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Το Ποίμνιο
και η σφαγή των “αμνών”
Ωραία, στο Χόνγκ Κόνγκ χιλιάδες φοιτητές και μαθητές «ξεσηκώθηκαν». Κάποιοι, πιθανόν και να τους
βοήθησαν λιγουλάκι...
Εδώ τι γίνεται;
Εδώ ...ωριμάσαμε. Γίναμε «νομοταγείς»! Νομίζουμε...
«Άνδρας 70 ετών κατέληξε το μεσημέρι της Τρίτης
περιμένοντας στην «ουρά, έξω από το κατάστημα
της Εθνικής Τραπέζης, της οδού Λαμπράκη στη
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ»
(Εφημερίδες, την 30/9).
Πέθανε για την ...πατρίδα, ο «νομοταγής». Πήγε πρόθυμα να εκτελέσει το καθήκον που του είπαν πως
έχει, γιατί ήταν απαίδευτος ως πολίτης. Η «παιδεία» του προφανώς
του Κώστα
εξαντλήθηκε στους προπαγανδιΒενετσάνου
στές των καναλιών.
Δεν πρόλαβε να διαβάσει 23 σελιδούλες με τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος (μέρος 1ο) και τα
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη (μέρος 2ο). Άντε και το ακροτελεύτιο άρθρο
120, λίγες αράδες που λένε μεταξύ άλλων ότι «θεμελιώδης υποχρέωση όλων των Ελλήνων» είναι «ο
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους, που συμφωνούν με αυτό». Κι ακόμη «η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία»!
Πως, «η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον
πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσον εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη
βία».
Και «βία» δεν είναι μόνο τα τανκς. Είναι και η εξαπάτηση και το «μαγείρεμα» και το προιόν του εκβιασμού και ο ίδιος ο εκβιασμός, βεβαίως, και η
συναλλαγή, και ο εφιάλτης και ο Ιάγος και η ακόρεστη ιδιοτέλεια του κάθε τσαρλατάνου.
Δεν πρόλαβε να διαβάσει ένα τόσο μικρό και ευνόητο κείμενο, ευκολότερο και απ’ αυτές τις γραμμές που διαβάζετε τώρα, γιατί έπρεπε να δει το
ποδόσφαιρο και να τσακωθεί για την ομάδα του.
Γιατί ευχαριστιόταν τον «μαχητικό» πολιτικό, στην
τηλεόραση. Γιατί έπρεπε να δει το τούρκικο σίριαλ,
Συνέχεια στη σελ. 2
γιατί, γιατί, γιατί...

Ξενάγηση στα αρχαία Βουλιαγμένης Σελ. 5

Τα συμφέροντα ξαναχτύπησαν
στην Υδρούσα στη Βούλα

Γερμανίδα προσφεύγει στο δικαστήριο της Χάγης
για εγκλήματα κατά των Ελλήνων, από πρόθεση
Αστεγα τα παιδιά του 6ου Γιατί δεν έχουν αποχέτευση
Σελ. 14
Νηπιαγωγείου Βούλας Σελίδα 6 τα Σπάτα - Αρτέμιδα
Ενοποιήση σχολείων και
αθλητικών κέντρων στο
Παγκόσμιοι αθλητές
Γέρακα,
Σελίδα 7
στον Λεύκαρο
Σελ. 22

Παγκόσμια ημέρα ΖώωνΣελ. 24
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Το Ποίμνιο
και η σφαγή των “αμνών”
Συνέχεια από τησ σελ. 1

Κι έπεσε θύμα της αδικαιολόγητης άγνοιας, θύμα της
ευπιστίας του, της ευπειθείας του, της εθελοδουλείας
του.
Δεν ήταν μόνος, ήταν χιλιάδες. Ήταν μυριάδες που από
φόβο, ευπείθεια ή και πεποίθηση(!) έσπευσαν να στηθούν στην ουρά, αποδεικνύοντας πόσο πειθήνια άτομα
είμαστε. Όχι σωστοί και νομοταγείς πολίτες, αλλά κακοί
πολίτες, υποτελείς και πρόθυμοι και ευάλωτοι. Ένας εύκολος πλέον λαός!...
Τι κατρακύλα...
Μα η επιβάρυνση για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης
είναι μόλις 0,75%. Αν δηλαδή η δόση σας ήταν 133
ευρώ, στον ένα μήνα καθυστέρησης (για να το ψάξετε)
το πρόστιμο θα ήταν ένα (1) ευρώ. Αυτός ήταν ο καημός σας; Ίσως δεν το ξέρατε. Εδώ φταίω κι εγώ, που δεν
τα ‘γραψα μια – δυο βδομάδες πριν, και τα κόμματα και
οι «συλλογικότητες».
Πήγα κι εγώ να καταθέσω – όχι τα λεφτά που δεν πρέπει – αλλά την λεγόμενη «ενδικοφανή» προσφυγή μου
κατά του ΕΝΦΙΑ, στην αρμόδια ΔΟΥ, στις 13:20 της 30ης
Σεπτεμβρίου. Εγώ κι ο γιος μου. Είδαμε μια ουρά μεγάλη. Δεν ήταν για το «δικαστικό τμήμα», ήταν για το

«ταμείο». Εμείς μόνοι, «μοναχικοί καβαλάρηδες», κάναμε βόλτα στο πρωτόκολλο, στον Διευθυντή της εφορίας, στο δικαστικό τμήμα. Την καταθέσαμε και στις
13:30 φύγαμε.
Με κατέλαβε θλίψη μεγάλη.
Γιατί αυτή η παθητικότητα, γιατί τόση υποτέλεια;!
Δεν αναγνωρίζω πια αυτόν τον λαό. Ψεκασμένοι είμαστε; Γιατί όμως δεν μας πιάνει όλους; Έμαθα ότι κάτι χιλιάδες κατατέθηκαν. Να δούμε. Μέχρι την Παρασκευή
10/10 πάντως, μπορείτε να καταθέσετε κι ας έχετε πληρώσει τη δόση σας. Έστω και τώρα, δεν είναι αργά.
Αυτές τις μέρες έγινα δέκτης πολλών τηλεφωνημάτων,
από ανθρώπους που ζήτησαν να πληροφορηθούν σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ.
Από ανθρώπους που ήθελαν ν’ αντιδράσουν ή να ξεσπάσουν, να πουν τον πόνο τους.
Ξεχώρισα μια περίπτωση, γιατί ήταν χαρακτηριστική του
εκμαυλισμού της κοινωνίας και της απάτης, θύμα της
οποίας έχει πέσει το πλήθος. Τεχνιέντως, ο λαός έχει
μεταβληθεί σε ποίμνιο. Ποίμνιο του οποίου οι ποιμένες,
δεν είναι οι ιερείς (ευτυχώς), αλλά τα μεγάλα ΜΜΕ –
κυρίως τηλεοπτικά – και οι τράπεζες (δυστυχώς)!
Να εξιστορήσω σύντομα την περίπτωση αυτή, γιατί εφεξής πρέπει να επικοινωνώ περισσότερο με ιστορίες:
Είναι 61 ετών, συνταξιούχος, και η γυναίκα του παρομοίως! Έπαιρναν προ κρίσης αθροιστικά γύρω στα τριάμιση χιλιάρικα. Πλην των λοιπών εξόδων για γάμους των
τεσσάρων παιδιών κλπ, «ξέρετε» μου λέει, «τόσους γάμους, έπαιρνα και καταναλωτικά δάνεια» έχει βάλει κι
ένα χρέος για στεγαστικό δάνειο, που θα το αποπληρώνει για εννιά χρόνια ακόμη με 1.500 ευρω το μήνα.

Εως 10 Οκτωβρίου οι προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ
Εως την προσεχή Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, τουλάχιστον,
θεωρείται ότι μπορούν να κατατίθενται εμπρόθεσμα “ενδικοφανείς προσφυγές” κατά τη ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με έγκυρες γνώμες νομικών, αλλά και του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους που υπό προϋποθέσεις θεωρεί “απρόθεσμη”
την εν λόγω προσφυγή.
Συγκεκριμένα από το Δικηγορικό γραφείο του Χρ. Κλειώση, όπως αναφέρουν οι “Ελληνες Φορολογούμενοι” στην
ιστοσελίδα τους, αυτό προκύπτει από το νόμο του ίδιου
του ΕΝΦΙΑ (Ν. 4223/2013, αρθρ. 29, §6), ο οποίος αναφέρει: “Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο
λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή οντότητας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει
νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών
από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος, συνεδριάζει
στις 06 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30
μ.μ., για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη
και της Επιχείρησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 77
του Ν.3852/2010» .

Ανέφερα αυτή την περίπτωση γιατί ο άνθρωπος αυτός
ήταν και είναι ίσως από τους «προνομιούχους» μάλλον,
των «ρετιρέ»! Οι εγκληματίες μ΄όλη τη σημασία της
λέξης, που σκοτώνουν ένα λαό, δεν σκέπτονται τι υποφέρουν τα «ισόγεια» ή και τα «υπόγεια»; Τόσο χοντρόπετσοι!
Η μήπως, επειδή το ποίμνιο στέκεται στην ουρά, συμπεραίνουν ότι αντέχει; Στην ουρά κάθονταν και οι Εβραίοι
που οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γιορτή πουλιών

Σελ. 5

Απομακρύνθηκαν τα τοξικά από
Σελ. 7
το Κορωπί
Περιδιάβαση στο Μουσείο Ολυμπίας, β μέρος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή
του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.”
Συνεπώς, μετά από τη διευκρίνιση αυτή και με δεδομένο
ότι, ο μήνας Αύγουστος είχε -με προηγούμενη νομοθετική
ρύθμιση- είχε τεθεί εκτός υπολογισμού, οι προθεσμίες για
την κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών λήγουν στις 10
Οκτωβρίου 2014.

Οταν “θα κατεβούμε
Ομαλό” Γρηγόρης Ρώντας

στον

Ψήφο ...καρέκλας “καρφί”

Σελ. 9

Οι τρεις περιπτώσεις (ενδικοφανών) προσφυγών:

Προ του απόπλου...

Οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν για μία ή για περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) για την περίπτωση που κρίνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα
(λόγω έλλειψης φοροδοτικής ικανότητας) να πληρώσουν τον
ΕΝΦΙΑ, αιτούμενοι την κατάργηση ή τη μείωσή του.
β) για την περίπτωση που επιβαρύνονται με συμπληρωματικό
φόρο ενώ εξακολουθούν να οφείλουν το σύνολο ή μέρος στεγαστικού δανείου.
γ) για την περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να ζητήσει μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης, λόγω του ότι από το Υπουργείο Οικονομικών καταλογίστηκε συνολικός ΕΝΦΙΑ κατά εκατοντάδες
εκατομμύρια υψηλότερος από το ποσό το οποίο είχε εγκρίνει η
Βουλή μέσω του Προϋπολογισμού.

Λεπτομέρειες: ellines.forologoumoi@gmail.com, ή στο
210 3242032 (ώρες γραφείου) ή στο 6941 474108 (μη εργάσιμες μέρες και ώρες).

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Με τα 3.500€ που έπαιρνε, το ζευγάρι, σύνταξη,
έβγαινε. Τώρα «που οι συντάξεις μας έχουν μειωθεί στα
2.400, μείον τα 1.500 του δανείου, πώς θα ζήσουμε με
900 ευρώ; Φώς, νερό, τηλέφωνο, φαΐ, πώς να πληρωθεί
ο ΕΝΦΙΑ»; Με ρωτάει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε απόγνωση και συμπληρώνει:
«Έχω σκεφθεί δυο τρεις φορές ν’ αυτοκτονήσω και μ’
ακούνε τα παιδιά μου – ο ένας είναι αστυνομικός, ο
άλλος πυροσβέστης – και μου λένε να μην σκέφτομαι
τέτοια πράγματα τρελά, αλλά εγώ κοντεύω να τρελαθώ».
Τον παρότρυνα να δράσει ενεργητικά.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Σελ. 9

Σελ. 11

Ψήφισμα-έκτρωμα από το Δήμο
Σαρωνικού, καταγέλει ο Μ. ΤσαλιΣελ. 11
κίδης

Βράβευση καινοτόμων επιχειρήΣελ. 12
σεων από ΕΕΑ
Στα “κάγκελα” οι μαθητές για τις
Σελ. 24
μεταφορές
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Τα συμφέροντα ξαναχτύπησαν στην Υδρούσα
Κατασκευές καντινών πιο ψηλά από την παραλία
Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος, όταν
πάνω στο νησάκι Υδρούσα, που βρίσκεται απέναντι από τη Βούλα, άρχισαν
να στήνονται κατασκευές από “ιδιοκτήτες”, προκειμένου να μας “νοικοκυρέψουν”.
Δύο μεγάλες ξύλινες καντίνες έχουν
στηθεί, λίγο πιο πάνω από τον αιγιαλό
και έχουν αρχίσει να στρώνουν και
δρόμο προς αυτές.
Εμείς ανεβήκαμε πάνω στο νησάκι
(1η/10) και τα φωτογραφίσαμε.
Την επομένη 2/10 μιλήσαμε με το δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον
ενημερώσαμε, αφού δεν εγνώριζε τίποτα σχετικό.
Επίσης ενημερώσαμε και τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο Χρ. Βαδάση καθώς και
την Πολεοδομία και περιμένουμε ενέργειες.
Ακριβώς ένα χρόνο πριν (26 Σεπτεμβρίου 2013) γράφαμε για τις αυθαίρετες κατασκευές που έστησαν τότε
(ξαπλώστες και ξύλινες σταθερές ομπρέλες βαριάς κατασκευής) και καλούσαμε το Δήμο να παρέμβει, αφού όπως
είχαμε ενημερωθεί δεν υπήρχε καμμία
άδεια από την Πολεοδομία.
Πράγματι τότε, έγιναν άμεσες ενέργειες από το δήμαρχο Σπύρο Πανά και
προχώρησαν σε αυτοψία, που διενήργησε η Πολεοδομία των 3Β.
Ο Σπύρος Πανάς, είχε δηλώσει ότι
«όσον αφορά το Δήμο δεν θα δοθεί
καμμία άδεια»
Μάλιστα είχε παρθεί και απόφαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο (18/10/13) ότι «ο
Δήμος σε συνεργασία με τις αρμόδιες
κρατικές αρχές, παρακολουθεί τις
ενέργειες στις οποίες πρόκειται να
προβούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα κάνει
ό,τι προβλέπεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να μην
εμπορευματοποιηθεί η Υδρούσα».
Μετά την αυτοψία οι εγκαταστάσεις
ξηλώθηκαν.
Τα “παληκάρια” όμως ξέρουν ότι ο επιμένων νικά. Ετσι πριν από μήνες ένα “στημένο” δημοσίευμα σε εφημερίδα έγραφε
για τις σπουδαίες εγκαταστάσεις που θα
γίνουν πάνω στην Υδρούσα, για τα πλοι-

άρια που θα μεταφέρουν τις χιλιάδες
κόσμο, για το Πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα φτιάξουν
και άλλα και άλλα.
Ετοιμάζεται μία εμπορευματοποίηση
που θα καταστρέψει όλη την παράκτια
ζώνη της Βούλας, θα φέρει αμέτρητα
σκάφη στο νησί και θα απαγορεύεται
οποιαδήποτε προσέγγιση σε ακτίνα
200 μέτρων, όπως αναφέρεται στο σχέδιο που έχουν δημοσιεύσει σε εφημερίδα.
Η Υδρούσα έχει έκταση 56.864τ.μ.

όπου τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι
αιγιαλός: έχει ελάχιστη απόσταση από
την ακτή 1030 μέτρα, πάμε συχνά κολυμπώντας. Σήμερα ζουν πάνω κοπάδια αγριοκούνελα, αν και είναι η πρώτη
φορά που πατήσαμε στο νησάκι το πόδι
μας (1/10/14) και δεν τα είδαμε. Ακούσαμε κάτι για ...εξολόθρευση.

σχέδιά τους.

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα του
Σεπτέμβρη λοιπόν άρχισαν τα μαστορέματα και έστησαν δύο καντίνες ξύλι-

Bρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων και των ενεργειών του Δήμου,
προκειμένου να σταματήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση στο νησί και το παρακολουθούμε από κοντά.
Εκτενές άρθρο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Υδρούσας βρίσκεται στην
ιστοσελίδα μας (www.ebdom.com), από
τον Οκτώβριο του 2013, του Κώστα Βενετσάνου

νες, αρκετά τετραγωνικά. Παράλληλα
ανοίγουν δρόμο γιατί τις εγκατέστησαν
πιο ψηλά από τον αιγιαλό και προφανώς ετοιμάζονται να εφαρμόσουν τα

(http://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/7750-i-nisos-ydrousa-kai-to-idioktisiako-tis.html
Αννα Μπουζιάνη

4 ΣΕΛΙΔΑ - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΙΟΥ 2014

Με την ψυχή στο στόμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής
Υγείας και ο Κοι.Σ.Π.Ε 10ου ΤΟ.Ψ.Υ. Ν. Αττικής
"διαδρομές" διοργανώνουν:

Καλλιτεχνική Εβδομάδα,
Έκθεση εικαστικών
και γιορτάζουν τα Εγκαίνια του Πολιτιστικού Καφενείου
"διαδρομές", στην οδό Φραγκούδη 15-17β (πλησίον Πάντειου Παν/μίου) από 5 έως 12 Οκτωβρίου 2014.
Γιορτάζουμε με τόλμη, φαντασία και όραμα.
Μοιραζόμαστε ελπίδα, αισιοδοξία, χαρά!!!
Κυριακή 5/10, 6 - 9μ.μ. “Με χρώμα και με φως”
― Ταξιδεύουμε στη ζωή και ονομάζουμε το όχημά μας
Τέχνη, με την Αθηνά Φραγκούλη
― Η τέχνη της ψύχωσης, με τον Αρη Λιάκο
Δευτέρα 6/10, 6 - 9μ.μ.
“Ρίχνουμε τους τοίχους... με στίχους”
― Το ρούχο της αθωότητας. Ποίηση ανθρώπων με ψυχιατρική εμπειρία.
― Μικρό βιβλίο ποιημάτων, προσωπική συλλογή
― Η θεραπευτική δύναμη της τέχνης. Ενα προσωπικό
βίωμα, με την Αγγελική Φωτεινού

Τρίτη 7/10, 6 - 8μ.μ. “Η τέχνη της τραγωδίας”
― Διακοπή ηλεκτρικού με τον Γιάγκο Ανδρεάδη
“Εκκλησιάζουσαι” του Αριστοφάνη

Τετάρτη 8/10, 12.00 - 15.00 “Με την ψυχή στο στόμα”
― Γαστρονομικές διαδρομές - Διαγωνισμός μαγειρικής

Πέμπτη 9/10, 6-9μ.μ. “Zήσαν αυτοί καλά... κι εμείς;”
― Η θεραπευτική δύναμη του μύθου και του παραμυθιού, με
την Αγγελική Τσιαξίρη

Ποιητική βραδιά
στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέμπτη
9 Οκτωβρίου και ώρα 7μ.μ. αρχίζει και πάλι τις καθιερωμένες πνευματικές του συναντήσεις, στο Ξενοδοχείο Κόγκο Παλλάς (Λεωφ. Ποσειδώνος 81Α)
Γλυφάδα. Θέμα: Ποιητική βραδιά.

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥΛΙΩΝ 2014: Υγρότοπος Βραυρώνας Αττικής

«Ο συναρπαστικός κόσμος της μετανάστευσης»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
προσκαλεί στην Ευρωπαϊκή
Γιορτή Πουλιών, που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία,
την
Κυριακή 5 Οκτωβρίου και
ώρες 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ.
στον προαύλειο χώρο του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Βραυρώνας.
«Ο συναρπαστικός κόσμος
της μετανάστευσης» είναι
το θέμα της φετινής διοργάνωσης που στοχεύει στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την
προστασία των μεταναστευτικών πουλιών και των βιοτόπων που χρησιμοποιούν
κατά τις μεταναστευτικές
τους διαδρομές.
Στην προστατευόμενη περιοχή του υγροτόπου της
Βραυρώνας, όπου βρίσκουν
καταφύγιο
περισσότερα

από 200 είδη πουλιών, όσοι
συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία
να περάσουν μια ξεχωριστή
ημέρα στη φύση παρατηρώντας τα πουλιά του υγροτόπου και συμμετέχοντας
σε πλήθος δράσεων.

Χορωδία
στο Πρώην Κάμπινγκ Βούλας.
Kάθε Πέμπτη 19:30- 21:00
θα γίνονται μαθήματα
χορωδίας!
Ελατε να τραγουδήσουμε
μαζί!
Επικοινωνία:
Τηλ.: 6973063821
Email: christy1985.mus@hotmail.com

Χριστίνα

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή
των Πουλιών είναι ένα ετήσιο γεγονός που λαμβάνει
χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου σε περισσότερες από 30 χώρες
και συντονίζεται από την
παγκόσμια ομοσπονδία πε-

ριβαλλοντικών
οργανώσεων για την προστασία
των πουλιών BirdLife International.
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και
ώρες 10:00 – 13:00, γιορτάζουμε στον υγρότοπο της
Βραυρώνας!
(προαύλειος
χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας)
Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης περιλαμβάνουν:
― Παρατήρηση Πουλιών
― Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για τα παιδιά
― Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας
― Απελευθέρωση πουλιών
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης
Άγριας
Ζωής
ΑΝΙΜΑ

“ΕΡΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ”
ΜΑΡΙΛΥΝ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
Κυκλοφορεί προσεχώς από τον εκδοτικό οίκο «Σπανός-Βιβλιοφιλία» το
βιβλίο της Μάριλυν Μανουσάκη,
«Ερωτικά ταξίδια» στη νέα σειρά
Σύγχρονης Λογοτεχνίας «Αφροδίτη».
Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου
θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου, 8 το
βράδυ στο κτήμα Αλεξανδράτου
(οδός Κ. Καραμανλή 29, σύνορα Μελίσσια – Κηφισιά). Προλογίζει ο Μανούσος Μανουσάκης – Σκηνοθέτης.
Παρουσιάζουν ο Αλέξης Μανθεάκης
– Επικοινωνιολόγος και η Νόνη Δούνια – Παρουσιάστρια. (Μόνο με προσκλήσεις).
Η ιστορία της Μανταλένας, της όμορφης,
ανέμελης, αισιόδοξης Μανταλένας, είναι
μια ιστορία γεμάτη έρωτα, ταξίδια και
απρόβλεπτα γεγονότα. Πιστεύει ακράδαντα ότι το μυστικό της αιώνιας νεότητας είναι η σφραγίδα του έρωτα σε κάθε
σκέψη, κάθε βλέμμα, κάθε κίνηση, στην
αναζήτηση νέων εμπειριών. Πρωτεύουσες, μικρές πόλεις, κοσμοπολίτικα νησιά
αποτέλεσαν το σκηνικό για τις ερωτικές
της αναζητήσεις. Η νεαρή ηρωίδα τόλμησε, έζησε αχόρταγα τις όμορφες στιγμές που της προσφέρθηκαν και άγγιξε
την ευτυχία και την πληρότητα. Ο αναγνώστης θα παρασυρθεί, θα ονειρευτεί,
θα αναπολήσει δικές του στιγμές ή θα

ταυτιστεί μαζί της και θα παρασυρθεί σε
ταξίδια μακρινά και γεμάτα περιπέτειες.
Η Μάριλυν Μανουσάκη γεννήθηκε στην

Κηφισιά. Σπούδασε στο Deree College Διοίκηση, marketing και Δημόσιες Σχέσεις.
Εργάστηκε στον τομέα των Δημόσιων
Σχέσεων της τουριστικής βιομηχανίας και
ως διοργανώτρια εκδηλώσεων και διεθνών συνεδρίων. Επί σειρά ετών υπήρξε
θετή μητέρα στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.
Τίτλος: Ερωτικά ταξίδια
Συγγραφέας: Μάριλυν Μανουσάκη
Έκδοση: Σπανός – Βιβλιοφιλία
Σχήμα: 21Χ14 εκ. Σελίδες: 152
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων.

ΕΒΔΟΜΗ

Ας ξαναμιλήσομε περί μουσικής
με τον Θεοδόση Τάσιο
Mια αλλιώτικη διάλεξη με τον χαρισματικό ακαδημαϊκό Θεοδόση Τάσιο, θα εξελιχθεί την Τρίτη 14
Οκτωβρίου στις 6μ.μ. στο Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη, με κόστος συμμετοχής 5 €. Αν είναι μεμονωμένο διάλεξη 10€.

Ένας φιλοσοφικός διάλογος ανάμεσα στο σημαντικό στοχαστή, μηχανικό, ακαδημαϊκό, αρθρογράφο
και συγγραφέα, Θεοδόση Τάσιο, και το Διευθυντή
του Ιδρύματος Θεοχαράκη, Φώτη Παπαθανασίου.
Συζητούν για την ουσιώδη «φύση» του μουσικού
ενεργήματος, το αναμενόμενο ατομικό και κοινωνικό όφελος, τη μουσική εκπαίδευση, τη σχέση της
μουσικής με τη ζωγραφική και τις πιθανές θεραπευτικές της ικανότητες.
Η διάλεξη είναι δίωρης διάρκειας (18:00-20:00).
Β & Μ Θεοχαράκη Λ. Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο ΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΑΝΟ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
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Γνωρίστε τα αρχαία της Βουλιαγμένης
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις
10.30 η “Εναλλακτική Δράση”, οργανώνει αρχαιολογική ξενάγηση
θα γίνει στα μνημεία της Βουλιαγμένης, που πρόσφατα ανακηρύχθηκαν
από
το
Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) σε
αυστηρά προστατευόμενες περιοχές. Η ξενάγηση είναι ενταγμένη
στον αγώνα να μην πουληθεί η
χερσόνησος
Συγκεκριμένα
Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τις
Αλές (Αλυκές), από τις οποίες
πήρε το όνομά του ο Αρχαίος
Δήμος Αλών Αιξωνίδων και ταυτόχρονα αποτελούσαν πολύ σημαντική πηγή εσόδων για τον
αρχαίο δήμο. Θα ξεναγηθούν στον
αρχαίο δρόμο που πρόσφατα έφεραν στο φως οι ανασκαφές στο
δάσος στο Καβούρι, ο οποίος
ένωνε τις αλυκές με τον αρχαίο
δρόμο Αθηνών –Λαυρίου.
Στη συνέχεια θα ξεναγηθούν στον

πύργο της ελληνιστικής περιόδου
στο λόφο πάνω από το ναό του
Απόλλωνα. Από εκεί θα κατέβουν
στην οικία του ιερέως, όπου διέμεναν οι ιερείς του αρχαίου ναού
του Απόλλωνα Ζωστήρα.
Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στο
Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα και
την αρχαία δεξαμενή, που βρίσκονται πολύ κοντά στην παραλία
του ξενοδοχείου του Αστέρα.
Επειδή όλα τα αρχαία μνημεία
βρίσκονται μέσα στις δασικές
εκτάσεις της Βουλιαγμένης θα
γίνει ταυτόχρονα και περιβαλλοντική ξενάγηση για τη χλωρίδα του
δασικού οικοσυστήματος και την
ανάγκη προστασίας του δάσους
Την περιβαλλοντική ξενάγηση θα
κάνει ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος
Εμμανουήλ και την αρχαιολογική
ο ιστορικός Μάκης Σταύρου
Η ξενάγηση θα διαρκέσει περίπου
2 ώρες. Όσοι πάρουν μέρος στην
ξενάγηση καλό είναι να φορούν

Η αυλαία του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη Δήμου Παλλήνης» κλείνει στις 11 Οκτωβρίου με το

Βραδιά παραδοσιακών χορών στη Βάρη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

O Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει βραδιά παραδοσιακών
χορών, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο
Βάρης (Δημοτικό Σχολείο, οδού Αττιδος).
Συμμετέχουν ο Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης
ο Πολιτιστικός και Πνευματικός Σύλλογος Σκάλας Ωρωπού και το Κέντρο Ελληνικής Τέχνης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

― ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/10, 20.00:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η
ΧΡΥΣΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (τραγούδι), Ο ΤΖΙΑΓΚΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ (τραγούδι) ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΙΑΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ
(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ), (Κλειτάρχου και
Αριστείδου).

Τέχνες που χρησιμοποιείται το
μυαλό και τα χέρια ακολουθούν
Στην σύγχρονη εποχή οι τέχνες δεν γίνονται μόνο με τα
χέρια. Γεννήθηκαν οι τέχνες που το μυαλό είναι αυτό
που κυριαρχεί και τα χέρια απλά υπηρετούν την ιδέα. Στο
Νότιο έχουν μια σειρά μαθηματών, "με το μυαλό", όπως
τα ονομάζουν και ξεκινάνε τον Οκτώβριο.
Τα μαθήματα, απευθύνονται από τα εφηβικά μυαλά, όπου
οι ιδέες είναι γεμάτες φρεσκάδα, μέχρι τις πιο ώριμες
ιδέες, όπου δεν υπάρχει όριο στην ηλικία.
― Δημιουργική Γραφή
― Ραδιοφωνικός παραγωγός
― Ορθοφωνία
― Κινηματογράφος
― Φωτογραφία
Νότιος. Χώρος Τέχνης & Δράσης
Βασιλέως Παύλου 108, 16673 Βούλα
Τηλέφωνο: 213 0 25 1001 - e-mail: notios@notios.gr

Yποβρύχιος καθαρισμός
στο Ακρωτήριο Λομβάρδα,
στο Λαιμό Βουλιαγμένης
Εθελοντικό υποβρύχιο καθαρισμό του βυθού στο
Ακρωτήριο Λομβάρδα, στο Λαιμό της Βουλιαγμένης
διοργανώνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 10.30
π.μ. ο Σ.Ε.Α. ΤΗΘΥΣ σε συνεργασία με την HELMEPA
- Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού
Καθαρισμού Ακτών 2014».
Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και
η επισήμανση της οικολογικής αξίας της παράκτιας
ζώνης, της θάλασσας και του βυθού μας αλλά και η
διάδοση του εθελοντισμού.
Ο Δήμος καλεί όλους του δημότες και κατοίκους της
περιοχής να δείξουν έμπρακτα την ευαισθησία τους
για το περιβάλλον με τη συμμετοχή τους στις δράσεις
αυτές.

αθλητικά παπούτσια διότι θα περπατήσουν στο λόφο, στο δάσος
Θα συναντηθούν στις 10.30 το
πρωϊ στη συμβολή των οδών Λητούς και Καβουρίου, στο Καβούρι
κοντά στον πυροσβεστικό σταθμό
Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα
Θεοδωρίδου 6982209948 ή στο
email ena.drasi@gmail.com

Εκδηλώσεις για
παιδιά στο Κορωπί
4.10 Σάββατο και ώρα 12.00
Πειραματικές Πλαστικές Τέχνες
για Παιδιά με το Βασίλη Θαλασσινό. Εργαστήρι μικροκατασκευών
για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6
χρονών). Ερεθίσματα για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων.

11.10 Σάββατο και ώρα 12.00
«Ο φαντασμένος Λούης»
Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδου
Ο Λούης ο λαγός θέλει το λαχανόκηπο μόνο δικό του. Όμως μερίδιο σ’
αυτόν ζητάει κι ο τυφλοπόντικας Λαγούμης! Τη λύση θα δώσει ένας παράξενος αγώνας...
Εκδόσεις
Σαββάλας

Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί • Τηλ./fax. 210 60 20 515
e-mail: kalomoiraprofi@gmail.com

«Μάνος Χατζιδάκις
20 χρόνια χωρίς…»
Tην Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα
της Συνιδιοκτησίας Παιανίας (Σπ. Αγγελή 14 Παιανία), θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα-συναυλία
με τίτλο: «Μάνος Χατζιδάκις 20 χρόνια χωρίς…»
Αποσπάσματα από τον Μεγάλο Ερωτικό, τον Ματωμένο Γάμο και τα Εμπορικά θα ερμηνεύσει η μεσόφωνος Μιράντα Γεωργάκη, ενώ στο πιάνο θα
την συνοδεύει η Πόπη Μαλαπάνη.
Θα παρουσιαστεί η ζωή και το έργο του μέσα από
κείμενα και φωτογραφίες. Τιμή εισιτηρίου 5 €
Τα έσοδα θα διατεθούν για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παιανίας-Γλυκών Νερών.
Κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλ. 2106020026
/6974380541
Την εκδήλωση οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Παιανίας.

ΕΒΔΟΜΗ
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Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στα 3Β
λουμε. Δεσμεύομαι προσωπικά
ότι θα έρθει στο Δημοτικό συμβούλιο και αυτό θα αποφασίσει
αν θα στείλουμε προτάσεις ή θα
μείνουμε έξω από τα συρματοπλέγματα να ρίχνουμε πέτρες»

Με μεγάλο αριθμό θεμάτων συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β τη Δευτέρα
29/9.
Προ ημερησίας αναφέρθηκαν συνοπτικά οι
επικεφαλής των συνδυασμών σε θέματα
της επικαιρότητας.
Κοινωνικό φροντιστήριο να δημιουργήσει ο
Δήμος, πρότεινε ο δημοτικός σύμβουλος
Δημοσθ. Δόγκας και να μη γίνεται μεμονωμένα από διάφορους Συλλόγους, όπως έχει
ανακοινωθεί από το Κάμπινγκ Βούλας.
Για το παραλιακό μέτωπο ρώτησε ο Κ. Πασακυριάκος, αν συμπλέει ο δήμαρχος με
τους υπόλοιπους δημάρχους και τί προτίθεται να κάνει.
Ο δήμαρχος απάντησε: «Σαφώς και δεν συμπλέουμε και με τους 7 δημάρχους. Εχουμε
αποδεχτεί τη λογική να μην πηγαίνουμε ένας
- ένας για να μην περάσει κάτι που δεν θέ-

«Βάρη – Βούλα- Βουλιαγμένη:
Ο τόπος και οι άνθρωποι από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα»
H Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης -Βούλας –Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της δράσης της για την υπεράσπιση του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, σας καλεί στην εκδήλωση- συζήτηση που
διοργανώνει στις 12 Οκτωβρίου στην Πνευματική Εστία
Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης,
Βούλα), στις 7μμ. με θέμα: «Βάρη – Βούλα- Βουλιαγμένη:
Ο τόπος και οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Ομιλήτρια θα είναι η αρχαιολόγος Μαρία ΚασίμηΣούτου, επίτιμη Προϊσταμένη Τεκμηρίωσης Αρχαιοτήτων
και ανασκαφέας της περιοχής.
Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και συζήτηση.

Την ανάγκη να βρεθεί άμεσα
λύση στο θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου
έθεσε ο Κ. Πασακυριάκος τονίζοντας ότι: ο Δήμος μας είναι
από τους ελάχιστους δήμους
που έχει αφήσει εκτός παιδικών σταθμών εκατοντάδες
παιδιά. Αν και έχουν εγκριθεί
περίπου 500 αιτήσεις τα 400
παραμένουν εκτός.
Βέβαια, μάλλον ευχή έκανε ο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της
Φτώχειας στις 17 Οκτωβρίου ο Δήμος Παλλήνης διοργανώνει διήμερο δράσεων αλληλεγγύης.
Το διήμερο περιλαμβάνει για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, Συναυλία Αλληλεγγύης, στις 20.00 μ.μ. στο Μουσικό Σχολείο
Παλλήνης με την Ορχήστρα «Μίκη Θεοδωράκη» και τους:
Γεράσιμο Ανδρεάτο, Καλλιόπη Βέττα, Ηλία Ζούτσο, Βασίλη
Λέκκα, Γιώτα Νέγκα και η Μπέττυ Χαρλαύτη.
Στην ίδια εκδήλωση θα βραβευθούν οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και οι
Εθελοντές Καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της
σχολικής χρονιάς 2013-2014. Αντί εισιτηρίου, θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας και φάρμακα για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου Παλλήνης αντίστοιχα.
Για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου προβλεπεται Ολοήμερο
Χαριστικό - Ανταλλακτικό Παζάρι (10.00 εως 18.00) στο
χώρο στάθμευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, Λ. Λεονταρίου (δίπλα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης), όπου
θα ανταλλάσσονται ή θα χαρίζονται είδη ένδυσης, υπόδησης, βιβλία, cd, είδη οικιακής χρήσης σε καλή κατάσταση.

Εκοψαν από τα τρία
το μακρύτερο!
To Δ.Σ. ασχολήθηκε με 15 θέματα που αφορούσαν κοπή πεύκων και στις τρεις ενότητες του Δήμου. Δέντρα που είχαν ξεραθεί,
δέντρα καταπράσινα που ενοχλούσαν, αλλά
και κάποια που έγερναν.
― Από τα τρία το μακρύτερο να κόψουμε.
― Να κοπεί το κεντρικό, το πιο μακρύ
― Συμφωνούμε να κοπεί το μεσαίο
Ο διάλογος διεμείφθη στο Προεδρείο του
Δ.Σ. και αφορούσε τρία πεύκα στην οδό
Βορρέου!

Αστεγα τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας
Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε
“γεφύρι της Αρτας” τη στέγαση του
6ου Νηπιαγωγείου Βούλας, αφού επί
ενάμισυ χρόνο περιφέρονται τα παιδιά
από το ένα κτήριο στο άλλο χωρίς να
έχει βρεθεί μέχρι σήμερα χώρος που
θα τα στεγάσει.
Την περυσινή χρονιά είχε απασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο πλείστες
φορές, με παλινωδίες και λάθος εκτιμήσεις. Και συνεχίζει να ασχολείται
αφού μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί
λύση.
Στη συνεδρίαση της 29/9/14, η στέγαση των παιδιών του 6ου Νηπιαγωγείου ήταν άλλη μια φορά θέμα!

Να θυμηθούμε τα περυσινά

Διήμερο Αλληλεγγύης από
τον Δήμο Παλλήνης

Κ. Πασακυριάκος γιατί ο δήμαρχος δήλωσε
ότι θα απορροφηθούν 277 παιδιά από τα
500 περίπου. Τα υπόλοιπα ...εκτός.

Να θυμίσουμε τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου συζητήθηκε διεξοδικά
το θέμα με πάρα πολλούς γονείς στο
ακροατήριο.
Το θέμα είχε αναλάβει η Επιτροπή Παιδείας. Πρόεδρος ήταν η Λυδία Αργυροπούλου (σημερινή πρόεδρος του
Δ.Σ.) η οποία παραιτήθηκε αρχές Καλοκαιριού/2013 (γιατί δεν μπορούσε
να συνεργαστεί και είχε βρει μεγάλες
αντιδράσεις από την Τεχνική Υπηρεσία, όπως είχε τότε ισχυριστεί). Την
προεδρία στη συνέχεια ανέλαβε ο
Νίκος Ζυγούρης, μηχανικός, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας τότε,
σήμερα της πλειοψηφίας, αλλά και
εκείνος παραιτήθηκε γιατί βρήκε τα
ίδια περίπου εμπόδια. «Επί εννέα
μήνες ασχολούμαστε με το θέμα και
δεν έχουμε προχωρήσει ούτε πόντο»,
είχε δηλώσει. Στη συνέχεια ανέλαβε ο
νεοφερμένος στο δημοτικό συμβούλιο
- τότε - Μαν. Δασκαλάκης, ο οποίος
έδειξε ένα πείσμα να το λύσει, αλλά
τελικά κι εκείνος δεν κατάφερε τίποτα!!!

“Να δώσετε εντέλεστε κύριε δήμαρχε
στις υπηρεσίες να προχωρήσουν στην
επισκευή”, είχε πεί τότε ο Γρ. Κωνσταντέλλος. Και πράγματι στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, έδωσε
“εντέλεστε” το Δημοτικό Συμβούλιο
στο δήμαρχο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η επισκευή του Νηπιαγωγείου για
να βρουν όλα τα παιδιά στέγη, αλλά
προφανώς σκόνταψαν στις ...υπηρεσίες του Δήμου.

Να στεγαστεί στο 1ο Δημοτικό
Και φθάνουμε σήμερα Οκτώβριος του
2014 και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο.
Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος πρότεινε το Νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθεί
σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, αφού πρώτα γίνουν οι
εργασίες που προβλέπονται προκειμένου να μπορεί να στεγαστεί εκεί το
σχολείο. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τη
δημιουργία τουαλετών, και τον διαχωρισμό του χώρου στο προαύλιο προκειμένου να είναι σε ξεχωριστό χώρο
τα παιδιά του δημοτικού με τα παιδιά
του νηπιαγωγείου.
Αντιρρήσεις εκφράσανε ο Σύλλογος
Γονέων του 1ου Δημοτικού, γιατί
όπως τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου Αρετή Πριοβόλου, «το 1ο Δημοτικό λειτουργεί ως πρότυπο και έχει
και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
που θέλουν ησυχία για να σκεφθούν
και να αποδώσουν. Θα δημιουργηθούν πάρα πολλά λειτουργικά προβλήματα» επεσήμανε και απόρησε
γιατί επιλέγουν αυτή τη λύση, λέγοντας ότι όταν πριν ένα χρόνο την είχε
προτείνει ο τότε αντιδήμαρχος Δημ.
Μπελετσιώτης και την είχατε απορρίψει εσείς κ. Γρ. Κωνσταντέλλο.
Αρνητική ήταν και η διευθύντρια του

6ου Νηπιαγωγείου, γιατί όπως είπε
«δεν μπαίνω στη λογική του πολέμου
μεταξύ των γονιών του 6ου και του
1ου».
Ο Κ. Πασακυριάκος ρώτησε αν υπάρχει κάποια μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που να λέει ότι είναι
κατάλληλος ο χώρος και πήρε αρνητική απάντηση.
Ο Δημ. Δόγκας διαφώνησε σημειώνοντας ότι: «αυτή η κίνηση ανοίγει
την κερκόπορτα για αλλαγή χρήσης
σε σχολικά συγκροτήματα». Μάλιστα
πρότεινε να γίνουν πρωινά και απογευματινά τμήματα που θα εναλλάσονται προκειμένου να λυθεί η
έλλειψη αιθουσών, κάτι που δεν ακούστηκε καλά.
Αναρωτιόμαστε γιατί δεν χρησιμοποιεί
ο σημερινός δήμαρχος το “εντέλεστε”
προς τις υπηρεσίες;
Τελικά η πρόταση για στέγαση στο 1ο
Δημοτικό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Μένει να δούμε αν και κατά πόσον θα
υλοποιηθεί, γιατί αποφάσεις έχουν
πάρει πολλές...
Στο μεταξύ ο Δήμαρχος δήλωσε ότι
έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου για το έτος 2015, ολοκληρωμένη μελέτη για την κατασκευή του
6ου Νηπιαγωγείου και η πρόβλεψη
είναι το σχολείο να βρει μόνιμη στέγη
εντός της επόμενης διετίας.

Να καταργηθεί ως 6ο!
Κι επειδή δεν τολμούν να το προτείνουν θα το προτείνουμε εμείς. Γιατί
δεν καταργείται το 6ο Νηπιαγωγείο ως
Σχολικό συγκρότημα και να μοιραστούν τα 25 παιδιά στα υπόλοιπα 5
Νηπιαγωγεία; Είναι ένα ερώτημα που
θέλει απάντηση.
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

«Ανθρωποι-Χρώμα +
Σίδερο 8»
Μέσα στην Ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Περάματος
10 -19 Οκτώβρη 2014
Ώρες λειτουργίας 12.00-21.00 καθημερινά

Η έκθεση πλαισιώνεται από συναυλίες, παραστάσεις
και συζητήσεις.
Για 8η χρονιά πραγματοποιείται η έκθεση εικαστικών «Άνθρωποι – χρώμα + σίδερο» στο Πέραμα, μέσα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, από 10 έως 19 Οκτωβρίου.
Στόχος της όλης διοργάνωσης να φέρει το έργο τέχνης
στο χώρο της εργασίας, να γνωρίσουν και να εμπνευσθούν
οι καλλιτέχνες από τον κόσμο της δουλειάς, να επικοινωνήσουν οι εργαζόμενοι με το καλλιτεχνικό έργο χωρίς διαμεσολαβητές. Στο Πέραμα που σήμερα μαστίζεται απο την
ανεργία και ερημώνει, συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ στο
χώρο της Ναυπηγικής βιομηχανίας, στο Πέραμα που βιώνει
σκληρά την καπιταλιστική κρίση, στο Πέραμα των αγώνων
και των ταξικών συγκρούσεων, οι καλλιτέχνες, μέσα στη
δίνη των προβλημάτων και τους περιορισμούς που απορρέουν από την εμπορευματοποίηση της τέχνης, από την πολιτική
Κυβέρνησης και ΕΕ απέναντι στην τέχνη,
προβάλλουν μαζί με τους εργαζόμενους και τους ανέργους το σύνθημα: «οι αγώνες είναι τέχνη του λαού και η
τέχνη όπλο του».
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Ενας μεγάλος πεζόδρομος συνδέει αθλητικές
και σχολικές εγκαταστάσεις στο Γέρακα
Μια ασφαλής και άνετη διαδρομή
μέσα στην πόλη, για ποδήλατο ή περίπατο, με κανόνες και προδιαγραφές
ασφαλείας, παραδόθηκε ολοκληρωμένη στους κατοίκους της Δημοτικής
Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, που περιλαμβάνει την «Ενοποίηση των αθλητικών, σχολικών και
κοινόχρηστων χώρων με δίκτυο πεζοδρόμων, καθώς και με χώρους περιπάτου και αναψυχής».
Πρόκειται για ένα έργο καλαίσθητης
ανάπλασης, που ξεκινάει από τη διασταύρωση των οδών Ιθάκης και Χίου
στο Γέρακα, μπροστά από το Δημαρχείο και καταλήγει στο 2ο Αθλητικό
Κέντρο Γέρακα (κολυμβητήριο – θερινό Σινεμά Γέρακας).
Στη διαδρομή σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις με βιοκλιματική
προσέγγιση (στο σχεδιασμό και στα
υλικά), στους αστικούς χώρους του πολεοδομικού κέντρου της ΔΕ Γέρακα, οι
οποίες στοχεύουν στη λειτουργική και
αισθητική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση των όρων διαβίωσης της
καθημερινότητας των κατοίκων, αλλά
και ένα σημείο αναφοράς, αναψυχής
και ήπιας άθλησης.
Κατά μήκος της διαδρομής έχουν τοποθετηθεί στύλοι ηλεκτροφωτισμού,
παγκάκια, ενώ έχουν φυτευτεί εκα-

τοντάδες δέντρα και θάμνοι με το
απαραίτητο σύστημα άρδευσης.

Αθλητικό πάρκο η πρώην
Αθηναϊκή τσιμεντοποιϊα
Σε «κόσμημα» για την περιοχή μεταμορφώθηκε το πάρκο που λειτουρ-

γούσε η τσιμεντοποιϊα «Αθηναϊκή»,
παραπλεύρως της Αττικής Οδού (Ηρακλείτου).
Στο χώρο του (Ο.Τ 375), λειτουργούσε
στο πρόσφατο παρελθόν εργοστάσιο
παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος.
Ομως από τη διακοπή της δραστηριότητας του εργοστασίου μέχρι πρόσφατα, ο συγκεκριμένος χώρος είχε

μετατραπεί σε πρόχειρη χωματερή...
Με τις κατάλληλες αναδιαμορφώσεις
(επιχωματώσεις, απομάκρυνση υλικών) μετατράπησε σε έναν από τους
ωραιότερους χώρους πρασίνου και
αναψυχής στην Αττική, ο οποίος σε τίποτα δεν θα θυμίζει την κατάσταση
που προϋπήρχε.

Στο πάρκο έχουν εγκατασταθεί ηλιακά
πάνελ και ανεμογεννήτρια αστικού χαρακτήρα για εκπαιδευτικούς λόγους,
αλλά και υπαίθρια όργανα γυμναστικής για ενήλικες.
Το έργο έχει ξεκινήσει προ «Καλλικράτη» όταν δήμαρχος Γέρακα ήταν ο
νυν δήμαρχος του καλλικρατικού
Δήμου Παλλήνης, Αθ. Ζούτσος.

Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια τα υγρά
απόβλητα από το Κορωπί
Συμμετέχουν με έργο τους 210 εικαστικοί καλλιτέχνες και
φωτογράφοι.
Η έκθεση πλαισιώνεται από συναυλίες, παραστάσεις και
συζητήσεις.
Ολοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς.
H έκθεση και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με συναυλία
αφιερωμένη στον Παλαιστινιακό Λαό.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΗ, 8μ.μ.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Κίνηση εικαστικών καλλιτεχνών «Πέρα(σ)μα»
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΥ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕΜΕΝ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ «ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ»
ΠΕΕΜΑΓΕΝ
Π.ΕΣ ΝΑΤ.

Τα υγρά απόβλητα που ασυνείδητοι είχαν πετάξει σε χωματόδρομο, κοντά στον προαστιακό
του Κορωπίου, απομακρύνθηκαν
από ειδικά συνεργεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η
απομάκρυνση κράτησε περίπου
μία εβδομάδα και τα υγρά ήταν
απόβλητα όξινης πίσσας. Η επιχείρηση, σε συνεργασία, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ, της Ελληνική Αστυνομίας
και του Δήμου Κρωπίας, ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου, με τη
μεταφορά των μολυσμένων χωμάτων και των νέων δεξαμενών
στις οποίες μεταγγίστηκαν τα
υγρά απόβλητα.
O υπεύθυνος του συνεργείου σε
συνάντηση με τον αντιδήμαρχο
Αντώνη Κορωνιά, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ενημέρωσε ότι θα ακο-

λουθήσει και νέα δειγματοληψία
από το έδαφος του αγροτεμαχίου
για την πλήρη επιβεβαίωση της μηδενικής μόλυνσης.
Τα υγρά απόβλητα όπως ελέχθη,

θα αποθηκευτούν προσωρινά και
θα εξαχθούν σε χώρα του εξωτερικού που έχει ειδική εγκατάσταση
για την διαχείριση τέτοιων αποβλήτων.
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Η υψηλότερη ανεργία της
Ε.Ε. στην Ελλάδα
Στο 27% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον
Ιούνιο από 27,1% τον Μάιο, παραμένοντας η υψηλότερη στην ΕΕ με δεύτερη την Ισπανία (24,4% με στοιχεία Αυγούστου), σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν στη δημοσιότητα τέλος Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνιο έφτασε τα 1,3
εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 23,8%, στις γυναίκες στο 31,1% και
στους νέους κάτω των 25 ετών στο 51,5%.
Αμετάβλητη παρέμεινε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον
Αύγουστο στο 11,5%, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε από 10,2%
σε 10,1%.

«ΟΟΣΑ: Μια χαμένη γενιά
σε Ελλάδα και Ισπανία»
«Η ανεργία των νέων έχει φθάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, ξεπερνώντας το 50% σε χώρες όπως η Ελλάδα
και η Ισπανία και είναι πραγματικός ο κίνδυνος να μιλάμε για μία χαμένη γενιά», τόνισε, σε ομιλία του, ο
Γ.Γ. του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία, στη Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
«Στην Ελλάδα και την Ισπανία, η ανεργία των νέων ξεπερνά το 50%», τόνισε ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ.
Επεσήμανε ακόμη ότι, η οικονομική κρίση έχει επιδεινωθεί, οι ανισότητες αυξάνονται, τροφοδοτώντας μία
κοινωνική κρίση και η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει μία κατακόρυφη πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς.

Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:
Αρχαία Ολυμπία: στον αρχαιολογικό χώρο
Από πάνω μας ο ήλιος κατακαίει. Η γυναίκα
μου με ανοιχτή την ομπρέλλα και εγώ, περνάμε στον χώρο των ανασκαφών και των
ευρημάτων.
Τήδε κακήσε πέτρες σπασμένες και σπόνδυλοι κιόνων ατάκτως ερριμμένοι, προσφέρονται για ανάπαυση και ανάσα. Εκεί
καθισμένοι ξένοι επισκέπτες, από παντού
προερχόμενοι, ανοίγουν χάρτες και βιβλία,
κρατούν σημειώσεις, θαυμάζουν το αρχαίο
κάλος. Τεντώνουν δεικτικά το χέρι και συνταυτίζουν σχεδιάγραμμα με πέτρες και
ακρωτηριασμένες κιονοστοιχίες.
Περιέφερα γύρω μου το βλέμμα. Ουδείς
φύλακας ή επιστάτης ή κομματικά διορισμένος σεκιουρίτης. Αλλωστε ήταν τρίτη
μεταμεσημβρινή. Και η σιέστα τώρα νόμιμη
στη συνέχειά της.
Παντού υπάρχουν ταμπελίτσες και πινακίδες, εφθαρμένες αλλά προσιτές σε πρώτη
αναζήτηση και ανάγνωση.
Τα λατρευτικά κτίσματα και τα της διοίκησης, είχαν οικοδομηθεί στον κεντρικό
χώρο, στην ιερά Άλτι, με διαχωριστικό τειχικό περίβολο επισήμανσης. Απ΄έξω τα κτίσματα και οι χώροι, ήσαν οι βοηθητικοί.
Με οδηγό τον χάρτη του χώρου στο χέρι,
προχωρούμε. Μετά την είσοδο, δεξιά μας
συναντάμε το Γυμνάσιο και την Παλαίστρα.
Το Γυμνάσιο ήταν ένα ορθογώνιο κτίριο, με
δωρικές στοές στις τέσσερις πλευρές του.
Κτίσμα του 2ου αιώνα π.Χ. διέθετε μεγάλη αυλή στο κέντρο του. Να σημειωθεί δε
ότι ο αθλητής, ένα μήνα πριν από τη συμμετοχή στον αγώνα, έπρεπε να είναι κατά
κάποιο τρόπο εσώκλειστος και να ασκείται
σε προγραμματισμένες ασκήσεις.

Η Παλαίστρα ήταν ένα τετράγωνο οικοδόμημα του 3ου αιώνα π.Χ. με αυλή περίστυλη και αποδυτήρια. Διέθετε ακόμη
“ελαιοθέσιον” δηλαδή χώρο που αλείφονταν με λάδι οι αθλητές και “κονιστήριο” για
να βάζουν άμμο ή σκόνη. Είχε χώρους προπόνησης και διδασκαλίας, μα και αίθουσες
ανταλλαγής απόψεων.
Πιο κάτω κτίσμα ορθογώνιο με το όνομα
Θεοκολεών ή Θεηκολεών, με περίστυλη
αυλή, με δωμάτια ενδιαίτησης των ιερέων.
Προχωρώντας αντικρύζομε το εργαστήριο
του Φειδία. Ένα μακρόστενο οικοδόμημα,
με σειρά κιόνων στο εσωτερικό του. Χτίστηκε γύρω στο 440 π.Χ.
Περί το 550 μ.Χ. κατά τα έτη του θρησκευτικού φανατισμού, στα διασωθέντα αρκετά
απομεινάρια του εργαστηρίου, στήθηκε
προκλητικά μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική
εκκλησία. Ακόμη βλέπει κανείς το όμορφο
τέμπλο της, διαχωριστικά να προϊδεάζει
στο το ιερό της. Το 1829, οι αρχαιολόγοι
ανασκαφείς ξεκαθάρισαν τους χώρους αρμοδιοτήτων της χριστιανικής διακονίας και
παγανιστικού εργαστηρίου. Στον αρχαίο
χώρο βρήκαν τις πήλινες μήτρες, που είχαν
δώσει τις πτυχές στο ιμάτιο του αγάλματος
του Δία. Ακόμη εργαλεία χειρός για την
επεξεργασία του χρυσού, κομμάτια από
ελεφαντοστούν, δεξαμενή υπόγεια ίσως ειδικής επεξεργασίας υλικών και μια οινοχόη,
κούπα δηλαδή με την αποκαλυπτική από
κάτω της επιγραφή «Φειδίου ειμί».
Εξω από τον περίβολο πάλι, το Λεωνίδαιο,
ένας ξενώνας με περίστυλη αυλή. Ακόμη
και το Βουλευτήριο, όπου η έδρα της Βουλής των Ηλείων. Εκεί έβγαινε η απόφαση
για τις ποινές και τις ενστάσεις των παρα-

Ενισχύεται με γιατρούς
το Κέντρο Υγείας Σπάτων
Πρόσληψη 900 επικουρικών γιατρών, ανήγγειλε το
Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι θα ενισχύσουν τις δομές
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).
Στο Κέντρο Υγείας Σπάτων θα προσληφθούν 4 γιατροί
(δύο παθολόγοι, ένας καρδιολόγος και ένας παιδίατρος).
Η δημοτική αρχή, όπως μας ενημερώνει ο νέος δήμαρχος Δημ. Μάρκου, «δεν θα σταματήσει να μάχεται προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και
ανεμπόδιστη 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Σπάτων, για την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων
του Δήμου μας».

βατών των αγώνων.
Φτάσαμε στη βορειοδυτική θέση του αρχαιολογικού χώρου, όπου η είσοδος του
πάλαι ποτέ περιβόλου της Άλτεως. Εντός
αυτής οικοδομήματα για τη λατρεία και τη
διοίκηση του ιερού.
Την πομπική είσοδο την πλαισίωναν δύο
τείχη, το ένα ελληνικό και το άλλο ρωμαϊκό.
Εκεί μέσα υπήρχαν το Πρυτανείο, που ήταν
η έδρα του ιερατείου το οποίο φρόντιζε
την ιερή φλόγα της εστίας του Κοινού των
Ηλείων.
Στο κέντρο σε περίοπτη θέση, ο ονομαστός ναός του Δία, με το άγαλμα το χρυσελεφάντινο του πρώτου των θεών. Τώρα
διασώζονται μοναχά οι βάσεις των κιόνων
του και κομμάτια ενίων σπονδύλων ριγμένων καταγής. Ο ναός είχε το ίδιο μέγεθος
με τον ναό του Παρθενώνα.
Μέσα στο άλσος και το Ηραίον, ο ναός λατρείας της ομώνυμης θεάς. Ο ναός αυτός
ανάγεται στην 2η π.Χ. χιλιετηρίδα και θεωρείται ο αρχαιότερος της Ολυμπίας. Ήταν
δωρικός εξάστυλος (6Χ16) μακρόστενος με
κιονόκρανα διαφορετικού σχήματος το ένα
από το άλλο. Διασώζονται τώρα ακρωτηριασμένοι 34 κίονες και 19 κιονόκρανα.
Μέσα στον σηκό του ναού ήταν στημένο το
άγαλμα τού Ερμή του Πραξιτέλους. Το τοιχίο του σηκού, δηλαδή του ιερού του
ναού, διασώζεται σε ύψος ενός μέτρου.
Προφανώς αυτό διέσωσε το άγαλμα, όταν
κατέπεσαν οι τοίχοι και η οροφή. Μέσα στο
ιερό, βλέπομε το βάθρο του αγάλματος να
υπάρχει ακόμη. Η οροφή του ναού εκαλύπτετο με κεραμίδια. Οι άκρες της κορυφής
της κεραμοσκεπής, κατέληγαν στα Ακρωτήρια του Ηραίου, δηλαδή δίσκους μεγάλους στις απολήξεις των αετωμάτων, με
έκτυπα και γραπτά κοσμήματα. Τα Ακρωτήρια αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά των ναών
της Ήρας. Η αφή της Ολυμπιακής φλόγας
βρίσκεται στο βωμό του Ηραίου.
Δυτικά του ναού της Ήρας, το Φιλιππείο,
το οποίο σεβάστηκε ο χρόνος και τα ανθρώπινα μίση και έτσι διατηρείται σε καλή
κατάσταση. Είναι το μοναδικό σε αρχιτεκτονική κυκλικό οικοδόμημα μέσα στην
Άλτι. Αφιερώθηκε από τον Φίλιππο Β΄ μετά
τη νίκη του στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ. και
αργότερα αποπερατώθηκε από τον γιο του
Μεγάλο Αλέξανδρο. Στέγαζε δε στο εσωτερικό του, τα χρυσελεφάντινα αγάλματα

της οικογένειας του Φιλίππου, καλλιτεχνημένα από τον γλύπτη Λεωχάρη. ΄Ηταν τα
αγάλματα των Φιλίππου, Αλεξάνδρου,
Ολυμπιάδος, Αμύντα και Ευρυδίκης, όλα
τοποθετημένα σε βάθρο ημικυκλικό.
Ακολουθούν το Νυμφαίο, υδραγωγείο ευγενικά δωρισμένο από τον πολύ Ηρώδη τον
Αττικό το έτος 150 μ.Χ. για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία, από την οποία έπασχε ο
χώρος.
Σε συνέχεια το Μητρώο, ένας ναός δωρικός αφιερωμένος στη Ρέα και το Πελόπειο.
Εκεί κοντά οι Θησαυροί, μικρά οικοδομήματα, αφιερώματα των Αποικιακών Ελληνικών πόλεων, μετά από πολεμικές νίκες.
Προχωρούμε κατευθυνόμενοι νότια, προς
το αγωνιστικό Στάδιο.
Περνάμε την Στοά της Ηχούς. Η Στοά αυτή
ήταν προσανατολισμένη προς βορρά, και
έφτανε στις ρίζες του Κρονίου λόφου. Η
Στοά αποτελούσε το διαχωριστικό όριο της
Άλτεως προς το Στάδιο. Ονομάστηκε δε
έτσι, επειδή ήταν “Επτάηχη” και “Επτάφωνη” δηλαδή ο ήχος της σε αντίλαλο επαναλαμβανόταν επτάκις. Το εσωτερικό των
τοίχων της ήταν διακοσμημένο με ζωγραφικούς πίνακες, εξ ού πάλι και η άλλη της
ονομασία “Ποικίλη Στοά”. Είχε δε μήκος
που έφτανε τα 97,7 μέτρα και πλάτος τα
9,8 μέτρα,. Δυτικά έφερε 44 κίονες δωρικού ρυθμού και κατέληγε σε αψίδα, την
Κρύπτη, που ήταν η είσοδος προς το Στάδιο. Η Κρύπτη σήμερα διασώζεται σε πολύ
καλή κατάσταση.
Αριστερά, προς τη μεριά του λόφου οι
Ζάνες, δηλαδή αγάλματα του Διός (Ζεύς,
πληθ. Ζάνες). Αυτά είχαν γίνει από τα πρόστιμα των ποινών που είχαν επιβληθεί σε
παραβάτες αθλητές των κανόνων των αγώνων. Στα βάθρα ήταν αναγραμμένα σε δημόσια ανάγνωση και θέα και στιγματισμένα
εσαεί, τα ονόματα των παραβατών. Αυτά τα
διάβαζε ο κάθε αθλητής για γνώση και συμμόρφωση προτού περάσει στο Στάδιο για
τον αγώνα του. Στο Στάδιο καθίσματα υπήρχαν μόνο για τους Ελλανοδίκες. Οι θεατές
κάθονταν καταγής σε επικλινή περιφερικό
χώρο και παρακολουθούσαν τα αγωνίσματα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Η βιβλιογραφία στο τέλος
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

“Εγώ σώζω ανθρώπους,
όχι τράπεζες”
Ισπανός πυροσβέστης αρνήθηκε να συμμετάσχει στην
έξωση 85χρονης γυναίκας που έχανε το σπίτι της γιατί
δεν είχε να πληρώσει το στεγαστικό δάνειο.
Ο Ρομπέρτο Ρίβας δεν έσπασε την κλειδαριά της πόρτας, όπως πήρε εντολή από τους ανωτέρους του και
τιμωρήθηκε με πρόστιμο 600 ευρώ. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποθεώθηκε από τους
συναδέλφους του και από τους απλούς πολίτες.
“Εγώ σώζω ανθρώπους, όχι τράπεζες” ήταν η απάντησή του στο δικαστήριο.
Να τα βλέπουν οι δικοί μας εργαζόμενοι στα σώματα
ασφαλείας και στην Αστυνομία, μπας και “ανοίξει το
μάτι τους” που έχουν γίνει ζόμπι και χτυπάνε αδιάκριτα ότι εντολή και αν πάρουν...

Ψήφο ...καρέκλας
Η συγκυβέρνηση με την έναρξη της χειμερινής Βουλής
και αφού το θερινό τμήμα πέρασε όλο το βόδι των φορομπηχτικών και καταστροφικών νόμων για το περιβάλλον με 50 βουλευτές, που στο νομοσχέδιο του ΕΝΦΙΑ,
επειδή υπήρχαν διαφωνίες αντικατέστησε γύρω στους 8
στην ψηφοφορία!! θα ζητήσει - λέει - ψήφο εμπιστοσύνης.
Αυτό με τον Τοτό το ξέρετε;
Πόσοι από τους κατέχοντες βουλευτική έδρα από Ν.Δ.,
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ. θα επανεκλεγούν; Τρίζουν οι καρέκλες για τη μεγάλη πλειοψηφία.
Οπότε ποιος θα καταψηφίσει την παρούσα Βουλή για να
βρεθεί ...άνεργος στο δρόμο;
Ψήφος καρέκλας είναι και όχι
ψήφος εμπιστοσύνης. Την εμπιστοσύνη την έχουν χάσει
προ πολλού. Οταν πηδήσανε
τις κόκκινες γραμμές, έβαλαν
φαρδιά - πλατιά τις υπογραφές και αλυσόδεσαν τη χώρα,
την κατέστησαν κατεχόμενη
και το λαό της δέσμιο σε χρέη που θα πληρώνουν και τα
εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας.

Ψήφο εμπιστοσύνης αν είχαν τσίπα δημοκρατικής ευαισθησίας θα τη ζητούσαν από τον ελληνικό λαό.
Μπρρρρρρ

Μητσοτάκης - Χριστοφιλοπούλου
το τέλειο δίδυμο
Ποιος θα πίστευε ότι το νέο σετ μαξιλαροθήκης θα
ήταν το δίδυμο Μητσοτάκης - Χριστοφιλοπούλου.
Εχουν τακιμιάσει απίστευτα και τρέχουν χέρι - χέρι να

δουν από πού θα πετάξουν εργαζόμενους στο δρόμο
για να είναι τα καλά παιδιά της Μέρκελ και της τρόικα!
Μια εικόνα χίλιες λέξεις, με μπλε και πράσινους κόκους...

Όταν «θα κατεβούμε στον ομαλό ...»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Η ελπίδα για την Ελλάδα δεν βρίσκεται στα ψυχοπαθολογικά δείγματα που παιανίζουν ως ύψιστη εθνική
αναγκαιότητα ...την ανασυγκρότηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Δεν θερμαίνεται στα δάκρυα των ανεγκέφαλων νεαρών που εκστασιάστηκαν επί τη θέα ενός λούμπεν
φρόκαλου των αμερικανικών δισκογραφικών εταιρειών, της επαλλήλως σοβατισμένης Lady Gaga. (Τα
καημένα τα παιδιά!). Η ελπίδα δεν κατοικεί στα κομματικά οπιοποτεία της Συγγρού και της Ιπποκράτους,
ούτε στο υπό κατεδάφιση ρίμελ της φράου Μέρκελ.
Δεν βρωμίζεται η ανάσα της Ελλάδας στη ρυπαρή ειδησεογραφία των megaλων Μ.Μ.Ε, δεν αντλεί νάματα από τα ποταπά ιδεώδη των δήθεν επενδύσεων,
τα αλαλάζοντα κύμβαλα των «σωτήρων» της νύχτας,
που δέκα φυλακές Κορυδαλλού θα ήταν λίγες να
τους χωρέσουν.
Η ελπίδα της Ελλάδας είναι στο τέλος της τιμωρίας
και στους λίγους. Πολύς δρόμος ακόμα ως εκεί. Μετά
την Ύβρη, έρχεται αναπόφευκτη η Τιμωρία. Δυό γενιές υβριστών μετά την Μεταπολίτευση. Άριστο
δείγμα της πρώτης η φωνή «Εδώ Πολυτεχνείο», που
τώρα κοάζει «εδώ το καλό πρακτορείο της Monsando
και των μεταλλαγμένων».
Τιμωρούμεθα διότι αδιαφορήσαμε. Διότι ανεχθήκαμε
και συναλλαγήκαμε με Λαλιώτες και Τσοχατζόπουλους, Ζαχόπουλους, Λιάπηδες και Πάγκαλους. Τιμωρούμεθα διότι ο καλός μπαμπάς δίδασκε τ’ αγοράκι
του ότι οι γυναίκες είναι γκόμενες, κατάλληλες μόνο
γιά ένα πράγμα και η καλή μαμά έφερνε περιχαρής
το κοριτσάκι της στο μεγαλοκατάστημα με τα γυναικεία είδη, να το ντύσει και να το μακιγιάρει σαν πορνίδιο. Κι επειδή οι καλοί γονείς ήταν προοδευτικοί
άνθρωποι, φρόντισαν να μην περνούν τα παιδιά τους

ούτε απ΄ έξω από εκκλησία. Τώρα που τα βλαστάρια
τους λένε στους καλούς γονείς «άει γ......», πολύ θλίβονται οι προοδευτικοί άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον
ανέθρεψαν ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους, με
την ίδια ακριβώς ελευθερία εκφράσεως που έχει ο
σκύλος όταν αποπατεί ή συνουσιάζεται.
Πρόκειται γιά τους ίδιους ακριβώς γονείς που σήμερα
προτρέπουν τα παιδιά τους «φύγε να γλιτώσεις», αλλά
παραλείπουν να προσθέσουν «φύγε να γλιτώσεις από
τα σκ..ά που ετοιμάσαμε γιά σένα». Πρόκειται γιά τους
ίδιους «Έλληνες» που έκλεισαν το σπίτι των υπολοίπων, ψηφίζοντας μνημονιακά πρακτορεία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τώρα που οι εκλεκτοί
τους εθνοπατέρες τούς ληστεύουν ασύστολα με τον
ΕΝΦΙΑ, τώρα θυμήθηκαν ν’ απειλούν θεούς και δαίμονες και να καταφέρονται κατά πάντων, εκτός του χρυσού τους του εαυτούλη, διότι είναι όντως αλγεινότατο
να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και ν’ αναφωνήσεις με συντριβή «μα πόσο μακάκας είσαι;».
Πάλι οι λίγοι θα κληθούν να βγάλουν το φίδι από την
τρύπα. Και νά ’ταν μία η τρύπα, θα ήταν σχετικά εύκολο το εγχείρημα. Αλλά γεμίσαμε φίδια. Από τον
«σοβαρό» κύριο της διπλανής πόρτας, που δηλώνει
αγανακτισμένος με την παλιοκατάσταση –που ψήφισε και θα ξαναψηφίσει- μέχρι τους σοβαροφανείς
έρποντες και υφέρποντες «σωτήρες» που κάνουν ότι
μπορούν γιά να σώσουν τα όνειρα της φράου Μέρκελ γιά την γερμανική αποικία της Griechenland.
Από που να γλιτώσεις; Ανοίγεις το ραδιόφωνο και
ακούς κάτι κουρδισμένα φλωρόπαιδα που παριστάνουν τους δημοσιογράφους, να εξεμούν οδηγίες μεταναστεύσεως παράλληλα με την καταγέλαστη
πεποίθησή τους ότι μπήκαμε αμετάκλητα στον δρόμο

της ανάπτυξης. Βγάζουν στον αέρα και κάτι μιλημένους, να διαλαλούν πόσο εύκολα βρήκαν δουλειά στη
Γερμανία, με άριστες συνθήκες και προοπτικές. Βρυκολάκιασε εκείνη η παλιά αρλούμπα του κατά τ’ άλλα
υπέροχου Έλληνα Παναγιώτη Κανελλόπουλου «Η μετανάστευσις είναι ευλογία διά τον τόπον». Κατάρα
είναι κι εθνική αιμορραγία κι αν υπήρχε ίχνος φιλότιμου σε πρωθυπουργό, υπουργούς και βουλευτές της
συγκυβέρνησης θα έπρεπε να κάνουν «χαρακίρι» ή επί τω ιαπωνικώς κοσμιότερον- «σεπούκου». Σημειολογικώς αρμόζον στους ανωτέρω, ότι το χαρακίρι
γίνεται στη ρημάδα την κοιλιά.
Θα μείνουμε λίγοι; Δεν πειράζει. Πάντοτε λίγοι είμασταν.
Και γιά να το πω ωμά: Όσοι δεν γουστάρουν αυτόν
τον τόπο, όσοι έπαθαν «βαβά» και μιξοκλαίνε, όσοι
πιστεύουν ότι «όπου γης και πατρίς» και δεν έχουν τ’
άντερα να ματώσουν και να ματωθούν γιά την Ελλάδα, στο καλό και να μας γράφουν. Δόξα τω Θεώ,
στους ποταμούς αιμάτων που θεληματικά προσφέρθηκαν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε σταγόνα από
αίμα φλώρου.
Όταν θα κατεβούμε στον ομαλό, στην στράτα των
Μουσούρων, να κάμωμε μάνες δίχως γιούς, γυναίκες
δίχως άντρες –γειά σου κυρ εισαγγελέα- θα είμαστε
μάλλον λίγοι στην αρχή. Αλλ’ ύστερα θα έρθουν μαζί
μας όσες και όσοι δεν μπορούν ν’ ανασάνουν παρά
μόνο θυμάρι και λιοτρίβι, ελάτι κι αρμύρα πελαγίσια.
Θα έρθουν μαζί μας όσες και όσοι ακόμα σταυρώνουν
το ψωμί στο τραπέζι, όσες και όσοι δεν «πηδάνε» το
ταίρι τους αλλά το λατρεύουν ψυχή τε και σώματι.
Λίγοι; Πάντοτε λίγοι είμασταν, μη σκιάζεστε.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παγκόσμια ημέρα των ζώων
4 Οκτωβρίου
Ζώα! Όμορφα, έξυπνα, υπέροχα πλάσματα
που συγκατοικούν στον πλανήτη μας.
Κι όμως οι κανόνες συγκατοίκησης δεν
είναι δίκαιοι καθώς φαίνεται, αφού εκτιμάται ότι κάθε χρόνο εξαφανίζονται, 100 έως

ότι γίνονται προσπάθειες. Δεν είναι λίγα τα
περιστατικά βίας προς τα ανυπεράσπιστα
ζώα συντροφιάς, που κάνουν την εμφάνισή
τους στην κατά τα άλλα ευαισθητοποιημένη
κοινωνία μας.

Μητέρες που αναλαμβάνουν την ανατροφή
μωρών, διαφορετικών ειδών. Ζώα που θρηνούν για το σύντροφό τους. Σκυλιά που
προστατεύουν τα παιδιά από την λεκτική ή
την σωματική βία μπαίνοντας στη μέση.
Ζώα που ταΐζουν στο στόμα το φιλαράκι
τους. Ζώα που αναζητούν επίμονα το χάδι
και την προσοχή του ανθρώπου. Αισθάνονται όπως κι εμείς, θέλουν να νιώθουν αγάπη
όσο κι εμείς.
Αλλά και ζώα surfers, ζώα χορευτές, τραγουδιστές και ηθοποιοί.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Θα μου
1.000 είδη ζώων ανά εκατομμύριο.
Η κυριότερη ανθρωπογενής αιτία εξαφάνισης των ειδών στην εποχή μας, είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων των ζώων και
των φυτών, καθώς δεν μπορούν να βρουν
μέρος να ζήσουν, αφού οι άνθρωποι συνεχώς επεμβαίνουν στη φύση, συχνά με καταστροφικό τρόπο.

αλλά είναι η αδυναμία μου.
Εάν θέλετε κι εσείς να γιορτάσετε την ημέρα
τους, το Αττικό Πάρκο θα έχει πλήθος δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους όλη
την ημέρα 4/10, ενώ το επόμενο τριήμερο 1012 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο “Metropolitan Expo” θα πραγματοποιηθεί το
μεγαλύτερο φεστιβάλ για ζώα συντροφιάς
που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με τίτλο: «Κατοικίδια Εν Δράσει».

Μιας και γιορτάζουν λοιπόν το Σάββατο 4
Οκτωβρίου, σκέφτηκα να αφιερώσω την σελίδα μου στα ζώα και τις απίθανες ικανότητές τους.
Για να γνωρίσουμε σιγά σιγά βαθύτερα
τους συγκατοίκους μας και ίσως έτσι τους
κατανοήσουμε κι όλας.
Η συμπεριφορά των ζώων πολλές φορές

συγχωρήσετε που υπερισχύουν οι σκύλοι

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Όταν ένας άντρας κλαίει, κάπου έχει αποτύχει. Όταν μια γυναίκα κλαίει, κάτι θέλει να πετύχει...
4 Με το “κάνε υπομονή” μόνο η Βουγιουκλάκη έκανε καριέρα...
4 Φανταστείτε μετά από χρόνια τα παιδιά μας να εξερευνήσουν το προφίλ μας... Καμμιά ελπίδα...
4 Εν τω μεταξύ, αν δούλευα από ενός έτους, στα 36 μου θα έπαιρνα σύνταξη. Αλλά πού μυαλό τότε...
Η κατάλληλη παιδεία, για σεβασμό, προς τη
φύση δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα, παρ’

μας δίνει μαθήματα ζωής, ισότητας, ανθρωπιάς, δικαιοσύνης.

4 - Καλησπέρα σας, η γραμμή υποστήριξης αλκοολικών..?
- Ναι...
- Πώς γίνεται το cuba libre???
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Χρήσιμες γνώσεις πρό του απόπλου με σκάφος!
Μην επιχειρήσεις ποτέ ένα ταξίδι, αν αισθάνεσαι κόπωση ή έχεις καταναλώσει αλκοολούχα ποτά
Πριν αποπλεύσουμε αγαπητοί φίλοι για μια βόλτα αναψυχής ή μια βόλτα ψαρέματος, όσο μικρή και αν είναι
δεν πρέπει να μας διαφεύγει η πολύ καλή οργάνωση
του απόπλου και η λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων κατά
την πλεύση με το σκάφος αναψυχής μας.
Μην ξεχνάτε λοιπόν τα παρακάτω:
3 Ενημερώσου από τη Λιμενική Αρχή ή από οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.) για τις επικρατούσες ή τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τα δελτία
της ΕΜΥ, καιρικές συνθήκες στην θαλάσσια περιοχή
που επιθυμείς να πλεύσεις.

Ρίξε μια ματιά στον ουρανό. Μήπως το χρώμα του
είναι:
* Βαθύ μπλε Σημάδι ότι θα σηκώσει αέρα.
* Ελαφρά μπλέ Σημάδι ότι θα κάνει καλό και αίθριο
καιρό.
* Έντονα κόκκινο Σημάδι ότι θα
χειροτερέψει ο καιρός και
υπάρχει πιθανότητα να βρέξει.
* Μήπως υπάρχουν διάσπαρτοι
θύσανοι στον ουρανό; Σημάδι ότι επέρχεται κακοκαιρία.
3 Μην επιχειρήσεις ποτέ την
εκτέλεση του ταξιδιού, αν αισθάνεσαι κόπωση ή έχεις
καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.
3 Βεβαιώσου ότι έχεις περισσότερα καύσιμα πέρα απ’
αυτά που χρειάζεσαι για το συγκεκριμένο ταξίδι.

3 Έχε υπόψη σου ότι μερικές φορές ενδέχεται οι καιρικές συνθήκες να είναι δυσμενέστερες των αναμενόμενων.
3 Σε περίπτωση που αντιληφθείς κάτι τέτοιο, ανάβαλε
το ταξίδι.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Σαρωνικός +5» Μανώλης Τσαλικίδης, σε ανακοίνωσή του καταγγέλει το νέο
Δήμαρχο Γ. Σωφρόνη για αντιδημοκρατική συμπεριφορά και επίθεση στον τέως
δήμαρχο και νυν Αντιπεριφερειάρχη
Πέτρο Φιλίππου.

3 Έλεγξε αν υπάρχει στο σκάφος σου η προβλεπόμενη
άδεια εκτέλεσης πλόων και στην περίπτωση που το
σκάφος σου είναι ταχύπλοο, ΘΥΜΗΣΟΥ να πάρεις μαζί
σου την άδεια χειριστή ταχυπλόου.
3 Έλεγξε τη στεγανότητα του σκάφους σου. Μήπως
υπάρχουν νερά στο εσωτερικό του;
3 Ενημέρωσε τους οικείους σου για τον προορισμό σου

3 Βεβαιώσου ότι έχεις μαζί σου κινητό τηλέφωνο.
ΠΡΟΣΕΞΕ! Έλεγξες την μπαταρία του αν είναι πλήρως
φορτισμένη; Αναλογίστηκες ότι η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου ενδεχομένως, σε μια κατάσταση
ανάγκης, να είναι δυνατή μόνο για ελάχιστο χρόνο ή
καθόλου;
ΠΡΟΣΕΞΕ! Έλεγξε αν είναι σε καλή κατάσταση τα τηλεπικοινωνιακά μέσα του σκάφους σου, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ζητήσεις βοήθεια από το Ενιαίο
Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ή την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, απευθείας, ή μέσω των παράκτιων σταθμών του ΟΤΕ.
Έχεις μαζί σου και παρέα; Γνωρίζουν την χρήση των
σωσίβιων και των βεγγαλικών που υπάρχουν στο σκάφος σου; Αν όχι, δείξε τους εσύ.
ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ ότι γνωρίζουν τη χρήση των σωστικών
μέσων του σκάφους σου.
Ολα καλά; Καλό ταξίδι!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
(4η Μαρίνα Γλυφάδας)
www.taxiploigisi.gr

Αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης
κατά του δημάρχου Σαρωνικού
Αιτία το «Ψήφισμα – έκτρωμα» για το παραλιακό μέτωπο
Α.Ε.», που έχει αναλάβει το ξεπούλημα
των ακτών μας.
Στο ψήφισμα, όχι μόνο δεν εξέφραζε
καμμιά διαφωνία για το κλείσιμο και το
ξεπούλημα των παραλιών μας, αλλά
έφτασε στο σημείο να δέχεται υποδομές
«για να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν στην όποια περιβαλλοντική και
κυκλοφοριακή επιβάρυνση» προκύψει
από το ξεπούλημα.

Γράφει συγκεκριμένα ο Μ. Τσαλικίδης:
Από το πρώτο κιόλας συμβούλιο ο νέος
δήμαρχος, Γ. Σωφρόνης, έδειξε το αληθινό του πρόσωπο. Το πρόσωπο μιας διοίκησης αυταρχικής, αντιδημοκρατικής
και ταυτόχρονα εξαιρετικά επικίνδυνης
για τα συμφέροντα του δήμου και των
πολιτών.
Δεν πρόλαβε λοιπόν να στεγνώσει το
μελάνι των προεκλογικών του δεσμεύσεων για το παραλιακό μας μέτωπο, και
παρουσίασε ένα ψήφισμα – έκτρωμα,
άκρως ενδεικτικό των προθέσεών του,
το οποίο ήθελε να κατατεθεί στον πρόεδρο της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο

και την πιθανή ώρα επιστροφής.

Μετά τη συγκροτημένη αντίδραση ολόκληρης της αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να αποσύρει το ψήφισμα, αλλά
αυτό που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
ήταν η επίθεση του κ. Σωφρόνη στον
πρώην δήμαρχο και σημερινό Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτρο Φιλίππου, (άλλωστε
ουδείς αχαριστότερος του ευεγερτηθέντος) τονίζοντας στο κλείσιμο της ομιλίας
του: «μέχρι τώρα με τις μπαλάσκες και
τις σημαίες και με όλη αυτή την κόντρα,
την πολιτικάντικη κόντρα, την αντιπολιτευτική κόντρα, την κομματική κόντρα,
συνάντησα κλειστές τις πόρτες των φορέων και των υπουργείων, λόγω της αν-

τιπολιτευτικής καθαρά στάσης της προηγούμενης δημοτικής αρχής δεν πήραμε
τίποτα γιατί δεν κάτσαμε σε κανένα τραπέζι να μιλήσουμε…»
Μετά από αυτή την τοποθέτηση και το
πρωτοφανές άδειασμα στον σημερινό
αντιπεριφερειάρχη δεν έχουμε, όπως
εμείς τουλάχιστον δεν είχαμε και προ-

εκλογικά, καμμία αμφιβολία για την πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα
διοίκηση.
Συνέχεια αντιδημοκρατικού παραληρήματος υπήρχε και για το ζήτημα της στελέχωσης των Δ.Σ. των νομικών

προσώπων του Δήμου. Ο κ. Σωφρόνης
έδειξε πως αντιλαμβάνεται τη δημοκρατική λειτουργία, τη συμμετοχή των πολιτών και τη συνεργασία του με την
μειοψηφία.
Απέκλεισε την μείζονα και την ελάσσονα αντιπολίτευση από όλα τα νομικά
πρόσωπα, μειώνοντας ή και μηδενίζοντας τη συμμετοχή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 15μελές νομικό πρόσωπο
«Αριστόδικος», δέχθηκε να πάρει η αντιπολίτευση μόνο 2 θέσεις !!
Ο κ. Σωφρόνης εξαντλεί τη συνεργασία
του μόνο με όσους του λένε «yes men»,
χωρίς καμμία αντίρρηση για τα κρίσιμα
θέματα που ανοίγουν στο Δήμο μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κ. Βολάκος,
που σαν άλλος αχυράνθρωπος συνεργάζεται με τον κ. Σοφρώνη νομίζοντας
ότι έτσι θα του προσφέρει άλλοθι δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεών του.
Η δημοκρατική όμως νομιμοποίηση δίνεται από τους πολίτες. Πολύ ειδικότερα
εάν αφορά κρίσιμα και μεγάλα ζητήματα.
Ο «Σαρωνικός 5+» στους πολίτες θα
προσφύγει, με αυτούς θα συνεργαστεί,
όπως και με όλες τις δυνάμεις και τις
συλλογικότητες που αντιστέκονται, προκειμένου να αποτρέψουμε τους επικίνδυνους σχεδιασμούς της παρούσας
διοίκησης.
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Βράβευση καινοτόμων επιχειρήσεων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Μια λαμπερή βραδιά, αφιερωμένη σε επιχειρήσεις που τόλμησαν, καινοτόμησαν και πέτυχαν μέσα στην κρίση, ήταν η βραδιά της
29ης Σεπτεμβρίου 2014, που διοργάνωσε το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Η
εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση με τίτλο:
«Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα» πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
Το Ε.Ε.Α. έλαβε την πρωτοβουλία της καθιέρωσης του θεσμού για τη βράβευση και-

νοτόμων επιχειρήσεων και η αποδοχή του
από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο
υπήρξε πανηγυρική, στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στην έναρξη της εκδήλωσης:
«Με το θεσμό αυτό σηματοδοτούμε το χρονικό σημείο και την ανάγκη να υπερβούμε
την οικονομική κρίση, εξωτερικεύοντας ως
χώρα, ως επιχειρηματίες, ως εταιρίες και

Επιτόπιος έλεγχος της Ρένας Δούρους
στη διαδικασία καταστροφής
στο Σταθμό Μεταφόρτωσης απορριμάτων στο Σχιστό
Επίσκεψη στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Σχιστού πραγματοποίησε
στις 30/9 η
Περιφερειάρχης Αττικής και
πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Ρένα
Δούρου προκειμένου να πα-

με τους υπεύθυνους και τους
εργαζόμενους του Σταθμού,
να ενημερωθεί για τα προβλήματα και να ξεναγηθεί
στις εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της επίσκε-

όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με
το νόμο, πριν από την απόθεσή τους στον σταθμό.
Σε δήλωσή της, μετά από την
επίσκεψη, η Περιφερειάρχης
ευχαρίστησε τους υπαλλή-

ρακολουθήσει προγραμματισμένη καταστροφή υλικών. Η
Περιφερειάρχης και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, που κατά
την επίσκεψή της, συνοδευόταν από το μέλος του Γ. Σ.
της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Θωμά Μπιζά,
είχε την ευκαιρία να μιλήσει

ψης, η αρμόδια υπάλληλος
του ΕΔΣΝΑ σταμάτησε την
διαδικασία καταστροφής. Και
τούτο γιατί μετά από επιτόπιο
οπτικό έλεγχο που έκανε παρουσία της προέδρου, αποδείχτηκε πως τα υλικά δεν
ήταν πλήρως κατεστραμμένα

λους που συμβάλλουν σε
αυτή την «αλυσίδα ευθύνης»
για την εύρυθμη λειτουργία
του ΣΜΑ και παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού των ζητημάτων
ασφαλείας των εργαζομένων
και των εγκαταστάσεων.

ως φορείς τον καλύτερό μας εαυτό, προς
τον Eλληνα καταναλωτή και κυρίως προς
τις διεθνείς αγορές.
Ο θεσμός εκφράζει τη στρατηγική επιλογή
ενώπιον της οποίας βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινωνία και οικονομία, να επιβραβεύσει τον δυναμισμό και όχι τη μιζέρια, να
ακολουθήσει το δρόμο της εξωστρέφειας
και όχι της ηττοπάθειας και να εμπνευσθεί
από τα φωτεινά παραδείγματα Eλλήνων
επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που
έχουν ήδη «κολυμπήσει» στα βαθιά νερά
της κρίσης και έχουν βγει νικητές».
Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση αποτέλεσε
η βράβευση της Κατερίνας Μισθού, από τη
Ρόδο, η οποία εισήχθη πρώτη στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και για
την οποία ο Γ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι
:«Στο πρόσωπο της νεαρής Κατερίνας το
Ε.Ε.Α. βραβεύει ουσιαστικά τη νέα γενιά, το
μέλλον της χώρας, που ετοιμάζεται να
πάρει τα σκήπτρα και να εισέλθει δυναμικά
στην παραγωγική διαδικασία, με την ελπίδα
ότι θα έχει διδαχθεί από τα λάθη μας, τα
λάθη των μεγαλύτερων και θα βαδίσει σε
πιο σίγουρα μονοπάτια…».
Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν, είναι:

1. Εταιρεία MATRIX ,
2. Εταιρεία ΛΟΥΞ
3. Εταιρεία ΕPSILONNET
4. Εταιρεία ONEX
5. Εταιρεία MAT ELECTRONICS
6. Συνεταιρισμός ΘΕΣ γάλα-ΠΙΕΣ,
7. Εταιρεία TAXIBEAT
8. Όμιλος 9 ΣΥΝ

Tιμήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης

Σε μια σεμνή τελετή, όπως ταιριάζει σε
αυτού του ύψους προσωπικότητες, το ΕΕΑ
βράβευσε τον Μίκη Θεοδωράκη, υποκλινόμενο στο κλέος του μεγάλου Έλληνα.

Σύσκεψη για τα προβλήματα της περιοχής
Με τον Αντιπεριφερειάρχη
και τους Περιφερειακούς συμβούλους
Σύσκεψη συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής
Αττικής Πέτρος Φιλίππου
στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας στην Παλλήνη με τη συμμετοχή των
περιφερειακών συμβούλων
Αθ. Αναγνωστόπουλου, Κ.
Θεοχάρη, Στ. Κοροβέση,
Σπ. Πάντζα, Ι. Στεργίου και
Ι. Τσούπρα και θέμα τον

Τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν
τα εξής:
1. η άμεση καταγραφή και
ιεράρχηση των προβλημάτων της Ανατ. Αττικής.
2. ο τρόπος συνεργασίας με
τις δημοτικές αρχές.
3. η σύσταση επιτροπών
τόσο με γεωγραφικά όσο
και με θεματικά κριτήρια

πρόσωποι των τοπικών δημοτικών παρατάξεων και
των τοπικών κινημάτων.

προγραμματισμό της δράσης της ομάδας για τα προβλήματα που αφορούν στην
περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

που θα ασχοληθούν με τα
κατά τόπον θέματα, στις
οποίες θα αξιοποιηθούν τα
μέλη της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» αλλά και εκ-

Συντονίστρια της περιφερειακής ομάδας ορίστηκε η Περιφερειακή
Σϋμβουλος
Καίτη Θεοχάρη.

Επιπλέον, καθορίστηκε τακτικός χρόνος συνεδρίασης
της ομάδας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κάθε 15 ημέρες προκειμένου να γίνει
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την περιοχή.
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Θέατρο και χορός στην πολιτιστική
εβδομάδα Παλλήνης
Ο Αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου
«επανεμφάνιστηκε» στο αμφιθέατρο
του Πολιτιστικού Κέντρου Παλλήνης,
(17/9) δίνοντας την ευκαιρία σε
όσους δεν πρόλαβαν να τον παρακολουθήσουν,
να απολαύσουν μια
πραγματικά επαγγελματική παρά-

σίας Τζιτζικάκη.
Αισθαντικά φάντος, οργισμένα φλαμένγκο και ξεσηκωτικά ρεμπέτικα
κατέκλυσαν το ανοιχτό αμφιθέατρο
του «Οινοποιείου Πέτρου» στην Παλλήνη παρασύροντας τους θεατές σε
ένα ταξίδι στις χώρες του Ευρωπαϊ-

σταση από εφήβους, με πρωτοφανή
ζήλο και αστείρευτη ενέργεια υπό
την σκηνοθετική επιμέλεια της Ασπα-

κού Νότου με γέφυρες την μουσική
και το χορό. Το αφιέρωμα «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ» πραγμα-

τοποιήθηκε από την κινηματογραφική
λέσχη Παλλήνης “KILESPA“ προβάλλοντας αποσπάσματα από πορτογαλικές, ισπανικές και ελληνικές ταινίες
μέσα από τα οποία παρουσιάστηκαν
τα τρία μουσικά είδη των χωρών
αυτών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ανάλογη μουσική,
τραγούδι και χορό από Έλληνες και
ξένους καλλιτέχνες.
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
«Γιορτή Τσικουδιάς», μία εκδήλωση
θεσμός στα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης. Τα μέλη του συλλόγου Κρητών «Η Μεγαλόνησος» πρόσφεραν
άφθονη τσικουδιά, κρητικά εδέσματα
και ασταμάτητο κέφι για τους φίλους
που για ακόμη μια χρονιά γέμισαν
ασφυκτικά το χώρο στάθμευσης του
Κολυμβητηρίου.
Η προηγούμενη εβδομάδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα με την θεατρική
παράσταση «Απόπειρα Ληστείας»,
διασκευή του έργου του Σάμυ Φαγιάντ
«Πως να ληστέψετε μία τράπεζα» από
την θεατρική ομάδα «Φοίλιστρον» του
ΦΕΣ ΚΑΝΤΖΑ.
Oι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις
11 Οκτωβρίου.

Με μούστο και παραδοσιακούς χορούς
έκλεισε η Κυριακάτικη πεζοδρόμηση
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Oλοκληρώθηκαν οι Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις της Κεντρικής Πλατείας
Μαρκοπούλου, με έντονη τη μυρωδιά
του μούστου, μιας και είναι η εποχή
του τρύγου, γι’ αυτό και η γιορτή ήταν
αφιερωμένης το σταφύλι.
Η «Γιορτή Σταφυλιού» διοργανώθηκε
από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), για
3η συνεχόμενη χρονιά, εξελισσόμενη
έτσι σε θεσμό, που από την πρώτη
στιγμή αγκάλιασαν οι πολίτες.
Ο κόσμος, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει εύγευστα, παραδοσιακά προϊόντα
σταφυλιού
(κρασιά,
μουσταλευριά,
μουστοκούλουρα,
γλυκό σταφύλι, κλπ.), καθώς επίσης
και άλλα προϊόντα, από τοπικούς παραγωγούς του Δήμου.
Τα χορευτικά συγκροτήματα του Χορευτικού - Λαογραφικoύ Ομίλου Μαρκοπούλου
και
Πόρτο
Ράφτη
«Μυρρινούς» και του Λαογραφικού –

Πολιτιστικού Ομίλου Μαρκοπούλου και
Πόρτο Ράφτη «Δήλιος Απόλλων», φόρεσαν τις παραδοσιακές τους στολές

Αφοί Νικολακόπουλου και Βασίλη Παναγιώτου, που προσέφεραν κρασί και
διάφορα άλλα εδέσματα και τα αρτο-

Ο Παύλος Τζιβανίδης
έφυγε από τη ζωή
Ο Ελληνας, ο Δήμαρχος, ο Ποιητής Παύλος Τζιβανίδης
μπήκε στη σφαίρα της μετάλαξης…
Ο πρώτος δήμαρχος Αλίμου και επί σειρά ετών κάτοικος
Πανοράματος Βούλας, Παύλος Τζιβανίδης δεν είναι
πλέον ανάμεσά μας.
Διακτινίστηκε στο υπερπέραν, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Ο Παύλος Τζιβανίδης εκ Βελεστίνου ορμώμενος, όπως
συνήθιζε να λέει, ήταν γόνος των ιστορικών Φερών, καταγόμενος από τον πολύπαθο Πόντο.
Φαρμακοποιός ή μάλλον ιαματοποιός, γιατί όπως έλεγε:
ίαμα είναι βρε παιδιά κι όχι φαρμάκι, δηλητήριο. Γι’ αυτό
άλλωστε ασχολήθηκε με την ομοιοπαθητική και ήταν ο
πρώτος που έφτιαξε φαρμακείο με ομοιοπαθητικά …ιάματα!

Πέρα όμως από την επαγγελματική του δραστηριότητα –
ιδιαίτερα επιτυχημένη – ασχολήθηκε με τα κοινά στο Καλαμάκι όπου διέμενε, από το 1964, όταν εξελέγη κοινοτικός σύμβουλος με την αντιπολίτευση.
Το 1967 καθαιρέθηκε μαζί με όλους τους υπόλοιπους συμβούλους από το καθεστώς των συνταγματαρχών και επανήλθε το 1974, όταν ορίστηκε υπηρεσιακός πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια διετέλεσε δήμαρχος στο Δήμο Αλίμου επί
δύο τετραετίες 1975-1982.
Παρά τα βαθιά του γεράματα, παρακολουθούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση από κοντά και παραβρέθηκε στις 31
Αυγούστου στην ορκωμοσία του νέου δημάρχου Ανδρέα
Κονδύλη.
Πέρα όμως από το επάγγελμα και τα Κοινά, ο Παύλος
Τζιβανίδης ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ με άριστη γνώση της γλώσσας και της ιστορίας. Ασχολήθηκε με τον απόδημο ελληνισμό και συμμετείχε σε αμέτρητες δραστηριότητες.
Ακόμη ήταν ποιητής αν και ο ίδιος έλεγε:
«Ω, το όμορφο είναι, / να αισθάνεσαι
ποιητής ότι είσαι
/ κι ας μην είσαι.
Ομως οι στίχοι του είναι μεστοί και κάθε λέξη έχει εικόνα
και νόημα.
Θα καταθέσουμε παρακάτω δύο από τα ποιήματά του:

και με τις χορευτικές τους φιγούρες, ξεσήκωσαν τον κόσμο σε έναν ατέλειωτο
χορό... με μουσικές μελωδίες του Χάρη
Παπασιδέρη και της ορχήστρας του.
Ο Δήμος ευχαρίστησε τα Οινοποιεία

ποιεία Κων/νος Χρ. Νάκος, Κολιαβασίλης, Αθανάσιος Σπανός, Αφοί Στάθη
και τα αρτοποιεία – ζαχαροπλαστικές
Σταύρου Πέπελη, Σπανού Ο.Ε., Αφοί
Καραμίχα και Παπουτσή αντίστοιχα.

Ειρήνη
Ειρήνη είναι να τα βρεις εσύ κι ο εαυτός σου
Ειρήνη είναι ένα φιλί και μια γλυκιά κουβέντα,
Ειρήνη είναι στη φωτιά, ποτέ μη ρίχνεις λάδι,
Ειρήνης είναι “ο συ μισείς εταίρω μη ποιήσεις”
Ηλιος, Πατρίδα, Σπίτι και Ψωμί,
Κι ένα χαμόγελο σ’ ένα παιδί,
Αυτό είναι ΕΙΡΗΝΗ
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Οι αρμόδιοι κρατικοί λειτουργοί υπεύθυνοι
για την έλλειψη αποχέτευσης στα Σπάτα - Αρτέμιδα
δηλώνει ο νέος δήμαρχος Δημήτρης Σπ. Μάρκου
O σχεδιασμός του ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, με αγωγό στη θάλασσα της Αρτέμιδος, ήταν και παραμένει αδιόρθωτη,
μη εφικτή και μη επιλέξιμη Πράξη των συναρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών και ΟΧΙ του αναρμόδιου Δήμου μας
Ο νέος δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Σπ. Μάρκου, απαντά σε δημοσιεύματα που επιρρίπτουν ευθύνες στη Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος,
για την απουσία αποχέτευσης στο Δήμο και το φόβο επιβολής προστίμων (παραβίαση Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (περί αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων).
O νέος Δήμαρχος, Δημήτρης Σπ. Μάρκου, ακολουθώντας την υπ’ αριθ.
314/30.9.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, έκανε
τις παρακάτω δηλώσεις:
«Γνωρίζουμε όλοι, ότι μετά την από
25.10.2007 καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας (όχι του αναρμόδιου Δήμου μας),
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-440/06), οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν
ΥΠΕΚΑ, κ.ά.) δεν ανταποκρίθηκαν, ούτε
συνέβαλαν τελικά (ως όφειλαν), στην αντιμετώπιση των εμποδίων που τους έθεσε
το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ανώτατο Δικαστήριο), με την υπ’ αριθ.
3743/2008 απόφαση ΑΚΥΡΩΣΗΣ του σχεδιασμού που υποστηρίζουν από το 2003,
με
την
υπ’
υπ’
αριθ.
πρωτ:
136125/10.9.2003 Κοινή Υπουργική Απόφασή τους (ΚΥΑ) τα αρμόδια Υπουργεία
ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας
– Πρόνοιας και Γεωργίας.
Αποδεικνύεται δηλαδή περίτρανα, ότι η
ακυρωθείσα ως μη σύννομη και ανεπαρκής ανωτέρω κοινή Υπουργική απόφαση
136125/10.9.2003 για το σχεδιασμό του
έργου ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, με αγωγό
στη θάλασσα της Αρτέμιδος, ήταν και παραμένει αδιόρθωτη, μη εφικτή και μη επιλέξιμη Πράξη των συναρμόδιων Κρατικών
υπηρεσιών και ΟΧΙ του αναρμόδιου Δήμου
μας.
Τα παραπάνω δεν αποτελούν λόγια και
εικασίες, αλλά γεγονότα με διαχρονική
ευθύνη συγκεκριμένων διαπιστευμένων
οργάνων της Πολιτείας και επουδενί των
εκάστοτε Δημοτικών μας Αρχών, που ο
νόμος της περιορίζει μόνο στην έκφραση
γνώμης».
Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος, παρέθεσε εν συντομία αδιάσειστα
και αδιάψευστα (όπως τόνισε) στοιχεία,
που δείχνουν τις αλληλοαναιρέσεις και
αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες μεταξύ
των αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών
(ακόμα και του ιδίου Υπουργείου), με φανερή πλέον την αδυναμία τους να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της
Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα με την απόφαση 3743/2008 του Σ.τ.Ε.

Ενδεικτικά τόνισε μεταξύ άλλων:
α) Το 2003 αποκλείστηκε εντελώς από ένταξη προς χρηματοδότηση λόγω ελλείψεων,
ο φάκελος της ΑΡΜΟΔΙΑΣ για το έργο αποχέτευσής μας (εποπτευόμενης από το Κράτος) ΕΥΔΑΠ (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων
μας – πρώην – τότε - Δήμων Αρτέμιδος και
Σπάτων), γεγονός που πιστοποιείται με το υπ’
αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς
την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης)
β) Με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφασή του το
Συμβούλιο της Επικρατείας, ΑΚΥΡΩΣΕ ως
παράνομη την υπ’ αρ. πρ: 136125/10.9.2003
ΚΥΑ τεσσάρων Υπουργείων (και ΟΧΙ των
αναρμόδιων Δήμων μας), σχετικά με το έργο
αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής μας (Βορείων Μεσογείων της Ανατ. Αττικής)
γ) Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.
169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, «η
προτεινόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων λύση για διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ ……..», οπότε ακολούθησε και η
υπ’
αριθ.
πρωτ:
Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων περί Διάλυσης της
Σύμβασης για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», με αποτέλεσμα να μη
μπορούν πλέον να διαμορφωθούν οι όροι και
οι προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως
προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ
χωράφι, κατά την απόφαση 3743/08 ΣτΕ),
…….. «υπό τον όρο ότι στις μελέτες έχουν
ληφθεί υπόψιν όλα τα στοιχεία που αφορούν
το σύνολο του ρέματος Ραφήνας»
Κορυφαία όμως επιδίωξη όλων μας (Δημοτικής Αρχής και δημοτών), ανέφερε ο
Δημ. Μάρκου, ήταν και παραμένει η κατά

νόμο προώθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και αντιμετώπισης του αποχετευτικού προβλήματος των Σπάτων και της
Αρτέμιδος, μέσα από την τήρηση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 [άρθρου 4 (§ 6α) και
του άρθρου 5 (§ 1α)], της ΚΥΑ 69269/5387/
1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν.
3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος
«Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ,
σε αντίθεση με μη σύννομες και μη επιλέξιμες για την Ε.Ε. μεθοδεύσεις ορισμένων
Κρατικών Αρχών, που επιχειρούν να παρακάμψουν τη νομιμότητα υπογράφοντας
και πιέζοντας για την προώθηση νομικά
διάτρητων «Σύμφωνων Συνεργασίας», για
απευθείας λύσεις, αντίθετες ακόμα και
από τις αποφάσεις του ΣτΕ.
ΟΜΩΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ (νομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά) ΛΥΣΗ

Δηλώνει αισιόδοξος
για κατεύθυνση στην Ψυττάλεια
Κλείνοντας το «κεφάλαιο» των ευθυνών,
ο Δήμαρχος Δημ. Μάρκου, δήλωσε αισιόδοξος, αφού αργά η γρήγορα (όπως είπε)
οι αρμόδιοι του Κράτους είναι αναγκασμένοι για λόγους Δημοσίου συμφέροντος,
να εγκαταλείψουν τις ανεφάρμοστες επί
δεκαετία και πλέον λανθασμένες επιδιώξεις τους, αποδεχόμενοι τις λύσεις που
δρομολογούν αρμόδια, αξιόπιστα και εντεταλμένα στελέχη της Διοίκησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά στοιχεία που
διασφαλίζουν τη δυνατότητα σύνδεσης
του αποχετευτικού δικτύου των Σπάτων
και της Αρτέμιδος, με τις υπερσύχρονες
και ειδικά για το σκοπό αυτό αναβαθμι-

σμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων «Ψυττάλειας» της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που
έχουν προδιαγραφές για κάλυψη αποχετευτικών αναγκών 5.600.000 ισοδ. Πληθυσμού.
Προς τεκμηρίωση των όσων είπε ο δήμαρχος, κατέθεσε:
α) τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημα έγγραφα των αρμόδιων επιχειρησιακών
μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρονται στις υφιστάμενες δυνατότητες και την
αναγκαιότητα «περαιτέρω αξιοποίησης»
των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας, για
σύνδεση και της Ανατολικής Αττικής και
β) μια τηλεοπτική δήλωση (στην ίδια κατεύθυνση) του Διευθύνοντα Συμβούλου
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Ν. Μπάρδη, στις 6.3.2012
Οσον αφορά κάποιες φωνές που αντιδρούν για τη σύνδεσή τους με την Ψυττάλεια, σημείωσε ότι δεν μπαίνει σ’ αυτή τη
λογική γιατί τότε θα πρέπει να μιλήσει για
τις επιβαρύνσεις του αεροδρομίου...

«Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στις τοπικές διεκδικήσεις, σε ότι αφορά μάλιστα
έργα που έχουν σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές
(όπως προαναφέρθηκε) με την τήρηση
των δημοσιονομικών Κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε ο κ. Δ. Μάρκου, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε
συνεχή συνεργασία με τον συνάδελφό
του Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, στην
κατεύθυνση διαλεύκανσης της υπόθεσης
και δρομολόγησης της εφικτής και επιλέξιμης λύσης σύνδεσης με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, προκειμένου να κλείσει έτσι και η
διένεξη με την Ε.Ε. χωρίς πρόστιμα σε
βάρος του Ελληνικού Λαού, που όπως
απεδείχθη παραπάνω δεν ευθύνεται εκείνος, ούτε οι Δήμοι, για τις ανεπάρκειες
της κρατικής μηχανής.
Τέλος, ο δήμαρχος απευθυνόμενος στους
θιασώτες των εκβιαστικών διλημμάτων για
τα πρόστιμα, τόνισε πως: «ορισμένοι ξεχνούν ότι τα πάντα στη διοίκηση κρίνονται
με βάση το τεκμήριο της αρμοδιότητας
(το οποίο ουδέποτε είχε ο Δήμος μας στο
έργο αυτό), οπότε ας μάθουν ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται σε εκείνους τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ που ευθύνονται και τα
προκάλεσαν από το 2003 έως σήμερα, με
καταγεγραμμένες πλέον πράξεις και παραλείψεις τους»

ΕΒΔΟΜΗ

Οι μαθητές της Αρτέμιδας
σε πορεία διαμαρτυρίας
για τη μεταφορά τους
Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί
της Τρίτης 30/9/2014 οι μαθητές των σχολείων της
Αρτέμιδας, με πρωτοβουλία της Ενωσης Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος, για
την έλλειψη μέσων μεταφοράς τους στα σχολικά
συγκροτήματα και για το κτιριακό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν.
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Βραβεύθηκαν οι “Σκηνοβάτες”
Το Θεατρικό εργαστήρι Σπάτων ‘’ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ’’,
συμμετείχε στους 28ους Πανελλήνιους Θεατρικούς
Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων του Δήμου Ζωγράφου, όπου με την Θεατρική παράσταση ‘’Αγγέλα’’ του
Γ. Σεβαστίκογλου σε σκηνοθεσία Περικλή Καρακωνσταντόγλου, απέσπασε εξαιρετικές διακρίσεις:
― Βραβείο Α’ Αντρικού Ρόλου (Φίλιππος Αργυρός).
― Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου (Εύη Λουκά).
― Βραβείο Μουσικής Επιμέλειας (Περικλής Καρακωνσταντόγλου – Εύη Λουκά).
Το Θεατρικό εργαστήρι Σπάτων ''ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ'', είναι σωματείο
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι σκοποί του πολιτιστικοί, πνευματικής και καλλιτεχνικής φύσης, με στόχο την ανάπτυξη του
Πολιτισμού, του Πνεύματος και των Τεχνών, μέσα από διαρκή
προσπάθεια μάθησης.

Καπέλα και καπέλα...
Περιδιαβαίνοντας την οδό Αθηνάς, “χαζεύει” το μάτι
του περαστικού στα διάφορα καταστήματα, που είναι
γεμάτα με χίλων λογιών πραμάτειες.
Εμπόρευμα όχι τόσο συνηθισμένο· από σίδερα, από
καλάθια και ταψιά, κρισάρες, σκούπες και καπέλα.
Καπέλα για όλα τα γούστα και τα ...κεφάλια, για όλες
τις εποχές και τις ...μόδες: κλασικά, καθημερινά,
σπορ, αλλά και για θεατρίνους...
Ετσι, με την περιέργεια “φουντωμένη” μπήκαμε σε ένα καπελάδικο στην οδό Αθηνάς 36
και μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη
του καταστήματος Β. Πολυχρονόπουλο.

- ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
- ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΔΗΜ. Μ. ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ
πολιτικός μηχανικός
Ποσειδώνος 11 Βουλιαγμένη 16671

τηλ. 2108960172, kin. 6944025297

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου, παρευρέθηκε στην πορεία, μίλησε στους μαθητές και τους γονείς και δήλωσε στήριξη στον
αγώνα που έχουν ξεκινήσει.
Στο μεταξύ στη Δημοτική Συνεδρίαση της 23/9 η
Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σπάτων –
Αρτέμιδος κατέθεσε ψήφισμα.

Είναι μία οικογενειακή, μικρή επιχείρηση με πολύ μεράκι.
Πενήντα σχεδόν χρόνια βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση το
κατάστημα φτιάχνοντας καπέλα, που κάποιες άλλες
εποχές ήταν απαραίτητο αξεσουάρ στην ένδυση, ιδιαίτερα των ανδρών.
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ΑΔΑ: ΩΤ1ΓΩΛ6-ΙΓΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 23ης
/29-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 218/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Κήρυξη αναγκαστικής δουλείας
διόδου εκτός σχεδίου έκτασης
στην θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ» ΔήμουΜαρκοπούλου για τη διέλευση του
αγωγού διάθεσης του ΚΕΛ Μαρκοπούλου από ΧΘ 0+500 έως
0+750, για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών ΚορωπίουΠαιανίας.»
Στο Κορωπί σήμερα στις 29 του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με
αριθμ. πρωτ. 20907/25-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε
σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Πρόεδρος
2. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου Αντιπρόεδρος
3. Αδάμ Ελένη, Γραμματέας
4. Ντούνης Ανδρέας
5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
6. Γρίβας Θεόδωρος
7. Κορωνιάς Αντώνιος
8. Πιέτρης Δημήτριος
9. Πολίτης Παναγιώτης
10. Μάλλιου Αδαμαντία
11. Ντούνης Σταμάτιος
12. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
13. Γκιόκα Αμαλία (Έμμυ)
14. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
15. Κιούσης Κωνσταντίνος
16. Μιχαιρίνα Δήμητρα
17. Δήμας Γεώργιος
18. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
19. Λειβαδίτου Αγγελική (Άγκη)
20. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
21. Δημοπούλου- Φραγκογιάννη-Μαργέττα
22. Κιούση Αθηνά
23. Κερασιώτης Διονυσιος
24. Μάκαρη-Χρήστου Μαρούσα
25. Δήμα Βασιλική
26. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
2. Αθανασίου Στέλλα
3. Ρεμπάπης Ευάγγελος
4. Βράχας Ανδρέας (Δεν προσήλθαν
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
1. Γιαννάκος Νικόλαος
2.Λέκκας Δημήτριος (προσήλθαν
πριν την συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης)
3.Αθανάτου-Παπακωνσταντίνου
Ελένη, (προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Παρευρίσκονται επίσης, η δ/ντρια
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελένη
Υφάντη, η προϊσταμένη του τμήματος εσόδων Μαρία Φραγκούλη, η
υπεύθυνη του τμήματος Ύδρευσης
Αικατερίνη Μερκούρη, η υπάλληλος
του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας
του Δήμου Μαρία Καζαντζή.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο
αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33 παρευρίσκονται οι 26 o Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση, του 3ου
θέματος της

ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
του συμβουλίου την με αριθμό
πρωτ. 20072/16-09-2014 εισήγηση
των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία
έχει όπως παρακάτω:
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με βάση την από 25/07/2013 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ - ΕΡΕΤΒΟ
ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ» στα πλαίσια της
Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ –
ΠΑΙΑΝΙΑΣ» ενταγμένης με κωδικό
MIS 303337 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2007-2013,
εκτελείται σήμερα το ομώνυμο έργο,
υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα
με την από το 2010 Προγραμματική
Σύμβαση και το τροποποιημένο σχέδιο αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής , του Δήμου Κρωπίας και της
Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αττικής ( ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για κατασκευή
έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων
που αφορούν Οικισμούς β’ κατηγορίας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ όπως
ορίζεται στην απόφαση Υπουργού
Υποδομών Μεταφορών και δικτύων
αρ. Δ10/21880/3-8-2010 και σύμφωνα
με τον Ν.3463/2006 άρθρο 226 και
τον Ν. 3852/2010 άρθρο 100.
Οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες
των δικτύων ακαθάρτων ,των συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων, του
ΚΕΛ και τα τεύχη δημοπράτησης
συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν
με βάση τις τεχνικές μελέτες της
ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Κρωπίας (εγκεκριμμένες από την ΕΥΔΑΠ) από
την Περιφέρεια Αττικής η οποία αποτελεί την Προϊσταμένη αρχή και την
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου .
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης με κωδικό ΣΑ
2010ΕΠΟ8580086 στο Πρόγραμμα
Δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται
σε 124.890.213,00 €.
Η απαλλοτρίωση - αγορά των απαιτούμενων για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου εδαφικών
εκτάσεων αποτελούν το Υποέργο 2
της ενταγμένης Πράξης με συνολικό προβλεπόμενο προυπολογισμό
11.290.019,00 €.
Προκειμένου να γίνει η διέλευση
του αγωγού διάθεσης του Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)
Μαρκοπούλου ΑΠΟ Χ.Θ. 0+500 ΕΩΣ
0+750, στα διοικητικά όρια του
Δήμου Μαρκοπούλου στην θέση
«ΜΕΡΕΝΤΑ», θα πρέπει ο Δήμος
Κρωπίας , ως φορέας της πρότασης
, αρμόδιος με βάση το άρθρο 3 της
από το έτος 2010 Προγραμματικής
σύμβασης για την απρόσκοπτη
έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών και απαλλοτριώσεων, να προβεί στην κήρυξη αναγκαστικής
δουλείας.
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Επιτρέπεται βάσει του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8-6-2006),
άρθρο 211 παρ.(ε) να απαλλοτριώνονται αναγκαστικά υπέρ των
Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους
δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία
εις βάρος τους :
«για την εκτέλεση έργων σχετικών
με την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, την αποχέτευση
oμβρίων ή ακαθάρτων υδάτων και
κάθε είδους τεχνικών έργων, που
έχουν σκοπό την εξυγίανση ή τον
εξωραϊσμό»
Η σύσταση δουλείας ακινήτου
για τους ΟΤΑ γίνεται βάσει του προαναφερθέντος Ν, 3463/2006 (ΦΕΚ
114Α'/8-6-2006) άρθρο 212 παρ. 1 ,
με απόφαση Δημοτικού η Κοινοτικού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Σύμφωνα με το άρθρο 213 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.

3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Οι κύριοι ή κάτοχοι κτημάτων και
οικοπέδων υποχρεούνται να ανέχονται τη διενέργεια δοκιμαστικών
γεωτρήσεων και εκσκαφών μέσα σε
αυτά από το Δήμο ή την Κοινότητα ή
τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,
όταν προβλέπεται τούτο από τεχνική ή γεωλογική μελέτη ή έκθεση
για την ανεύρεση υδάτων, καθώς και
την αξιοποίηση
υφιστάμενων
πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.»
Βάσει της παραγράφου 11 του άρθρου 212 ίδιου Νόμου αν γίνει σύσταση δουλείας σε ακίνητο που
βρίσκεται έξω από την διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου , η σχετική
απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του κώδικα Πολιτικής δικονομίας στο Δήμο στην
διοικητική Περιφέρεια του οποίου
ανήκει το ακίνητο . Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου αυτού υποχρεούται να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα σε αποκλειστική προθεσμία
ενός μηνός από την επομένη της
επίδοσης. Άν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία η διαδικασία συνεχίζεται
και χωρίς την γνωμοδότηση αυτή.
Στην περίπτωσή μας η διέλευση
του αγωγού διάθεσης ευρίσκεται
στην θέση « ΚΑΔΙ » του Δήμου
Μαρκοπούλου επομένως ακολουθείται η διαδικασία της προαναφερόμενης παραγράφου 11.
Κατ’ αρχήν με την υπ’ αριθμόν
15249/07-07-2014 ανακοίνωση του
Δημάρχου Κρωπίας που τοιχοκολλήθηκε α)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κρωπίας την
09.07.2014 και είναι ακόμη και σήμερα αναρτημένη εκεί και β)στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου την 23.07.2014 και
βρίσκεται ακόμη αναρτημένη εκεί,
κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση για να
προβούν στις ενδεχόμενες κινήσεις
τους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 212 του Ν.3463/2006 (Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Για να εκδοθεί η απόφαση αναγκαστικής δουλείας διόδου η Υπηρεσία μας προσκομίζει στο Δ.Σ:
1. Κτηματολογικό διάγραμμα με την
ζώνη δουλείας και τις επί μέρους
ιδιοκτησίες θεωρημένo από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
2. Κτηματολογικό πίνακα με τους
φερόμενους ιδιοκτήτες ,το εμβαδόν,
τα κύρια προσδιοριστικά του στοιχεία , τον χαρακτηρισμό της ζώνης
δουλείας και επικείμενα συστατικά
Η κάλυψη του ποσού αποζημίωσης
των ιδιοκτητών για την αναγκαστική
δουλεία διόδου είναι επιλέξιμη από
την ενταγμένη στο ΕΣΠΑ Πράξη .
Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση
της συγκεκριμμένης περιοχής για
την κατασκευή του ΚΕΛ έγινε σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 87220/110-2002
Απόφαση
Γενικού
Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ , έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου με την υπ’
αρ. πρωτ. οικ. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ
και έχει θεσμοθετηθεί η κατασκευή
του Κ.Ε.Λ. στην περιοχή αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. της 6ης Μαρτίου
2003 (ΦΕΚ 199/Δ’/2003), βάσει του
οποίου η χρήση γης έχει οριστεί μονοσήμαντα στη θέση αυτή.
Επιπλέον ο προϋπολογισμός της
δαπάνης για την αποζημίωση των
των ιδιοκτητών αυτή θα καθορισθεί
βάσει
του
Ν.2882/ΦΕΚ
Α’
17/6.2.2001.
Εξάλλου, για όλα τα επί πλέον ζητήματα, βάσει του άρθρου 212 παράγραφος 12 του ΚΔΚ, οι διατάξεις που
κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του Δημοσίου
(Ν.2882/ΦΕΚ Α’ 17/ 6.2.2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις υπέρ
Δήμων, αν δεν έρχονται σε αντίθεση
με τις διατάξεις του προαναφερόμενου Κώδικα.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271
ΕΟΚ , η οποία έχει ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο, οι οικισμοί Β' Προτεραιότητας (Ισοδύναμο Πληθυσμό >
15.000 κατ.) οφείλουν να διαθέτουν
σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων
τους έως την 31 Δεκεμβρίού 2000.
Σχετικά με την Περιφέρεια Αττικής,
το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) με την απόφασή τον
της 25ης Οκτωβρίού 2007 (υπόθεση
C 440/06), αποφάνθηκε ότι επτά (7)
οικισμοί της Αττικής εκ των οποίων
πέντε (5) ανήκουν στην Ανατολική
Αττική (Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη και Ραφήνα)
εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.
Με το υπόψη έργο για την υλοποίηση
τμήματος του οποίου κηρύσσεται η
απαλλοτρίωση οδηγούνται σε δρόμο
επίλυσης τα κρίσιμα προβλήματα της
διαχείρισης των υγρών αστικών αποβλήτων των 3 Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια
υγεία, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας, η τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας τον
περιβάλλοντος. Ταυτοχρόνως επιτυγχάνονται οι στόχοι τον Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, υλοποιώντας τις σχετικές οδηγίες της
Ε.Ε., ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων, τομέας πού ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις ενός σύγχρονού, πολιτισμένου, ευρωπαϊκού κράτους.
Με βάση όλα όσα αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω και προκειμένου να
συνεχισθεί απρόσκοπτα η κατασκευή
του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας», το
οποίο είναι απαραίτητο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής Μεσογείων και ταυτοχρόνως για αποφυγή καταβολής των
υπέρογκων προστίμων στα οποία έχει
καταδικαστεί η χώρα μας από την μη
συμμόρφωση με την 91/271 οδηγία
της ΕΟΚ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1ον. Την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας διόδου εκτός σχεδίου έκτασης στην θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ» Δήμου
Μαρκοπούλου για τη διέλευση του
αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου
από ΧΘ 0+500 έως 0+750, για το

έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» για λόγους
δημόσιας ωφέλειας υπέρ του Δήμου
Κρωπίας, κατά των ιδιοκτητών του
χώρου, σύμφωνα με τα συνημμένα
στην παρούσα Κτηματολογικό διάγραμμα και Κτηματολογικό πίνακα,
βάσει των Ν, 3463/Α/ΦΕΚ/30-6-2006
και Ν.2882 /ΦΕΚ Α’ 17/6.2.2001, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν . 2ον .
Την απαγόρευση φύτευσης δέντρων με μεγάλο ριζικό σύστημα
στο τμήμα δουλείας διόδου προς
αποφυγή της διάβρωσης του αποχετευτικού αγωγού. Η απόφαση θα
δημοσιευθεί εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε μία
ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Αν
δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση θα γίνει σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες
και θα κοινοποιηθεί στους ιδιοκτήτες
που αφορά σύμφωνα με τον νόμο
καθώς και στον Δήμο Μαρκοπούλου
για αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της απόφασης
σύμφωνα με το άρθρο 150 του ΚΔΚ.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τα μέλη του
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Διευκρινήσεις επί του θέματος
έδωσε ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε
υπ’ όψη:
1. Τον Ν, 3463/ΦΕΚ Α’ 114/30-62006
άρθρο 211 & 212, και
Ν.2882/ΦΕΚ Α’ 17/6.2.2001, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 20072/16-092014 εισήγηση των τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την θεωρημένη από την Περιφέρεια Αττικής κτηματογραφική αποτύπωση και ζώνη κάλυψης για τη
διέλευση του αγωγού.
4. Την Εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1ον. Την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας διόδου εκτός σχεδίου έκτασης στην θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ» Δήμου
Μαρκοπούλου για τη διέλευση του
αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου
από ΧΘ 0+500 έως 0+750 , για το
έργο : «Συλλογή, μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων
περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» για
λόγους δημόσιας ωφέλειας υπέρ

του Δήμου Κρωπίας , κατά των ιδιοκτητών του χώρου, σύμφωνα με τα
συνημμένα στην παρούσα Κτηματολογικό διάγραμμα και Κτηματολογικό πίνακα, βάσει των Ν,
3463/2006/ ΦΕΚ /30-6-2006 και
Ν.2882/ΦΕΚ Α’ 17/6.2.2001, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν .
2ον. Την απαγόρευση φύτευσης
δέντρων με μεγάλο ριζικό σύστημα
στο τμήμα δουλείας διόδου προς
αποφυγή της διάβρωσης του αποχετευτικού αγωγού.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Αν δεν εκδίδεται
τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση θα
γίνει σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες και θα κοινοποιηθεί στους ιδιοκτήτες που
αφορά σύμφωνα με τον νόμο καθώς
και στον Δήμο Μαρκοπούλου για αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 150
του ΚΔΚ.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών,
Τμήμα Προμηθειών
Δ/νση: Λ. Κων/νου Καραμανλή 18,
Τ.Κ.: 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: 2/10/2014
Aρ. Πρωτ.: 48792

νάδας κάθε είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α
19/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, προϋπολογισμού
49.999,73€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 40.979,77 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 14
διαφορετικά είδη)
ΟΜΑΔΑ Β 9.019,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 12
διαφορετικά είδη)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 879,65 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και
συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 720,81 €
Για την Ομάδα B: 158,84 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93
απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του
Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),
την Τεχνική Μελέτη με α/α

19/2014και τη με αρ. Πρωτ.
47866/29-9-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 10/10/2014 και ώρα έναρξης
10:00 και λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
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 6/10/2014 μέχρι
την Πέμπτη 9/10/2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ,
ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ,
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου
και
σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας
και με την προϋπόθεση η τιμή μο-

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Μιχαιρίνας Θεοφάνης
H Γραμματέας Αδάμ Ελένη
Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος
Tα Μέλη
Ντούνης Ανδρέας, Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Γρίβας Θεόδωρος, Κορωνιάς Αντώνιος, Γιαννάκος Νικόλαος
Πιέτρης Δημήτριος, Πολίτης Παναγιώτης, Λέκκας Δημήτριος, Μάλλιου
Αδαμαντία, Ντούνης Σταμάτιος, Θεοχάρη-Μπούτση Γεωργία, Γκιόκα
Αμαλία, Κωνσταντάρας Κων/νος,
Κιούσης Κων/νος, Μιχαιρίνα Δήμητρα, Δήμας Γεώργιος, Αθανάτου Παπακωνσταντίνου
Ελένη,
Γκοτζαμάνης Λάμπρος, Λειβαδίτου
Αγγελική, Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική, Δημοπούλου- Φραγκογιάννη
Μαργέττα, Κιούση Αθηνά, Κερασιώτης Διονύσιος, Μάκαρη-Χρήστου
Μαρούσα, Δήμα Βασιλική, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
Ακριβές Αντίγραφο
2-10-2014
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ - Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΔΑ: ΩΛ7ΣΩΛ6-ΛΙΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 23ης
/29-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 216/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Κήρυξη αναγκαστικής δουλείας
διόδου εκτός σχεδίου έκτασης
στην θέση « ΚΑΔΙ » Δήμου Μαρκοπούλου για τη διέλευση του αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου από
ΧΘ 1+367 έως 1+637, για το έργο:
«Συλλογή, μεταφορά,επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου- Παιανίας.»
Στο Κορωπί σήμερα στις 29 του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, μετά από την
με αριθμ. πρωτ. 20907/25-09-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε
σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Πρόεδρος
2. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου Αντιπρόεδρος
3. Αδάμ Ελένη, Γραμματέας
4. Ντούνης Ανδρέας
5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
6. Γρίβας Θεόδωρος
7. Κορωνιάς Αντώνιος
8. Πιέτρης Δημήτριος
9. Πολίτης Παναγιώτης
10. Μάλλιου Αδαμαντία
11. Ντούνης Σταμάτιος
12. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
13. Γκιόκα Αμαλία (Έμμυ)
14. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
15. Κιούσης Κωνσταντίνος
16. Μιχαιρίνα Δήμητρα
17. Δήμας Γεώργιος
18. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
19. Λειβαδίτου Αγγελική (Άγκη)
20. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
21. Δημοπούλου- Φραγκογιάννη-Μαργέττα
22. Κιούση Αθηνά
23. Κερασιώτης Διονυσιος
24. Μάκαρη-Χρήστου Μαρούσα
25. Δήμα Βασιλική
26. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
2. Αθανασίου Στέλλα
3. Ρεμπάπης Ευάγγελος
4. Βράχας Ανδρέας
(Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
1. Γιαννάκος Νικόλαος
2. Λέκκας Δημήτριος
(προσήλθαν πριν την συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης)
3. Αθανάτου-Παπακωνσταντίνου
Ελένη, (προσήλθε κατά την συζή-

τηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Παρευρίσκονται επίσης, η δ/ντρια
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελένη
Υφάντη, η προϊσταμένη του τμήματος εσόδων Μαρία Φραγκούλη, η
υπεύθυνη του τμήματος Ύδρευσης
Αικατερίνη Μερκούρη, η υπάλληλος
του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας
του Δήμου Μαρία Καζαντζή.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο
αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33
παρευρίσκονται οι 26 o Πρόεδρος
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση, του 1ου
θέματος της
ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
του συμβουλίου την με αριθμό
πρωτ. 20070/16-09-2014 εισήγηση
των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία
έχει όπως παρακάτω:
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με βάση την από 25/07/2013 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΕ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ» στα πλαίσια της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» ενταγμένης με
κωδικό MIS 303337 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2007-2013, εκτελείται σήμερα το
ομώνυμο έργο, υπό την επίβλεψη
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής .
Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα
με την από το 2010 Προγραμματική
Σύμβαση και το τροποποιημένο σχέδιο αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής , του Δήμου Κρωπίας και της
Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αττικής ( ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών
αποβλήτων που αφορούν Οικισμούς
β’ κατηγορίας
της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ όπως ορίζεται στην
απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών
και
δικτύων
αρ.
Δ10/21880/3-8-2010 και σύμφωνα
με τον Ν.3463/2006 άρθρο 226 και
τον Ν. 3852/2010 άρθρο 100.
Οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες των δικτύων ακαθάρτων ,των
συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων,
του ΚΕΛ και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν με βάση τις τεχνικές
μελέτες της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου
Κρωπίας (εγκεκριμμένες από την
ΕΥΔΑΠ) από την Περιφέρεια Αττικής η οποία αποτελεί την Προϊσταμένη αρχή και την Διευθύνουσα
Υπηρεσία του έργου .
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης με κωδικό ΣΑ
2010ΕΠΟ8580086 στο Πρόγραμμα
Δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται
σε 124.890.213,00 €.
Η απαλλοτρίωση - αγορά των απαιτούμενων για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου εδαφικών
εκτάσεων αποτελούν το Υποέργο 2
της ενταγμένης Πράξης με συνολικό προβλεπόμενο προυπολογισμό
11.290.019,00 €.
Προκειμένου να γίνει η διέλευση

του αγωγού διάθεσης του Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)
Μαρκοπούλου ΑΠΟ Χ.Θ. 1+367 ΕΩΣ
1+637, στα διοικητικά όρια του
Δήμου Μαρκοπούλου στην θέση
«ΚΑΔΙ», θα πρέπει ο Δήμος Κρωπίας
, ως φορέας της πρότασης, αρμόδιος με βάση το άρθρο 3 της από
το έτος 2010 Προγραμματικής σύμβασης για την απρόσκοπτη έναρξη
και ολοκλήρωση των εργασιών και
απαλλοτριώσεων, να προβεί στην
κήρυξη αναγκαστικής δουλείας.
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Επιτρέπεται βάσει του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8-6-2006),
άρθρο 211 παρ.(ε) να απαλλοτριώνονται αναγκαστικά υπέρ των
Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους
δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία
εις βάρος τους :
«για την εκτέλεση έργων σχετικών
με την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, την αποχέτευση
oμβρίων ή ακαθάρτων υδάτων και
κάθε είδους τεχνικών έργων, που
έχουν σκοπό την εξυγίανση ή τον
εξωραϊσμό»
Η σύσταση δουλείας ακινήτου για
τους ΟΤΑ γίνεται βάσει του προαναφερθέντος Ν, 3463/2006 (ΦΕΚ
114Α'/8-6-2006) άρθρο 212 παρ. 1 ,
με απόφαση Δημοτικού η Κοινοτικού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Σύμφωνα με το άρθρο 213 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Οι κύριοι ή κάτοχοι κτημάτων και
οικοπέδων υποχρεούνται να ανέχονται τη διενέργεια δοκιμαστικών
γεωτρήσεων και εκσκαφών μέσα σε
αυτά από το Δήμο ή την Κοινότητα ή
τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,
όταν προβλέπεται τούτο από τεχνική ή γεωλογική μελέτη ή έκθεση
για την ανεύρεση υδάτων, καθώς και
την αξιοποίηση
υφιστάμενων
πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.»
Βάσει της παραγράφου 11 του άρθρου 212 ίδιου Νόμου αν γίνει σύσταση δουλείας σε ακίνητο που
βρίσκεται έξω από την διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου , η σχετική
απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του κώδικα Πολιτικής δικονομίας στο Δήμο στην
διοικητική Περιφέρεια του οποίου
ανήκει το ακίνητο . Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου αυτού υποχρεούται να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα σε αποκλειστική προθεσμία
ενός μηνός από την επομένη της
επίδοσης . Άν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία η διαδικασία συνεχίζεται
και χωρίς την γνωμοδότηση αυτή.
Στην περίπτωσή μας η διέλευση
του αγωγού διάθεσης ευρίσκεται
στην θέση « ΚΑΔΙ » του Δήμου
Μαρκοπούλου επομένως ακολουθείται η διαδικασία της προαναφερόμενης παραγράφου 11. Mε την
υπ’ αριθμόν 15250/07-07-2014 ανακοίνωση του Δημάρχου Κρωπίας
που τοιχοκολλήθηκε α)στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Κρωπίας
την 09.07.2014 και είναι ακόμη και

σήμερα αναρτημένη εκεί και β)στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου την 23.07.2014 και
βρίσκεται ακόμη αναρτημένη εκεί,
κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση για να
προβούν στις ενδεχόμενες κινήσεις
τους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 212 του Ν.3463/2006 (Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Για να εκδοθεί η απόφαση αναγκαστικής δουλείας διόδου η Υπηρεσία μας προσκομίζει στο Δ.Σ:
1. Κτηματολογικό διάγραμμα με την
ζώνη δουλείας και τις επί μέρους
ιδιοκτησίες θεωρημένo από την επιβλέπουσα υπηρεσία .
2. Κτηματολογικό πίνακα με τους
φερόμενους ιδιοκτήτες, το εμβαδόν,
τα κύρια προσδιοριστικά του στοιχεία , τον χαρακτηρισμό της ζώνης
δουλείας και επικείμενα συστατικά.
Η κάλυψη του ποσού αποζημίωσης
των ιδιοκτητών για την αναγκαστική
δουλεία διόδου είναι επιλέξιμη από
την ενταγμένη στο ΕΣΠΑ Πράξη .
Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση της
συγκεκριμμένης περιοχής για την
κατασκευή του ΚΕΛ έγινε σύμφωνα
με την υπ΄αρ. πρωτ. 87220/1-102002 Απόφαση Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ,
έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί
Όροι του Έργου με την υπ’ αρ.
πρωτ. οικ. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ και
έχει θεσμοθετηθεί η κατασκευή του
Κ.Ε.Λ. στην περιοχή αυτή σύμφωνα
με το Π.Δ. της 6ης Μαρτίου 2003
(ΦΕΚ 199/Δ’/2003), βάσει του
οποίου η χρήση γης έχει οριστεί μονοσήμαντα στη θέση αυτή.
Επιπλέον ο προϋπολογισμός της
δαπάνης για την αποζημίωση των
των ιδιοκτητών αυτή θα καθορισθεί
βάσει
του
Ν.2882/ΦΕΚ
Α’
17/6.2.2001.
Εξάλλου, για όλα τα επί πλέον ζητήματα, βάσει του άρθρου 212 παράγραφος 12 του ΚΔΚ, οι διατάξεις
που κάθε φορά ισχύουν για τις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του
Δημοσίου
(Ν.2882/ΦΕΚ
Α’
17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει) εφαρμόζονται και στις
απαλλοτριώσεις υπέρ Δήμων, αν
δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του προαναφερόμενου Κώδικα.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271
ΕΟΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο, οι οικισμοί Β' Προτεραιότητας (Ισοδύναμο Πληθυσμό >
15.000 κατ.) οφείλουν να διαθέτουν
σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων
τους έως την 31 Δεκεμβρίού 2000.
Σχετικά με την Περιφέρεια Αττικής,
το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) με την απόφασή τον
της 25ης Οκτωβρίού 2007 (υπόθεση
C 440/06), αποφάνθηκε ότι επτά (7)
οικισμοί της Αττικής εκ των οποίων
πέντε (5) ανήκουν στην Ανατολική
Αττική (Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη και Ραφήνα)
εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.Με το υπόψη έργο για την
υλοποίηση τμήματος του οποίου
κηρύσσεται η απαλλοτρίωση οδηγούνται σε δρόμο επίλυσης τα κρίσιμα προβλήματα της διαχείρισης

των υγρών αστικών αποβλήτων των
3 Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής, ώστε
να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία, η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
πολιτείας, η τήρηση των βασικών
κανόνων προστασίας τον περιβάλλοντος. Ταυτοχρόνως επιτυγχάνονται οι στόχοι τον Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Αττικής, υλοποιώντας
τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., ώστε
να καταστεί δυνατή η διαχείριση
των υγρών αστικών αποβλήτων, τομέας πού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
ενός
σύγχρονού,
πολιτισμένου, ευρωπαϊκού κράτους.
Με βάση όλα όσα αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω και προκειμένου
να συνεχισθεί απρόσκοπτα η κατασκευή του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών ΚορωπίουΠαιανίας», το οποίο είναι απαραίτητο για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής Μεσογείων και ταυτοχρόνως για αποφυγή καταβολής των υπέρογκων
προστίμων στα οποία έχει καταδικαστεί η χώρα μας από την μη συμμόρφωση με την 91/271 οδηγία της
ΕΟΚ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1ον. Την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας διόδου εκτός σχεδίου έκτασης στην θέση «ΚΑΔΙ» Δήμου
Μαρκοπούλου για τη διέλευση του
αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου
από ΧΘ 1+367 έως 1+637, για το
έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» για
λόγους δημόσιας ωφέλειας υπέρ
του Δήμου Κρωπίας, κατά των ιδιοκτητών του χώρου, σύμφωνα με τα
συνημμένα στην παρούσα Κτηματολογικό διάγραμμα και Κτηματολογικό πίνακα, βάσει των Ν, 3463/ΦΕΚ
Α’ 114/30-6-2006 και Ν.2882/ΦΕΚ Α’
17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2ον. Την απαγόρευση φύτευσης
δέντρων με μεγάλο ριζικό σύστημα στο τμήμα δουλείας διόδου
προς αποφυγή της διάβρωσης του
αποχετευτικού αγωγού. Η απόφαση
θα δημοσιευθεί εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε μία
ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Αν
δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η
δημοσίευση θα γίνει σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες
και θα κοινοποιηθεί στους ιδιοκτήτες
που αφορά σύμφωνα με τον νόμο
καθώς και στον Δήμο Μαρκοπούλου
για αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα
να προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 150 του
ΚΔΚ.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , καλεί τα μέλη
του συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Διευκρινήσεις επί του θέματος
έδωσε ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε
υπ’ όψη:
1. Τον Ν, 3463/ΦΕΚ Α’ 114/30-62006
άρθρο 211 & 212, και Ν.
2882/ΦΕΚ
Α’ 17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 20070/16-092014 εισήγηση των τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την θεωρημένη από την Περιφέρεια Αττικής κτηματογραφική αποτύπωση και ζώνη κάλυψης για τη
διέλευση του αγωγού.
4. Την Εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1ον. Την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας διόδου εκτός σχεδίου έκτασης στην θέση «ΚΑΔΙ» Δήμου
Μαρκοπούλου για τη διέλευση του
αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου
από ΧΘ 1+367 έως 1+637, για το
έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» για
λόγους δημόσιας ωφέλειας υπέρ
του Δήμου Κρωπίας, κατά των ιδιοκτητών του χώρου, σύμφωνα με τα
συνημμένα στην παρούσα Κτηματολογικό διάγραμμα και Κτηματολογικό πίνακα, βάσει των Ν, 3463/ΦΕΚ
Α’ 114/30-6-2006 και Ν.2882/ΦΕΚ Α’
17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2ον. Την απαγόρευση φύτευσης
δέντρων με μεγάλο ριζικό σύστημα
στο τμήμα δουλείας διόδου προς
αποφυγή της διάβρωσης του αποχετευτικού αγωγού.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Αν δεν εκδίδεται
τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση θα
γίνει σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες και θα κοινοποιηθεί στους ιδιοκτήτες που
αφορά σύμφωνα με τον νόμο καθώς
και στον Δήμο Μαρκοπούλου για αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 150
του ΚΔΚ.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Μιχαιρίνας Θεοφάνης
H Γραμματέας Αδάμ Ελένη
Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος
Tα Μέλη
Ντούνης Ανδρέας, Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Γρίβας Θεόδωρος, Κορωνιάς Αντώνιος, Γιαννάκος Νικόλαος
Πιέτρης Δημήτριος, Πολίτης Παναγιώτης, Λέκκας Δημήτριος, Μάλλιου
Αδαμαντία, Ντούνης Σταμάτιος, Θεοχάρη-Μπούτση Γεωργία, Γκιόκα
Αμαλία, Κωνσταντάρας Κων/νος,
Κιούσης Κων/νος, Μιχαιρίνα Δήμητρα, Δήμας Γεώργιος, Αθανάτου Παπακωνσταντίνου
Ελένη,
Γκοτζαμάνης Λάμπρος, Λειβαδίτου
Αγγελική, Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική, Δημοπούλου- Φραγκογιάννη
Μαργέττα, Κιούση Αθηνά, Κερασιώτης Διονύσιος, Μάκαρη-Χρήστου
Μαρούσα, Δήμα Βασιλική, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
Ακριβές Αντίγραφο
2-10-2014
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ.
Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας
Κοιμητηρίων
Αφροδίτης 2, 166 71, Βουλιαγμένη
Πληροφορίες: .Π. Νικολοπούλου
Τηλ: 213-2020705
Fax: 210-8963627
e-mail: tetanikol@vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη 15/9/2014
Aρ. Πρωτ.:.44946
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα πλαίσια της ισχύουσας Νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας
του
Δημοτικού
Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το περιεχόμενο των με
αριθμ. 86/1977 και 145/1981 Αποφάσεων του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Να εμφανιστούν εντός τριάντα (30)
ημερών ενώπιον του κ. Δημάρχου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
(δ/νση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών, οι πλησιέστεροι συγγενείς των:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σ Υ Γ Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ ΟΥ Μ Ε Ν Ω Ν
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
Μονάδα Γ΄
Ορθή Επανάληψη
ΑΔΑ: Ω07ΧΝ-Π6Λ
ΦΕΚ 582 ΔΔΣ 12.9.2014 και συμπληρωματικά ΦΕΚ 589/19.9.2014,
ΦΕΚ 618/26.9.2014
Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου
Tηλ.: 213 1501 466
Fax: 213 1501 491
Εmail: spilispi@mou.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2014
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4:
«Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία
του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/
-τριες με αναπηρίες» της πράξης
με τίτλο «Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων
της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης
3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής
των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας
καθώς και των συμβουλευτικών,
συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων,
για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας
08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με Κωδικό ΟΠΣ 302157.

α) Κωνσταντίνου Πετρόπουλου του
Ιωάννη, δικαιούχου οικογενειακού
τάφου με αριθμ. 23 κατηγ. Π΄στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
β) Γεωργίου Πετούση του Χρυσοστόμου, δικαιούχου οικογενειακού
τάφου με αριθμ. 73 κατηγ. Α΄στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
γ) Σπυρίδωνα Κουτσαφύρα του
Ιωάννη, δικαιούχου οικογενειακού
τάφου με αριθμ. 30 κατηγ. Β΄ στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
δ) Λήδας Κοκκινάκη, χήρας Παναγιώτη Κοκκινάκη, δικαιούχου οικογενειακού τάφου με αριθμ. 54
κατηγ. Π΄ στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
ε) Θαλή Μουλούλη του Αθανασίου,
δικαιούχου οικογενειακού τάφου με
αριθμ. 23 κατηγ. Β΄στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Βουλιαγμένης
στ) Γεωργίου Ορφανουδάκη του
Σαράντη, δικαιούχου οικογενειακού
τάφου με αριθμ. 27 κατηγ. Β΄ στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης για να καταθέσουν κάθε έγγραφο στοιχείο με το οποίο
αποδεικνύεται ότι είναι δικαιούχοι
χρήσεως των προαναφερόμενων
οικογενειακών τάφων σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία και τον

Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης
και στη συνέχεια να προβούν στην
εξόφληση των οφειλόμενων ετήσιων τελών καθαριότητας που
αφορούν τους προαναφερόμενους
οικογενειακούς τάφους.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης των
προσκαλούμενων συγγενών εντός
της ταχθείσας προθεσμίας, ο
Δήμος μας θα προβεί τις κατά
Νόμο επιβαλλόμενες ενέργειες για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών
επανάκαμψης των οικογενειακών
τάφων, σύμφωνα με το άρθρο 19
του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης το οποίο
αναφέρει τα εξής: «Η χρήσις οίκογενειακών τάφων δι΄ούς έξέλιπον
άποδεδειγμένως οί κατά τά άρθρα
3 παρ.γ (Α.Ν. 582/68 άρθρ.3 παρ.3)
του παρόντος κανονισμού δικαιούχοι χρήσεως περιέρχεται μετά πενταετίαν άπό τής ταφής του
τελευταίου νεκρού είς την Κοινότητα διά πράξεως του Κοινοτικού
Συμβουλίου δυναμένου να διαθέσει
τούτους έλευθέρως και κατά τάς
διατάξεις του παρόντος».
Η παρούσα δημόσια πρόσκληση
αναρτάται α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, έδρα β) στους
πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών κτηρίων όπου εδρεύουν οι Δη-

μοτικές Κοινότητες Βάρης και Βουλιαγμένης, αντίστοιχα γ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού
Ναού Αγ. Βασιλείου που ευρίσκεται
εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Βουλιαγμένης και στους πίνακες
ανακοινώσεων Ιερών Ναών Αγ. Νικολάου Καβουρίου, Αγ. Γεωργίου
Καβουρίου και Παναγίας Φανερωμένης, που ευρίσκονται εντός της
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης.
Επιπλέον, η παρούσα παραγγέλλεται να αναγνωστεί στις ανακοινώσεις
(αναφορών,
διαταγών,
εγκυκλίων και λοιπών ενημερώσεων) στην προσεχή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς
και στις αντίστοιχες προσεχείς συνεδριάσεις των Συμβουλίων των
Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης,
Βούλας και Βουλιαγμένης.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε μια
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της
περιφερείας μας και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η αποκλειστική προθεσμία των
τριάντα (30) ημερών που καθορίζεται για την εμφάνιση των συγγενών ξεκινά από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσας στην
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Δράσεων
του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ
ΥΠΕΣ)
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος
Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 213 1501466,
Fax : 213 1501 491
E-mail: spilispi@mou.gr

γραφές ανοικτής πρόσβασης, στο
οποίο θα συλλέγεται, διαφυλάσσεται, ευρετηριάζεται, τεκμηριώνεται
και διαχέεται η πνευματική παραγωγή των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων.
β) Διασφαλίσει τη δυνατότητα στον
χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα ηλεκτρονικά έγγραφα
που καταθέτει στο αποθετήριο βάζοντας ψηφιακή υπογραφή η οποία
να προέρχεται από πιστοποιημένη
αρχή.
γ) Ολοκληρώσει, μέσω κοινού περιβάλλοντος αναζήτησης το ως άνω
αποθετήριο με το υπάρχον λογισμικό της βιβλιοθήκης και το Ιστορικό αρχείο.
δ) Σχεδιάσει εκ νέου τον Ιστότοπο
της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας
και Φύλου ώστε:
δ1) Να δημιουργηθεί ένας αυτόνομος χώρος πληροφόρησης του κοινού για τις υπηρεσίες και τις
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης με
διευρυμένες δυνατότητες παροχής
πληροφοριών για θέματα ισότητας
δ2) Να δημιουργηθεί μία ενιαία
πλατφόρμα ταυτόχρονης αναζήτησης και πλοήγησης σε όλες τις «εν
λειτουργία» βάσεις της Βιβλιοθήκης
και του Αποθετηρίου (νέα).
ε) Αναπτύξει και να λειτουργήσει πιλοτικά τις νέες υπηρεσίες του Αποθετηρίου και της Δικτυακής Πύλης
καθώς τις νέες δομές για ΑμεΑ.
στ) Εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους
της Βιβλιοθήκης στη διαχείριση και
χρήση των νέων συστημάτων.

έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από
την υπογραφή της Σύμβασης.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 360.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός
χωρίς
ΦΠΑ
292.682,93 € + ΦΠΑ 67.317,07 €)
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος
Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην Οδηγία
2004/18/ΕΕ, όπως ισχύει και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07)
και το ΠΔ 118/2007.
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα
Πληροφορικής (Aριθμός Αναφοράς: CPV 48000000-8)
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και
στην πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου
(Repository) ερευνητικού, διδακτικού και επιστημονικού υλικού σε θέματα φύλου και ισότητας καθώς και
της νέας διαδικτυακής πύλης της
Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των
Φύλων της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων. Ειδική σημασία δίνεται στην ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία προσαρμοσμένων
υπηρεσιών προς χρήστες με αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να:
α) Δημιουργήσει και να λειτουργήσει πιλοτικά αποθετήριο, με προδια-

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα-Χαριλάου
Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81,
Αθήνα
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα δηλώσουν τα επαγγελματικά προσόντα
του Υπεύθυνου Έργου και των
μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης.
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
9. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να

11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
H απόφαση της Προκήρυξης και το
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης θα
αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της
Αναθέτουσας Αρχής www.isotita.gr,
www.eyeisotita.gr,
www.epdm.gr,
καθώς και στην δικτυακή πύλη του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία χορήγησης διευκρινίσεων επί της προκήρυξης του έργου είναι η 27η/10/2014.
12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών εκπνέει την
3η/11/2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
προσκομίζονται, κατά περίπτωση,
σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή ήτοι 6/11/2014, ημέρα
Πέμπτη, ώρα 15:00.
β) Οι προσφορές υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την ηλεκτρονική
κατάθεση
και
την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
προκήρυξης ή των προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής
πύλης του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr. Εντός
τριών εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, κατά περίπτωση τα στοιχεία και δικαιολογητικά
της
προσφοράς
που
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένα) στην Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης
και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών, Κοραή 4, 105 64
Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου και ώρες 09:00 πμ-15:00
μμ, με τη μορφή ενός σφραγισμένου φακέλου. Οι προσφέροντες
οφείλουν να καταθέσουν μαζί με
τον φάκελο αυτό διαβιβαστικό (που
θα βρίσκεται έξω από τον σφραγισμένο φάκελο για πρωτοκόλλησή

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική, σε φύλαξη
παιδιών ή γοροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

υπόδησης 25
ετών, εν λειτουργία, σε κεντρικό σημείο της
Βάρης λόγω συνταξιοδότησης. Tηλ. επικοι-

νωνίας 6946 602918.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζικής Εστίασης, Αναυψκτήριο με παρασκευαστήριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην περιοχή
Γέρακα. Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

δυάρι 60τ.μ. στην ΠΑΛΛΗΝΗ,
67.000 ευρώ. Τηλ. 6977 161209

του), στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών γίνεται
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών,
την 7η/11/2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών
πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
15. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Η δαπάνη του έργου
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ 455/8 του Υπουργείου
Εσωτερικών ( ενάριθμος κωδικός
έργου 2012ΣΕ45580005)
16. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της
ΕΕ και έχουν την καταστατική τους
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο
εσωτερικό των χωρών που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.
Για την δυνατότητα συμμετοχής
στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα
σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο αναλυτικό τεύχος
προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά
και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να
είναι νόμιμης ισχύος.
18. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έξι (6) μήνες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
19. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους
του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/9/2014.
22. ΣΥΜΒΑΣΗ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
προσκομίζονται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με
τους όρους της προκήρυξης, την
προσφορά του Αναδόχου, την κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
23. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο με τηλεομοιοτυπία στο 2131501491 ή
ταχυδρομικώς στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση ή να απευθυνθούν τηλεφωνικά στον αριθμό
2131501466.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολόγυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση
πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για
το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.
Πληροφορίες: 6931 543666.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στo ΚΙΤΣΙ, διόροφο κτίσμα

110 τ.μ. και 120 τ.μ. αντίστοιχα σε ένα στρέμμα οικόπεδο. Με διαφορετικές εισόδους. Διαθέτει φως,
ηλιακό, αιρκοντίσιον, καλοριφέρ, τζάκι.
Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις, κατά προτίμηση
γιατροί.
Πληροφορίες 69322 18 255 κ. Παναγιώτη.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

με πολυετή

φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα
επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας
και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου, παραδίδει μαθήματα κατ’
οίκον με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα σε προσιτές
τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και συστάσεις! Tηλέφωνο 6947736136

ποιότητα ζωής για όλους
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Α.Ασημακόπουλος,
Δ.Μπιτέλης
Τηλ: 213 2020 131, 213 2019955
Fax: 213 2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Ημερ.: 30/09/2014
Αριθμ. Πρωτ: 48212
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει:
Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ»
προϋπολογισμού
113.821,14 € επί πλέον Φ. Π. Α. 23%
(26.178,86 €), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά
είδος προμηθείας (εφόσον είναι
εντός των τεχνικών προδιαγραφών
και των λοιπών όρων της παρούσας
διακήρυξης), όπως καθορίζεται από
το Π.Δ. 118/2007 & τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π.
Ο. Τ. Α.), Υ. Α. 11389/1993 ΦΕΚ
185/Β 08-03-1993.
Η προκηρυσσόμενη προμήθεια με

τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» θα
βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης
με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» (Σ.Α.Ε. 0618 , κωδ.
ΠΔΕ 2012ΣΕ06180058) του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η
οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.) και από
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας και της Ψηφιακής
Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική».
Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.)
είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της
υποστήριξης της αναπτυξιακής και
διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης
των
βιομηχανικών
περιφερειών που παρακμάζουν και
των περιφερειών που υστερούν, και
μέσω της διασυνοριακής, διακρατικής
και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Με τον τρόπο αυτόν το Ε. Τ. Π. Α.
υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
της καινοτομίας, της δημιουργίας και
της διατήρησης βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.
Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Τ.Κ.

16673, τηλ. 2132020131, φαξ: 213
2020059, στις 30/10/ 2014 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30
διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις
προσφορές τους (και μετά τη λήξη
του διαστήματος αυτού να παρίστανται στην δημόσια αποσφράγιση
τους) αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με
άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και
την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
της διεξαγωγής του διαγωνισμού
στη Διεύθυνση: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
18, ΒΟΥΛΑ Γραφείο Πρωτοκόλλου,
Τ. Κ. 16673
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών
ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί
να προσφέρουν τα προς προμήθεια
είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά
και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική
γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από
την επόμενη μέρα της διενέργειας
του διαγωνισμού. Προφορές που
ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην
δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό
2% του συνολικού προϋπολογισμού
της προμήθειας, ΜΗ συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. 23 % (δηλαδή
τουλάχιστον 2.276,42 €) σύμφωνα
με το άρθρο 157 ΤΟΥ ν. 4281/2014
& και το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να παραλάβουν
τεύχη του διαγωνισμού και το
σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς,
καθημερινά από τις 06/10/2014 έως
τις 29/10/2014 και ώρες 9:00 –
13:00 από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με κόστος πέντε (5) ευρώ.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται και σε ηλεκτρονική
μορφή(μόνο για ενημέρωση) μέσω
του διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.vvv.gov.gr .
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη
λήψη της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τη (γ) περίπτωση της 1ης
παραγράφου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993.
Παροχή Πληροφοριών και εγγράφων: Καθημερινά, εργάσιμες ημέρες
& ώρες, Δημαρχείο Βάρης –Βούλας Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.
Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 ,
Βούλα, Τ.Κ. 16673, τηλ. 213 20 20
131, 213 20 19 955 φαξ: 213 20 20
059 Υπεύθυνος κος Α.Ασημακόπουλος, κος Δ.Μπιτέλης.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.
23ης /29-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 221/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Τροποποίηση
της υπ. αριθμ.
181/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την απαλλοτρίωση
στο «ΒΛΑΧΘΙ» Δήμου Μαρκοπούλου
για διόρθωση του κτηματολογικού
πίνακα.»
Στο Κορωπί σήμερα στις 29 του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, μετά από την με αριθμ.
πρωτ. 20907/25-09-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα
και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί
Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Πρόεδρος
2. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου
Αντιπρόεδρος
3. Αδάμ Ελένη, Γραμματέας
4. Ντούνης Ανδρέας
5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
6. Γρίβας Θεόδωρος
7. Κορωνιάς Αντώνιος
8. Πιέτρης Δημήτριος
9. Πολίτης Παναγιώτης
10. Μάλλιου Αδαμαντία
11. Ντούνης Σταμάτιος
12. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
13. Γκιόκα Αμαλία (Έμμυ)
14. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
15. Κιούσης Κωνσταντίνος
16. Μιχαιρίνα Δήμητρα
17. Δήμας Γεώργιος
18. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
19. Λειβαδίτου Αγγελική (Άγκη)
20. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
21. Δημοπούλου- Φραγκογιάννη-Μαργέττα
22. Κιούση Αθηνά
23. Κερασιώτης Διονυσιος
24. Μάκαρη-Χρήστου Μαρούσα
25. Δήμα Βασιλική
26. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
2. Αθανασίου Στέλλα
3. Ρεμπάπης Ευάγγελος
4. Βράχας Ανδρέας (Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
1. Γιαννάκος Νικόλαος
2. Λέκκας Δημήτριος (προσήλθαν
πριν την συζήτηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης)
3.Αθανάτου- Παπακωνσταντίνου
Ελένη, (προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Παρευρίσκονται επίσης, η δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Ελένη Υφάντη,
η προϊσταμένη του τμήματος εσόδων
Μαρία Φραγκούλη, η υπεύθυνη του
τμήματος Ύδρευσης Αικατερίνη Μερκούρη, η υπάλληλος του τμήματος
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου
Μαρία Καζαντζή.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο
αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33
παρευρίσκονται οι 26 o Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του 6ου θέματος, της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη του Συμβούλιου την με αρ.
20540/22-09-2014 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει όπως
παρακάτω:
Με την υπ. αριθμ. 181/2014 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο κήρυξε τον προς απαλλοτρίωση χώρο
για την κατασκευή της εισόδου της
σήραγγας του αγωγού διάθεσης του

Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων
(Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας για το
έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» στην
θέση «ΒΛΑΧΘΙ» Δήμου Μαρκοπούλου.
Η ανωτέρω απόφαση συνοδεύεται από:
1ον Κτηματολογικό διάγραμμα με την
απαλλοτριωτέα έκταση και τις επί μερους ιδιοκτησίες θεωρημένο από την επιβλέπουσα υπηρεσία
2ον Κτηματολογικό πίνακα με τους φερόμενους ιδιοκτήτες, το εμβαδόν , τα
κύρια προσδιοριστικά του στοιχεία και
τον χαρακτηρισμό της έκτασης.
Με το παρόν διορθώνεται ο κτηματολογικός πίνακας με τους φερόμενους ιδιοκτήτες, προσδιορί- ζονται ορθότερα και
αναλυτικότερα τα επικείμενα συστατικά
ως προς το είδος κατασκευής, την ποιότητα και την ποσότητά τους.

Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
181/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία κηρύχθηκε απαλλοτρίωση χώρου για την
κατασκευή της εισόδου της σήραγγας του αγωγού διάθεσης του Κέντρου
Επεξεργασίας
Λυμάτων
(Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας για το
έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» στην
θέση «ΒΛΑΧΘΙ» Δήμου Μαρκοπούλου, για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα που την συνοδεύει. Ο
νέος κτηματολογικός πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγείται την
έγκριση των παραπάνω και καλεί τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
έλαβε υπ’ όψη:
1. Την με αριθμό 181/1014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την με αριθμό 20540/22-09-2014 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Το κτηματολογικό πίνακα.
4. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
181/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία κηρύχθηκε απαλλοτρίωση χώρου για
την κατασκευή της εισόδου της σήραγγας του αγωγού διάθεσης του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων
(Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας για
το έργο: «Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» στην
θέση «ΒΛΑΧΘΙ»
Δήμου Μαρκοπούλου, για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα
που την συνοδεύει. Ο νέος κτηματολογικός πίνακας επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και
στο Δήμο Μαρκοπούλου.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Μιχαιρίνας Θεοφάνης
H Γραμματέας Αδάμ Ελένη
Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος
Tα Μέλη
Ντούνης Ανδρέας, Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Γρίβας Θεόδωρος, Κορωνιάς
Αντώνιος, Γιαννάκος Νικόλαος, Πιέτρης Δημήτριος, Πολίτης Παναγιώτης,
Λέκκας Δημήτριος, Μάλλιου Αδαμαντία, Ντούνης Σταμάτιος, Θεοχάρη Μπούτση Γεωργία, Γκιόκα Αμαλία,
Κωνσταντάρας Κων/νος, Κιούσης
Κων/νος, Μιχαιρίνα Δήμητρα, Δήμας
Γεώργιος, Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη, Γκοτζαμάνης Λάμπρος, Λειβαδίτου Αγγελική, ΜαρκαντώνηΝτούνη Αγγελική, Δημοπούλου- Φραγκογιάννη Μαργέττα, Κιούση Αθηνά, Κερασιώτης Διονύσιος, Μάκαρη-Χρήστου
Μαρούσα, Δήμα Βασιλική, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
Ακριβές Αντίγραφο
2-10-2014
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

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

www.psychosynthesis.gr

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

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

Specia-

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

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

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

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,
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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

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

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Γερμανίδα προσφεύγει στο δικαστήριο της Χάγης
για εγκλήματα κατά των Ελλήνων, από πρόθεση
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, μας ενημέρωσε για τη Γερμανίδα που κατέθεσε αγωγή στο δικαστήριο
της Χάγης, για εγκλήματα κατά των Ελλήνων από πρόθεση.
Tέλος του 2012, η Γερμανίδα Sarah Luzia Hassel-Reusing
κατέθεσε μήνυση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης
κατά αγνώστων με την υποψία του εγκλήματος κατά της
ανθρωπότητας, εξαιτίας της συστηματικής και ευρείας
κλίμακας βλάβης στην υγεία του Ελληνικού πληθυσμού από
πρόθεση.
Το “Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού”, ήρθε σε
επαφή μαζί της και αποφάσισε να στηρίξει τον δύσκολο αγώνα
που δίνει για όλους.
Η στήριξη που προσφέρει το “Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού”, είναι συμβολική και ουσιαστική. Έτσι από
τον Ιούλιο 2014 έχουν ξεκινήσει την συστηματική καταγραφή
μαρτυριών ασθενών τους, οι οποίοι επιθυμούν
να
καταθέσουν τα όσα δεινά έχουν βιώσει από το 2010 και μετά.
Η καταγραφή των μαρτυριών γίνεται από εθελοντές του
ιατρείου, μέσω ενός πολυσέλιδου ερωτηματολογίου, όπου
στοιχειοθετείται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο έχουν
παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.
Επειδή όμως είναι προτιμότερη η ενδυνάμωση της
προσπάθειας με όσο το δυνατόν περισσότερες καταγραφές
περιπτώσεων, κάνουν έκκληση προς όλους τους πολίτες που
έχασαν τις δουλειές τους, μειώθηκε βάναυσα το εισόδημα
τους (μισθοί ή συντάξεις), υπερφορολογήθηκαν, έχασαν το
σπίτι τους, έζησαν χωρίς ηλεκτρικό ή/και νερό για κάποιο
χρονικό διάστημα, έμειναν ανασφάλιστοι και έπαθε ζημιά η
υγείας τους λόγω του ότι αποκλείστηκαν από το Εθνικό
Σύστημα Υγείας ή βρέθηκαν σε οποιαδήποτε δεινή
κατάσταση λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, να
έρθουν σε επαφή με το “Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
Ελληνικού”, και να καταθέσουν την μαρτυρία τους.
Όλα τα στοιχεία που θα συλλέξουν, θα μεταφραστούν και θα
αποσταλούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ώστε
να στηρίξουν έμπρακτα τη μήνυση που έχει καταθέσει η
Sarah Luzia Hassel-Reusing και με αυτό τον τρόπο να
βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην απονομή δικαιοσύνης για
όλα τα δεινά που έχουν περάσει οι πολίτες αυτά τα χρόνια.
Ήρθε η ώρα τα εγκλήματα που έγιναν πάνω στις πλάτες
αθώων πολιτών να πληρωθούν από όσους οδήγησαν τους

πολίτες σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, λέγοντας ότι
λεφτά δεν υπάρχουν για την δημόσια υγεία / παιδεία /
κοινωνικές παροχές, αλλά την ίδια στιγμή έδιναν
δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες και διάφορους άλλους
«επενδυτές».
Όλοι όσοι πήραν, και συνεχίζουν να παίρνουν, τις πολιτικές
αποφάσεις που οδηγούν στη διάλυση το Εθνικό Συστήμα
Υγείας και καθημερινά εξαθλιώνουν τους πολίτες θα
λογοδοτήσουν. Για να το επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται η
βοήθεια όλων των πολιτών.

Στείλτε τη δική σας εμπειρία
Παρακαλούν όσους θέλουν να καταθέσουν την μαρτυρία τους
να στείλουν μήνυμα στο mkiellinikou@gmail.com ή να μας
καλέσουν στο 210-9631-950 τις ώρες λειτουργίας του ιατρείου,
ώστε οι εθελοντές τους να καταγράψουν τα στοιχεία τους και
στη συνέχεια να έρθουν σε επαφή μαζί τους για τα περαιτέρω.
Δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=s5fBVPihHMA&list=UUQI
F6v2mBa9Uabj8bF38GEw
Περισσότερα για τη μήνυση της Sarah Luzia Hassel-Reusing

«Ας μιλήσουμε από καρδιάς»
Ο Δήμος Γλυφάδας & το Mediterraneo Hospital σε
συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.
Ασκληπιείου Βούλας με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα καρδιάς, οργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με
θεματολογία σχετική με την πρόληψη
και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων
το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014, ώρα 11.30 στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15)
Είσοδος Ελεύθερη

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

στην ιστοσελίδα της (υπάρχει Ελληνικό κείμενο στο):
http://unser-politikblog.blogspot.de/2014/02/aufruf-diegriechische-offentlichkeit_7898.html
To Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, όπως έχει
δηλώσει, συλλέγει στοιχεία γι’ αυτές τις παραβιάσεις, ενώ
περισσότερο από ένα χρόνο λειτουργούν το Παρατηρητήριο
θεμάτων Υγείας, όπου συστηματικά καταγράφουν όλες τις
εξελίξεις στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, παλεύουν σε
πολλά επίπεδα και με το Υπουργείο Υγείας και με τις διοικήσεις
δημόσιων νοσοκομείων, ώστε οι ανασφάλιστοι ασθενείς να
μπορούν να τύχουν της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας χωρίς
να πληρώνουν, τη στιγμή που μιλάμε για μακροχρόνια ανέργους
και πλήρως εξαθλιωμένους, πολίτες.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης (δίπλα
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία

http://www.mkiellinikou.org Email mkiellinikou@gmail.com

Πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης
μαστογραφίας σε ανασφάλιστες άπορες γυναίκες στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης ως μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ)
και σε συνεργασία με το σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» παρέχει την
δυνατότητα σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες να
κάνουν δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας.
Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και
αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για όλους λόγω
της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζουν
την κοινωνία μας .
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Παλλήνης εξασφάλισε ένα
ακόμη πολύτιμο ραντεβού για γυναίκες άπορες και ανασφάλιστες την Πέμπτη 13 Νοέμβρη & την Παρασκευή 12
Δεκέμβρη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ηλικίας 40 έως 69 ετών!
Δικαιολογητικά:
Για τις ανασφάλιστες: Βιβλιάριο πρόνοιας ή υπεύθυνη
δήλωση περί μη ασφάλισης. Για τις ασφαλισμένες: Εκκαθαριστικό εφορίας.
Πληροφορίες στο τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας στο Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης
(Φειδιππίδου 22β). Τηλέφωνα: 210-6600821-22 & 24 ή
στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης Υψηλάντου 3 τηλέφωνο 210-6668888 (ώρες 8:30 έως 14:00).
σ.σ.: Θα έπρεπε να μην υπάρχει το όριο ηλικίας, γιατί
έχουμε γύρω μας περιπτώσεις σε πολύ νεαρότερες και
μεγαλύτερες γυναίκες των 70 ετών με καρκίνους μαστού.
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Παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι αθλητές του Α.Σ. Λεύκαρου
Και Βαλκανιονίκες με 18 μετάλλια
Αγκαλιά με την επιτυχία επέστρεψαν οι
αθλητές των συλλόγων Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ
και Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, από το 11ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ju-jitsu 2014 όλων των
κατηγοριών και το 2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu , U15 (-15 ετών), στο Βουκουρέστι Ρουμανίας.

αγωνιστικών ομάδων στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος τη Δευτέρα που μας
πέρασε.

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΔΗΜ., ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΡΑ-

ΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΤΟ FIGHTING SYSTEM ΟΙ: ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ,
ΠΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΟ DUO SYSTEM OI : ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
– ΚΟΣΜΑ ΧΡ., ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΘΑΝ. – ΠΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ
FIGHTING SYSTEM ΟΙ ΠΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΤΑΛΑΣ ΩΡΙΩΝΑΣ, ΧΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΔΑΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ KAI ΣΤΟ DUO SYSTEM ΑΔΑΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ – ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΕΩΣ 7.

Το τριήμερο 26 - 28 Σεπτεμβρίου διεξήχθη
το 11ο Βαλκανικό και το 2ο Παγκόσμιο U15
πρωτάθλημα JU JITSU στο οποίο έλαβαν
μέρος 25 χώρες με πάνω απο 600 αθλητές.
Με γεμάτες τις αποσκευές μετάλλια, πλούσια εμπειρία και δυνατές συγκινήσεις επέστρεψαν μικροί και μεγάλοι, αθλητές των

Πρωταθλητής σύλλογος αναδείχθηκε ο ΑΣΟΚ
ΛΕΥΚΑΡΟΣ, όπου έλαβε μέρος με 25 αθλητές, και κατάκτησε 4 ΧΡΥΣΑ, 4 ΑΡΓΥΡΑ, 10
ΧΑΛΚΙΝΑ μετάλλια και βοήθησε την εθνική
ομάδα και τη χώρα μας να κατακτήσει στο
Βαλκανικό πρωτάθλημα την 2η θέση και στο
Παγκόσμιο παιδικό την 3η θέση.
Αναλυτικότερα :
11ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JU JITSU
FIGHTING SYSTEM
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: ΠΙΚΗ ΒΕΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΧΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΤΙΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΟΥΡΕΤΗ ΙΛΙΑΔΑ,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ –
ΜΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JU JITSU, 15 ETΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ –ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΘΑΝ. -ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙ., ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΧΑΡΑ, ΠΙΚΗ ΒΕΤΗ
FIGHTING SYSTEM

Ανάλογη επιτυχία είχε και η προσπάθεια
των δύο αθλητών του Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
με 100% επιτυχία και 2 στα 2, από τους
αθλητές Μάλλη Αθηνά, η οποία κατέκτησε
την 2η θέση στο Παγκόσμιο (U15)πρωτάθλημα ju jitsu και από τον Κυρίδη Αλέξανδρο, κατακτώντας την 3η θέση στο
Βαλκανικό πρωτάθλημα ju jitsu.
Χορηγοι του Α.Σ. Λεύκαρου οι: Αθανάσιος
και Γεωργία Μαρτίνου, Οικογένεια Δημοσθένη Δόγκα και Οικογένεια Κατσουράκη.
Ενα μεγάλο προπονητικό επιτελείο βοήθησε τους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων για να φτάσουν μέχρι εδώ και η
υποστηρικτική ομάδα που κράτησε όλες τις
λειτουργίες των δομών στις 5 μέρες του
πρωταθλήματος, τους οποίους ο Λεύκαρος
ευχαρίστησε ιδιαίτερα.

Επιτυχίες στους διασυλογικούς αγώνες με νίκες των αθλητών του Ν.Α.Ο. “Κέκροψ”
Η Ομάδα Techno 293 του Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε
με επτά αθλητές στον Διασυλλογικό αγώνα (Ranking
List) Techno 293 που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος
Βούλας στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Αγώνας διεξήχθη κάτω από αρκετά οριακές συνθήκες, με ασθενείς ανέμους τόσο το Σάββατο όσο και

την Κυριακή δυσκολεύοντας αρκετά το έργο των
αθλητών. Η ομάδα του Ν.Α.Ο. Κέκροψ, με προπονητή
τον Νικόλα Σκαρλάτο, είχε μια εξαιρετική παρουσία
στον αγώνα. Συνολικά διεξήχθησαν 4 ιστιοδρομίες
με τους αθλητές του ομίλου να τερματίζουν στις
πρώτες θέσεις σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες και

τους υπόλοιπους να κατακτούν θέσεις εντός τις δεκάδας.
Αναλυτικά οι επιτυχίες των αθλητών είναι ως εξής:
Αγόρια Techno293 Under 17
1ος Κριστιάν Τριανταφύλλου
Κορίτσια Techno293 Under 15
1η Ερατώ Τσικρικά
Αγόρια Techno293 Under 13
1ος Στέφανος Τζοτζολάκης

Στην ομάδα του ΝΑΟ Κέκροψ συμμετείχαν και οι αθλητές:
Μιχάλης Βρούτσης, Πέτρος Δευτερίγος, Αριστείδης Παντελής, και ο Στέφανος Χατζάκης

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΔΑ: ΒΝΔΑΩΛ6-4ΧΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 23ης
/29-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 217/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Κήρυξη αναγκαστικής δουλείας
διόδου εκτός σχεδίου έκτασης
στην θέση
«ΜΕΡΕΝΤΑ–ΔΗΜΗΤΣΗΡΙ» Δήμου Μαρκοπούλου για
τη διέλευση του αγωγού διάθεσης
Μαρκοπούλου από ΧΘ 2+260 έως
2+400, για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών ΚορωπίουΠαιανίας.»
Στο Κορωπί σήμερα στις 29 του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με
αριθμ. πρωτ. 20907/25-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε
σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Πρόεδρος
2. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου Αντιπρόεδρος
3. Αδάμ Ελένη, Γραμματέας
4. Ντούνης Ανδρέας
5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
6. Γρίβας Θεόδωρος
7. Κορωνιάς Αντώνιος
8. Πιέτρης Δημήτριος
9. Πολίτης Παναγιώτης
10. Μάλλιου Αδαμαντία
11. Ντούνης Σταμάτιος
12. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
13. Γκιόκα Αμαλία (Έμμυ)
14. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
15. Κιούσης Κωνσταντίνος
16. Μιχαιρίνα Δήμητρα
17. Δήμας Γεώργιος
18. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
19. Λειβαδίτου Αγγελική (Άγκη)
20. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
21. Δημοπούλου- Φραγκογιάννη-Μαργέττα
22. Κιούση Αθηνά
23. Κερασιώτης Διονυσιος
24. Μάκαρη-Χρήστου Μαρούσα
25. Δήμα Βασιλική
26. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου
2. Αθανασίου Στέλλα
3. Ρεμπάπης Ευάγγελος
4. Βράχας Ανδρέας
(Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
1. Γιαννάκος Νικόλαος
2. Λέκκας Δημήτριος (προσήλθαν
πριν την συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης)
3. Αθανάτου- Παπακωνσταντίνου
Ελένη, (προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Παρευρίσκονται επίσης, η δ/ντρια
Διοικητικών Υπηρεσιών Ελένη
Υφάντη, η προϊσταμένη του τμήματος εσόδων Μαρία Φραγκούλη, η
υπεύθυνη του τμήματος Ύδρευσης
Αικατερίνη Μερκούρη, η υπάλληλος
του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας
του Δήμου Μαρία Καζαντζή.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο
αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33
παρευρίσκονται οι 26 o Πρόεδρος
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δη-
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μοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση, του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του
συμβουλίου την με αριθμό
πρωτ.
20071/16-09-2014 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει
όπως παρακάτω:
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με βάση την από 25/07/2013 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Κοινοπραξίας «Κ/Ξ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΕ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ» στα πλαίσια της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» ενταγμένης με
κωδικό MIS 303337 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»
2007-2013, εκτελείται σήμερα το
ομώνυμο έργο, υπό την επίβλεψη
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής .
Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα
με την από το 2010 Προγραμματική
Σύμβαση και το τροποποιημένο σχέδιο αυτής μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της
Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αττικής (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) για κατασκευή
έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που αφορούν Οικισμούς β’ κατηγορίας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
όπως ορίζεται στην απόφαση
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών
και δικτύων αρ. Δ10/21880/3-8-2010
και σύμφωνα με τον Ν.3463/2006
άρθρο 226 και τον Ν. 3852/2010
άρθρο 100.
Οι σχετικές υποστηρικτικές μελέτες των δικτύων ακαθάρτων, των
συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων,
του ΚΕΛ και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν με βάση τις τεχνικές
μελέτες της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου
Κρωπίας (εγκεκριμμένες από την
ΕΥΔΑΠ) από την Περιφέρεια Αττικής η οποία αποτελεί την Προϊσταμένη αρχή και την Διευθύνουσα
Υπηρεσία του έργου .
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης με κωδικό ΣΑ
2010ΕΠΟ8580086 στο Πρόγραμμα
Δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται
σε 124.890.213,00 €.
Η απαλλοτρίωση - αγορά των απαιτούμενων για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου εδαφικών
εκτάσεων αποτελούν το Υποέργο 2
της ενταγμένης Πράξης με συνολικό προβλεπόμενο προυπολογισμό
11.290.019,00 €.
Προκειμένου να γίνει η διέλευση
του αγωγού διάθεσης του Κέντρου
Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)
Μαρκοπούλου ΑΠΟ Χ.Θ. 2+260 ΕΩΣ
2+400, στα διοικητικά όρια του
Δήμου Μαρκοπούλου στην θέση
«ΜΕΡΕΝΤΑ-ΔΗΜΗΤΣΗΡΙ», θα πρέπει ο Δήμος Κρωπίας , ως φορέας
της πρότασης , αρμόδιος με βάση το
άρθρο 3 της από το έτος 2010
Προγραμματικής σύμβασης για την
απρόσκοπτη έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών και απαλλοτριώσεων, να προβεί στην κήρυξη
αναγκαστικής δουλείας.
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Επιτρέπεται βάσει του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8-6-2006),
άρθρο 211 παρ.(ε) να απαλλοτριώνονται αναγκαστικά υπέρ των
Δήμων και Κοινοτήτων, για λόγους
δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή να συσταθεί δουλεία
εις βάρος τους :
«για την εκτέλεση έργων σχετικών
με την αποστράγγιση, τη διευθέτηση ρευμάτων, την αποχέτευση
oμβρίων ή ακαθάρτων υδάτων και
κάθε είδους τεχνικών έργων, που
έχουν σκοπό την εξυγίανση ή τον
εξωραϊσμό»
Η σύσταση δουλείας ακινήτου για
τους ΟΤΑ γίνεται βάσει του προαναφερθέντος Ν, 3463/2006 (ΦΕΚ
114Α'/8-6-2006) άρθρο 212 παρ. 1 ,
με απόφαση Δημοτικού η Κοινοτι-

κού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται
με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Σύμφωνα με το άρθρο 213 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Οι κύριοι ή κάτοχοι κτημάτων και
οικοπέδων υποχρεούνται να ανέχονται τη διενέργεια δοκιμαστικών
γεωτρήσεων και εκσκαφών μέσα σε
αυτά από το Δήμο ή την Κοινότητα ή
τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,
όταν προβλέπεται τούτο από τεχνική ή γεωλογική μελέτη ή έκθεση
για την ανεύρεση υδάτων, καθώς και
την αξιοποίηση
υφιστάμενων
πηγών ή την τοποθέτηση σωλήνων
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.»
Βάσει της παραγράφου 11 του άρθρου 212 ίδιου Νόμου αν γίνει σύσταση δουλείας σε ακίνητο που
βρίσκεται έξω από την διοικητική
Περιφέρεια του Δήμου , η σχετική
απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του κώδικα Πολιτικής δικονομίας στο Δήμο στην
διοικητική Περιφέρεια του οποίου
ανήκει το ακίνητο . Το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου αυτού υποχρεούται να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα σε αποκλειστική προθεσμία
ενός μηνός από την επομένη της
επίδοσης . Άν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία η διαδικασία συνεχίζεται
και χωρίς την γνωμοδότηση αυτή.
Στην περίπτωσή μας η διέλευση
του αγωγού διάθεσης ευρίσκεται
στην θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ - ΔΗΜΗΤΣΗΡΙ» του Δήμου Μαρκοπούλου
επομένως ακολουθείται η διαδικασία της προαναφερόμενης παραγράφου 11.
Στην συνέχεια με την υπ’ αριθμόν
15248/07-07-2014 ανακοίνωση του
Δημάρχου Κρωπίας που τοιχοκολλήθηκε α)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κρωπίας την
09.07.2014 και είναι ακόμη και σήμερα αναρτημένη εκεί και β)στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου την 23.07.2014 και
βρίσκεται ακόμη αναρτημένη εκεί,
κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση για να
προβούν στις ενδεχόμενες κινήσεις
τους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 212 του Ν.3463/2006 (Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Για να εκδοθεί η απόφαση αναγκαστικής δουλείας διόδου η Υπηρεσία μας προσκομίζει στο Δ.Σ:
1.Κτηματολογικό διάγραμμα με την
ζώνη δουλείας και τις επί μέρους
ιδιοκτησίες θεωρημένo από την επιβλέπουσα υπηρεσία .
2. Κτηματολογικό πίνακα με τους
φερόμενους ιδιοκτήτες ,το εμβαδόν,
τα κύρια προσδιοριστικά του στοιχεία , τον χαρακτηρισμό της ζώνης
δουλείας και επικείμενα συστατικά.
Η κάλυψη του ποσού αποζημίωσης
των ιδιοκτητών για την αναγκαστική
δουλεία διόδου είναι επιλέξιμη από
την ενταγμένη στο ΕΣΠΑ Πράξη .
Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση
της συγκεκριμμένης περιοχής για
την κατασκευή του ΚΕΛ έγινε σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 87220/110-2002
Απόφαση
Γενικού
Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ , έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου με την υπ’
αρ. πρωτ. οικ. 144233/9-9-2009 ΚΥΑ
και έχει θεσμοθετηθεί η κατασκευή
του Κ.Ε.Λ. στην περιοχή αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. της 6ης Μαρτίου
2003 (ΦΕΚ 199/Δ’/2003), βάσει του
οποίου η χρήση γης έχει οριστεί μονοσήμαντα στη θέση αυτή.
Επιπλέον ο προϋπολογισμός της
δαπάνης για την αποζημίωση των
των ιδιοκτητών αυτή θα καθορισθεί
βάσει
του
Ν.2882/ΦΕΚ
Α’
17/6.2.2001.
Εξάλλου, για όλα τα επί πλέον ζητήματα, βάσει του άρθρου 212 παράγραφος 12 του ΚΔΚ, οι διατάξεις που
κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις του Δημοσίου

(Ν.2882/ΦΕΚ Α’ 17/6.2.2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις υπέρ
Δήμων, αν δεν έρχονται σε αντίθεση
με τις διατάξεις του προαναφερόμενου Κώδικα.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271
ΕΟΚ , η οποία έχει ενσωματωθεί
στο εθνικό δίκαιο, οι οικισμοί Β' Προτεραιότητας (Ισοδύναμο Πληθυσμό
> 15.000 κατ.) οφείλουν να διαθέτουν σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών
αποβλήτων τους έως την 31 Δεκεμβρίού 2000. Σχετικά με την Περιφέρεια Αττικής, το Δικαστήριο
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) με
την απόφασή τον της 25ης Οκτωβρίού 2007 (υπόθεση C 440/06),
αποφάνθηκε ότι επτά (7) οικισμοί
της Αττικής εκ των οποίων πέντε (5)
ανήκουν στην Ανατολική Αττική (Αρτέμιδα, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Νέα
Μάκρη και Ραφήνα) εξακολουθούν
να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.
Με το υπόψη έργο για την υλοποίηση τμήματος του οποίου κηρύσσεται η απαλλοτρίωση οδηγούνται σε
δρόμο επίλυσης τα κρίσιμα προβλήματα της διαχείρισης των υγρών
αστικών αποβλήτων των 3 Ο.Τ.Α.
του Νομού Αττικής, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
πολιτείας, η τήρηση των βασικών
κανόνων προστασίας τον περιβάλλοντος. Ταυτοχρόνως επιτυγχάνονται οι στόχοι τον Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Αττικής, υλοποιώντας
τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., ώστε
να καταστεί δυνατή η διαχείριση
των υγρών αστικών αποβλήτων, τομέας πού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
ενός
σύγχρονού,
πολιτισμένου, ευρωπαϊκού κράτους.
Με βάση όλα όσα αναλυτικά εκτέθηκαν παραπάνω και προκειμένου
να συνεχισθεί απρόσκοπτα η κατασκευή του έργου «Συλλογή, μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών ΚορωπίουΠαιανίας» , το οποίο είναι απαραίτητο για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής Μεσογείων και ταυτοχρόνως για αποφυγή καταβολής των υπέρογκων
προστίμων στα οποία έχει καταδικαστεί η χώρα μας από την μη συμμόρφωση με την 91/271 οδηγία της
ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 29-09-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 220/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με θέμα «Έγκριση παράτασης
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών
του έργου: «Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Κεκροπίας
(συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη
Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού)».
Στο Κορωπί στις 29 Σεπτεμβρίου
του έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση και την τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση εργασιών του έργου:
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του
Προαστιακού).
Η νέα προθεσμία αφορά στην περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2014 έως 24
Δεκεμβρίου 2014 – σύμφωνα με την

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1ον. Την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας διόδου εκτός σχεδίου έκτασης
στην θέση
«ΜΕΡΕΝΤΑΔΗΜΗΤΣΗΡΙ» Δήμου Μαρκοπούλου
για τη διέλευση του αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου από ΧΘ 2+260
έως 2+400 , για το έργο : «Συλλογή,
μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» για λόγους δημόσιας ωφέλειας υπέρ του Δήμου Κρωπίας, κατά
των ιδιοκτητών του χώρου, σύμφωνα
με τα συνημμένα στην παρούσα Κτηματολογικό διάγραμμα και Κτηματολογικό πίνακα, βάσει των Ν, 3463/
ΦΕΚ Α’ /30-6-2006 και Ν.2882/ΦΕΚ
Α’ 17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2ον. Την απαγόρευση φύτευσης
δέντρων με μεγάλο ριζικό σύστημα στο τμήμα δουλείας διόδου
προς αποφυγή της διάβρωσης του
αποχετευτικού αγωγού. Η απόφαση
θα δημοσιευθεί εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε μία
ημερήσια εφημερίδα του Νομού. Αν
δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση θα γίνει σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες εφημερίδες
και θα κοινοποιηθεί στους ιδιοκτήτες
που αφορά σύμφωνα με τον νόμο
καθώς και στον Δήμο Μαρκοπούλου
για αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της απόφασης
σύμφωνα με το άρθρο 150 του ΚΔΚ.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , καλεί τα μέλη
του συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Διευκρινήσεις επί του θέματος
έδωσε ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε
υπ’ όψη:
1. Τον Ν, 3463/ΦΕΚ Α’ 114/30-6-2006
άρθρο 211 & 212, και Ν.2882/ΦΕΚ Α’
17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Την με αρ. πρωτ. 20071/16-09-2014
εισήγηση των τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την θεωρημένη από την Περιφέρεια Αττικής κτηματογραφική αποτύπωση και ζώνη κάλυψης για τη
διέλευση του αγωγού.
4. Την Εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1ον. Την κήρυξη αναγκαστικής δουλείας διόδου εκτός σχεδίου έκτασης
στην θέση
«ΜΕΡΕΝΤΑΔΗΜΗΤΣΗΡΙ» Δήμου Μαρκοπούλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Μιχαιρίνας Θεοφάνης
H Γραμματέας Αδάμ Ελένη
Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος
Tα Μέλη
Ντούνης Ανδρέας, Γρινιεζάκης Εμμανουήλ, Γρίβας Θεόδωρος, Κορωνιάς Αντώνιος, Γιαννάκος Νικόλαος
Πιέτρης Δημήτριος, Πολίτης Παναγιώτης, Λέκκας Δημήτριος, Μάλλιου
Αδαμαντία, Ντούνης Σταμάτιος, Θεοχάρη-Μπούτση Γεωργία, Γκιόκα
Αμαλία, Κωνσταντάρας Κων/νος
Κιούσης Κων/νος, Μιχαιρίνα Δήμητρα, Δήμας Γεώργιος, Αθανάτου Παπακωνσταντίνου Ελένη, Γκοτζαμάνης Λάμπρος, Λειβαδίτου Αγγελική, Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική, Δημοπούλου- Φραγκογιάννη
Μαργέττα, Κιούση Αθηνά, Κερασιώτης Διονύσιος, Μάκαρη-Χρήστου
Μαρούσα, Δήμα Βασιλική, Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
Ακριβές Αντίγραφο
2-10-2014
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - για τις τροποποιημένες προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και την απαραίτητη σήμανση για την εφαρμογή τους που
φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια
ΠΑΡ.ΚΑ.1 και ΠΑΡ.ΚΑ.2 και περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική
Περιγραφή που συνοδεύουν την αίτηση της αναδόχου κ/ξιας.
Ποιο συγκεκριμένα προβλέπεται
πλήρης αποκλεισμός και των δύο
λωρίδων κατεύθυνσης της οδού Κεκροπίας, τόσο της κατεύθυνσης
προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, όσο και αυτής προς τον
κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης κατάληψη θα γίνει σε μήκος 405,00μ.
και σε όλο το πλάτος των λωρίδων
κυκλοφορίας που οδηγούν στον
Προαστιακό, αλλά και στον κόμβο
της Αττικής οδού.
Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον
Σταθμό του Προαστιακού, θα εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω ανωνύμου οδού. Εν συνεχεία στο τέρμα
αυτής, με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό της Αττικής οδού, και
τελικώς με δεξιά κίνηση στο τέλος
της παράλληλης οδού, τα οχήματα
θα εισέρχονται στην αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων

με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από
τον κόμβο της Αττικής οδού, θα
εκτρέπεται με αριστερή κίνηση
μέσω της παράλληλης, με την Αττική οδό, οδού. Στη διασταύρωση
της παράλληλης οδού με την ανώνυμη οδό, τα οχήματα θα εκτρέπονται με δεξιά κίνηση μέσω της
ανωνύμου οδού, και τελικών με αριστερή κίνηση στο τέλος της ανωνύμου οδού, τα οχήματα θα
εισέρχονται στην αρχικής τους πορεία προς το Σταθμό του Προαστιακού.
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση
προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου θα υφίστανται ειδική σήμανση με αναλάμποντες φανούς με
χρήση απαγόρευσης. Για την
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα
τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά
εκτός Κυριακής, από τις 7:30 π.μ.
έως τις 19:30μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών
θα διαρκέσουν δύο μήνες από την
ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

για τη διέλευση του αγωγού διάθεσης Μαρκοπούλου από ΧΘ 2+260
έως 2+400 , για το έργο : «Συλλογή,
μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου- Παιανίας» για λόγους δημόσιας ωφέλειας υπέρ του Δήμου Κρωπίας , κατά
των ιδιοκτητών του χώρου, σύμφωνα
με τα συνημμένα στην παρούσα Κτηματολογικό διάγραμμα και Κτηματολογικό πίνακα, βάσει των Ν, 3463/ΦΕΚ
Α’/30-6-2006
και Ν.2882/ΦΕΚ Α’
17/6.2.2001, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2ον. Την απαγόρευση φύτευσης
δέντρων με μεγάλο ριζικό σύστημα
στο τμήμα δουλείας διόδου προς
αποφυγή της διάβρωσης του αποχετευτικού αγωγού.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών σε μία ημερήσια εφημερίδα
του Νομού. Αν δεν εκδίδεται τέτοια
εφημερίδα, η δημοσίευση θα γίνει σε
δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες
εφημερίδες και
θα κοινοποιηθεί
στους ιδιοκτήτες που αφορά σύμφωνα με τον νόμο καθώς και στον
Δήμο Μαρκοπούλου για αιτιολογημένη γνωμοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με
το άρθρο 150 του ΚΔΚ.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες.
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Περίφραξαν το εκτός σχεδίου τρίγωνο των οδών
Λεωφ. Καραμανλή - Λεωφ. Βουλιαγμένης - Λεωφ. Βάρης
ανισόπεδος κόμβος, προκειμένου να ανακουφιστεί η διασταύρω της παραλιακής λεωφόρου με την Λεωφ. Βάρης, αλλά έμεινε
στα ...χαρτιά.

Λεωφ. Βουλιαγμένης

Σήμερα 2α Οκτωβρίου το πρωί, ειδοποιηθήκαμε από κατοίκους της περιοχής ότι συνεργεία
τοποθετούν
περίφραξη
(συρματόπλεγμα) στην εκτός σχεδίου περιοχή της συμβολής των οδών παραλιακής
Λεωφ. - Λεωφ. Βάρης (οδός Ηφαίστου).
Σε λίγο βρεθήκαμε στον χώρο, όπου ήταν
αρκετοί κάτοικοι, υπάλληλοι της Πολεοδομίας του Δήμου 3Β, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Χρ. Βαδάσης και ο ιδιοκτήτης της
περιοχής τέως δήμαρχος Βούλας Γ. Μάντεσης.
Στις αιτιάσεις των κατοίκων ότι δεν έχει το
δικαίωμα να περιφράξει, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι διαθέτει άδεια για την περίφραξη
και έχει το δικαίωμα να διασφαλίσει την περιουσία του.
Μάλιστα μάς επέδειξε το φάκελλο της
αδείας, η οποία έχει εκδοθεί στις 6 Μαΐου
2014 (παραμονές εκλογών με αρ. 1676).
Στο τρίγωνο αυτό προβλεπόταν να γίνει

l
ρης

Λεωφ. Βά

Την απορία των κατοίκων, γιατί τόσες δεκαετίες δεν το είχε περιφράξει και έρχεται
τώρα, την εκφράσαμε και εμείς.
Βέβαια σε ερώτησή μας, ο Γ. Μάντεσης μας
είπε ότι το καταπάτησε ο Αθ. Μαρτίνος και
το έκανε δρόμο, γι’ αυτό βάζει την περίφραξη.
Οπως είπαν οι μηχανικοί του Δήμου, η περίφραξη σε εκτός σχεδίου περιοχή, αν τηρεί
τη ρυμοτομική γραμμή είναι νόμιμη και ο Γ.
Μάντεσης την βάζει πιο μέσα από τα όριά
του, όπως είπε.
Αννα Μπουζιάνη

Στα “κάγκελα” οι μαθητές για τη μεταφορά τους
Περιφερειακό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου με το μείζον θέμα
της μεταφοράς των μαθητών στα σχολικά
συγκροτήματα και αντίστροφα.
Ηδη έχουμε μπει στον Οκτώβριο, τα σχολεία λειτουργούν περίπου ένα μήνα και οι
μεταφορές των μαθητών βρίσκονται στον
αέρα, αφού η γραφειοκρατική δυσκαμψία
και το νομοθετικό πλαίσιο είναι κατά των
μαθητών τελικά.
Οπως σημειώνει σε ενημερωτική επιστολή
του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου: «με τον διαγωνισμό που διεξήγαγε η
προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, κατ’
εφαρμογή για πρώτη φορά της ΚΥΑ
24001/2013, είχαν αποκλειστεί από τις μεταφορές με λεωφορεία πάρα πολλά δρομολόγια, ιδιαίτερα της Δευτεροβάθμιας
Eκπαίδευσης, σε ποσοστό που υπερέβαινε
το 40%, λόγω των χιλιομετρικών περιορισμών που εκείνη περιελάμβανε.
Συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2013-2014 δημοπρατήθηκαν
συνολικά 916 δρομολόγια (535 Πρωτοβάθμιας και 381 Δευτεροβάθμιας) για όλη την
Περιφέρεια Αττικής (προϋπολογισμός:
18.400.000 € περίπου, ενώ για την περίοδο
2014-2015 δημοπρατήθηκαν μόλις 560 δρομολόγια (387 Πρωτοβάθμιας και 173 Δευτε-

ροβάθμιας) συνολικού κόστους 12.992.000
€. Είναι προφανές από τα εν λόγω στοιχεία
ότι υπήρξε τεράστια περικοπή στα δρομολόγια κυρίως σε εκείνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

για το θέμα της μεταφοράς.
Η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού αναφέρθηκε στην
παραπάνω ΚΥΑ του 2013 τόνισε ότι «Οφείλουμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να αλ-

Όσον αφορά στον διαγωνισμό, αξίζει να
αναφερθεί ότι, παρόλο που έχει υποβληθεί
ο φάκελος των κατακυρωμένων δρομολογίων από 9/9/2014, δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα ο προσυμβατικός έλεγχος από την
αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
υπογραφούν οι συμβάσεις ανάθεσης».

λάξουμε το στρεβλό και άκρως προβληματικό
νομοθετικό πλαίσιο. Να το αντικαταστήσουμε
μέσα από έναν πλήρη επανασχεδιασμό με
δρομολόγια που θα είναι αποτέλεσμα μελετών και προτάσεων επιστημόνων, συγκοινωνιολόγων, φορέων γονέων και κηδεμόνων σε
συνεργασία με την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Μακριά από λογικές “εξοικονόμησης” πόρων και εξυπηρέτησης της
μικροδιαπλοκής. Για να καταλήξουμε σε μια
μόνιμη λύση ενός ενιαίου κρατικού φορέα για
τη δημόσια, δωρεάν και ασφαλή μεταφορά
των μαθητών».
Δεσμεύτηκε δε «να εξαντλήσει κάθε περι-

Οι μαθητές ήδη κάνουν κινητοποιήσεις και
διαμαρτυρίες, γιατί το πρόβλημα στην Ανατολική Αττική είναι οξύ.
Πολλοί μαθητές, γονείς και σύλλογοι παραβρέθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο

θώριο προκειμένου φέτος οι σχολικές αίθουσες να μην έχουν απόντες και «απούσα
να είναι μόνον η μνημονιακή πολιτική».
Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται
ακόμη στο θά...
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θ.
Λεονταρίδης ανέφερε, ότι από πλευράς
Υπουργείου έγιναν οι νομοθετικές παρεμβάσεις για να μην υπάρξουν προβλήματα
και επιπλέον να συμπεριληφθούν και τα
Μουσικά Σχολεία ισότιμα στη μεταφορά
των μαθητών τους.
Οσο για το πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία της Αττικής μεταξύ της Περιφέρειας
και της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δήλωσε ότι έγινε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο οποίος έδειξε μεγάλη κατανόηση(!!) για τη λύση του θέματος.
Πρόθεση δε του Υπουργείου είναι να δοθεί
μία μόνιμη και οριστική λύση στο ζήτημα
γιατί επί σειρά ετών παρουσιάζεται μόνιμο
πρόβλημα με τις μεταφορές.
σ.σ. Το θέμα είναι να μην πάμε στον επόμενο Σεπτέμβρη και να συζητάμε τα ίδια. Νισάφι...
Αννα Μπουζιάνη

