.
Η πεζοδρόμηση ξεκινάει με
μουσική εκδήλωση, υπό τους
ήχους της Φιλαρμονικής και
της Παιδικής Χορωδίας του
Δήμου!
Την Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014
και ώρα 9 το βράδυ, η Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
θα πλημμυρίσει με όμορφες
μουσικές νότες της Φιλαρμονικής του Δήμου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη
Βασιλάκη, διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα, τραγουδιστή και συνθέτη.

Η Φιλαρμονική καλωσορίζει το καλοκαίρι, μέσα από ένα εξαιρετικά
ποικίλο μουσικό πρόγραμμα, με
άφθονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού,
παίζοντας μουσική από τον Κινηματογράφο, κλασικά θέματα από
την Όπερα, αλλά και κομμάτια
τζαζ και λάτιν. Ανάμεσά τους, θα

ξει η Παιδική Χορωδία του Δήμου
Μαρκοπούλου, υπό τη διεύθυνση
της Στέλλας Πετούρη. Οι παιδικές
φωνές θα ταξιδέψουν το ακροατήριο υπό τις μελωδίες των δύο μεγάλων συνθετών, Χατζηδάκι και
Θεοδωράκη, ενώ θα ακουστούν
και κλασικά θέματα.

ακουστεί το πολυαγαπημένο Skyfall της Adelle, αλλά και μουσική
από την περίφημη σειρά “Game of
Thrones”.
Την αυλαία της βραδιάς, θα ανοί-

Την εκδήλωση, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), θα τιμήσει με την φιλική συμμετοχή
του, η πολυσύνθετη σύγχρονη μουσική προσωπικότητα, διευθυντής ορχήστρας,
Ανδρέας Πυλαρινός, που
αναμφίβολα αποτελεί για την ελληνική μουσική σκηνή, μια πραγματικά μεγάλη μονάδα.
Η είσοδος όπως πάντα είναι ελεύθερη για το κοινό.

“Βραδυά χορού”
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως κρατικός Φορέας ενίσχυσης της κινηματογραφίας στην Ελλάδα και το
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ως πρόγραμμα που αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα την εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και τα
προβλήματα που τη συνοδεύουν χωρίς να αποκόπτει τον
χρήστη από την οικογένειά του, την εργασία του, το εκπαιδευτικό του περιβάλλον και τον κοινωνικό του περίγυρο, συμπράττουν σε αυτή τη δράση με σκοπό την
ενίσχυση του πνεύματος της προσφοράς, των ανθρώπινων αξιών και της κοινωνικής φροντίδας.
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Ερμού 134 – 136
Πρόσβαση - Hλεκτρικός / Σταθμός Θησείο

H Σχολή χορού “Ρομανώφ” οργανώνει την ετήσια
εκδήλωση “Βραδυά χορού”, την Τρίτη 1η Ιουλίου
στις 8.30μ.μ. στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Γυμνα-

σίου - Λυκείου Ραφήνας (Θεάτρου 54, Καλλιτεχνούπολη, Ραφήνα, τηλ. 6944157607).
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου
Αλλαγή ηγεσίας

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

Αλλαγή ηγεσίας θα πραγματοποιήσει ο Ροταριανός
Ομιλος Κορωπίου, σε ειδική εκδήλωση, την Δευτέρα
30 Ιουνίου στις 21.15 στο εστιατόριο “Ομιλος” στις
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.
Επιβεβαιώστε την παρουσία σας στο 699857516 Μ.
Μάστορα & 6047777264 Νεκτ. Παπανικολάου.

Ένα ταξίδι στη φύση, την παράδοση και την ιστορία
ενός τόπου που αμφισβητεί την τουριστική ισοπέδωση προβάλλοντας το δικό του αυθεντικό και ανθρώπινο τουριστικό πρότυπο, υπόσχεται η
Εναλλακτική Δράση για τις 20 έως 27 Ιουλίου.
Πληροφορίες Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660
(10πμ-2μμ) - 6982209948

Αποφοίτηση μαθητών
1ου Λυκείου Παλλήνης
Η γιορτή αποφοίτησης των Μαθητριών/ Μαθητών
της Γ΄ Λυκείου του 1ου Λυκείου Παλλήνης, θα γίνει
την Κυριακή 29/6 στις 8 μ.μ. στο προαύλιο του Σχολείου. Ο Σύλλογος Γονέων θα δωρίσει αναμνηστικά
δώρα και φωτογραφίες και όπως κάθε χρόνο θα μεριμνήσει για ένα μικρό κέρασμα.

Γιορτή λήξης Σεμιναρίων
Ιστορίας μετά μουσικής
Με την ευκαιρία λήξης των σεμιναρίων ιστορίας που
διοργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”, θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 8.30 το βράδι
στη Β Πλαζ της Βούλας την καθιερωμένη γιορτή,
την οποία θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι καλλιτέχνες Μαρία Ρεμπούτσικα (βιολί) και Δημήτρης
Σουσούδης (κιθάρα).
Tη Δευτέρα 30/6, στον ίδιο χώρο πριν τη γιορτή, στις
7 m.m. θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνάντηση
του τμήματος Ιστορίας και ξεναγήσεων που πρόσφατα συγκροτήθηκε με απόφαση του ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης. Η συμμετοχή στο τμήμα είναι
ελεύθερη. Ευγενία Μαργέτη, 6932561723.
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"ΒΡΑΥΡΩΝΕΙΑ 2014"
Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών
Συλλόγων
Αρτέμιδος -Σπάτων προσκαλεί για μια ακόμα
χρονιά στις εκδηλώσεις
"ΒΡΑΥΡΩΝΙΑ
2014",
όπως φαίνονται στο παρακάτω πρόγραμμα:
Σάββατο 5 Ιουλίου: Αφή
φλόγας (Ναός Ταυροπόλου), λαμπαδηδρομία και
θεατρικό δρώμενο στον
Ερασίνο ποταμό.
Κυριακή 6 Ιουλίου: Μουσικοχορευτικό
αντάμωμα
στο
γήπεδο

Αλυκής.
Δευτέρα - Πέμπτη 7-10
Ιουλίου: Θεατρικές παραστάσεις στο γηπεδάκι
Βραυρώνας.
Παρασκευή 11 Ιουλίου:
Μουσική Βραδιά - Πανσέληνος
Ιουλίου
-,
Λόφος Αγίου Ιωάννου.

Μουσική από την
Αρχαία Κίνα
Εκδήλωση - Συναυλία
με μουσική από την αρχαία Κίνα, θα πραγματο-

γίνει στην Αθήνα από
την Wang Long.
Την εκδήλωση οργανώ-

ποιηθεί το Σάββατο 5
Ιουλίου στις 7.30 μ.μ.
στην αίθουσα “Ιωνία”
δίπλα από το Δημαρχείο
της Βούλας (Κων. Καραμανλή 18 Βούλα).
Είναι η πρώτη παράσταση του Guqin που θα

νει ο Δήμος 3Β σε συνεργασία με το Meet
Culture
Eπιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας τηλεφωνικά
στο 6909653618 ή στο
e-mail : info@meetculture.com

Συναυλία- Αφιέρωμα
στον Νίκο Καββαδία
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής, οργανώνουν συναυλία - αφιέρωμα στον Ν.
Καββαδία, με τον Κώστα Θωμαϊδη και τη συμμετοχή
της Ισμήνης Πέπε, την Κυριακή 29 Ιουνίου και ώρα
21:00 στο Θέατρο “Βέμπο”, στην παραλία της Βούλας (δίπλα από το ΝΑΟΒ)

Σάββατο 12 Ιουλίου: Κυνήγι Θησαυρού
- 4ος Ποιητικός Διαγωνισμός ενηλίκων στο ξενοδοχείο
MARE
NOSTRUM
- Τελετή λήξης.

“Σφήττεια 2014”

«ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός παρουσιάζει την παράσταση «Ενοχικό Δίκαιο». Πρόκειται για μια σπουδή
στις ανθρώπινες σχέσεις, την ατομική αξιοπρέπεια,
τον κοινωνικό υλισμό και τη δύναμη του έρωτα,
μέσα από θεατρικά μονόπρακτα των: Ουίλιαμ Σαρογιάν, Τέννεσυ Ουίλλιαμς, Μπέρτολτ Μπρέχτ και
Αντον Τσέχωφ.

“Με ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ”

“Ζορμπάς”
του Μίκη Θεοδωράκη

«Παντρεύεται ο Αυγερινός...
Την Κυριακή 6 Ιουλίου , το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου, (το 2014 συμπλήρωσε 40 χρόνια από την
ίδρυσή του), παρουσιάζει έναν παραδοσιακό νησιώτικο γάμο με τίτλο: «Παντρεύεται ο Αυγερινός,
την Πούλια κάνει ταίρι. Με λαούτο και βιολί γλεντούν οι συμπεθέροι».
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Aνοιχτό δημοτικό θέατρο Πλατείας Δεξαμενής, ώρα 20:30.

Στο πιάνο θα είναι ο Μάρκος Κότσιας, στο βιολοντσέλο η Χριστίνα Κολοβού και στα κρουστά ο Νίκος
Τουλιάτος, σε μία μουσική “συνάντηση” με τον “ιδανικό κι ανάξιο εραστή των μακρυσμένων θαλασσών
και των γαλάζιων πόντων....”

Μουσική βραδιά οργανώνει ο εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούρζα Λαγονησίου”, την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στο θεατράκι της παραλίας στο
Λαγονήσι. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας
Αιμίλιος Γιαννακόπουλος.
Παρουσίαση και επιμέλεια κειμένων Ελένη Δέδε

στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο
Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για
πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, με ένα
κλασσικό έργο - ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, διάσημο στα πέρατα της γης, τον
Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Ο ήρωας που γέννησε η πένα του Καζαντζάκη είναι ανάμεσά μας για
να μας μιλήσει ξανά για τη δύναμη της ζωής και να
σβήσει τη χαρά και τον πόνο του στο χορό.
Κυριακή 29 Ιουνίου στις 9μ.μ. στο Παναθηναϊκό
Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)
Εισιτήρια από 15€ - 25€

4ο Φεστιβάλ ερασιτεχνικής
δημιουργίας”
Το Πολιτιστικό στέκι Ηλιούπολης “Ανω ποταμών”
οργανώνει το 4ο Φεστιβάλ ερασιτεχνικής δημιουργίας” που γίνεται
στην πλατεία Φλέμινγκ στην Ηλιούπολη από 28, 29 και 30 Ιουνίου.
Zωγραφική, Φωτογραφία, κόσμημα, γλυπτική, ψηφιδωτό.
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«Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας»

Το Κορωπί αντιστέκεται στην εκποίηση
των παραλιών και την εμπορευματοποίηση
Τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις στη διαχείριση του αιγιαλού και της
παραλίας, που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση με τίτλο «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο
Κρωπίας, στη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2014.
Παράλληλα πολλές είναι οι οργανώσεις και οι Δήμοι που έχουν κατέβει στο
δρόμο, αντιστεκόμενοι στην ιδιωτική εμπορευματοποίηση του αιγιαλού και της
παραλίας, που ευαγγελίζεται η εσωτερική τρόικα.
Μετά από συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας, εξέδωσε το παρακάτω
ψήφισμα και ευχόμαστε και ελπίζουμε να τους ακολουθήσουν όλοι οι παράλιοι
Δήμοι της χώρας.
«Το δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας εκφράζει την μεγάλη ανησυχία του για την σχεδιαζόμενη ψήφιση στο θερινό τμήμα της
Βουλής των Ελλήνων νομοσχεδίου με ρυθμίσεις που δημιουργούν έντονες αμφιβολίες για τον τρόπο άσκησης ιδιωτικής
επιχειρηματικής δράσης στον αιγιαλό και
τις παραλίες της χώρας μας.
Τα παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων σε
μεσογειακές χώρες (όπως π.χ. Ισπανία και
Ιταλία) έχουν οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες
οικολογικές βλάβες τις παράκτιες περιοχές και φυσικά σε καμμιά των περιπτώσεων δεν ενίσχυσαν τις εθνικές οικονομίες

ή την ευρωπαϊκή οικονομική σταθερότητα.
Η Ελλάδα είναι χώρα με παγκόσμια πολιτιστικά και φυσικά μνημεία. Κάθε παραλιακό της μέτωπο έχει τεράστια
οικολογική και πολιτιστική αξία. Αν και
αδιαφορήσαμε επί της ουσίας εδώ και
τόσα χρόνια, εθνικά ή ευρωπαϊκά, για την
προστασία αυτών των χαρακτηριστικών
δεν έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε τη
χαριστική βολή και να στερήσουμε από
τον ελληνικό λαό την ελεύθερη πρόσβαση
στις ακτές καθώς και την ήπια αξιοποίησή
τους που θα διασφαλίσει τη διαρκή επενδυτική αξία του οικοτουριστικού και όχι

μόνο, αυτού πλούτου που διαθέτει η Ελλάδα. Τα εκατομμύρια των επισκεπτών της
χώρας μας κάθε χρόνο δεν νομίζουμε ότι
επιθυμούν μια τέτοιου είδους «αξιοποίηση» που θα καταστρέψει την ελληνική παράκτια φύση και θα αλλοιώσει ένα
πολιτιστικό περιβάλλον που έχει τεράστιο
παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το δημοτικό συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση και τους βουλευτές του Θερινού Τμήματος να

98 οργανώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο
για τον αιγιαλό και την παραλία
Οι φορείς που υπογράφουν παρακάτω, μετά τη συγκέντρωση στο
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος την Πέμπτη 15 Μαΐου
2014, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου με τίτλο:
«Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», καταγγέλλουν ότι:
Μετά τη δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό
και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στο βωμό της
«ανάπτυξης» επιχειρείται τώρα να θυσιαστεί και το πολυτιμότερο
τμήμα της κοινόχρηστης δημόσιας γης, δηλ. ο αιγιαλός και οι παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές.
Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί κατά παράβαση του άρθρου 24 του
Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των ακτών και του τοπίου, χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό
έρεισμα και χωρίς τη συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών δημοσίων φορέων, με σκοπό να άρει, μετά τους διαδικαστικούς, και κάθε
ουσιαστικό περιορισμό στις επενδυτικές προτάσεις.
Οι ρυθμίσεις πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του
φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, ακτές, υγρότοπους,
ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και παράκτιες αρχαιότητες, τοπίο και
φυσικούς σχηματισμούς, για πρώτη δε φορά στην ιστορία, οι ακτές
χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και οι πολίτες την ελεύ-

θερη πρόσβαση σ’ αυτές. Ταυτόχρονα, επιβραβεύονται για άλλη μια
φορά οι καταπατητές σε βάρος του Κράτους Δικαίου.
Η εφαρμογή του νομοσχεδίου, αξιολογούμενη ακόμα και με στυγνή
οικονομική λογική, θα στερήσει τη χώρα από το σπουδαιότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μοναδική της ευκαιρία για ανάκαμψη μέσω βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι οργανώσεις που υπογράφουν το παρόν ψήφισμα δηλώνουν ότι
δεν θα επιτρέψουν στη μαύρη τρύπα του χρέους να καταπιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, δηλ. την ίδια την επιβίωση, φυσική, ηθική και πνευματική του λαού της για το παρόν και το
μέλλον.
Ενώνουν τη φωνή τους με τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών που
ήδη σε αριθμό 111.930 και πλέον ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν τους βουλευτές και τα κόμματα να γνωστοποιήσουν στους πολίτες άμεσα τη σαφή θέση τους απέναντί του.
Οι Υπογράφοντες Φορείς
Ακολουθούν 98 υπογραφές
(Το ΦΗΦΙΣΜΑ είναι ανοιχτό για ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. Μπορείτε να το προσυπογράψετε στο email: info@environ-sustain.gr)

ξανασκεφτούν τις ρυθμίσεις αυτές και τις
συνέπειές τους στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες.
Δεν υπερασπιζόμαστε την «μη ρύθμιση»
και την κατάσταση που ήδη επικρατεί τόσο
χρόνια. Θέλουμε και εμείς επιτάχυνση διαδικασιών τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για ωφέλιμες
επενδύσεις. Απαιτούμε όμως τέτοιας φύσεως νομοσχέδια:
• να διέπονται από διεπιστημονικότητα (να
μετέχουν δηλ. στην επεξεργασία τους φορείς όλων των επιστημών, των κοινωνικών,
της γης, του περιβάλλοντος κ.α) και από
σεβασμό στην ουσία των Συνταγματικών
διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος,
να υπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα
• να προβάλλουν ένα μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης με απόλυτη προστασία στο
παράκτιο περιβάλλον και στην ελεύθερη
δημόσια χρήση του από κάθε πολίτη.
Η επιχειρηματικότητα που στόχο έχει την
επανεκκίνηση της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομίας δεν μπορεί αναπτυχθεί με
τέτοιες ρυθμίσεις. Αντιθέτως, επιχειρηματικότητα αυτού του είδους οδηγεί σε μαρασμό
τις τοπικές κοινωνίες και σε μελλοντική κατάρρευση ακόμα και αυτή την ίδια την επένδυση καθότι την αποκλείει από κάθε επαφή
με τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις. Καταδικάζει δε κάθε επιχειρηματική δράση των
τοπικών κοινωνιών, αποκλείει πολίτες από
την πρόσβαση στις παραλίες και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα αυτοδίκαια δικαιώματά τους.
Σε κάθε περίπτωση θα ασκήσουμε κάθε
νομικό και πολιτικό μέσο ενάντια σε ρυθμίσεις που θίγουν τα συμφέροντα της
χώρας μας, του δήμου μας και τα δικαιώματα των δημοτών μας».
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-06-2014
Για την αναδάσωση του «Πευκωτού»
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε
συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και με την υποστήριξη του
ραδιοτηλεοπτικού Ομίλου ΣΚΑΪ, χορηγού επικοινωνίας, διοργανώνουν εθελοντικό πότισμα στο
λόφο «Πευκωτό» την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014
στις 09.00 π.μ.

Παράλληλα την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί
πότισμα επί της οδού Υμηττού από το ύψος της
οδού Μπέλες μέχρι το Κοιμητήριο (περιοχή Πανοράματος).
Σημείο Συνάντησης: Τέρμα οδού Π. Κανελλοπούλου
Πρόσβαση: Από Λ. Βάρης στρίβουμε δεξιά στην
οδό Π. Κανελλοπούλου
Μεταφορά: Για όσους επιθυμούν, όχημα του
Δήμου θα εκτελεί δρομολόγιο από το τέρμα της
οδού Κανελλοπούλου (μπάρα πυρασφάλειας) έως
το χώρο της δενδροφύτευσης.

Σύσκεψη της νέας περιφερειακής διοίκησης Αττικής
για την αγροτική ανάπτυξη των Μεσογείων
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνεταιρισμού Κορωπίου την
Τρίτη 26/6/2014, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής
Αττικής,
Πέτρο
Φιλίππου και εκπροσώπους
όλων των αγροτικών συνεταιρισμών των Μεσογείων.
Κοινή διαπίστωση όλων
είναι ότι, η Περιφέρεια της
Αττικής έχει τεράστιες δυνατότητες γεωργικής ανάπτυξης, η οποία όμως τα
τελευταία χρόνια έχει υπο-

πρώτη εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι αγρότες στα Μεσόγεια.

βαθμιστεί από το κεντρικό
κράτος.
Από τους εκπροσώπους των
συνεταιρισμών τέθηκε μία

όποιες καλλιέργειες (αμπέλι, ελιές, κηπευτικά,
σύκα, θερμοκήπια, μελισσοκομεία κ.λ.π)

Οι κύριοι άξονες της συζήτησης ήταν:
1. Να αρθεί άμεσα ο περιορισμός που έχει επιβληθεί
στα Μεσόγεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
μπουν στις όποιες επιδοτήσεις δίνονται σε όλη την
Ελλάδα
2. Να ενισχυθούν στην Αττική από το κράτος, οι

Ενημερωτική σύσκεψη για την πυροπροστασία
του Πεντελικού Ορους
Για το σύνολο των χρόνιων προβλημάτων (συντήρησης υποδομών, συντονισμού,
πόρων,
κ.α.)
που
αντιμετωπίζουν οι φορείς της πυροπροστασίας του Υμηττού, ενημερώθηκε την Τετάρτη 25/6, κατά την
περιοδεία της στο πυροφυλάκειο Καισαριανής, η εκλεγμένη περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. «Η
επίλυση των προβλημάτων της δασοπροστασίας δεν μπορεί να βασίζεται
αποκλειστικά στον εθελοντισμό», τόνισε η Ρ. Δούρου, προσθέτοντας ότι η
επιλογή του συγκεκριμένου χώρου
έγινε για «συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους». Η ίδια, αφού διαβεβαίωσε ότι η «Δύναμη Ζωής» στηρίζει το

δύσκολο έργο του πυροσβεστικού
προσωπικού και των υπόλοιπων επιχειρησιακών φορέων της Πολιτικής
Προστασίας καθώς και τις υπηρεσίες
πολιτικής προστασίας των δήμων,
υπογράμμισε ότι από τη συζήτηση με
τους αρμόδιους φορείς, σημειώθηκε

συναντίληψη σχετικά με τη διαπίστωση των προβλημάτων και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Τόνισε
ιδιαίτερα την ανάγκη να αποφευχθεί
η περικοπή πόρων λόγω των μνημονιακών πολιτικών καθώς οι αυξημένοι
κίνδυνοι πυρκαγιών στρέφονται ενάντια στο εναπομείναν πράσινο της Αττικής και στην ποιότητα ζωής των
πολιτών. Συμφωνήθηκε επίσης ότι θα
πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στις
31 Οκτωβρίου, ημέρα λήξης της αντιπυρικής περιόδου.
Τέλος, η Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο
της περιοδείας της, επισκέφθηκε τον
Βλητικό Σταθμό Καισαριανής και τη
Μονή Αστερίου.

3. Πλεονεκτήματα νέων
αγροτών – επιδοτήσεις
Να δοθούν και στην Αττική
τα πλεονεκτήματα που δίνονται σε όλη την Ελλάδα
μια και το τελευταίο διάστημα με την οικονομική
κρίση, υπάρχει έντονη τάση
για αξιοποίηση των αγροτικών εκτάσεων με νέες καλλιέργειες
4. Τέθηκαν πάρα πολλά θέματα σχετικά με τη γραφειοκρατία, που δυσχεραίνουν
το έργο των αγροτών, όπως

β) θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει μία υπερτοπική αναπτυξιακή μελέτη για την
αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία και θα είναι
το βασικό εργαλείο για το
πού μπορούν να κατευθυνθούν οι νέοι αγρότες και κυρίως πως θα μπορέσουν να
ενισχυθούν για τις υπάρχουσες και νέες αγροτικές
δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη δε μελέτη εκτός
της αγροτική αναβάθμιση
θα αντιμετωπίσει και το

τα προβλήματα των γεωτρήσεων, τη συμμετοχή των
παραγωγών στις λαϊκές
αγορές, τις κλοπές στους
αγροτικούς εξοπλισμούς,
την υπερφορολόγηση των
αγροτικών προϊόντων κ.λ.π
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε
για
το
συνεταιρισμό
«ΜΑΡΚΟ» όπου ο Αντιπεριφερειάρχης είπε θα αποτελέσει
χωριστό
θέμα
συζήτησης για τον τρόπο
αντιμετώπισης των οξυμένων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο ιστορικός
αυτός συνεταιρισμός.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κατέγραψε όλα τα παραπάνω
προβλήματα και διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι η Περιφέρεια έχει
στις πρώτες προτεραιότητες την αγροτική αναβάθμιση της περιοχής.

θέμα της ανάδειξης της περιοχής σε προγράμματα
αγροτουρισμού, ανάδειξης
των ιστορικών-αρχαιολογικών χώρων τις Ανατολικής
Αττικής κάτι που είναι απαραίτητο και δεν έχει γίνει
μέχρι σήμερα.

Πρότεινε ότι:
α) ότι θα πρέπει να υπάρξει
ένα συντονιστικό μεταξύ
των αγροτών και της Περιφέρειας

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν από:
Κερατέα, ο Δ. Λεβαντής
Καλύβια, ο Μιχ. Αδάμης
Μαρκόπουλο, οι Αλέκος
Κολιαβασίλης (Αγροτικός
Συνεταιρισμός), Κώστας Νικολάου (ΜΑΡΚΟ), Βασίλης
Παναγιώτου
Κορωπί, οι Γιώργος Μιχάλης (Αγροτικός Σύλλογος),
Βαγγέλης Λουκάς (Συνεταιρισμός), Αγαμέμνων Παπαμιχάλης
Παιανία, oι Κώστας Δάβαρης (Αμπελουργικός), Νικόλαος Σταμάτης, Σπύρος
Χουντάς, Χρήστος Δάβαρης, Σιδέρης
Σπάτα, Σταύρος Κουλοχέρης (Αγροτικός Συνεταιρισμός)
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Η Γαλλική Επανάσταση του 1789:
Μιραμπώ
«Αγάπησε τη Σοφί»! (iI a aime΄ Sophie)
Ο Μιραμπώ (Honore Gabriel Riquetti
comte de Mirabeau, 1749-1791) είχε φανεί
στο πολιτικό προσκήνιο, προτού ακόμα
ξεσπάσει η Επανάσταση.
Ήταν γιός του μαρκησίου Victor de Riquetti de Mirabeau.
Αναφέρεται δε σαν ένας μεγάλος ρήτορας και επαναστάτης της εποχής, του
οποίου το αμφιλεγόμενο πολιτικό παιχνίδι
είχε αφήσει πολλά ερωτήματα. Η προσωπική του ζωή, άστατη και επιρρεπής
στις ηδονιστικές απολαύσεις, βρήκε τον
πολιτικό δρόμο της με τη βροντώδη παρουσία του στη Συνέλευση των Γενικών
Τάξεων, που σύντομα ονοματίστηκε
Εθνική. Εκεί πραγματικά ο Μιραμπώ αποθεώθηκε σαν το πιο αγαπημένο αντιπροσωπευτικό της μέλος.
Γι΄αυτό και όταν πέθανε, ο λαός του Παρισιού του επεφύλαξε μια πρωτοφανή κηδεία. Ολόκληρο το Παρίσι συνόδευσε το
φέρετρό του, το οποίο με σεβασμό υπερήφανα σήκωσαν όλοι οι φίλοι του διαδοχικά στα χέρια τους. Ο ναός της αγίας
Γενεβιέβης, που από τότε καθιερώθηκε
σαν το Πάνθεον των Επιφανών της Γαλλίας, δέχτηκε το σώμα του. Αργότερα
όμως το 1792, όταν αποκαλύφθηκαν έγγραφα, με τα οποία διαπιστωνόταν ότι
καθ΄όλο το διάστημα της Επανάστασης
διατηρούσε ύποπτες μυστικές επαφές με
την Αυλή του βασιλιά, η Συμβατική Συνέλευση των πολιτών, με ομόφωνη απόφασή της τον ξέθαψε και τον πέταξε έξω
από το Πάνθεον.
Ο Μιραμπώ όντως υπήρξε φανατικός
βασιλόφρων, αλλά από ότι καταφαίνεται
απώτερος σκοπός των πολιτικών του πράξεων ήταν ο συμβιβασμός μεταξύ μοναρχίας και λαού με αμοιβαία παραχώρηση
απαιτήσεων, έτσι ώστε, αφ΄ ενός να αποφευχθεί η ολέθρια επαναστατική ρήξη,
αλλά και να διατηρηθεί ο θεσμός της βασιλείας κάτω από συνταγματικές δεσμεύσεις.
Και αυτό κάποτε θα πρέπει να καταλογισθεί στην πολιτική του διορατικότητα.
Ηταν όμως ο Μιραμπώ ένας Ιανός με το
διπλό πρόσωπο στην πολιτική του; Ποιός
πραγματικά θα μπορέσει ποτέ να το πεί;
Ο Μιραμπώ γεννήθηκε μωρό, με ένα πολύ
μεγάλο κεφάλι και ήταν επόμενο αυτό να
είχε δυσκολέψει τον τοκετό του. Στα τρία
του χρόνια, αρρώστησε από ευλογιά. Η
μητέρα του με διάφορα “μαντζούνια” προ-

σπάθησε να διαφυλάξει από τις ουλές το
πρόσωπο του, αλλά το έκανε χειρότερο.
Έτσι το μεγάλο κεφάλι, στολισμένο με
πλούσια κώμη και πρόσωπο αποκρουστικά
βλογιοκομμένο, συνδυαζόταν με ένα
όμορφο αθλητικό κορμί. Αυτό όμως το
τόσο απωθητικό παρουσιαστικό του κατά
παράδοξο τρόπο, τον έκανε να αγαπηθεί
πολύ, μα πάρα πολύ από τις γυναίκες και
να αγαπήσει πολλές και μάλιστα όμορφες
και νέες.

Ήταν λοιπόν στο βίο του επιρρεπής στις
ηδονές με τις γυναίκες, και είχε πολλάκις
για χάρη τους μονομαχήσει με ερωτικούς
αντιζήλους και κυρίως συζύγους. Στην
χαρτοπαιξία, που ήταν το ένα από τα πάθη
του, ξημεροβραδιαζότανε και από αυτή
είχε δημιουργήσει πολλά χρέη, τόσα που
ο ίδιος ο πατέρας του, χρησιμοποιώντας
τις γνωριμίες του, είχε καταφέρει να τον
κλείσει και όχι μια φορά στη φυλακή, για
να τον συνετίσει. Στα 18 του χρόνια εντάχθηκε σε σύνταγμα του ιππικού σαν ανθυπολοχαγός, όπου και εκεί διέπρεψε με
την έκλυτη ζωή του.
Μεγάλη του αγάπη όμως εκτός από τις
γυναίκες ήταν η παιδεία. Με ξεχωριστή
κλίση διάβαζε μαθηματικά, αλλά και
ξένες γλώσσες, αφού νεότατος ήδη μιλούσε εκτός από τη μητρική του τη γαλλική και την ιταλική, αγγλική, γερμανική,
ισπανική.
Στο στρατό, συνεχίζεται όπως είπαμε η
ζωή του να κινείται σε άτακτους ρυθμούς.

Η πειθαρχημένη ζωή δεν του ταιριάζει.
Γρήγορα εγκαταλείπει το στρατό με το
βαθμό του λοχαγού και ως άσωτος γιός
ξαναγυρίζει στην πατρική εστία. Ο πατέρας του, άνθρωπος του καθεστώτος, τον
προωθεί και τον εισάγει στο κύκλωμα της
βασιλικής Αυλής και ξαφνικά, καθώς ήταν
κοινωνικός και ιδιαίτερα αγαπητός, κατορθώνει να έχει μια στενή σχέση με τον
βασιλιά.
Το 1772 τον βρίσκει παντρεμένο με μια κοπέλα 18 χρονών, την Μαρί-Εμιλί, κόρη του
μαρκησίου de Marignane και γρήγορα γίνεται πατέρας ενός γιου, του Victor. Το
παιδί όμως στα δυό του χρόνια πεθαίνει.
Οι πιστωτές του τον κυνηγούν πάντα και
οι φυλακίσεις για χρέη ακολουθούν η μια
την άλλη. Κατά τη παραμονή του στις φυλακές, καταφέρνει να γίνεται πολύ αγαπητός στους δεσμοφύλακες του.
Σε κάποια από αυτές συνδέεται φιλικά με
τον διοικητή. Αυτός του δίνει άδειες εξόδου για κυνήγι. Του παραχωρεί μάλιστα
και το όπλο του. Και όχι μόνο αυτό. Τον
παίρνει μαζί του στις επίσημες εκδηλώσεις, ντυμένο λοχαγό με τη στολή των
Δραγόνων.
Σε μια από αυτές, τη γιορτή της στέψης
του Λουδοβίκου 16ου, γνωρίζεται με τον
μαρκήσιο ντε Μοννιέ, και τη γυναίκα του
την Σοφία. Ο μαρκήσιος είναι σε δεύτερο
γάμο και ήδη έχει περάσει τα εξήντα του
χρόνια. Από τον πρώτο του γάμο έχει μια
κόρη την οποία απέπεμψε, γιατί αυτή είχε
παντρευτεί παρά τη θέλησή του. Για να
την αποκληρώσει δε ολοκληρωτικά, παντρεύεται την Σοφία, κατά το πατρικό της
ντε Ρυφαί. Η Σοφία τότε ήταν μόλις 18
ετών. Καλλίκορμη και εξαιρετικά όμορφη,
αλλά και αυτή σε δεύτερο γάμο. Στα 16
της είχε παντρευτεί τον διάσημο τότε
συγγραφέα Μπυφόν. Ο γνωστός διανοούμενος Μπυφόν, ηλικιωμένος σύζυγος
και αυτός, δεν άντεξε στις ερωτικές περιπτύξεις της θερμής κατά τα πάθη καλλίκορμης Σοφίας, γρήγορα ετελεύτησε, και
την άφησε χήρα και απροστάτευτη. Τότε
ήταν που εμφανίστηκε ο δεύτερος σύζυγος, ο καλός Μοννιέ, που εντυπωσιάστηκε και αυτός με την ομορφιά της και εν
τω άμα την παντρεύτηκε. Δυό χρόνια αργότερα η Σοφία, γνώρισε τον Μιραμπώ.
Τότε θαμπώθηκε και ο Μιραμπώ και την
αγάπησε σφόδρα. «Και αγάπησε αυτόν
τον άπιστο και άσχημο άνδρα» σχολιάζει ο
Π. Κανελλόπουλος. «Στην αρχή η Σοφία,
δεν συμμεριζόταν διόλου τους πόθους και
τη μέθη του εραστή της. Ο έρωτας ήταν
πλατωνικός και ουράνιος. Μόλις όμως του
δόθηκε, ο ουρανός άστραψε και τότε σύζυγος και οικογένεια, φίλοι, τιμή, ευπρέπειες, συμφέροντα και τα τοιαύτα, όλα
εξαφανίστηκαν».
Η Σοφία αχόρταγη, μεταμφιεσμένη και
ντυμένη σαν άνδρας, καβαλάει τις νύχτες
μάντρες και φράχτες για να συναντήσει
μυστικά τον άσχημο αγαπημένο της, με τις
κρυφές του χάρες. Τελικά το παράνομο
ζευγάρι αλληλοαπάγεται, και ο Μιραμπώ

μετέρχεται ευτελή επαγγέλματα για επιζήσουν. Ο σύζυγος μαρκήσιος σε συνεργασία με τον μαρκήσιο πατέρα του
Μιραμπώ, εξοργισμένοι τους καταδιώκουν
από πόλη σε πόλη και από χωρίο σε χωρίο.
Τελικά τους συλλαμβάνουν. Την μικρά την
στέλνουν σε αναμορφωτήριο και μετά σε
μοναστήρι. Στάθηκε πάλι τυχερή, γιατί η
μητέρα της εκμανείσα επέμενε να την εγκλείσει στο μοναστήρι της αγίας Πελαγίας
όπου οι πόρνες, δεν τα κατάφερε. Ο Μιραμπώ καταδικάστηκε για αποπλάνηση(!)
και φυλακίστηκε. Στη φυλακή καλοπιάνοντας τους φρουρούς έβγαινε και περνούσε τα βράδια του στους ανήθικους
οίκους της κοντινής περιοχής.
Ξέχασα να πώ, και πως με τη Σοφία εν τω
μεταξύ είχε αποκτήσει μια κόρη, η οποία
και αυτή στα πέντε της χρόνια πέθανε.
Βρισκόμαστε στις παραμονές της Επανάστασης. Ο Μιραμπώ ταξιδεύει στην Αγγλία
παρέα με την καινούργια του κατάκτηση,
την δεκαεφτάχρονη Αρνιέττα Αμαλία ντε
Νερά, μετέπειτα μαντάμ Νερά. Αυτή ήταν
τότε «ξανθή, τρυφερή, όμορφη δροσερή
και απαλή». Στο Λονδίνο ζουν μαζί τον
αέρα της ελευθερίας. Ο Μιραμπώ υιοθευτεί και το δίχρονο παιδί ενός φίλου του
ζωγράφου, που δεν το αποδεχόταν για
δικό του. Εν τω μεταξύ και η άλλοτε αγαπημένη του Σοφία έχει παντρευτεί ένα
νεαρό ευγενή, παράφορα ερωτευμένο
μαζί της. Η ευτυχία της όμως δεν κρατά
καθόλου. Ο νεαρός ευγενής, την πρώτη
νύχτα του γάμου πεθαίνει και αυτός στη
μοιραία αγκαλιά της.
Αυτή την περίοδο η εκλογή του Μιραμπώ
στη Συνέλευση είναι θριαμβευτική. Στη
μεγάλη παρέλαση του Μαΐου του 1789, με
επικεφαλής τους βασιλείς, αποθεώνεται
από το πλήθος. Όλος ο κόσμος του συμπαραστέκεται στο μυθιστόρημα των περιπετειών, των φυλακίσεων και των παθών
του, και τον χειροκροτεί στο πέρασμά του.
Συμπερασματικά ο Μιραμπώ υπήρξε ο
μόνος πολιτικός της εποχής, που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την επαναστατική κρίση και τα τρομερά συνεπακόλουθά
της. Στα χέρια του κρατούσε τα δυο
φύλλα της πόρτας, που ήταν κλειστά για
το μέλλον της Γαλλίας. Προσπάθησε να τα
ανοίξει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Για την ολοκληρωμένη πολιτική του πορεία, παρακαλώ ανατρέξατε στη βιβλιογραφία που υπογράφω.
γιαννης κορναράκης του μάνθου
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Κίνηση ματ,
από Δήμους κόντρα
στο ξεπούλημα
του νερού
Στην ανάκληση των παραχωρητηρίων, προς την
Eταιρεία Υδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
(ΕΥΑΘ), δημοτικών εκτάσεων για τη δημιουργία αντλιοστασίων κα δεξαμενών για τις ανάγκες των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης προχωρούν οι Δήμοι που
υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ στο πλαίσιο της απόφασης της Περιφερειακή Ενωση Δήμων (ΠΕΔ) Κ. Μακεδονίας να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, μετά το
συντριπτικό «όχι» των Θεσσαλονικέων στο ξεπούλημα της ΕΥΑΘ στο άτυπο δημοψήφισμα.
Να θυμίσουμε εδώ, ότι το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις 18 Μαΐου με ερώτημα την ιδιωτικοποίηση του
νερού, ήταν επιτυχημένο και έβαλε το κίνημα κατά της
ιδιωτικοποίησης στον ευρωπαϊκό «χάρτη», αφού συμμετείχαν σε αυτό πάνω από το 50% όσων ψήφισαν στις
αυτοδιοικητικές εκλογές.
Σε μια κίνηση ΜΑΤ λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης –Συκεών ήταν το πρώτο που προχώρησε στην
ανάκληση των παραχωρητηρίων προς την εταιρεία. «Τα
σχέδια για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ τινάζονται
“στον αέρα” κι εμείς κινούμαστε βήμα- βήμα, με κάθε
μέσο και δύναμη που διαθέτουμε, προς αυτήν την κατεύθυνση» δήλωσε ο δήμαρχος Νεάπολης –Συκεών και
πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Σίμος Δανιηλίδης,
επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα δημοτικά συμβούλια αυτήν την τακτική, που στοχεύει στο
μπλοκάρισμα της πώλησης της ΕΥΑΘ.
«Ένα προς ένα το Δημοτικά Συμβούλια και των υπολοίπων δέκα δήμων που υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ θα
πάρουν ανάλογες αποφάσεις», είπε και συμπλήρωσε:
«Σήμερα ανακαλούμε τα παραχωρητήρια δημοτικών
εκτάσεων για δημιουργία αντλιοστασίων και δεξαμενών για τις ανάγκες των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κι αύριο θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί για
αν προστατεύσουμε το δικαίωμα των πολιτών στο κοινωνικό αγαθό του νερού». Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΥΑΘ Κ. Μαριόγλου, που παραβρέθηκε στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρακτήρισε
ως «στρατηγικής σημασίας» την κίνηση του δήμου Νεάπολης –Συκεών. «Τέτοιες αποφάσεις ενισχύουν τον
αγώνα και μπλοκάρουν κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ. Η κίνηση αυτή του δήμου Νεάπολης- Συκεών
πρέπει άμεσα να γενικευθεί και να υλοποιηθεί από
όλους τους δήμους που εξυπηρετούνται από την
ΕΥΑΘ», τόνισε χαρακτηριστικά.
Επίσης ανακοινώθηκε ότι το προεδρείο της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας θα συναντηθεί στις 3 Ιουλίου με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια για να του παραδώσει τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την
ΕΥΑΘ, στο οποίο το 98%, πάνω από 218.000 συμμετεχόντων είπε «όχι» στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.
πηγή: e-inon.gr
Επίσης αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση στη γενική
συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ, στις 30 Ιουνίου,
καθώς και μια σειρά κινητοποιήσεων στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Σε ότι αφορά το νομικό «οπλοστάσιο» των φορέων που
είναι αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση, 111 πολίτες υπογράφουν την αίτηση ανάκλησης της μεταβίβασης των
μετοχών της ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ θα κατατεθεί προσφυγή και στα αστικά δικαστήρια.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ριζοσπάστες...
Γνώριζα κάποιους ριζοσπάστες στα 3Β, που τη μόνη
σχέση που έχουν με τέτοιου είδους κινήματα είναι ο
τίτλος. Τελευταία όμως βαφτίστηκαν θεματοφύλακες του πολιτικού συστήματος και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και άρχισαν να κάνουν τους
δραγάτες. Πέταξαν και τα προσωπεία και έδειξαν
πόση χολή ξεχειλίζει από μέσα τους.
Η κατινιά στο μεγαλείο της.
Η φασίζουσα νοοτροπία που τους διακατέχει, ρέει και
από τα μπατζάκια τους, πλέον.
Ας φροντίσουν οι αληθινοί ριζοσπάστες να τους απομονώσουν, γιατί το μόνο που προσφέρουν είναι μία τεράστια ζημία στα κινήματα.

Εσώθη ο Πάτροκλος...
Φρένο στην πώληση, εκμετάλλευση, ενοικίαση της
βραχονησίδας Πάτροκλος έβαλε μία υπουργική απόφαση.
Ο Πάτροκλος είναι από τα γνωστά κοντινά μας, ιδιωτικό νησί, στο Σαρωνικό κόλπο. Η έκταση του ανέρχεται στα 4.200 στρέμματα και είναι σε απόσταση 850
μέτρων από την ξηρά. Πας και κολυμπώντας δηλαδή.
Το 1998 όμως με Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την

προστασία της Λαυρεωτικής χερσονήσου, ο Πάτροκλος κηρύχθηκε «τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους»,
ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος του Εθνικού Δρυμού
του Σουνίου.
Οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, τον
Απρίλιο του 2013, με απόφασή τους απαγόρευσαν
ρητά κάθε δικαιοπραξία, (μεταβίβαση, μεταγραφή, πώληση κλπλ) ιδιωτικών νησιών ή νησίδων και ακινήτων
που βρίσκονται σε ιδιωτικά νησιά, εφόσον αυτά έχουν
χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί χώροι.
Eτσι κόπηκε η όρεξη των “ιδιοκτητών” του νησιού για
πώληση σε ξένους “επενδυτές”.
Τώρα θα μου πείτε, πώς γίνεται ένα ένα τα νησιά να
είναι ιδιωτικά είναι ένα άλλο ερώτημα που θέλει διερεύνηση. Τον Πάτροκλο -λένε - τον αγόρασε το 1961
ο Κωνσταντίνος Γιατράκος από την Αικατερίνη Μπενάκη-Ξύδη. Ο Μπενάκης δεν γνωρίζουμε από πού το
αγόρασε.

Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει
Οι δικαστάδες έβγαλαν πόρισμα. Κακώς η εσωτερική
τρόικα έκοψε τους μισθούς τους και πρέπει να τους
τα επιστρέψει αναδρομικά. Να και μια καλή είδηση!
Κάποιοι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν στα δικαστήρια!
Είναι όμως έτσι; Γιατί δεν δικαιώθηκαν οι καθαρίστριες; Γιατί δεν δικαιώθηκαν οι ομολογιούχοι που σε
μια νύχτα έχασαν ότι είχαν και δεν είχαν; Και μαζί με
τους δικαστάδες θα πάρουν και κάποιες κατηγορίες
ενστόλων (καλώς), θα πάρουν όμως και οι βουλευτάδες, αφού ο μισθός των δικαστικών συμβαδίζει με το
μισθό των βουλευτάδων. Είπατε τίποτα; Ας προσέχατε...

Στον αγρό του κεραμέως εντός σου
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Εκεί που έπεσε η σκυτάλη καταγής
σ’ εκείνο εκεί το πρώτο «δεν βαριέσαι»,
σαν τον αγρό του κεραμέως
που αγοράστηκε με τα τριάκοντα αργύρια...
Καμμένη γη, καρβουνιασμένη,
τίποτε δεν φυτρώνει ως τα τώρα.
Θά ‘πρεπε να διαβαίνεις από κει
και να κοιτάς το έργο των χεριών σου.
Γελούσες τότε, ήσουν ο νταής, ο κραταιός,
ο ξύπνιος, ο καπάτσος.
Γελούσανε κι εκείνοι που σου έδωσαν τ’ αργύρια
και δεν τα πέταξες στα μούτρα τους,
όχι να πας να κρεμαστείς, δεν είναι λύση.
Λύση θα ήτανε να κοιταχτείς
αλλά το ξέρεις, ο καθρέφτης θα σε φτύσει
δεν το τολμάς, καλύτερα να τριγυρνάς
και να φωνάζεις ότι σ’ έχουν αδικήσει,
σ’ έχουνε κλέψει, σου μαυρίσαν την ζωή.
Οι άλλοι, οι άλλοι, όχι εσύ.
Εσύ ήσουν μικρός κι αθώος...
Δεν έκλεψες, δεν σκότωσες, δεν έχεις εκπορνεύσει,
δεν ήσουν καν εκεί όταν εφίμωνες

τις ενοχλητικές φωνές σου, να μην τις ακούς.
Οι άλλοι φταίνε, όχι εσύ.
Και τώρα που το ξέρεις
ότι ποτέ δεν θα φυτρώσει το χορτάρι
σ’ εκείνον τον αγρό του κεραμέως εντός σου,
τι κάνεις τώρα;
Εσύ ο ξύπνιος, ο καπάτσος, ο νταής
πώς έγινες κιοτής και κλαψουρίζεις;
τη μαύρη σου την τύχη που μαστόρευες γελώντας,
πού πήγε τώρα η κάλπικη σκληράδα σου;
να ικετεύεις τον φονιά, μη σε σκοτώσει αμέσως.
Πέρνα μιά βόλτα από κει
που έπεσαν τα «όχι» που δεν είπες,
εκεί που κάηκαν τα «ναι» σου
που δεν έπρεπε να πεις,
εκεί που μόστραρες νταής και δείχτηκες κιοτής,
εκεί που έθαψες το αύριο των παιδιών σου,
καταραμένος ο αγρός σου,
μόνο Ερινύες θα πετούν εκεί να σού φωνάζουνε
το άγος των χεριών σου,
μέχρι να φύγεις άγονος
Ιούδας των ιερών σου,
σαν τον αγρό του κεραμέως εντός σου.

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 28 IOYNIOY 2014

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κάντε αυτά τα φορτία τόνων ηρωίνης απαρχή
για το ξεκαθάρισμα του εμπορίου ναρκωτικών
Μέσα στον κόσμο που ζούμε, υπάρχει
άλλος ένας που συνήθως του γυρίζουμε την πλάτη. Είναι σκοτεινός, γεμάτος πόνο, αρρώστια, παρανομία,
πολύ χρήμα κι εξάρτηση. Είναι αυτός,
που όποιος περάσει το κατώφλι του,
δύσκολα γυρίζει πίσω. Είναι ο κόσμος
των ναρκωτικών.
Τα καρτέλ των ναρκωτικών καλά κρατούν, πλουτίζουν, ποσότητες εκατομμυρίων πηγαινο-έρχονται σε όλες τις
χώρες του κόσμου και καμμία κυβέρνηση δεν έχει “βρει” ακόμα τον τρόπο
να ρίξει φως στο σκοτάδι αυτών των
χαμένων ανθρώπων που πέφτουν στα
δίχτυα των εμπόρων.

να ξεκινήσουν θεραπεία απεξάρτησης, να παίρνουν τη δόση τους σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, με ιατρική
φροντίδα και με αποστειρωμένες σύριγγες.

Δύο τόνοι ηρωίνη θα επαρκέσουν για
να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση για
χρόνια. Δείτε τι θα πετύχετε:

Κι όμως, ιδέες “Η ιδιομορφία της αγοράς των 1. Θα σωθούν
ζωές που χάνονεξάλειψης της
ναρκωτικών έγκειται στο ότι ται από λάθος
παρα-οικονομίας
δεν είναι ακριβά ως προϊόν.
δόση.
των ναρκωτικών
2. Θα ανακοπεί η
υπάρχουν
και
Μπορείς να κατασκευάσεις
εξάπλωση των
μοιάζουν υλοποιηρωίνη πάμφθηνα.
ασθενειών που
ήσιμες και αποτελεσματικές, αν Ακριβά τα κάνει η παρανομία”. π ρ ο κ α λ ο ύ ν τ α ι
από μολυσμένες
βεβαίως υπάρχει
πραγματικά η θέληση για ξεβρώμισμα σύριγγες.
3. Θα σταματήσει η αγωνία των ναρτου τοπίου.
Μια τέτοια ιδέα παρουσίασε και μας κομανών και των οκογενειών τους για
αιφνιδίασε ευχάριστα, ο Θάνος Τζή- το πού και πώς θα εξασφαλίσουν τη
μερος, ο πρόεδρος της “Δημιουργία, δόση τους.
ξανά” και Περιφερειακός Σύμβουλος 4. Θα πεθάνει, με ακαριαίο θάνατο, το
Αττικής. Ένας άνθρωπος που συνή- κύκλωμα εμπορίας των ναρκωτικών.
θως δεν συγκλίνουν οι απόψεις μας, Θα σταματήσει -επίσης ακαριαία- όλη
η εγκληματική δραστηριότητα αυτού
πρέπει όμως να του το αναγνωρίσω.
Με λίγα λόγια αναφέρει λοιπόν ότι του κυκλώματος, η εξαθλίωση και οι
μέχρι τώρα τα ναρκωτικά που κατά- παράνομες πράξεις στις οποίες οδησχονται από την αστυνομία αποτε- γεί τους ηρωινομανείς (κλοπές, πορφρώνονται σε υψικαμίνους. Και νεία κ.λπ.)
προκαλεί τους υπευθύνους αυτή την 5. Θα χτυπήσετε και την κρατική διαφορά να μην τα κάψουν, αλλά να τα φθορά, καθώς τα κυκλώματα των ναραποθηκεύσουν και να τα παρέχουν κωτικών λαδώνουν τον κρατικό
μηχανισμό, για να έχουν κάλυψη.
δωρεάν στους εθισμένους.
Με την αφορμή των τελευταίων συλ- 6. Τα χρήματα που τροφοδοτούσαν το
λήψεων και την κατάσχεση του 1 έγκλημα θα μείνουν στη χώρα και
τόνου ηρωίνης (αξίας περίπου 60 εκα- στην παραγωγική οικονομία.
τομμυρίων ευρώ) γράφει τα παρα- 7. Θα καταγράψετε με αξιόπιστα στοιχεία τον αριθμό των εξαρτημένων.
κάτω:
“Καλέστε τους ναρκωμανείς με ένα 8. Θα απομυθοποιήσετε την όλη διαμήνυμα γεμάτο αγάπη, να τους πείτε δικασία καθώς ένα στοιχείο της γοηότι δεν τους θεωρείτε εγκληματίες, τείας των ναρκωτικών (στην αρχή
αλλά συνανθρώπους μας που χρει- τουλάχιστον) είναι η αίσθηση της παάζονται βοήθεια και στήριξη, ότι η Πο- ράνομης ομάδας και η ψευδαίσθηση
λιτεία θέλει να σταθεί δίπλα τους κι της συντροφικότητας που αυτή προότι μπορούν, μέχρι να αποφασίσουν σφέρει. Όταν ο ναρκομανής μπορεί

να πάρει τη δόση του σε ένα προστατευμένο χώρο με τον γιατρό δίπλα
του, «ξενερώνει». Όμως, η δωρεάν
δόση είναι σημαντικό δέλεαρ για να
την αρνηθεί. Έτσι σιγά-σιγά συνηθίζει
το ελεγχόμενο περιβάλλον, παύει να
φοβάται τις κρατικές δομές και εντάσσεται ευκολότερα σε πρόγραμμα
απεξάρτησης.
Τολμήστε την μερική νομιμοποίηση
των ναρκωτικών. Να μπορεί ο ναρκομανής να τα προμηθεύεται δωρεάν
μόνο από τα κέντρα απεξάρτησης ή
από πιστοποιημένα νοσοκομεία, με
την προϋπόθεση ότι θα παίρνει τη
δόση του εκεί.
Αυτό το φορτίο ηρωίνης, μπορεί να
γίνει η αφορμή ώστε ένα δυσβάστακτο φορτίο για τους ναρκομανείς, τις
οικογένειές τους και την κοινωνία να
αρχίσει να ελαφραίνει”.

Κάμπινγκ αποτοξίνωσης
από την τεχνολογία!
Νιώθετε ότι η τεχνολογία έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή σας που
δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς το smartphone σας; Μήπως δεν
μπορείτε να προσανατολιστείτε χωρίς το GPS, ή δεν μπορείτε
να επικοινωνήσετε χωρίς τα μέσα δικτύωσης; Μήπως ήρθε η
ώρα να θυμηθείτε πώς τα κάναμε όλα αυτά πριν η τεχνολογία
μας “χαζέψει”...;
Η πινακίδα που συναντάς εισερχόμενος στο χώρο του Camp
Grounded στην Καλιφόρνια είναι σαφής: «Προετοιμαστείτε να
βγείτε εκτός δικτύου». Όσοι φτάνουν εκεί παραδίδουν κάθε
ηλεκτρονική συσκευή που έχουν μαζί τους στους συμβούλους
του καμπ. Θα κάνουν να τις δουν τέσσερις ημέρες, κατά τις
οποίες θα βιώσουν πώς να είναι να ζεις με 300 άλλους ανθρώπους - που φιλοξενούνται κάθε φορά στις εγκαταστάσεις χωρίς να υπάρχει η διαφυγή της ενασχόλησης με το smartphone.
Η αποτοξίνωση από την τεχνολογία είναι το πρώτο και μεγαλύτερο βήμα που κάνουν κατά τη διαμονή τους στο καμπ. Το
δεύτερο είναι η προσπάθεια να αφήσουν πίσω τους ό,τι έχει να
κάνει με την εργασία τους. (Μην ξεχνάτε ότι ειδικά στην Αμερική ο κόσμος συστήνεται αναφέροντας ως πρώτο χαρακτηριστικό για τον εαυτό του το επάγγελμά του). «Αυτό με έκανε
να συνειδητοποιήσω το μεγάλο βαθμό στον οποίο η ”ταυτότητά” μου σχετιζόταν με τη δουλειά μου. Αλλά και πως έκρινα
τον κόσμο επιφανειακά, με βάση το επάγγελμά του», παραδέχθηκε ο Μπέντζαμιν Πάκαρντ, ένας 30χρονος τηλεοπτικός
παραγωγός που βρέθηκε στο καμπ για να «αποτοξινωθεί».Όσο
για το πώς περνάνε το χρόνο τους εκεί· Δημιουργικά!
Στοιχεί από το Techit.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK

Η συνωνυμία του παίκτη και σκόρερ της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου έχει δώσει λαβή για πολλά
σατυρικά σχόλια στο διαδίκτυο. Διαβάστε μερικά απ’ αυτά:
4 Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο Σαμαράς, γιατί ο πρωθυπουργός αν βαρούσε πέναλτι και τέρμα
ήταν η Μερκελ, θα έδινε στα χέρια της την μπάλα και θα έλεγε ορίστε με υπόκλιση.
4 Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως δυσκολεύεται να πει συγχαρητήρια έτσι; Για να τους δω να ευχαριστούν Σαμαρά
και Σάμαρη.
4 Είμαστε η γενιά που είδε να γίνεται κάτι καλό από έναν Σαμαρά.
4 Ξυπνάει η γιαγιά για κατούρημα ακούει τον σπίκερ να λέει “Σαμαράς και κατοχή στην Ελλάδα” και
έχει χωθεί στα ντουλάπια και ψάχνει κονσέρβες.
4 Μόνο με έναν τρόπο θα μάθεις πόσοι ξενυχτούν μαζί σου στην πολυκατοικία που μένεις... Όταν
βάλουμε γκολ.
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επιστολές - σχόλια...

Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις
Ενα ερώτημα σχετικού ρεπορτάζ της συνεδρίασης του Δ.Σ. των
3Β (14/6/14) για την παραλία του Αγίου Νικολάου, στο Καβούρι,
ένα ερώτημά μας που επαναλάμβανε ερώτημα του δημοτικού
συμβούλου και γραμματέα του Δ.Σ Γιάννη Σκουμπούρη, πέντε
αράδων, έδωσε αφορμή στην Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου 3Β, Γιούλη Ηλιοπούλου, να μας στείλει διαμαρτυρία
υπό μορφήν εξωδίκου - έξι σελίδων. Είχε προηγηθεί σχετική
“ανακοίνωση” της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών ΒΒΒ (ΡιΚιΠ)
την προηγούμενη εβδομάδα. Επανήλθε όμως και σήμερα - επικουρικά - η ΡιΚιΠ με δελτίο Τύπου, της οποίας η Γ. Ηλιοπούλου
είναι μέλος, με παραπλήσιο περιεχόμενο, αλλά και απαξιωτικούς
και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς για την εφημερίδα.
Θα δημοσιεύσουμε το ...εξώδικο email της Γιούλης Ηλιοπούλου,
χωρίς ν’ απαντήσουμε στους χαρακτηρισμούς, στις δυσφημίσεις
ή στις ανυπόστατες αντιλήψεις περί του Τύπου και της ακολουθητέας δημοσιογραφικής πρακτικής, δηλώνοντας κάτι το αυτονόητο για μας, ότι δεν είχαμε και δεν έχουμε την πρόθεση, για
κανέναν, και επομένως και για εκείνην, να θίξουμε την τιμή, την
Το “εξώδικο”
Προς την εταιρεία “Αννα Βενετσάνου και Σια ΕΕ”,
προς την εκδότρια της εβδομαδιαίας εφημερίδας
ΕΒΔΟΜΗ, την Αννα Βενετσάνου, και προς την
συντάκτρια Αννα Μπουζιάνη
Με αφορμή το γνωστό θέμα που έχει ανακύψει στο
Δήμο Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης μετά από καταγγελίες δημοτών για την απόπειρα περίφραξης
και ιδιωτικοποίησης της ελεύθερης παραλίας Αγ. Νικολάου Καβουρίου, και την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 10/6/2014)
που καταδικάζει την απόπειρα αυτή και παραπέμπει
στον Εισαγγελέα τον φάκελο της οικοδομικής
αδείας του πρώην Καστέλο, στο φύλλο της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ» (αρ. 838/14.06.2014 σελ 9 και 13)
αναφέρεστε σε εμένα, ισχυριζόμενες εν γνώσει σας
ανακριβή γεγονότα τα οποία με προσβάλλουν ως
άνθρωπο, επιστήμονα και υπάλληλο του ως άνω
Δήμου, θίγουν την τιμή και την υπόληψή μου και κυρίως την επαγγελματική μου θέση ως Διευθύντριας
των Τεχνικών Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα αποκρύβετε
γεγονότα των οποίων έχετε πλήρη γνώση με σκοπό
να δημιουργήσετε, το οποίο και έγινε, αλγεινές εντυπώσεις για εμένα ως Διευθύντρια των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου για «δήθεν» ηθελημένη αποσιώπηση παρανομίας. Ετσι, χρησιμοποιώντας την
ως άνω εφημερίδα ως μέσο τέλεσης του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης ισχυριστήκατε
για εμένα γεγονότα ψευδή κατά τρόπο που έβλαψαν την τιμή και την υπόληψή μου, τελώντας εν
γνώση της αναλήθειάς τους και ταυτόχρονα αποκρύψατε γεγονότα με σκοπό να αιτιολογήσετε τους
αβάσιμους ισχυρισμούς σας και τους ονειδιστικούς
σε βάρος μου χαρακτηρισμούς. Η εφημερίδα σας
όπως είναι γνωστό, κυκλοφορεί στην Ανατολική Αττική στην οποία είμαι γνωστή σε μεγάλο αριθμό ατόμων, αφενός διότι κατοικούμε η οικογένειά μου και
εγώ πλέον των σαράντα χρόνων και αφετέρου δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά, συνδικαλιστικά και
πολιτικά.
1. Συγκεκριμένα κάτω από τον τίτλο « Σιώπησαν
στην παρανομία» αναφέρετε ότι: « Η υπηρεσιακή
εκπρόσωπος και διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιούλη Ηλιοπούλου ισχυρίστηκε ότι η οικοδομική άδεια δεν είναι νόμιμη, αλλά ούτε κι αυτή την
κατήγγειλε ποτέ. Γιατί ένας υπηρεσιακός παράγοντας σιωπά σε μια καραμπινάτη, όπως την ονόμασαν
παρανομία;;;».
Περαιτέρω στη σελ.13 σε δημοσίευμα με τον τίτλο
« Η «σιωπή των αμνών» για τις παρανομίες στο Καβούρι και τα ένοχα φυτά» αναφέρετε μεταξύ άλλων
ότι: «Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιούλη
Ηλιοπούλου, για το πρώην Καστέλο δήλωσε ότι: «
ιδιοκτησία είναι μόνο το κτίσμα. Δεν έχει περιβάλλοντα χώρο επομένως είναι ακυρωτέα η άδεια του
2011. Ολες οι κατασκευές έξω από την οικοδομή
είναι κατεδαφιστέες». Και η Ηλιοπούλου δήλωσε ότι
η οικοδομική άδεια είναι παράνομη.
Την απορία του κατέθεσε ο Γιάννης Σκουμπούρης:
«Τρία χρόνια γιατί δεν έχει τεθεί η παρανομία της
αδείας και τίθεται τώρα; Γιατί δεν ήρθε τόσο καιρό
το θέμα; Να μας πουν υπεύθυνα οι υπηρεσίες».
Την ίδια απορία εκφράζουμε και εμείς. Η αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας έβλεπαν την παρανομία και
σιωπούσαν επί δυόμισι χρόνια! Ένα αμείλικτο γιατί
μένει στον αέρα».
Εξάλλου, στην ίδια σελίδα και πάλι αναφερόμενη σε
εμένα γράψατε: « Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιούλη Ηλιοπούλου, τόνισε ότι για να φυτευθούν φυτά έπρεπε να υπάρχει απόφαση της
μελέτης διαμόρφωσης που δεν υπήρχε για να εκτελεστεί το έργο».
2. Στα ίδια γεγονότα σχετικά με εμένα εμμείνατε και στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας
(αρ. 839/21.06.2014,σελ.11) κατόπιν καταγγελίας-

υπόληψή της - ως άνθρωπο και ως επιστήμονα, πράγματα που
μπορούν να κρίνουν οι αναγνώστες μας, που επί 17 έτη εγκρίνουν την προσπάθεια αντικειμενικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης και αυστηρής, αλλά ευπρεπούς κριτικής, που ασκεί η
ΕΒΔΟΜΗ.
Το δημοσιεύουμε δε, όχι επειδή μάς υποχρεώνει το Σύνταγμα,
που επικαλείται η κυρία Ηλιοπούλου, και οι νόμοι, γιατί τότε η διαμαρτυρία της θα έπρεπε να είναι αναλόγου του δημοσιεύματός
μας, εκτάσεως· δηλαδή 10 - 15 εκατοστών μονόστηλο, αλλά για
να ‘γειάνουμε την “πληγή”.
Δεν θ’ απαντήσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε
τις ανυπόστατες και συκοφαντικές αιχμές ή ευθείες κατηγορίες
αλλά και ...δημοσιογραφικές υποδείξεις κατά της εκδότριας και
Διευθύντριας της εφημερίδας, της οποίας ωσαύτως θίγεται η τιμή,
η υπόληψη και το επαγγελματικό της κύρος. Τη μακροθυμία μας
ενισχύει η έξωθεν καλή μαρτυρία την οποία απολαμβάνουμε και
κριτής μας ο λαός!

ανακοίνωσης της «Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Ρι.Κι.Π), την οποία
χαρακτηρίζετε στον τίτλο «ανυπόστατη».
3. Οι θέσεις μου και απόψεις μου ως Διευθύντριας
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν αποδόθηκαν στα ως άνω δημοσιεύματα, όπως αυτές διατυπώθηκαν. Η Αννα Μπουζιάνη, έχοντας καθήκον της
την πληροφόρηση του κοινού όφειλε να αποδώσει
τα γεγονότα όπως αυτά συνέβησαν, ώστε να πληροφορηθούν οι πολίτες την αλήθεια.
Καταρχάς, όφειλε να αναφερθεί στο γεγονός ότι, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μου ζήτησε
με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 28062/05.06.2014 έγγραφό
του να παρευρεθώ επειδή μου είχε κοινοποιηθεί η
ως άνω καταγγελία. Καίτοι το θέμα της οικοδομικής
αδείας δεν ήταν αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μου
και εμού ως Διευθύντριας αλλά της Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ), η Διεύθυνση αυτή
δεν είχε κληθεί και δεν παρευρίσκετο. Η συντάκτριά
σας γνώριζε ότι, το θέμα αυτό το έθεσα αμέσως
στον Πρόεδρο κατά την ομιλία μου, διατυπώνοντας
την θέση ότι: « πολύ κακώς δεν κλήθηκε και δεν παρευρίσκεται η καθ΄ύλην αρμόδια Διευθύντρια Υπηρεσιών Δόμησης». Στη συνέχεια ανέφερα στην
ομιλία μου ότι διερεύνησα το πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή, δηλαδή ζήτησα να ενημερωθώ
από το τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών που υπάγεται στη Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ και όχι στην Τεχνική
Υπηρεσία της οποίας είμαι Διευθύντρια, σχετικά με
το ισχύον εγκεκριμένο ρυμοτομικό, προκειμένου να
εισφέρω με οποιοδήποτε τρόπο στην συζήτηση για
το θέμα της καταγγελίας. Και ενώ αυτή ήταν η αλήθεια, με τα ανακριβή δημοσιεύματα, μου αποδίδεται «σιωπή σε παρανομία» για θέμα που δεν
άπτονταν των αρμοδιοτήτων μου και ήταν εν γνώσει της συντάκτριάς σας.
Ακολούθως, με εν γνώσει σας αποσπασματική αναφορά των θέσεών μου δημιουργούνται εντυπώσεις
για το περιεχόμενο της ομιλίας μου, που με προσβάλλουν ως επιστήμονα και ως γνώστρια του αντικειμένου μου.
Ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι «
ιδιοκτησία είναι μόνο το κτίσμα» όπως αναφέρετε
στο δημοσίευμά σας. Με την ομιλία μου ενημέρωσα
το σώμα, ότι κάποιοι με αίτημά τους δια πληρεξουσίου τους προς την Υπηρεσία Δόμησης ισχυρίζονται
ότι είναι ιδιοκτήτες ολόκληρης της έκτασης, δηλαδή
από το Καστέλο μέχρι το Μύθος και είναι εξαιρετικά
επείγον η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε
έλεγχο τίτλων στο υποθηκοφυλακείο. Δεν υπάρχει
οποιαδήποτε αναφορά για την περικοπή αυτή της
ομιλίας μου, με την οποία εξέφραζα την ανησυχία
μου, όχι ως υπεύθυνη επί του θέματος, αλλά ως
αναζητούσα την αλήθεια ως συνειδητοποιημένη πολίτης της πόλεώς μας.
Στη συνέχεια παραλείπετε και εν γνώσει σας αποσιωπάτε την νομικά τεκμηριωμένη αναφορά μου για
το πολεοδομικό καθεστώς αν και γνωρίζετε το περιεχόμενο της ομιλίας μου. Γνωρίζετε ότι, αναφέρθηκα στο πολεοδομικό καθεστώς ότι δηλαδή,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό του 1967,
το ακίνητο του «Καστέλο» αποτελεί ένα οικοδομικό
τετράγωνο με κόκκινη γραμμή, που στερείται όμως
πράσινης γραμμής και τούτο σημαίνει ότι η πράσινη
γραμμή του οικοπέδου ταυτίζεται με την κόκκινη.
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας ( Ν 1337/83, νομολογία ΣτΕ, ΦΕΚ 254/2004) ο χώρος που περιβάλλει
το κτίσμα, δεν μπορεί παρά να είναι κοινόχρηστος
και η οικοδομική άδεια εάν και εφόσον περιλαμβάνει εργασίες στο χώρο αυτό, καθίσταται ακυρωτέα.
Όπως προκύπτει από την επισκόπηση του δημοσιεύματός σας ουδεμία αναφορά υπήρξε για τα ανωτέρω.
Εξάλλου, προκειμένου να με δυσφημίσετε χρησιμοποιήσατε ακόμη και την παρέμβαση του Δημοτικού
Συμβούλου Γιάννη Σκουμπούρη εναντίον μου. Ενώ,
δηλαδή γνωρίζατε όταν συντάσσατε το κείμενο ότι,
το σχετικό ερώτημα ο Γιάννης Σκουμπούρης δεν το
απηύθυνε σε εμένα αλλά στην Ηλέκτρα Τσιριγώτη,

η οποία κατά το 2011 υπηρετούσε ως Αντιδήμαρχος
αρμόδια για την Τεχνική Υπηρεσία και την Υ.ΔΟΜ
και από την οποία έλαβε απάντηση, εντούτοις το
αποκρύβετε και ευθέως θέτετε και εμένα υπό τον
έλεγχο του ερωτήματος διατυπώνοντας στην συνέχεια εσείς η ίδια και θέση περί « γνώσης από μέρους
μου παρανομίας και σιωπής επί δυόμισι χρόνια»
όπως αναφέρετε, χωρίς να προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο κάτι τέτοιο.
Τέλος και στο θέμα των φυτών διαστρεβλώσατε τις
θέσεις μου. Σε κανένα σημείο της ομιλίας μου δεν
υπάρχει αμφισβήτηση της ύπαρξης μελέτης ή εγκυρότητας αυτής. Ανέφερα μόνο ότι, σύμφωνα με το
ΠΔ που διέπει τις χρήσεις γης και τις εργασίες αναπλάσεων της παραλιακής ζώνης ( ΦΕΚ 254/2004),
πριν από κάθε εργασία ανάπλασης (φυτεύσεις, διάδρομοι κπλ) πρέπει να έχει προηγηθεί μελέτη διαμόρφωσης εγκεκριμένη από τον Ο.Ρ.Σ.Α. Στην
προκειμένη περίπτωση τέτοια έγκριση δεν υπήρξε.
Και ενώ υπήρξε από μέρους μου επισήμανση ότι, οι
δωρεές προς το Δήμο (εν προκειμένω τα φυτά και η
εργασία των μηχανημάτων) δεν είναι καταδικαστέες, όμως δεν πρέπει να γίνονται ανεξέλεγκτα
και χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση από τον Οικονομική Επιτροπή, το αποσιωπάτε και ισχυριζόμενη
ψευδή γεγονότα αφήνετε να εννοηθεί ότι υπήρξαν
αντεγκλήσεις με υπάλληλο του Δήμου.
4. Τα δημοσιεύματά σας είναι ανακριβή και δυσφημιστικά για εμένα καθόσον όταν τα συντάσσατε
γνωρίζατε ότι ουδεμία αρμοδιότητα είχα στο παρελθόν και ούτε σήμερα έχω στην έκδοση και τον
έλεγχο των οικοδομικών αδειών. Γνωρίζετε ότι προέρχομαι από τον Δήμο Βούλας και όχι από τον Δήμο
Βουλιαγμένης, όπως γνωρίζετε επίσης ότι μέχρι τις
07.05.2013 υπηρετούσα ως Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Καλλικρατικού Δήμου ( με αρμοδιότητες
την καθαριότητα και το πράσινο) και έκτοτε ως Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. Ουδέποτε είχα ανάμειξη με την Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ του Καλλικρατικού
Δήμου, ούτε με το τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών, το οποίο, καθώς γνωρίζετε, ανήκει στην
Υ.ΔΟΜ. Πολλώ μάλλον δεν είχα ανάμειξη με το πολεοδομικό γραφείο του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης, που εξέδωσε την εν λόγω οικοδομική άδεια.
Και ενώ οφείλατε να παραθέσετε τα γεγονότα και
συγκεκριμένα τα αναφερόμενα από εμένα στην συνεδρίαση της 10.06.2014, διότι είχατε ιδία αντίληψη
καθόσον ήσασταν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκειά
της, προβήκατε σε εν γνώσει σας ψευδείς ισχυρισμούς, περιοριζόμενη σε επιλεγμένες αποσπασματικές αναφορές, αποσιωπώντας πραγματικά
γεγονότα κατά τρόπο που έβλαψαν την τιμή και την
υπόληψή μου και με διασύρατε στην τοπική μας
κοινωνία ως υπηρεσιακό παράγοντα που σιωπά σε
καραμπινάτη παρανομία».
Επειδή εν γνώσει σας ισχυριστήκατε και διαδώσατε ενώπιον τρίτων ψευδή γεγονότα τα οποία
έβλαψαν την τιμή και την υπόληψή μου, ενώ αποστολή σας είναι να μη στερείτε το αναγνωστικό σας
κοινό από την αλήθεια, την ορθή πληροφόρηση και
την αμερόληπτη ενημέρωση, το οποίο δεν πράξατε.
Ζητώ, όπως ενεργήσετε αμέσως σε πλήρη και
άμεση επανόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5
του Συντάγματος στο οποίο ορίζονται τα ακόλουθα:
«Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε
μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση
πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας που θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή
εκπομπή, έχει επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε
μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση
άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης ή απάντησης».
Σας καλώ όπως δημοσιεύσετε στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας σας, την παρούσα επιστολή μου.
Γιούλη Ηλιοπούλου
ΜSc Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ –ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαχείριση προτεραιοτήτων
από το δήμο Ραφήνας-Πικερμίου,
ώρα μηδέν!
Πριν από μήνες ο δήμος εναπόθεσε ένα τεράστιο όγκο
κλαδιών από καθαρισμούς δέντρων δίπλα από το γήπεδο της Διώνης, σε μπαζωμένη έκταση που γειτνιάζει
με δασώδη περιοχή. Σε τηλεφωνική παρέμβαση κατοίκων στο δήμο, η απάντηση ήταν «θα τα πάρουμε»...
Οι μήνες πέρασαν και οι σωροί των κλαδιών παρέμεναν
και εξακολουθούν να παραμένουν εκεί.
Κάποιοι κοντόφθαλμοι κάτοικοι (για να αποφύγουμε
τον κυριολεκτικό χαρακτηρισμό "τραμπάκουλες") το θεωρούν "ευκαιρία" να μεταφέρουν εκεί και τα δικά τους
κλαδέματα. Πιο βλακώδης, αυτοκαταστροφικός, αντικοινωνικός και παθητικός τρόπος αποφυγής του ακριβού αντίτιμου που τους χρεώνει ο δήμος για τη
συλλογή των κλαδεμάτων τους δεν υπάρχει.
Αλλά η επιλογή μιας δημοτικής αρχής που έφτιαξε ένα
επικό προσάναμμα εν όψει καλοκαιρινών πυρκαγιών
(πέρα από τις άλλες εστίες προσαναμμάτων που παραμένουν διάσπαρτες στην περιοχή) δεν μπορεί παρά να
αντιστοιχεί σε τέτοιους δημότες.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή μάλλον επιδιώκει να παραδώσει ...καμένη γη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί δεν
είναι δείγμα υπευθυνότητας να δικαιολογείται ότι δεν
έχει έγκριση για πετρέλαιο του φορτηγού περισυλλογής από την περιφέρεια (κι ότι «σε λίγο δεν θα μαζεύουν και τα σκουπίδια» μας για τον ίδιο λόγο!).
Δουλειά του δήμαρχου και του αντιδήμαρχου είναι να
διαχειρίζονται προτεραιότητες και να βρίσκουν λύσεις.
Ας δρομολογήσουν κάτι. Για να μοιράσουν τζάμπα χαρταετούς την καθαρή Δευτέρα της προεκλογικής χρονιάς βρήκαν χορηγό! Για το πετρέλαιο;
"Δασαμάρι S.O.S."

Eυχαριστήριο
Φίλες και φίλοι
Μετά και την ανακοίνωση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Αττικής, όλοι εμείς που συστήσαμε το
ψηφοδέλτιο της Αν.Αττικής με τον συνδυασμό του Γ. Κουμουτσάκου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την
τιμή που μας κάνατε, δίνοντάς μας την
ψήφο σας στις πρόσφατες εκλογές για
την Περιφέρεια Αττικής.
Κρατάμε στη σκέψη μας τις ανάγκες
σας και στην καρδιά μας την στήριξή σας και συνεχίζουμε
για να δούμε τον τόπο μας καλύτερο.
Όλοι οι υποψήφιοι Περιφερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας, τους οποίους θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τον έντιμο, καθαρό και συντεταγμένο αγώνα,
αλλά και εγώ προσωπικά από τη θέση του Περιφερειακού
Συμβούλου που θα βρίσκομαι, δεν θα σταματήσουμε να
εργαζόμαστε για την ανάπτυξη και την θωράκιση της Ανατολικής Αττικής.
Θα συνεχίσουμε κρατώντας ανοικτό το κανάλι της επικοινωνίας που ήδη δημιουργήσαμε και γι’ αυτό σας καλώ
να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την επισήμανση ζητημάτων ή αναγκών της περιοχής μας.
Πάντα στη διάθεσή σας
Πάρης Ευαγγελίου
Υποψ. Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
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Oι φωτιές του Αη-Γιαννιού με την Ευρυάλη Βούλας
Το θερινό ηλιοστάσιο, ο κλήδωνας και οι
φωτιές του Αη Γιάννη, είχαν την τιμητική
τους την εβδομάδα που πέρασε, μιας και
στις 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, όπου έχουμε και τη μεγαλύτερη ημέρα
του χρόνου, και την έναρξη του Καλοκαιριού επίσημα, ενώ αντίθετα στο χειμερινό
21 Δεκεμβρίου, έχουμε τη μικρότερη ημέρα
του χρόνου.
Από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια ο άνθρωπος υποδέχεται το καλοκαίρι με φωτιές
τη νύχτα του ηλιοτρόπιου. Οι φωτιές τη
νύχτα του Ηλιοτρόπιου έχουν σκοπό να
εξαγνίσουν κάθε κακή τροπή, εξασφαλί-

ζοντας στον ήλιο τον αιώνιο δρόμο στο
δώμα του ουρανού.
Στη σημερινή Ελλάδα, στη θέση εκείνης
της γιορτής, έχουμε τις Φωτιές του ΑηΓιαννιού, του Κλήδονα, που σε κάποιες περιοχές τις λένε «του Αη-Γιαννιού του
ηλιοτροπιού», προσδιορίζοντας επακριβώς
την καταγωγή του εορτασμού, που αντί για
τις 21 Ιουνίου, γίνεται την παραμονή του
Αη-Γιάννη, δηλαδή τη νύχτα της 23ης Ιουνίου.
Οι φωτιές ανάβουν με το σούρουπο της
ημέρας και τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια ρίχνονται στη φωτιά, ενώ πηδούν πάνω από

τις φλόγες κάνοντας ευχές για υγεία.
Ετσι και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευράλη Βούλας”, ο οποίος έχει καθιερώσει τη
γιορτή του Αη-Γιάννη, εδώ και μία δεκαετία,
η οποία γινόταν στον αύλειο χώρο του 2ου
Δημοτικού Σχολείου. Εφέτος, την περασμένη Δευτέρα 23/6, ο Σύλλογος άναψε τις

φορεσιές του Συλλόγου και στη συνέχεια
κατέβηκε όλος ο κόσμος στην ...πίστα.
Παράλληλα προσφέρθηκαν μεζέδες, νερά
και τσίπουρα και η βραδιά έκλεισε με πολύ
κέφι και χορό. Ενας λαχνός που κυκλοφόρησε για να καλύψει τις ανάγκες της εκδήλωσης, κλήρωσε δύο νούμερα το 98 που
κερδίζει μία φωτογραφική μηχανή sony και
το 162 που κερδίζει ένα tablet.
Πολλοί τολμηροί, πήδησαν τις φωτιές· στη
φωτογραφία ο Γρ. Κωνσταντέλλος, ακολούθησε ο Δημ. Δαβάκης και πολλοί άλλοι.

Aυλαία για το 1ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Aγκαλιάστηκε από τον κόσμο
το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που πραγματοποιήθηκε
από 18 έως 22 Ιουνίου, στην
παραλία της Βάρκιζας, με
ελεύθερη είσοδο, για το
κοινό.
Για πρώτη φορά ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής του

Δήμου 3Β, οργάνωσε μια
εβδομάδα αφιερωμένη στα
παιδιά. Με κέφι και φαντασία,
με παραμύθια, θέατρο, κούκλες, ηθοποιούς, εργαστήρια
κατασκευών, παιχνίδια.
Κάθε απόγευμα, στις 7μ.μ.,

το λιμάνι της Βάρκιζας άλλαζε όψη. Πλημμύριζε από
χαρούμενα πρόσωπα και παιδικές φωνές, που συνωστίζονταν στα εργαστήρια
κατασκευών. Ανεμόμυλους,
κούκλες θεάτρου, μουσικά
όργανα, βάρκες, αστερίες και
κοχύλια από γύψο, πηλό και
ανακυκλώσιμα υλικά έφτιαξαν οι μικροί “καλλιτέχνες”,

με τη βοήθεια των έμπειρων
συνεργατών του θεάτρου,
“Φούρνος”.
Παράλληλα
δίπλα στη θάλασσα αναβίωσαν από μικρούς και μεγάλους, παιχνίδια ξεχασμένα
στο χρονοντούλαπο της

ιστορίας: Αμπάριζα, Μήλα,
Τσουβαλοδρομίες, Στραβόs
Καλόγερος, Κλέφτες και
Αστυνόμοι.
Κάθε βράδυ, μετά τα παιχνίδια η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
άνοιγε αυλαία για να φιλοξενήσει 5 από τις καλύτερες
παιδικές παραστάσεις της
φετινής θεατρικής χρονιάς.
“Στόχος του Φεστιβάλ, η

εξοικείωση των παιδιών με
τον πολιτισμό, η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, η
δημιουργική τους απασχόληση”, τόνισε ο Πρόεδρος
του ΟΑΠΠΑ, Ι. Νιτερόπουλος.

Ρίχνοντας το μαγιάτικο στεφάνι στη φωτιά.

φωτιές στο θεατράκι Βέμπο στην παραλία
της Βούλας, το χορευτικό του τμήμα από
ενήλικες γυναίκες παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς με φορεσιές και στη συνέχεια μία ζωντανή ορχήστρα, με επίσης
παραδοσιακή μουσική διασκέδασε το πολυπληθές κοινό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση.
Χορός με κέφι, τσιπουράκια για ...δροσιά
και μεζέδες που άλλους τους πρόσφεραν
χορηγοί (Στεργίου, Τογρίδης κ.ά.) και άλλους τους έφτιαξαν γυναίκες του Συλλόγου.
Tην εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Ζησιμόπουλος, στη συνέχεια η δασκάλα του χορού Ελλη Καζάκου
έκανε μία αναφορά στην παράδοση και
στους χορούς που παρουσίασε το χορευτικό.
Ακολούθησαν οι χοροί με τις παραδοσιακές

O πρόεδρος Δημήτρη Ζησιμόπουλος με την γραμματέα Γωγώ Βικελή

Ολος ο κόσμος μια ...αγκαλιά
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Ταφόπλακα στο περιβάλλον η
“Χωροταξική μεταρρύθμιση”
Παρά τις διαφωνίες που έχει εκφράσει το σύνολο της κοινωνίας επί του σχεδίου
με τίτλο: “Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση”, το “σχέδιο” είναι πλέον
νόμος του κράτους, αφού ψηφίστηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος στο θερινό
τμήμα της Βουλής! Ετσι λοιπόν το νομοσχέδιο συζητήθηκε με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, δηλαδή σε μία συνεδρίαση, χωρίς την ακρόαση φορέων και χωρίς
δεύτερη ανάγνωση, και στη συνέχεια εισήχθη στο Α' Θερινό Τμήμα της Βουλής
όπου ψηφίστηκε από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ.
Απέναντι στις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για τις ακολουθούμενες διαδι-

13 οργανώσεις προσφεύγουν
στο ΣτΕ
Δεκατρείς φορείς από όλα τα μέρη της Ελλάδος έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ) για το νέο Χωροταξικό
του Τουρισμού που αυτοπροβάλλεται ως
τροποποίηση του Χωροταξικού του Τουρισμού του 2009 αλλά στην πραγματικότητα

Ετσι εξηγείται γιατί έκλεισαν τόσο βεβιασμένα τη Βουλή. Και δεν κατάλαβα ποτέ
τι θα πεί κλείνει η Βουλή για Καλοκαίρι. Τι είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα; Και αφού
κλείνει συνεχίζει να λειτουργεί και να περνάει ...νόμους που χρονίζουν δεκαετίες!!! Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας, όπως είπε και o Γουίλιαμ Σαίξπηρ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δημιουργούνται 18 κατηγορίες χρήσεων γης, δηλαδή διπλάσιες από αυτές που υπάρχουν σήμερα.
Συγκεκριμένα:

σε λεωφόρους και στο βασικό οδικό δίκτυο
(π.χ. όσες βρίσκονται πάνω στη λεωφόρο
Κηφισιάς).
Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2): Στις οικιστικές περιοχές με χαρακτήρα γειτονιάς
προβλέπεται κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο. Σε αυτές τις γειτονιές
θα επιτρέπονται επίσης χρήσεις κοινωνικής
πρόνοιας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα
χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες,
άσυλα, κτίρια εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια κ.ά.), αθλητικές εγκαταστάσεις,
θρησκευτικοί χώροι, ιατρεία, καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα κ.ά. Για τις συγκεκριμένες χρήσεις τίθενται περιορισμοί ως προς τη
μέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, τη δυνα-

Kατοικία (Κ1): Στις περιοχές που διέπονται
από ειδικά διατάγματα, βάσει των οποίων
επιτρέπεται μόνο η κατοικία -εκτός από
ορισμένες χρήσεις σε συγκεκριμένους χώρους που προσδιορίζονται στο ρυμοτομικό
σχέδιο- θα επιτρέπονται χρήσεις οι οποίες
προβλέπονται από την κατηγορία Πολεοδομικού Κέντρου. Με άλλα λόγια, στην κατηγορία Κ1, η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά
εκείνη της «αμιγούς κατοικίας», θα επιτρέπονται εκθεσιακά κέντρα, τράπεζες, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης,
ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων,
συνεργεία
αυτοκινήτων,
επαγγελματικά εργαστήρια κτλ.
Χρήση κατοικίας Κ1 δεν θα μπορούν να
έχουν ιδιοκτησίες που βρίσκονται πάνω σε
πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες,

μικότητα των μαθητών κτλ.
Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ): Επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των περιοχών
κατοικίας επιπέδου γειτονιάς, αλλά… επεκτείνονται σε περισσότερα τετραγωνικά.
Έτσι επιτρέπονται χρήσεις ειδικής εκπαίδευσης, γυμναστήρια, αθλητικές σχολές,
βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων μουσεία, πινακοθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι,
συνεδριακά
κέντρα,
εμπορικά καταστήματα κτλ. σε έκταση που
μπορεί να φτάνει τα 1.500 τ.μ. Τα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία μπορεί να έχουν 100
κλίνες και οι καφετέριες, τα εστιατόρια και
τα μπαρ να «απλώνονται» σε 400 τ.μ.
Εκτός από τις τρεις κατηγορίες χρήσεων
κατοικίας, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται επίσης χρήσεις πολεοδομικού κέν-

Τι περιλαμβάνει όμως το νομοσχέδιο που αλλάζει
το χάρτη της Ελλάδας όσον αφορά τις χρήσεις γης και
το Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ενός εκάστου Δήμου;
Αλλάζουν οι περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας με το νέο νομοσχέδιο του
ΥΠΕΚΑ. Δημιουργούνται τρεις νέες κατηγορίες χρήσεων και εισάγονται σε
αυτές πολλές νέες χρήσεις, προκειμένου, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες
του νομοσχεδίου, να δοθεί η δυνατότητα… εξέλιξης των συγκεκριμένων περιοχών και να εξυπηρετηθούν οι
σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων τους.
Ο όποιος χωροταξικός και πολεοδομικός
σχεδιασμός γίνεται πιο «ευέλικτος»
καθώς όλα τα επίπεδα σχεδιασμού μπορούν να τροποποιηθούν με μια απλή
υπουργική απόφαση, για να εξυπηρετηθούν οι επενδυτές. Δηλαδή, όταν προκύπτει ένα έργο «εθνικής σημασίας» ή έργα
και δράσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή όπως αναφέρεται στο κείμενο του νομοσχεδίου «εξαιρετικές και
απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδομένα»
ο σχεδιασμός πάει περίπατο. Δηλαδή
προσαρμόζεται, με υπουργική απόφαση,
προκειμένου να εξυπηρετείται η επιχειρηματικότητα.
― Καταργούν επί της ουσίας την έννοια
των χρήσεων γης, αφού όλες οι χρήσεις
χωρούν σχεδόν παντού.
― Καταργούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό, αφού οι συντελεστές δόμησης καθορίζονται ενιαία και οριζόντια!
― Οι νέες κατηγορίες χρήσεων γης, θα θεσπίζονται από τα Τοπικά και Ειδικά Χωρικά
Σχέδια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.

κασίες, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας αντέταξαν πως το νομοσχέδιο είχε τεθεί για αρκετό καιρό σε διαβούλευση, ενώ ορισμένα από τα ζητήματα που πραγματεύεται χρονίζουν για πάνω από μία δεκαετία!

προωθεί μια ακόμα δυσμενέστερη αντίληψη, που θίγει καίρια το φυσικό και πολιτιστικό
υπόβαθρο
των
περιοχών,
υποθηκεύοντας τις μελλοντικές γενιές να
ζήσουν σε ένα μη βιώσιμο φυσικό περιβάλλον.

Καίρια σημεία

τρου, τουρισμού – αναψυχής – δεύτερης
κατοικίας, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου, χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων
μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκαταστάσεων
αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας, παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και
μέσης όχλησης, παραγωγικών δραστηριοτήτων πολεοδομικής εξυγίανσης, τεχνολογικού πάρκου, εμπορευματικού κέντρου,
παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής
όχλησης, ιδιαιτέρων χρήσεων, οροθετημένων οικισμών, κύριου οδικού δικτύου πόλεων.
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθορίζονται εκ των προτέρων ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης ως εξής:
- για τις περιοχές που προορίζονται για
χρήση κύριας κατοικίας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8
- για τις περιοχές που προορίζονται για
χρήση πολεοδομικού κέντρου ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το
1,2
- για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση
τουρισμού – αναψυχής ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6
- για τις περιοχές που προορίζονται για
χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας
ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 0,4
- για τις περιοχές που προορίζονται για
χρήση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ο
συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2
Επιπλέον σε Οικοδομικά Τετράγωνα για τα
οποία έχει καθορισθεί χρήση αμιγούς κατοικίας και έχουν πρόσωπο σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των
ισχυόντων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών των
ρυθμιστικών σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης) θα έχουν χρήσεις Κυρίου Οδικού Δικτύου Πόλεων, εάν τα απέναντί τους
οικόπεδα έχουν χρήση γενικής κατοικίας.
Έτσι σε αυτά τα οικόπεδα, τα οποία σήμερα
έχουν χρήση αμιγούς κατοικίας, προστίθενται χρήσεις όπως εστίαση, μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια, χώροι στάθμευσης
(οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους), ξενοδοχεία,
εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
μονάδες αιμοκάθαρσης, ιδιωτικές κλινικές
πηγή: e-inon.gr
άνευ νοσηλείας κ.τλ.
Κοίτα και σελ. 14
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Η «Δημοτική Βούληση»
ήρθε για να μείνει
Από το γραφείο Τύπου του επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένη Δόγκα, ελάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση για το εκλογικό αποτέλεσμα
της 25ης Μαΐου στα 3Β:

Το οριακό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, της 25ης Μαΐου 2014, στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με διαφορά μόλις 12
ψήφων του πρώτου υποψηφίου από τον δεύτερο,
υπογραμμίζει ότι οι πολίτες δεν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης σε κανέναν από τους δύο διεκδικητές της
δημαρχίας.
Η απουσία καθαρής εντολής,
η πόλωση των δημοτών σε
πλαστά διλήμματα, η κυριαρχία της λογικής “το μη χείρον
βέλτιστον” αναδεικνύουν,
την αναγκαιότητα και την
αναζήτηση του νέου, ενός
διαφορετικού πόλου, μιας
Δημοτικής Βούλησης που θα
σηματοδοτεί τη ρήξη με το παρελθόν.
Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα δεν μπορεί
παρά να επισημάνει κανείς το γενικότερο φαινόμενο
ότι ένας στους τρεις πολίτες αποφάσισαν να απέχουν, αλλά και να σημειώσει το γεγονός ότι 2000 περίπου συνδημότες μας, (ποσοστό που αγγίζει το
10%) επέλεξαν “άκυρο” και “λευκό” στον δεύτερο
γύρο. Οι δύο “μονομάχοι” της δεύτερης Κυριακής
δεν έπεισαν ότι μπορούν να διαχειριστούν τις τύχες
του Δήμου. Αντιθέτως, στηρίχθηκαν στην αρνητική
διαφήμιση και στη διαβολή του αντιπάλου τους για
τη δική τους “ανάδειξη”.
Οι υφέρπουσες φήμες για ενδεχόμενες ατασθαλίες
σε ορισμένα εκλογικά τμήματα μάς γυρίζουν πίσω
σε αλήστου μνήμης εποχές. Σε περίπτωση που επαληθευτούν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και
δραστικά.
Η νέα δημοτική περίοδος που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2014 θα χαρακτηριστεί από νέες πολώσεις και
αντιπαραθέσεις, δεδομένου ότι ο νέος δήμαρχος θα
έχει ισχνή λαϊκή νομιμοποίηση. Επιπλέον, η συγκρότηση των συνδυασμών βάσει προσωπικών στρατηγικών, χωρίς ιδεολογικοπολιτική σύμπλευση, αλλά και
αφειδών υποσχέσεων για “οφίτσια”, είναι ηλίου φαεινότερο, ότι θα δείξει από νωρίς τα όριά της, όταν
δηλαδή δεν εξοφληθούν τα πρώτα πολιτικά “γραμμάτια”. Η αναζωπύρωση του τοπικισμού για ψηφοθηρικούς λόγους, δεν αποκλείεται να αποτελέσει
άλλη μια πηγή εντάσεων.
Το νέο θα γεννηθεί από τις στάχτες του παλιού.
Εμείς θα είμαστε παρόντες και ενεργοί.
Το προεκλογικό μας σύνθημα “ΤΩΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΠΑΝΤΟΥ”, είναι διαχρονικό!

Eίμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι
στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο,
καταγγέλει ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό,
τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Πρόεδρο της Βουλής, των
Προέδρων των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης και κάθε Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Δήμος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, δια
του δημάρχου, Σπύρου Πανά, ζητά
την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου «Χωροταξική Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη»
που αφορά στις χρήσεις γης στη
Βούλα.
Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στο ιστορικό που διέπει τις χρήσεις γης στη
Βούλα επισημαίνει την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας με βάση
την οποία η Βούλα χαρακτηρίζεται
περιοχή αποκλειστικής Κατοικίας και
καταγγέλλει το υπό κρίση Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ ως αντισυνταγματικό
σε ότι αφορά στις κατηγορίες των
χρήσεων γης.
Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο
Δήμαρχος, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «επιφέρουν γενικευμένη και
ανεπίτρεπτη επιδείνωση και επιβάρυνση των υφισταμένων κατηγοριών
χρήσεων της αποκλειστικής, αμιγούς
και γενικής κατοικίας, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής του

πολεοδομικού κεκτημένου».
Σημειώνουμε εδώ, ότι το θέμα είχε
συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
των 3Β και με πρόταση του Γιάννη
Σκουμπούρη, και είχε αποφασιστεί
ομόφωνα να προχωρήσουν σε κάθε
νόμιμη ενέργεια που θα έχει ως
στόχο την προστασία της ποιότητα
ζωής των κατοίκων των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.

ραιτέρω οι εμπορικές χρήσεις στην
περιοχή.
Εξέλιξη που αν επιτρέψουμε να συντελεστεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της πόλης μας, αλλά και της
εικόνας της περιοχής μας. Θα προβούμε σε όλες τις αναγκαίες πολιτικές,
διοικητικές
και
νομικές
ενέργειες, σε συνεργασία με τους

Όπως επισημαίνει για το θέμα ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς «ως Δήμος είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στο
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί θεωρούμε ότι μέσα από το περιεχόμενό
του δίνεται η δυνατότητα να αλλοιωθεί ο οικιστικός χαρακτήρας του
προαστίου μας και να ενισχυθούν πε-

Συλλόγους και τους κατοίκους της
πόλης, για να ανατρέψουμε την κατάσταση που επιχειρείται να δημιουργηθεί.
Αρνούμαστε να μετατραπεί η πόλη
μας σε ένα απέραντο εμπορικό κέντρο, σε βάρος του οικιστικού της χαρακτήρα».

Πολεοδομικός οδοστρωτήρας το νέο χωροταξικό
καταγγέλουν οι “Οικολόγοι Πράσινοι”
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι
ένας πολεοδομικός οδοστρωτήρας
για το δομημένο και μη χώρο όλης
της επικράτειας. Με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος και “ελέω” δόσης
παραδίδεται στα λυσσαλέα επιχειρηματικά συμφέροντα κάθε αξιοποιήσιμο τετραγωνικό μετρό εν μία
νυκτί.
Με πρόφαση την καλώς νοούμενη
κατάργηση της δημιουργίας προνομιακών περιοχών αποκλειστικής
χρήσης κατοικίας, το νομοσχέδιο:
α. διασπείρει οριζόντια και αναδρομικά πληθώρα επιβαρυντικών χρήσεων σε όλη την επικράτεια
παρακάμπτοντας τις ποικίλες τοπικές ιδιαιτερότητες του ελληνικού
φυσικού και δομημένου χώρου.
β. καταργεί την έννοια της πολεοδομικής γειτονιάς και επιβάλει ως
μονάδα πολεοδομικής οργάνωσης
κάθε μικρό ΟΤ διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό
γ. διαχέει την χρήση του ΙΧ με την

δημιουργία υπόγειων parking σε
κάθε πλατεία σε κάθε κοινόχρηστο
χώρο πρασίνου
δ. δημιουργεί δυσβάσταχτα κόστη
μετεγκατάστασης σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τις οποίες
οδηγεί νομοτελειακά σε εξαφάνιση
ε. δημιουργεί νέες προνομιακές περιοχές για ολίγους επιχειρηματίες
επιβάλλοντας την έξωση στο μόνιμο
πληθυσμό
στ. προσαρμόζει το σχεδιασμό στις
ανάγκες των επιχειρηματικών συμφερόντων με μονομερείς και απευθείας χωροθετήσεις
ζ. τσουβαλιάζει ιδιαίτερες χρήσεις
που μπορούν να λαμβάνουν οιανδήποτε μορφή με μία απλή υπουργική απόφαση
η. κατασκευάζει το πολεοδομικό
υπόβαθρο αυτοκατάργησης των
ζωνών οικιστικού ελέγχου και της
οικοδόμησης κάθε εναπομείναντος
φυσικού χώρου αγνοώντας τις εκκλήσεις του πολεοδομικού κόσμου
για τον περιορισμό ή και την κατάρ-

γηση της εκτός σχεδίου δόμησης.
Ζητάμε την άμεση απόσυρση του
προτεινόμενου νομοσχεδίου και την
παράλληλη έναρξη μιας σοβαρής
διαβούλευσης για το πολεοδομικό
αύριο της Ελλάδας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση ας πέσουν οι μάσκες και
ας πράξει η κυβέρνηση αυτό που
ξέρει καλύτερα με μια χουντική
πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι με κύρια
στόχευση τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε όλες τις πόλεις
και τους οικισμούς της χώρας
έχουμε καταθέσει προτάσεις πολεοδομικής και χωροταξικής αναδιάρθρωσης με βασικές αρχές τη
διαγενεακή πρόνοια, την προστασία
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την από-εντατικοποίηση των χρήσεων γης. Καλούμε
την κυβέρνηση σε σοβαρό διάλογο.
Θεματική ομάδα Οικολογία
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος
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«Τρόπος ζωής και πρόληψη του καρκίνου» στο Ασκληπιείο Βούλας
H προαναγγελθείσα εκδήλωση - ημερίδα που οργάνωνε το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Κυριακή, παρουσία πλήθους με έντονο ενδιαφέρον, μια που το
θέμα ήταν άκρως επίκαιρο και σημαντικό: «τρόπος ζωής και πρόληψη του
καρκίνου».
Είναι, πλέον, γνωστό ότι ο κίνδυνος
του καρκίνου επηρεάζεται, κυρίως, από
παράγοντες στο περιβάλλον μας. Το
κάπνισμα, ορισμένοι λοιμώδεις παράγοντες, η ακτινοβολία, κάποια φάρμακα, ορισμένες βιομηχανικές χημικές
ουσίες και ρύποι, αυξάνουν τον κίνδυνο
ανάπτυξης του καρκίνου.
Το καλό είναι ότι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι το τι τρώμε και
πόσο αθλούμαστε, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο του καρκίνου, περί-

Βούλας.
4. «Διατροφή, τρόπος ζωής και πρόληψη του καρκίνου» από τον Νίκο Καφετζόπουλο, Κλινικό Διαιτολόγο του

που κατά 1/3. Οι έρευνες δείχνουν οι
επιλογές που κάνουμε για το τι τρώμε
και το πόσο δραστήριοι είμαστε κάθε
μέρα, θα μας δώσουν όλα μαζί σημαντική προστασία έναντι του καρκίνου σε
όλα τα στάδια της ζωής μας, από την
παιδική ηλικία μέχρι και τα γηρατειά.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Διοικητής του
Νοσοκομείου Ηρακλής Καραγεώργος,
με μια μικρή εισαγωγή και στη συνέχεια
παρουσίασε τους ομιλητές, οι οποίοι
ήταν πολλοί και σημαντικοί στον τομέα
του ο καθένας.

O Διοικητής του Ασκληπιείου Νοσοκομείου
Ηρακλής Καραγεώργος.

Ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής και Αναπληρωτής Καθηγητής Δη-

μήτρης Δελακάς είχε τον γενικό συντονισμό και την παρουσίαση των θεμάτων.
Οι ομιλίες που αναπτύχθηκαν ήταν:
1. «Καρκίνος του μαστού, η γνώση δεν
τρομάζει», με την Ελένη Λυκάκη, Ειδική Ακτινοδιαγνώστρια μαστού του
Γ.Ν Ασκληπιείου Βούλας.
2. «Υπάρχει πρόληψη στον καρκίνο
του ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού;», με τον Παναγιώτης Σκορδίλη,
Γαστρεντερολόγο Διευθυντή του Γ.Ν
Ασκληπιείου Βούλας.
3. «Υπάρχει πρόληψη στον καρκίνο
του προστάτη;», από τον Εφραίμ Σεραφετινίδη, Επιμελητή της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν Ασκληπιείου

Γ.Ν Ασκληπιείου Βούλας και
5. «Ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες και
καρκίνος», από την Κατερίνα Φραγκιαδάκη, Ψυχολόγο Γ.Ν Ασκληπιείου Βούλας.
Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό
Το παρών έδωσε και ο Μητροπολίτης
Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλος και
βέβαια ο υπεύθυνος ιερέας του Νοσοκομείου π. Κωνσταντίνος Μαλτέζος.
Επίσης παραβρέθηκαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
και Δημήτρης Δαβάκης.
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ΚΤΕΟ Ελληνικού:
15 μήνες κλειστό!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Πότε και πού ραντίζουν

«Και στα δημόσια ΚΤΕΟ εφαρμόζεται η λογική του ξεπουλήματος και των ιδιωτικοποιήσεων», δηλώνει η Ρένα Δούρου:
Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των
εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής είχαν η εκλεγμένη
Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου και ο εκλεγμένος αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης, στο χώρο του
ΚΤΕΟ Ελληνικού.
Η Ρένα Δούρου επισήμανε ότι η επιλογή του χώρου του
ΚΤΕΟ Ελληνικού, του πιο σύγχρονου ΚΤΕΟ, του μόνου που
ο χώρος ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και που παραμένει κλειστό εδώ και 15 μήνες, έχει συμβολικό χαρακτήρα.
Αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα, το οποίο αγνοούν
τα ΜΜΕ. «Αντανακλά ακριβώς τη λογική του ξεπουλήματος και των ιδιωτικοποιήσεων, της γνωστής πρακτικής που
εφαρμόζει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς», τόνισε μεταξύ άλλων η εκλεγμένη Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας
το ρόλο των δημόσιων ΚΤΕΟ στη δημόσια ασφάλεια, αλλά
και στη συμβολή τους στα δημόσια έσοδα. Υπογράμμισε
επίσης ότι «το θέμα των δημόσιων ΚΤΕΟ συνιστά μία από
τις πρώτες προτεραιότητες που προωθεί η περιφερειακή
παράταξη ‘Δύναμη Ζωής’ στο πλαίσιο ενός νέου μοντέλου
άσκησης διαφορετικής πολιτικής». Χαρακτηριστικό του τρόπου αντιμετώπισης εκ μέρους της Πολιτείας του κεφαλαίου
που ονομάζεται ‘δημόσια ΚΤΕΟ’ είναι το γεγονός ότι τα
έσοδα των 5 ΚΤΕΟ Αττικής ενός μόνο μήνα λειτουργίας το
2013 και ενός διαδρόμου ανά ΚΤΕΟ ανήλθαν περίπου σε
400.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και η Τεχνική Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης του
έργου, συνεχίζει το πρόγραμμα
καταπολέμησης κουνουπιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το
διαγωνισμό για τις περιοχές ψεκασμού.

Η αξιολόγηση δεν στοχεύει στην αποτελεσματικότητα του
δημόσιου τομέα
Κατόπιν το Δ.Σ. του Συλλόγου των εργαζομένων προχώρησε σε ενημέρωση για το φλέγον πρόβλημα των αξιολογήσεων των δημοσίων υπαλλήλων, τονίζοντας ότι ήδη
1.700 υπάλληλοι (επί συνόλου περίπου 2.280) της Περιφέρειας Αττικής έχουν ταχθεί κατά του συστήματος αξιολόγησης. Η Ρένα Δούρου παρατήρησε ότι αυτό το σύστημα
«ούτε αξιολογεί τα κακώς κείμενα, ούτε τα διορθώνει» ενώ
σημείωσε τη χρονική πίεση του προωθούμενου μέτρου. «Ο
στόχος της αξιολόγησης δεν είναι η αποτελεσματικότητα
του δημόσιου τομέα», συνέχισε η ίδια, υπογραμμίζοντας
την ανάγκη συντονισμένων κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με καταγγελίες, άγνωστα
άτομα επικοινωνούν με ιδιοκτήτες
καταστημάτων και προσπαθούν, με
διάφορα τεχνάσματα, να αποσπάσουν τους κωδικούς προπληρωμένων καρτών
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνει καταγγελίες, που
αφορούν στην εξαπάτηση ιδιοκτητών
καταστημάτων, στα οποία πωλούνται,
μεταξύ άλλων, προπληρωμένες κάρτες, τύπου «paysafe», για διαδικτυα-

Tην τρέχουσα εβδομάδα θα γίνουν ψεκασμοί σε Βάρη, Βούλα,
Βουλιαγμένη, Μαραθώνα, Σπάτα,
Αρτέμιδα,
Μαρκόπουλο
και
Ωρωπό, όπως δείχνει ο πίνακας.
* Στο πρόγραμμα καταπολέμησης

Προσοχή για περιπτερούχους
και ιδιοκτήτες Ψιλικών ειδών

Σπουδάζω με Υποτροφία!
Η δράση «Σπουδάζω με υποτροφία!», σε συνεργασία με το
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, προσφέρουν για δεύτερο συνεχές έτος, τέσσερις
πλήρεις υποτροφίες για οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
του
Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society - Κοινωνία
Ίσων Ευκαιριών, στα πλαίσια
των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών
στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε
συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Ελλάδας και του

κουνουπιών ανάλογα με την εξέλιξη της εφαρμογής πιθανόν να
προκύψουν τροποποιήσεις στις
ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.

εξωτερικού, το πρόγραμμα
«Σπουδάζω με υποτροφία!».
Πρόκειται για μία ξεχωριστή
ευκαιρία για μεταπτυχιακές
σπουδές στο μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο
της Ελλάδας. Οι υποτροφίες
απευθύνονται αποκλειστικά σε
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες και ταυτόχρονα πληρούν
τα ακαδημαϊκά τα ακαδημαϊκά
κριτήρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις για
υποτροφία μέσω του ΜΚΟ
Equal Society είναι η 15η Ιουλίου 2014.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος παρέχει δέκα μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής
ζήτησης στην αγορά εργασίας
στους τομείς της οικονομίας
και διοίκησης επιχειρήσεων,
της τεχνολογίας, της νομικής
και των ανθρωπιστικών σπουδών, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
καταθέσουν την αίτησή τους
άμεσα.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.ihu.edu.grή στο τηλέφωνο 2310807520 ή με email
στο admissions@ihu.edu.gr.
Οι διαθέσιμες υποτροφίες της
Equal Society βρίσκονται στην
http://spoudazo.equalsociety.gr/
και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2117051841.

κές αγορές.
Ειδικότερα, οι καταγγελίες των
ιδιοκτητών των καταστημάτων (περιπτέρων, ψιλικών, κ.λ.π.) αφορούν
περιπτώσεις, στις οποίες άγνωστα
άτομα τους έχουν τηλεφωνήσει και
προσποιούμενοι ότι είναι είτε τακτικοί πελάτες τους, είτε υπάλλη-

των προπληρωμένων καρτών στα
καταστήματα και προκειμένου να
διαπιστώσουν την ορθή λειτουργία
τους, ζητούν από τους ιδιοκτήτες να
εκδώσουν κάρτες και να τους δώσουν τον κωδικό, έτσι ώστε να κάνουν τις υποτιθέμενες απαραίτητες
δοκιμές από το κεντρικό σύστημα

λοι εταιρειών με προπληρωμένες
κάρτες, τους έχουν πείσει να προβούν στην έκδοση προπληρωμένων
καρτών και να τους γνωστοποιήσουν τηλεφωνικά τον κωδικό της
κάρτας.
Σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων,
οι δράστες ισχυρίζονται ότι είναι τεχνικοί της εταιρίας, που έχει εγκαταστήσει τα μηχανήματα έκδοσης

της προμηθεύτριας εταιρείας.
Ακολούθως, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων μετά από επικοινωνία
με τις εταιρίες έκδοσης των προπληρωμένων καρτών, διαπιστώνουν
τελικά ότι αυτές χρησιμοποιούνται
άμεσα, κυρίως σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου ή αγορών μέσω
διαδικτύου.
πηγή: eea.gr
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«Κλειστό το Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου ύστερα από 27 χρόνια λειτουργίας»!
Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουνίου 2014 το
Κέντρο Υγείας ήταν κλειστό για πρώτη φορά
μετά από 27 χρόνια συνεχούς λειτουργίας,
καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής καθώς
και οι οργανώσεις μελών ΣΥΡΙΖΑ Καπανδριτίου και σημειώνουν ότι:
Τους τελευταίους 2 μήνες, το προσωπικό κρατούσε την εφημερία ως τις 10 το βράδυ με
εθελοντική, μη αμειβόμενη υπερωρία.
Σήμερα, η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια
της διάλυσης. Το υπάρχον προσωπικό που
έχει απομείνει δεν είναι σε θέση να βγάλει
ούτε την πρωινή βάρδια.
Παρά τις υποσχέσεις, δεν έγινε καμία πρόσληψη. Η κυβέρνηση μεθοδικά διαλύει και
κλείνει σιγά-σιγά τις δομές δημόσιας υγείας,
σύμφωνα και με τις εντολές των τροϊκανών
επιτρόπων.
Το Κέντρο Υγείας του Δήμου μας θα κλείσει!

Είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε;
Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Ας
θυμηθούμε πόσες φορές εξυπηρετηθήκαμε ή
και κάποιοι από μας καταφύγαμε στο Κέντρο
Υγείας για να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό ή
μεγάλο πρόβλημα υγείας.
Είναι ζήτημα ζωής η λειτουργία του Κέντρου
Υγείας
Για το θέμα έχουν καταθέσει ερωτήσεις στη
Βουλή, βουλευτές της
περιοχής, όπως ο Γιώργος Πάντζας, ο οποίος
επισημαίνει
μεταξύ
άλλων: «το ελάχιστο
προσωπικό που έχει απομείνει στο Κέντρο Υγείας
δεν αρκεί για να βγάλει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) προσκαλεί τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών όλης της Χώρας σε δύο συναντήσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα.
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί, στις 2 Ιουλίου και ώρα 6:00 μμ. στη Μεγάλη Αίθουσα
Τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα).
Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου
Αιμοδοτών (ΕΜΑ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.ekea.gr

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 24/6/2014
Aρ. Πρωτ.: 31752
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α
26/2014 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο κάθε ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω
μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», προϋπολο-

γισμού 24.990,25 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα
3 ομάδες προϊόντων
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική
Μελέτη με α/α 26/2014 και την με
αρ. Πρωτ. 27839/4-6-2014 σχετική
Διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες του
προϋπολογισμού όμως για ολόκληρη την ποσότητα και τα είδη της
κάθε ομάδας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014
και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξη
10:30 π.μ , κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση που ο
διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω
κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της
επιτροπής και εφόσον συντρέχουν
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή
λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση
αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα
στον ίδιο τόπο και ώρα.

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η
διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ,
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ του Δήμου θα διεξαχθεί μετά
την πάροδο τριών (3) εργάσιμων
ημερών στο Δημαρχιακό Κατάστημα
Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) χωρίς καινούργια δημοσίευση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.250,00 € με ισχύ 5 μηνών ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας ήτοι:
ΟΜΑΔΑ Α: 400,00€ , ΟΜΑΔΑ Β:
350,00€ , ΟΜΑΔΑ Γ : 499,50€
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-6-2014
έως Δευτέρα 14-7-2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:
www.vvv.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ούτε την πρωινή βάρδια. Συγκεκριμένα, από
τις 20/06/2014 απέμεινε μόνο μία γιατρός Γενικής Ιατρικής, η οποία είναι υποχρεωμένη να
πραγματοποιεί την πρωινή βάρδια, τα τακτικά
ραντεβού, τα έκτακτα περιστατικά και επιπλέον εφημερία μέχρι τις 10 το βράδυ. Από το
Μάρτιο το Κ.Υ. λειτουργεί με τρεις (3) μόνιμους και μία (1) επικουρικό γιατρό, της οποίας
η σύμβαση λήγει στις 15 Ιουλίου. Επίσης, ο
Συντονιστής Μικροβιολόγος, όπως ο ίδιος
αναφέρει σε έγγραφο το οποίο εστάλη στο
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο, συνταξιοδοτείται τον Ιούλιο, καθώς και ο Αναπληρωτής
Ακτινολόγος.
[...] Επιβάλλεται οι αρμόδιοι φορείς να κινηθούν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τόσο
το ΚΥ Καπανδριτίου όσο και συνολικά τα ΚΥ
της Ανατολικής Αττικής και να σταματήσουν
να βλέπουν τις δομές της δημόσιας υγείας και
κατ’ επέκταση την υγεία των πολιτών από τη
σκοπιά της ντιρεκτίβας του μνημονίου και των
εντολών των τροϊκανών
επιτρόπων.
Στην ίδια κατεύθυνση και
ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος έχει
καταθέσει σειρά ερωτήσεων για θέματα υγείας
στην Ανατ. Αττική και επί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε. Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20334
Fax:
22953 20328
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας
υπόψη:
1. Της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών “Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.
(ΕΚΠΟΤΑ)”
2. Των άρθρων 193 παρ. 1 κ΄ 3 και
209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 “Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων”
3. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.
2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
4. Του Π.Δ. 60/07 “Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων
συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την
οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’
5. Του Ν. 2522/97 “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών.”
6. Του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3414/05 “τροποποίηση του
Ν. 3310/05”
7. Τις λοιπές ισχύουσες εγκυκλίους

σειρά ετών (από το 2005), τονίζοντας για το
Κ. Υγείας Καπανδριτίου: «Σε ποιες ενέργειες
θα προβείτε προκειμένου να διασφαλίσετε
άμεσα ότι το Κέντρο Υγείας θα εφημερεύει
άμεσα όλες τις ημέρες του μήνα, όλους τους
μήνες του έτους με αμειβόμενους στο ακέραιο για τις υπηρεσίες τους ιατρούς και όχι
στη βάση του εθελοντισμού;»

Δυναμική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Την Τετάρτη 25/6 οι οργανώσεις μελών του
ΣΥΡΙΖΑ Καπανδριτίου, πραγματοποίησαν
συγκέντρωση καλώντας όλο τον κόσμο, ο
οποίος και ανταποκρίθηκε καθώς και οι: ο νέος
αντιπεριφερειάρχης Αττικής Π. Φιλίππου, ο
νέος Δήμαρχος Ωρωπού Θ. Ρούσσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πάντζας, Αλ. Μητρόπουλος, περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι.
Ολοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι: Είναι
ζήτημα ζωής, για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Β.Α. Αττική, η λειτουργία των πρωτοβάθμιων δομών δημόσιας Υγείας -ιδιαίτερα
του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου- και δεν θα
αφήσουμε τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας στο έλεος και τη διαλυτική μανία της
μνημονιακής κυβέρνησης και των τροϊκανών
επιτρόπων.

και διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες του Δημοσίου και των
Ο.Τ.Α.
8. H με αριθμ 287/2013 απόφαση
της Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε η με αριθμό
20/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9. H με αριθμ 215/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
επανεγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης
και οι τεχνικές προδιαγραφές.
10. Την υπ’ αριθμ. 20/2013 μελέτης
της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού
11. Tο με αριθμ πρωτ. Π1/750/12-52014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΕΠΠ 2014
12. Την ανάγκη του Δήμου για την
προμήθεια των αναφερόμενων στο
θέμα ειδών.
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης:
13234/21-05-2014)
Ο Δήμος Ωρωπού αποφασίζει την
επαναδημοπράτηση του Ανοιχτού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
δύο μηχανημάτων έργου», με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη
προσφορά, για την προμήθεια δύο (2)
μηχανημάτων έργου, προϋπολογισθείσας αξίας 170.000,00€ πλέον
αξίας Φ.Π.Α. 23% 39.100,00€, ήτοι
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας
209.100,00€.
Η προαναφερόμενη δαπάνη θα καλυφθεί από έσοδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωρωπού
σύμφωνα με την με αριθμό
238/2013 απόφαση Δ.Σ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.0006 του
προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού για το έτος 2013 με εγκεκριμένη επαρκή πίστωση.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις

22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν
ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο
του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και
έως τις 02:00μ.μ ή θα κατατεθούν,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής,
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
την ημέρα και έως την ώρα λήξης
της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δηλαδή
10.455,00€, σύμφωνα με την 1η
παράγραφο του 26ου άρθρου της
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993
(Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη. Γενικά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για
ενενήντα (90) ημέρες από την
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη
δημοπράτησης από τα γραφεία της
Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού, κατόπιν αιτήματος έναντι καταβολής του
ποσού 10,00€ κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)
μέχρι και την 21/07/2014.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο 16 -06-2014
Αρ.Πρωτ. 11731
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.
159/2014 απόφαση του ενέκρινε
την ανάρτηση της μελέτης «Κατα-

ΑΔΑ: 7ΧΥΕΩΞΚ-4ΟΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας, 24-06-2014
Αρ. Πρωτ.: 23544
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισμού
Προμήθειας ειδών ατομικής
προστασίας για τοεργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας ειδών ατομικής
προστασίας
για
το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Μαραθώνα, Οινόης 6, Οικισμός Μαραθώνα Τ.Κ. 19007, Πληροφορίες: κος Γεώργιος Κολοβός,
Τηλέφωνο: +30 22943 20933, Φαξ:
+30 2294320923, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: typ@marathon.gr
Για αιτήσεις παραλαβής ή αποστολής τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα
απευθύνονται στα γραφεία της ΤΥ
στην ανωτέρω διεύθυνση.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
και ο τόπος της παροχής ο Δήμος
Μαραθώνα Αττικής.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση
των απαιτούμενων μελετών (υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική, χημικοτεχνική,
στατική,
λιμενική,
οικονομική, γεωτεχνική, περιβαλλοντική και τοπογραφική μελέτη) σε
στάδια προμελέτης ή/και οριστικής
μελέτης, καθώς και στη σύνταξη
των τευχών δημοπράτησης και των
ΣΑΥ-ΦΑΥ για τα έργα διαχείρισης
των ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνα και συγκεκριμένα:
Τα εσωτερικά έργα αποχέτευσης
ακαθάρτων στους οικισμούς - περιοχές: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΒΟΘΩΝ (ΚΑΛΕΤΖΙ),
ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ, ΖΟΥΜΠΕΡΙ (τμήμα οικισμού), ΑΝΑΤΟΛΗ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ,
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (τμήμα οικισμού),
ΕΡΥΘΡΟΣ, ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ –
ΤΜΗΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ.
Τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ).
Η ΕΕΛ και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμ-

γραφή κοινοχρήστων χώρων Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Χαμολιάς Βραυρώνος ¨Η
ΑΡΤΕΜΙΣ¨», κατόπιν της υπ’ αριθ.
14983/08-08-2013 αιτήσεως του
Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.
3937/2011, στο κατάστημα του οικείου Δήμου και σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε ο Αγρ.
Τοπογράφος Μηχανικός, Ιωνάς Νικόλαος.
Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λά-

εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου σε ότι αφορά το είδος «Νιτσεράδες» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 8.988,84
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 8η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών).
Μετά την λήξη της καθορισθείσας
ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά
θα ακολουθήσει η διαδικασία της
αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής

φωνία για τις δημόσιες συμβάσεις,
δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές
προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 4.161.583,18 ευρώ (€), πλέον
Φ.Π.Α. 23%
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
- 61.231,50 € για μελέτη Κατηγορίας 03: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 180.388,82 € για μελέτη Κατηγορίας 08: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 643.671,13 € για μελέτη Κατηγορίας 09: ΗΛΜ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 24.848,24 € για μελέτη Κατηγορίας 11: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 2.267.426,13 € για μελέτη Κατηγορίας 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 623.893,30 € για μελέτη Κατηγορίας
16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 47.828,87 € για μελέτη Κατηγορίας 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 197.996,39 € για μελέτη Κατηγορίας 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
- 114.298,80 € για μελέτη Κατηγορίας 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης 15 μήνες.
Τμήμα ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται
σε 83.231,66 ευρώ (€) (αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που
θα καταθέσει ο ανάδοχος για την
υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 208.079,16 ευρώ (€) (5% επί
της προεκτιμώμενης αμοιβής της
σύμβασης).
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής.
Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους, μέσω του ΠΕΠ Αττικής
2007-2013.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει
τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Δικαιούνται να συμ-

βουν γνώση της ανωτέρω μελέτης
ερχόμενοι στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να
υποβάλετε εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις σας εντός εξήντα (60)
ημερολογιακών ημερών από την
τελευταία δημοσίευση, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 159/2014 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: κ. Κακουλάκη –Β.Σπηλιοπούλου - Τηλ: 210 66 04 617,
ΦΑΧ: 210 66 04 615.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία
σύμφωνα
με
το
Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι
στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση
της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19
και για την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται
στο άρθρο 20, του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης .
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται
στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α)
ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι
στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών
ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου
39 του Ν. 3316/2005 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις
ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
- στην κατηγορία μελέτης 03: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
- στην κατηγορία μελέτης 08: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Ε’
- στην κατηγορία μελέτης 09: ΗΛΜ
ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Ε’
- στην κατηγορία μελέτης 11: ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχία τάξεων Α’ ή Β’
- στην κατηγορία μελέτης 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Ε’
- στην κατηγορία μελέτης 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχία τάξεων
Δ’ ή Ε’
- στην κατηγορία μελέτης 18: ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
- στην κατηγορία μελέτης 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
- στην κατηγορία μελέτης 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, πτυχίο τάξεως Γ’
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα
(κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών
αντίστοιχες
με
τις
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2014»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ανά ομάδα εργασιών επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας της με
α/α 27/2014 μελέτης του γραφείου
ΤΠΕ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2014», προϋπολογισμού
43.383,00€ και πιο συγκεκριμένα 5
ομάδες προγραμμάτων.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-

προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που δεν τηρούν μητρώα (κατά το
άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή
κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX
Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους
και να διαθέτουν γενική εμπειρία
αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για
την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα,
δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/2005, ως εξής:
- Για την κατηγορία μελέτης 03 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς
εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και 4 μελετητές
4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 09 τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς
εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και 4 μελετητές
4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 11 τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 13 τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς
εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και 4 μελετητές
4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς
εμπειρίας και 2 μελετητές
4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω
κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 18 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
- για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία
και
- για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται
να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος

νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 27/2014 και
την με αρ. Πρωτ. 27844/4-6-2014
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 11-72014 με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών 10.30
π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού,
η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την υπηρεσία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2014, μετά

την πάροδο τριών (3)εργάσιμων
ημερών, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου
Καραμανλή
(18)
χωρίς
καινούργια δημοσίευση στον ίδιο
τόπο και ώρα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητούμενων εργασιών – συντηρήσεων ή
τμηματικά ανά ομάδα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
2.169,14 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα :

σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού
της
σύμπραξης
ή
κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην
ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια
κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος
αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις
(3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγηση Τεχνικών
Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης
των
αντίστοιχων
Πρακτικών.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της
εκτίμησης του γενικού και ειδικού
αντικειμένου της σύμβασης (βαρύτητα 35%)
2. Αποτελεσματικότητα της προταθείσας μεθοδολογίας και της ομάδας
παροχής υπηρεσιών (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα
25%).
IV Β. Όροι για την παραλαβή των
τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης
για παροχή τευχών δημοπράτησης
και
πληροφοριών
είναι
η
18/08/2014, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των τευχών,
είκοσι (20) ΕΥΡΩ με κατάθεση στον
Λογαριασμό του Δήμου Μαραθώνα
της Τράπεζας EUROBANK με
IBAN GR 740 260 401 0000 660 200
151 496. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 26/08/2014 και ώρα
10.00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση
της
Επιτροπής
Διαγωνισμού, στα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Τα έντυπα των προσφορών
πρέπει να είναι συνταγμένα στην
ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές
Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή
που διεξάγει τον διαγωνισμό, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη.

―――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ 5%
―――――――――――――――
Α
1.595,31 €
Β
206,58 €
Γ
70,85 €
Δ
221,40 €
Ε
75,00 €
―――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
2.169,14 €
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 30-6-2014 έως
Πέμπτη 10-7-2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προσφυγές, κατά τις Οδηγίες
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκαν
με
την
2007/66/ΕΚ, και το Ν. 3886/10, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει
τον διαγωνισμό.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός δέκα (10)
ημερών αφότου έλαβε γνώση με
οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης
πράξης ή παράλειψης (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή
αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού
για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την
άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά
μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να
απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται
η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή
απόρριψη της προσφυγής μπορεί
να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, για τους ίδιους λόγους με
αυτούς της προσφυγής ενώπιον
του αρμόδιου Δικαστηρίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις
20/06/2014.
Μαραθώνας, 20/06/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΙΖΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΑΔΑ: 74ΗΩΩΛ6-ΓΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47 - 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλ.: 210 6626294
FAX: 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί
: 23-06-2014
Αρ. Πρωτ. : 13958
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει ανοικτός
δημόσιος διαγωνισμός για την
«Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης,
σχαρών ομβρίων κλπ., οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και σιδηροπλισμού» για τα τμήματα 1, 2,
3, 4, 5 και 6 όπως αναφέρεται στην
ΤΥ/25/2014.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
Μελέτης και στο Τιμολόγιο Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25, 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: E. Mωραϊτη
Τηλ: 213-2030466
Fax: 213-2030439
e-mail: e_moraiti@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 19- 06- 2014
Aρ. Πρωτ.: 30661
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
(Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης , διακηρύττει ότι :
1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές με το
σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για
την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ» με
προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ
με Φ.Π.Α. Η επιλογή του αναδόχου
θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
(Λ. Βασ. Κων/νου 25, στην Βάρη)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική
διάρκεια των διακοσίων σαράντα
(240) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Έγγραφα θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου,
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και
ώρα 10:00 έως και 10:30, 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 Παρασκευή 18 Ιουλίου
2014 και ώρα 10:30, στο σημείο που

αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την αναθέτουσα αρχή δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στο Άρθρο 32 των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 130.072,79
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ.
159.989,53 €. Η χρηματοδότηση
της προμήθειας θα γίνει από ίδιους
πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9
και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1, Α2, 1η & 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Επίσης γίνονται
δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη
και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά , περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ.
34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ137/
Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 2.438,43 € αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών
της. Η εγγυητική επιστολή δεν θα
γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος

μικρότερο των έξι (6) μηνών &
τριάντα (30) από την ημερομηνία
δημοπράτησης του έργου.
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 89.846,23€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα
15.902,78 € , γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 16.172,32 €, αναθεώρηση 29,89 € και Φ.Π.Α. 23%
28.048,78 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεύχος
Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π) από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ, Δ/νση
Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης τηλ. 210 8970918 εκτός
αν αναλάβουν την αναπαραγωγή
των τευχών που διατίθενται από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Το
έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ. Κων/νου 25 μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη,
17/07/2014 , από 09.00 μέχρι 13.00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132030466 Ελένη Μωραϊτη και στην
γραμματεία
της
Τ.Υ.
τηλ.:
2132030431, FAX επικοινωνίας 213
20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη
17/07/2014 και ώρα 13.00 μ.μ .
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία
ως μπέιμπι σίτερ στις
περιοχές
Γλυφάδα,
Βούλα, Παλλήνη.
Τηλ. 210 8992.642.

ΓΑΜΟΙ
Ο NIKOΣ ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος Ρώμα, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ,
το γένος Κουτή, που γεννήθηκε στη Λάρισα και
κατοικεί στη Βούλα, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στη Λάρισα.

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

Κυρία Eλληνίδα με
πειρα και συστασεις,
αριστη στην εργασια
τιης εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμβανει καθαρισμα
οικιων,
σιδερωμα,και λειπες
εργασιες. Ελπιδα τηλ
6974076884.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 24/6/2014
Aρ. Πρωτ.: 31745
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α
41/2014 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγάλύτερη επί τοις εκατό
(%) ενιαία έκπτωση επί των προσφερθέντων σε ηλεκτρονική μορφή
επίσημων ανά ομάδα οχημάτων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών όπως
περιγράφονται στην ανωτέρω μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», προϋπολογισμού
70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 122 οχήματα και 44 ομάδες οχημάτων για
τις οποίες μπορούν να κατατεθούν
προσφορές.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 41/2014 και την με
αρ. Πρωτ. 27827/4-6-2014 σχετική
Διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
υποχρεωτικά για όλες τις ομάδες
ειδών και για όλα τα είδη κάθε ομάδας
του Προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τετάρτη 9 Ιουλίου
2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
και λήξη 10:30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση
που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί
την ημερομηνία που είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή έλλειψη
απαρτίας της επιτροπής και εφόσον
συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές
ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε
περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλ-

λους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς
καινούργια δημοσίευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο
τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού,
η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του
Δήμου θα διεξαχθεί μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών
στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) χωρίς καινούργια
δημοσίευση στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
3.500,00 € με ισχύ 5 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 30-6-2014 έως
Τρίτη 8-7-2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:
www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Ζήτησέ τη και στα περίπτερα
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
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
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...για την υγειά μας
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Σε μάστιγα εξελίσσεται η ενδομητρίωση, που πλήττει κυρίως νέες γυναίκες (20 με 35χρόνων), καθώς σύμφωνα με
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπολογίζεται ότι σήμερα πάσχουν πάνω από 176 εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο!
Για το λόγο αυτό οι γυναικολόγοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου, κάνοντας έκκληση στις νέες γυναίκες να διερευνήσουν περαιτέρω το πρόβλημα, αν έχουν πόνους κατά τη
διάρκεια της περιόδου και της σεξουαλικής επαφής. Κι
αυτό γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει υποδιάγνωση στην ενδομητρίωση.
«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να υπομένει χωρίς προβληματισμό τους έντονους αυτούς πόνους, γιατί μπορεί να
μην είναι αθώοι» τονίζειο Διδάκτορας του Πανεπιστημίου
της Αθήνας, τ. Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του
Princess Royal University Hospital London και συνεργάτης
των Νοσοκομείων Μητέρα και Υγεία, Στέφανος Χανδακάς.
«Τα νεα στοιχεία του ΠΟΥ, είναι συγκλονιστικά και θα
πρέπει να σημάνουν συναγερμό για την ενημέρωση των
νέων γυναικών», συμπληρώνει ο Στ. Χανδακάς.
Σύμφωνα με τους γυναικολόγους το πρόβλημα είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς ότι στα 180 εκατομμύρια (
άνδρες και γυναίκες) υπολογίζονται οι διαβητικοί στον
κόσμο, ενώ η ενδομητρίωση πλήττει μόνο τις γυναίκες
(176 εκατομμύρια)!
Η ενδομητρίωση δεν είναι μεταδοτικό νόσημα, ούτε καρκίνος, είναι μια χρόνια πάθηση που μπορεί να στερήσει
τη χαρά της γονιμότητας αλλά και την καλή ποιότητα
ζωής μιας γυναίκας.
Η ενδομητρίωση δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα, γι’
αυτό και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την αρχή της
εμφάνισής της (μέσος όρος είναι τα 27χρόνια). Οι περισ-

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

σότερες γυναίκες ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από ενδομητρίωση μετά από 3 με 5 χρόνια!

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ -ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια πάθηση κατά την οποία
κύτταρα από το ενδομήτριο (το εσωτερικό της μήτρας) αναπτύσσονται σε άλλα σημεία συνήθως έξω από τη μήτρα. Τα
σημεία όπου εμφανίζεται συχνότερα ενδομητρίωση είναι:
― το περιτόναιο
― οι ωοθήκες,
― οι σάλπιγγες
― η ουροδόχος κύστη
Σε σπάνιες περιπτώσεις η ενδομητρίωση αναπτύσσεται στο
έντερο ή ακόμα και σε άλλα όργανα (πνεύμονες, νεφρά).

Τα κύρια συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι:
― πόνος στην περιοχή της κοιλιάς ή της λεκάνης, τόσο
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ή μετά(δυσπαρευνία), όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου (δυσμηνόρροια)
― έντονη αιμορραγία και επώδυνη ούρηση κατά την περίοδο
― υπογονιμότητα
Ωστόσο κάποιες από τις γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση
μπορεί να μην έχουν καθόλου συμπτώματα. Για το λόγο
αυτό οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να εξετάζουν αν:
― η μητέρα ή αδελφή είχε ενδομητρίωση
― ξεκίνησε η έμμηνος ρύση σε νεαρή ηλικία
― η έμμηνος ρύση διαρκεί πάνω από επτά ημέρες και εάν
έρχεται πιο συχνά από 27 ημέρες
― δεν έχει τεκνοποιήσει ακόμα
― έχει διαγνωστεί με συγγενείς ανωμαλίες των έσω γεννητικών οργάνων (δίκερη μήτρα, δίδελφη μήτρα, ατρησία
υμένα κ.ά.)
― «Η συμπτωματολογία είναι πολύ σημαντική στην πρόωρη διάγνωση και καμία γυναίκα δεν πρέπει να υπομένει
τους έντονους πόνους, αλλά αντίθετα θα πρέπει να ζητά
από το γυναικολόγο της άμεση και περαιτέρω διερεύνηση»
αναφέρει ο χειρουργός γυναικολόγοςκ Χανδακάς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η κλινική εξέταση μπορεί να προσφέρει απλώς ενδείξεις
για την ύπαρξη ενδομητρίωσης. Η ενδομητρίωση μπορεί να

διαγνωστεί μόνον με λαπαροσκόπηση μετά από ιστολογική εξέταση του ιστού. Επιπλέον μπορεί να προσδιοριστεί
ο βαθμός εξάπλωσης της ενδομητρίωσης και να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά ή νόσος. Μπορούν ενδεχομένως
να γίνουν κα άλλες εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία,
διορθικό υπερηχογράφημα, προκειμένου να εντοπισθούν με
μεγαλύτερη ακρίβεια οι εστίες της ενδομητρίωσης.
Μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η θεραπευτική αγωγή σε
συμπτωματική ενδομητρίωση προσφέρει μόνο προσωρινή
ανακούφιση από τα συμπτώματα και όχι εξάλειψη της πάθησης.
«Η αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης γίνεται μόνο με χειρουργική επέμβαση συγχρόνως με την διαγνωστική λαπαροσκόπησημε στόχο την εξάλειψη και απομάκρυνση
των εστιών ενδομητρίωσης από όλα τα σημεία όπου εντοπίζεται» καταλήγει ο Στ. Χανδακάς.
Το πιο σημαντικό στην χειρουργική επέμβαση για ενδομητρίωση είναι να γίνεται από έμπειρο στη λαπαροσκοπική
χειρουργό γυναικολόγο προκειμένου να διατηρηθεί στο
έπακρο η μελλοντική γονιμότητα της γυναίκας.

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Μία στις δυο γυναίκες με πρόβλημα υπογονιμότητας διαγιγνώσκεται με ενδομητρίωση. Μια γυναίκα με ήπια ενδομητρίωση έχει πιθανότητα 2-4.5% το μήνα να συλλάβει
φυσιολογικά (σε γόνιμα ζευγάρια το ποσοστό αυτό είναι
15-20%). Όμως αν μια γυναίκα έχει ενδομητρίωση, δεν
είναι απαραίτητο ότι θα αντιμετωπίσει και υπογονιμότητα.
Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο κατά ποιο τρόπο η ενδομητρίωση επηρεάζει τη γονιμότητα, ειδικά σε γυναίκες όπου
δεν έχουν αναπτυχθεί συμφύσεις. Η θεωρία που επικρατεί
είναι πως η ενδομητρίωση προκαλεί μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές στην πύελο: φλεγμονή, τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, ορμονικές αλλαγές, αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας των σαλπίγγων ή προβλήματα στη γονιμοποίηση και την εμφύτευση του εμβρύου. Σε πιο βεβαρημένες περιπτώσεις ενδομητρίωσης οι συμφύσεις παίζουν
σημαντικό ρόλο και προκαλούν υπογονιμότητα, γιατί εμποδίζουν την απελευθέρωση του ωαρίου ή την είσοδο του
σπέρματος στη σάλπιγγα, καθώς επίσης επηρεάζουν την
κινητικότητα της σάλπιγγας και την ικανότητά της να κρατά
το ωάριο κατά την ωορρηξία.

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
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Αθλητική Άνοιξη, Ενόργανη – Ρυθμική στο Δήμο Παλλήνης
Σε συνέχεια των εκδηλώσεων της Αθλητικής Άνοιξης
Παλλήνης, 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι
εκδηλώσεις Ενόργανης και Ρυθμικής γυμναστικής
Δ.Ε Παλλήνης και Δ.Ε Γέρακα αντίστοιχα.
Το Σάββατο το 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα υποδέχθηκε τα τμήματα ρυθμικής και ενόργανης της δημοτικής ενότητας Παλλήνης. 220 παιδιά από 3,5 έως 18
χρόνων, μετέφεραν τους θεατές, με τις χορογραφίες
τους στον κόσμο των ονείρων. «Τα Όνειρα της Ελπίδας» όπως ήταν ο τίτλος του προγράμματος το οποίο
επιμελήθηκε η Εφη Μπλέτσα ήταν αποτέλεσμα μιας

εξαιρετικά δομημένης παρουσίασης που εξελίσσονταν μέσα από τη αφήγηση παραμυθιού. Τα «Όνειρα

της Ελπίδας» ζωντάνεψαν μέσα από ασκήσεις ρυθμικής, ενόργανης, κορδέλες και ακροβατικά απεικονίζοντας το μεγαλείο της φύσης.
Την επόμενη μέρα, Κυριακή 15 Ιουνίου τη σκυτάλη
πήραν τα τμήματα ρυθμικής-ενόργανης της δημοτικής ενότητας Γέρακα με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο
στη ζωή και το βαθύτερο νόημα της. Τα 210 παιδιά
των τμημάτων ηλικίας 3 έως 15 έδειξαν την άρτια τεχνική τους κατάρτιση και τον άψογο συγχρονισμό
τους μέσα από ένα ευφάνταστο πρόγραμμα της
Βάσως Χάτζη. Στεφάνια, μπάλες, κορδέλες επιστρατεύτηκαν για να μεταδώσουν τον πλούτο των συναισθημάτων που κρύβει η ζωή.

Χρυσοί τοξότες στο European Grand Prix της Σόφιας
Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για την
Ελληνική τοξοβολία. Αυτή την φορά
το χρυσό μετάλλιο, στο Ομαδικό Ανδρών, στο Σύνθετο Τόξο, στο European Grand Prix 2014, που διεξάγεται
στη Σόφια της Βουλγαρίας.
Η «χρυσή» ελληνική τριάδα, αποτε-

λούμενη από τους Σταύρο Κουμερτά,
Αθανάσιο Κωστόπουλο και Βασίλη Θεοδωρακόπουλο, πέτυχε μια σπουδαία
νίκη στον μεγάλο τελικό, επί της Τουρκίας με 223-221 και κατέκτησε την
πρώτη θέση, στο Σύνθετο Τόξο.
Στην ίδια διοργάνωση η ομάδα του

Ολυμπιακού τόξου γυναικών με τις
Αριάδνη Χόρτη, Ανατολή-Μάρθα Γκορίλα και Μαρία Παπανδρεοπούλου κατέλαβε την 5η θέση, ενώ η ομάδα του
μικτού ομαδικού του Ολυμπιακού
τόξου με τους Αριάδνη Χόρτη και Αλέξανδρο Καραγεωργίου την 6η θέση.
Σημειωτέον ότι και σ’ αυτή τη διοργάνωση, και στις προηγούμενες (μέσα
στο 2014), συμμετείχαν με πολύ μεγάλες προσπάθειες και θυσίες και των
αθλητών και των προπονητών και των
γονέων και των σωματείων.
Αυτός είναι και ο λόγος που η διοίκηση της ΕΦΟΤ για μια φορά ακόμη
συγχαίρει, όλους όσους εθελοντικά
στήριξαν τις προσπάθειες των αθλητών, ελπίζοντας ότι η Πολιτεία θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες και να στηρίξει τους
αθλητές ιδίως τώρα που διανύουμε
Προολυμπιακή περίοδο.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στον Πρωτέα Βούλας
Μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του Ελληνικού, αλλά και του Παγκοσμίου μπάσκετ φιλοξένησε στο Summer Camp ο Πρωτέας Βούλας την
Δευτέρα 23/6. Ο ρέκορντμαν Παναγιώτης Γιαννάκης, ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας που κατέ-

κτησε το Ευρωμπάσκετ του 1987, ο προπονητής της
Εθνικής μας ομάδας που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ
του 2005 και τη 2η θέση στον κόσμο το 2006, και

πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες σε Εθνικό, συλλογικό και προσωπικό επίπεδο βρέθηκε κοντά στους
αθλητές του Πρωτέα.
Η ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ λοιπόν περνά από
το Summer Camp του Πρωτέα Βούλας δίνοντας γνώσεις και χαρά στα πάνω από 200 παιδιά που μετέχουν σε αυτό.

ΕΒΔΟΜΗ

28 IOYNIOY 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 23

Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
στην 8η θέση του
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
Πολύ καλή εμφάνιση για την
Εθνική ομάδα μπόουλινγκ
γυναικών και 8η θέση στο
ομαδικό, στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα (EWC 2014),
που ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο (Γερμανία). Μια επιτυχία που ήρθε μετά από μια
πολυετή απουσία της από
διεθνείς διοργανώσεις και

χνικού Νίκου Μπούφεση πέτυχε ρεκόρ σ’ ένα παιχνίδι με
1090 κορίνες, μέσο όρο 218
κορίνες.
Kαι σε ατομικό επίπεδο οι
επιτυχίες ήταν σημαντικές…
• η Νατάσα Ροβιθάκη προκρίθηκε στις 16 καλύτερες, στο
all event & master, όλης της
διοργάνωσης, σε όλα τα

είναι η καλύτερη θέση που
έχει πάρει μέχρι σήμερα το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Η Εθνική ομάδα, αποτελούμενη από τις παίκτριες Π. Αντωνοπούλου,
Μ.
Καρατζούλα, Σ. Μιχαηλίδου,
Ν. Ροβιθάκη, Γ. Σαγώνα, Δ.
Χρυσάνθη, στάθηκε με αξιώσεις σ’ ολόκληρη την διοργάνωση, δείχνοντας ότι έχει
δυνατότητες να πάει ακόμα
καλύτερα. Υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού τε-

αγωνίσματα
• η Νατάσα Ροβιθάκη ήταν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 26/6/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: .22965
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, συνολικής προϋπολο-

γισθείσης αξίας: 1) 19.676,93€
που αφορά το Δήμο 2) 1.500,00€
που αφορά το ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 3) 1.000,00€ που
αφορά το ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος
όροφος) Σπάτα Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 4/7/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί
με την προσφορά να προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
μόνο για την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου για ποσό

επίσης 18η στο ατομικό, σε
σύνολο 134 παικτριών, ενώ
• η Μάρθα Καρατζούλα ήταν
24η στο ατομικό
• η τριάδα κατετάγη 14η (επί
41) με τις Ροβιθάκη, Καρατζούλα Μιχαηλίδου Συρματένια
• η δυάδα κατετάγη 11η (επί
64) με τις Ροβιθάκη και Καρατζούλα
«Τα κορίτσια έκαναν πολύ
καλή εμφάνιση. Αν και ήταν η
πρώτη τους διεθνής διοργάνωση, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, κατάφεραν να
σταθούν πολύ καλά και σε
ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο. Έδειξαν μάλιστα ότι
στην συνέχεια θα πάνε
ακόμα καλύτερα». Λόγια του
Πάρι Αλβανού, αρχηγού της
ελληνικής αποστολής, στην
οποία συμμετείχε και ο ομοσπονδιακός
προπονητής
Νίκος Μπούφεσης, με σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας.

που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή
της αναλογικά προϋπολογισθείσης
δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί, ήτοι
983,84 ευρώ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.
213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Μάντυ Αναστασοπούλου και
Τζο Τσιχλάκη στον Πρωτέα
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας
ανακοινώνει την απόκτηση των Μάντυ Αναστασοπούλου (1,86-1999) και
Τζο Τσιχλάκη (1,84-1999).
Η Μάντυ Αναστασοπούλου αποκτήθηκε από τον
Α.Ο. Άρατου Κιάτου σε
συνεργασία με τον σύλλογο έχει ύψος 1,86 και
είναι γεννηθείσα το 1999,
ενώ είναι διεθνής με την
Εθνική Κορασίδων.
«Ευχαριστούμε το Δ.Σ.

Αναστασοπούλου τα τελευταία δύο χρόνια. Ελπίζουμε η μεταγραφή αυτή
να αποτελέσει την αρχή
μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο συλδήλωσε
ο
λόγων»,
Πρόεδρος του Α.Ε.Ο.
Πρωτέα Βούλας Χρήστος
Βασιλειάδης.
Επίσης ευχαρίστησε για
την μεταγραφή τον Πρόεδρο της ομάδας του Άρατου
Κιάτου
Γιώργο

τον ΟΑ Χανίων, έχει ύψος
1,84 ενώ είναι γεννηθείσα το 1999 και διεθνής
με την Εθνική Κορασίδων.
Με την απόκτηση των
δύο νεαρών αθλητριών
και την συνεχόμενη
επαγγελματική δουλειά
που
πραγματοποιείται
από τους προπονητές του
συλλόγου μας στις ακαδημίες, ο Πρωτέας Βούλας συνεχίζει την πορεία
του όπως το πράττει εδώ

του Α.Ο. Άρατου Κιάτου
για τη συνεργασία στην
μεταγραφή. Ο Άρατος Κιάτου σε δύσκολες συνθήκες, κάνει δουλειά σε
βάθος και αυτό φαίνεται
με την πρόοδο της Μάντυ

Κουκουμέλη, τον Γραμματέα Γιώργο Φιδά και τον
προπονητή Κρις Ζαρρή.

και 34 συναπτά έτη, στο
να επενδύει στο μέλλον
δίνοντας την ευκαιρία σε
νέα παιδιά να εξελιχθούν
τόσο στον χώρο του μπάσκετ όσο και ως άνθρωποι.

Η Τζο Τσιχλάκη αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή προερχόμενη από

Summer Camp με τον Αρη Βούλας
Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” διοργανώνει Summer Camp για αγόρια και κορίτσια από 6 έως 14 ετών.
Οι ημερομηνίες που θα εξελιχθεί είναι από 23 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου και ώρες
07:30- 15:00.
Αθλήματα: Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τέννις, Βόλλεϋ, Χάντμπολ, Μουσικοκινητική
αγωγή.
Αθλητικοί χώροι: Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βούλας, Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας.
Πληροφορίες: Καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου, τηλ. 210 8991.154 από
6 έως 9 μ.μ. και στα κινητά: 6980699588- 6944583141.

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

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα
των θρησκειών, από την πλευρά της ανθρωπολογίας,
της ψυχολογίας και της θεωρίας της εξέλιξης.
Ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα της σχέσης
σώματος και ψυχής ύλης και πνεύματος, το ζήτημα
του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και του ρόλου
που έπαιξαν οι θρησκείες κατά την περίοδο
του Διαφωτισμού.
Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία καθώς
και ο ρόλος των διανοουμένων αποτελούν
κεντρικά ζητήματα αυτής της εργασίας.
Σχήμα: 21x24cm - Σελίδες 272
Τιμή διάθεσης 15€

