
Αποκτά νέο Κοιμητήριο η Γλυ-
φάδα Σελίδα 6

Εστία αλληλεγγύης στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 6

Περιθωριοποιούν τους ΟΤΑ
από τη διαχείριση απορριμά-

των Σελίδα 7

ΛΕΥΚΑΡΕΙΑ 2014 Σελίδα 22 Βαρυστομαχιά... Σελίδα 21

«Εύχομαι η γέννηση του Ιησού Χριστού 
να εορταστεί με πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης 

μεταξύ όλων των πολιτών. 
Στο προσκλητήριο της Αγάπης και της Αλληλεγγύης 

κάθε Δήμος οφείλει να είναι πρωταγωνιστής 
και να συμπορεύεται με τις αγωνίες, τους προβληματισμούς

και τις προτάσεις των πολιτών, 
για το παρόν και το  μέλλον της χώρας». 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας 

Δημήτριος Ν. Κιούσης

Εχω πει και το ξαναγράφω: Η Νομική επιστήμη ερ-

μηνεύει και διακονεί τους κανόνες δικαίου και την

διερεύνηση και απονομή της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα όμως με την αντίληψη ορισμένων ευάριθ-

μων νομικών, έργο των νομικών

είναι η μετάθεση του κόμματος, ως

σημείου στίξεως, πριν ή μετά το

“ουκ”, στον γνωστό χρησμό της Πυ-

θίας. Τον αναπαράγουμε: 

- « ἥξεις ἀφήξεις, οὐκ ἐν πολέμῳ θνή-

ξεις» (θα πας, θα γυρίσεις, στον πό-

λεμο δεν θα πεθάνεις). Αν

μεταθέσουμε το “κόμμα” μετά το

“ουκ”, ο χρησμός φέρνει τελείως

διαφορετικό αποτέλεσμα: 

- «ἥξεις ἀφήξεις οὐκ, ἐν πολέμῳ θνήξεις» (Θα πας, δεν

θα γυρίσεις - αφήξεις ουκ - στον πόλεμο θα πεθάνεις).

Αν έτσι εκλαμβάνεις τη νομική επιστήμη, δουλειά

σου - είτε ως δικηγόρου, είτε ως δικαστικού, είτε

ως ακαδημαϊκού - δουλειά σου είναι “να κάνεις τη

νύχτα ημέρα!” Την αλήθεια, ψέμα! Το δίκαιο, άδικο!

Μπορείς να το κάνεις και πιο περίτεχνα: «Τον μεί-
ζονα λόγον, ήσσονα ποιείν». Τον μεγάλο λόγο, να

το κάνεις ελάχιστο και το αντίθετο. Δεν λες “ντάλα

μεσημέρι”, ότι είναι νύχτα. Λες, φορώντας το

σκούρο γυαλί της οξυγονοκόλλησης στο μάρτυρά

σου: «Αν ήταν ημέρα, θα έπρεπε να λάμπει το φως
του ήλιου και να βλέπεις πεντακάθαρα ένα ...μεγ-
μηγκάκι. Εσύ τι βλέπεις κοιτώντας τον ήλιο;»
- Ενα ισχνό φως; ισχνότερο του φεγγαριού και δεν

βλέπω τη μύτη μου!

Εξοχα: άρα δεν είναι ημέρα. Είναι άγρια νύχτα, άνα-

στρη! (για το σκούρο γυαλί, κουβέντα).
Συνέχεια στη σελ. 2

Τρελαθήκαμε...
“Ο λαός ΔΕΝ θέλει εκλογές”!

ΔΕΝ θέλει Δημοκρατία!

του Κώστα
Βενετσάνου

Τιμή στους Ηπειρώτες Ευεργέτες
Σελίδα 12

“Oχι ΔΙΟΔΙΑ στη ζωή μας Σελίδα 14

Γίνε εσύ Αη-Βασίλης,

για το 2015, με τη

συμμετοχή σου 

στα κοινά

Απολογισμός πεπραγμένων
στο Δήμο Κρωπίας

Σελίδα 24
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Τα μαύρα γυαλιά και το ....Σύνταγμα!

Εφτασε ο υφυπουργός Παιδείας και νομικός, να χαρα-

κτηρίσει “συνταγματική εκτροπή” την επιδίωξη εθνικών

εκλογών, μέσω της μη εκλογής Προέδρου της Δημο-

κρατίας! (Π.τ.Δ). 

Ε, αυτό δεν είναι μετάθεση του κόμματος (σημείου στί-

ξεως). Είναι μετάθεση της ...επιθυμίας του κόμματος

(πολιτικού φορέα).

Λοιπόν, για να τα πούμε όσο απλά γίνεται και... ποδο-

σφαιρικά!

Το Σύνταγμα όντως επιδιώκει για την εκλογή του Π.τ.Δ.

ενισχυμένη πλειοψηφία, όχι σώνει και καλά “συναίνεση”,

αλλά κάποιες συμπράξεις, από τις οποίες, μάλιστα, ορι-

σμένοι επωφελούνται!

Δεν “κολλάει” όμως το Σύνταγμα, σώνει και καλά, στην

“ενισχυμένη”. Υποχωρεί σταδιακά μέχρι και την “σχε-

τική” πλειοψηφία!

Αυτό γίνεται σε δύο ...ημίχρονα.

Στο πρώτο, πραγματοποιούνται τρεις ψηφοφορίες: Στην

πρώτη και στη δεύτερη ψηφοφορία απαιτούνται «...τα
δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των βουλευτών».
Στην προκειμένη περίπτωση, 200 βουλευτές υπέρ ενός

υποψηφίου. Ο μοναδικός υποψήφιος της παρούσας Βου-

λής, ο υποδειχθείς από την συγκυβέρνηση,  Σταύρος

Δήμας έλαβε, όπως είναι γνωστό, 160 ψήφους υπέρ,

στην πρώτη ψηφοφορία και 168 στη δεύτερη.

Στην τρίτη ψηφοφορία αρκούν τα τρία πέμπτα (3/5). Στην

προκειμένη περίπτωση, 180 βουλευτές να ψηφίσουν

υπέρ ενός υποψηφίου (Σ. αρθ. 32 §3).

Εκεί ολοκληρώνεται το ...πρώτο “ημίχρονο”. Εάν κανέ-

νας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την αυξημένη πλει-

οψηφία των 180 βουλευτών, τότε τον λόγο έχει ο Λαός,

σύμφωνα πάντα με το Σύνταγμα!

«Η Βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την τρίτη
ψηφοφορία και προκηρύσσει εκλογή για την ανάδειξη
νέας Βουλής» (Σ. 33, § 4).

“Εθνικός κίνδυνος” οι εκλογές

Σύμφωνα με το Σύνταγμα! Γιατί σύμφωνα με όσους θα

χάσουν την “καρέκλα τους”, αυτό είναι “εκτροπή”, είναι

“εκλογική περιπέτεια”, είναι “καταστροφή” και ...τις
εκλογές δεν τις θέλει ο Λαός”!!! Οι εκλογές είναι “εθνι-
κός κίνδυνος, εθνική περιπέτεια” σύμφωνα με το αγω-

νιώδες “διάγγελμα” του Σαμαρά!

Οι εκλογές, που είναι το “ύψιστο” και μοναδικό δικαίωμα

έκφρασης της βούλησης του κυρίαρχου λαού, και ο

λαός, λέει, λένε οι δημοσκοπήσεις, ΔΕΝ θέλει να το

ασκήσει(;)!

Δηλαδή, ο λαός δεν θέλει τη δημοκρατία!!! Είμαστε

καλά; Νοσταλγήσαμε κάποιον Παπαδόπουλο; Μήπως

θέλουμε κυβέρνηση “ειδικού σκοπού”, με “πρωθυ-

πουργό” κάποιον τραπεζίτη που θα μας ορίσουν οι Βρυ-

ξέλες;

Μπορούν να μας πουν οι Συνταγματολόγοι όλου του

“δημοκρατικού τόξου”, σε ποιό άρθρο του Συντάγματος

προβλέπεται “κυβέρνηση ειδικού σκοπού”; Πουθενά!

Το Σύνταγμα προβλέπει ακόμη και για τις πιο ακραίες

περιπτώσεις (πολέμους, αιφνίδιους θανάτους θεσμικών

φορέων κλπ.) ακόμα κι αν η Βουλή έχει διαλυθεί, συν-

ταγματικές διαδικασίες (Σύγκληση διαλυθείσας Βουλής

κλπ.).

Μπορούν να μας πουν οι Συνταγματολόγοι, ο Πρόεδρος

της Δημοκρατάις Καρ. Παπούλιας, ο υποψήφιος Πρό-

εδρος Στ. Δήμας, που ανέλαβε Υπουργός στην “Κυβέρ-

νηση” Λουκά Παπαδήμου, ο Πρωθυπουργός, ο

Συνταγματολόγος Αντιπρόεδρος και οι βουλευτές που

έδωσαν και “ψήφο εμπιστοσύνης”, πού προβλέπει το

ισχύον Σύνταγμα, ότι ο Π.τ.Δ. δύναται να δώσει εντολή

σχηματισμού κυβέρνησης σε μη μέλος της Βουλής;

(εξωκοινοβουλευτικό).  Π ο υ θ ε ν ά !  Αυτό είναι Συν-

ταγματική ΕΚΤΡΟΠΗ.

Μετά την παρένθεση, ας επανέλθουμε για το ...δεύτερο

“ημίχρονο” εκλογής Π.τ.Δ.

Το Σ. προβλέπει (αρθρ. 32 §4), «Η Βουλή που αναδει-

κνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτη-

θεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία

Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών

πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών», δηλαδή

180 βουλευτές υπέρ ενός υποψηφίου Προέδρου.

«Αν δεν επίτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται

Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε

την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βου-

λευτών (δηλ. 151). Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλει-

οψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία

φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προ-

σώπων που πλειοψήφισαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί

Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε

τη σχετική πλειοψηφία» (δηλαδή και κάτω των 150. Π.χ.

αν είναι δύο, 140 ο πρώτος, 120 ο δεύτερος και 40

“παρών”).

Τί να κάνουμε; Αυτή είναι η Συνταγματική διαδικασία.

Δηλαδή το Σύνταγμα προβλέπει διαδικασία συνολικά 6

ψηφοφοριών για την εκλογή Π.τ.Δ τρεις ψηφοφορίες

στην πρώτη φάση, αλλαγή εκλεκτόρων - Βουλής με προ-

κήρυξη εθνικών εκλογών και αμέσως μετά, μετά τη συγ-

κρότηση σε σώμα της Νέας ισχυρής Βουλής, μετά τη

νωπή έκφραση της λαϊκής βούλησης, άλλες τρεις ψη-

φοφορίες. Αυτή είναι η Συνταγματική νομιμότητα.

Σας τα είπε αυτά κανένας “μεγαλοδημοσιογράφος”; ‘Η

μήπως τα ξέρατε από το πανεπιστήμιο, που σπουδά-

σατε, ας πούμε, γιατρός;

Ή μήπως τα μάθατε στο Λύκειο, πού μάθατε πολύ καλά

τον ...πρόεδρο του Ολυμπιακού;

Μήπως έχετε στο σπίτι σας, ένα Σύνταγμα που το με-

λετάτε, όπως οι μουσουλμάνοι το Κοράνιο ή οι χριστια-

νοί το Ευαγγέλιο;!!!

Κι όμως “τα Συντάγματα δεν είναι μόνον δια τους νομι-

κούς, αλλά δια τους λαούς”, κατά τον Ν.Ν. Σαρίπολο.

Διανομή τροφίμων από την Αν-

τιπεριφέρεια Αν. Αττικής Σελ. 3

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους ΟΤΑ Σελ. 4, 5

Φανάρια αντίστροφης μέτρησης
στα 3Β Σελ. 6

Εγκρίθηκε το ΠΕΠ Αττικής από

την Ε.Ε. Σελ. 7

Αιθαλομίχλη από την εικοσαετία
1955-75 Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης Σελ. 8

Τί με πρόεδρο, τί χωρίς Πρόεδρο
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 8

Για το καλό της χώρας, λένε 
Ντίνος Μπράνης Σελ. 9

Είσαι ό,τι ψάχνεις, ότι

googlάρεις Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Οι 10 καλύτερες επιχειρηματικές
ευκαιρίες για το 2015 Σελ. 17 

Ποινικό  Μητρώο σε 3 ημέρες Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

“Τρελαθήκαμε...

Δεύτερη ανάρτηση των περιοχών Β΄ κατοικίας των πο-

λεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ. Μα-

ρίνα» για τυχόν ενστάσεις. Σελ. 23
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Η Διεύθυνση Αγροτικής Οι-

κονομίας και Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, στο

πλαίσιο της εφαρμογής των

Κανονισμών της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής 1308/2013

και 543/2011 αλλά και των

εφαρμοστικών ΚΥΑ

266355/11-2-2009 και

286886/22-4-2009 για δω-

ρεάν διανομή αποσυρόμε-

νων οπωροκηπευτικών, έχει

ήδη ξεκινήσει τη διανομή

φρούτων και λαχανικών σε

αναγνωρισμένους φορείς

της Ανατολικής Αττικής, κα-

τόπιν σχετικής αίτησής τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα

έχουν διανεμηθεί 450 τόνοι

οπωροκηπευτικών στους κά-

τωθι φορείς - οργανισμούς:

1. Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

2. Σύλλογο τριτέκνων Δήμου

Αχαρνών

3. Σύλλογο Γονέων και Κη-

δεμόνων Νοητικά Υστερημέ-

νων Ατόμων «Οι Άγιοι Ανάρ-

γυροι»

4. Κέντρο Ειδικών Ατόμων

«Η χαρά»

5. Δήμο Σαρωνικού

6. Σύλλογο Τριτέκνων

Δήμου Διονύσου

7. Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

8. Δήμο Παιανίας

9. Δήμο Παλλήνης

10. Δήμο Αχαρνών

11. Δήμο Κορωπίου

12. Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Οι ανωτέρω φορείς δι-

καιούνται να παραλαμβά-

νουν και να διανέμουν

δωρεάν στους δικαιούχους

(ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,

ιδρύματα και συλλόγους)

ποσότητες αποσυρόμενων

οπωροκηπευτικών. 

Το πρόγραμμα δωρεάν διανο-

μής οπωροκηπευτικών θα συ-

νεχιστεί και το προσεχές

διάστημα, σύμφωνα με τις αι-

τήσεις που έχουν υποβληθεί.

Μια ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα από ιστορικής πλευράς εκδήλωση  διοργάνωσε

το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, ο Δημοτικός Οργανισμός Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και

Πολιτισμού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας, με θέμα “Η κατοίκηση της Ραφήνας ανά

τις χιλιετίες”.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης μίλησε κυρίως για τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ραφήνα. Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου στον χαιρετισμό του έκανε μια συνοπτική αναφορά στην

ιστορία της περιοχής από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τη νεώτερη εποχή, ενώ ο ερευνητής

τοπικής ιστορίας Δημήτρης Μακρής, ο οποίος διέθεσε και όλο το αρχειακό υλικό που πα-

ρουσιάστηκε στην εκδήλωση, προχώρησε σε μια αναλυτική περιγραφή της ιστορικής εξέ-

λιξης της Ραφήνας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τα νεώτερα χρόνια. 
Την εκδήλωση πλαισίωσε πλούσιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό του πολιτιστικού & επιμορφω-

τικού συλλόγου Θεσσαλών Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου «Ρήγας Φεραίος», αλλά και το Λύ-

κειο των Ελληνίδων Ραφήνας, ο Σύλλογος Κρητών Ραφήνας και ο Σύλλογος Φίλων Πολιτισμού

Τεχνών και Άθλησης «Ραφήνα σ’ αγαπώ».  Η βραδιά έκλεισε με το χορευτικό του Λυκείου Ελ-

ληνίδων.

“Η κατοίκηση της Ραφήνας ανά χιλιετίες”Διανομή τροφίμων στην Ανατ.

Αττική από την Περιφέρεια
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Χριστουγεννιάτικες 

Εκδηλώσεις στην Παλλήνη

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης σε

μια προσπάθεια αφύπνισης του πνεύματος των Χριστου-

γέννων διοργανώνουν μια σειρά εορταστικών εκδηλώ-

σεων, με σκοπό  την δημιουργία ενός σκηνικού θαλπωρής

και μαγείας έτσι όπως μόνο η γιορτή των Χριστουγέννων

ξέρει να «σκηνοθετεί»!

Oι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,

ΏΡΑ 11.00-14.00,   ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΑΓΩ-

ΝΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ- ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ,

ΤΕΤΑΡΤΗ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΏΡΑ

11.00-15.00,   ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΠΙΤΑΚΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ (έναντι

“Παναγίτσας” επί της Λ.ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΟΣ)  

ΤΕΤΑΡΤΗ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014*

ΏΡΑ 11.00-15.00,  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙ-

ΔΙΑ  

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ (απέναντι από την Εκ-

κλησία “Παναγίτσα” επί της Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ) 

Η Περιφέρεια Αττικής  διορ-

γανώνει από   27 ως   30 Δε-

κεμβρίου στο Πεδίο του

Άρεως σειρά πολιτιστικών

εκδηλώσεων για παιδιά και

μεγάλους, με συνδιοργα-

νωτή την Τεχνόπολη του

Δήμου Αθηναίων και την

εξέχουσα συμμετοχή της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η

είσοδος είναι δωρεάν.

Σάββατο 27.12.2014

ΩΡΑ  13:00     ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

- Θεατρική παιδική  παρά-

σταση

Ένας μικρός σκίουρος πέ-

φτει για ύπνο στο μαλακό του

κρεβάτι, στη ζεστή φωλιά

του. Ξαφνικά, μ’ έναν τρόπο

μυστηριώδη, βρίσκεται στην

άλλη άκρη του δάσους! Πώς

θα βρει το δρόμο να γυρίσει

πίσω μέσα στη νύχτα; 

ΩΡΑ  13:45     MIA ΤΡΕΛΗ

ΤΡΕΛΗ ΑΒ - Μουσικοθεα-

τρική παιδική παράσταση 

Ένα άλφα που όλο κάπου
πάει και τρυπώνει, ένα βήτα
που βιάζεται να πάει βόλτα,
ένα γάμα που διαρκώς η
κοιλιά του γουργουρίζει…
Μα τι αλλιώτικη, τι αστεία
που είναι αυτή η Αλφαβήτα!

Κυριακή 28 /12

ΩΡΑ 12:30     MIA ΤΡΕΛΗ

ΤΡΕΛΗ ΑΒ  - Μουσικοθεατρική

παιδική παράσταση

ΩΡΑ 17:00    EΘΝΙΚΗ ΛΥ-

ΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   -  Παιδική

Χορωδία   &  Συναυλία με

καλλιτέχνες της ΕΛΣ          

Με μια μεγάλη Χριστουγεν-
νιάτικη συναυλία η Εθνική
Λυρική Σκηνή  θα πραγμα-
τοποιήσει  συναυλία με τη
συμμετοχή καταξιωμένων
Μονωδών, της Παιδικής Χο-
ρωδίας της ΕΛΣ και μικρού
μουσικού συνόλου. 
Αριστουργηματικές άριες
και ντουέτα από εμβληματι-
κές όπερες...

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

ΩΡΑ 13: 00  «ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΑΜΟΥ» του Τσέχωφ, 

θεατρική παράσταση

Μια περιπλανώμενη παρά-

σταση που διαδραματίζεται σε

απρόβλεπτους χώρους όπως

μπαρ και καφενεία, είναι η

«Πρόταση Γάμου» του

Τσέχωφ. Ο Ιβάν Βασίλιεβιτς,

ξεκινάει μια όμορφη καλοκαι-

ρινή μέρα να πάει να κάνει

πρόταση γάμου στη γυναίκα

της καρδιάς του...
ΩΡΑ 16: 00 DIMINUITA –

Μουσική εκδήλωση

Οι  Diminuita έχουν πραγμα-

τοποιήσει πολλές εμφανίσεις

σε μουσικούς χώρους και

φεστιβάλ. 

«Πάντινγκτον»

«Αφεντικά για σκότωμα 2»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτε-

μις",  εξασφάλισε και παρουσιάζει την μεταγλωττι-

σμένη παιδική κωμωδία «ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ», με τη

φωνή του Γιάννη Τσιμιτσέλη και την ξεκαρδιστική

κωμωδία «ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑ 2», από την

έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014.
Προβολές: 6.00 μ.μ.

Ένας νεαρός Περουβιανός αρκούδος με πάθος για οτιδήποτε αγ-
γλικό, ταξιδεύει από τις αχανείς ζούγκλες της χώρας του μέχρι το
Λονδίνο με σκοπό να βρει ένα φιλόξενο σπίτι. Αν και αρχικά δια-
πιστώνει, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι η ζωή στην πόλη δεν είναι
όπως τη φανταζόταν...

ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΩΜΑ 2 (HORRIBLE BOSSES 2)

Προβολές: 7.30 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Έχοντας βαρεθεί να δίνουν λογαριασμό σε προϊστάμενους, ο Νικ,
ο Ντέιλ και ο Κερτ αποφασίζουν να γίνουν αφεντικά των εαυτών
τους, ανοίγοντας τη δική τους επιχείρηση...   Ένας επιτήδειος
επενδυτής αποσύρει όμως ξαφνικά την οικονομική του υποστή-

ριξη, αφήνοντάς τους στα κρύα του λουτρού. 

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

με TRILOGIA!
George Trantalidis -

Yiotis Samaras -

George Kontrafouris

Το βράδι της Πρωτο-

χρονιάς - Πέμπτη 1 Ια-

νουαρίου 2015 - στο

"Κελάρι" του

Athenaeum, εμφανί-

ζονται τρεις από τους

σημαντικότερους εκ-

προσώπους της ελληνι-

κής Jazz σκηνής (Γ.

Τρανταλίδης, Γ. Σαμα-

ράς, Γ. Κοντραφούρης)

και καλωσορίζουμε τον

καινούριο χρόνο... με

TRILOGIA!!!

Οι τρεις κορυφαίοι Έλ-

ληνες δεξιοτέχνες με

ψυχή, φαντασία και κα-

τάρτιση ενώνουν τις

δυνάμεις τους δημιουρ-

γώντας ένα εκρηκτικό

Jazz Trio!

Ωρα έναρξης 22.00 και

είσοδος 6 ευρώ.

ΑTHENAEUM "Κελάρι"

Αδριανού 3 Θησείο,

Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ

«Θησείο»)

Τηλ.: 210 3210 239 &

6945 160 385

Χριστουγεννιάτικες Eκδηλώσεις στο Πεδίο Αρεως 
από την Περιφέρεια Αττικής
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2ήμερη Εκδρομή
Τρίκαλα - Μετέωρα -

Λίμνη Πλαστήρα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας ορ-

γανώνει διήμερη εκδρομή σε Τρίκαλα, Μετέωρα -

Λίμνη Πλαστήρα, στις 3 & 4 Ιανουαρίου 2015.

Επισκέψεις, ξεναγήσεις, χορό. Τιμή δίκλινο 75 €

Πληροφορίες και δηλώσεις:

6974017018 Δημήτρης Ζησιμόπουλος

6937 730962 Εφη Γαβριλάκη

Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν

με το Πανόραμα Βούλας

Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πα-

νοράματος Βούλας σας προσκαλεί την Τετάρτη 31

Δεκεμβρίου  σε  Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα

πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο OASIS στη Γλυ-

φάδα. Σε εκλεκτό περιβάλλον και εκλεκτό MENU

με πολύ χορό.

Δήλωση συμμετοχής:

Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Εντευκτήριο του Συλλόγου: 2108956892

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ στο ΚΟΡΩΠΙ

ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Η καθιερωμένη  βράβευση των επιτυχόντων μαθη-

τών του Κορωπίου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, της περιόδου 2013-

2014, θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 28

Δεκεμβρίου 2014, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Κρωπίας ( Βασιλ. Κωνσταντίνου 47 ). 

Πρόγραμμα: 

• Χρηματικό βραβείο στους πρώτους τρεις αρι-

στούχους, Λέντελ Bλαντισλάβ, Αθηνά Τσιμπι-

κτσιόγλου, Νικόλαος Μυλωνάς, από την

εκπρόσωπο του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος» Εύα Αναματερού.

• Χαιρετισμός και απονομή αναμνηστικών τίτλων

στους επιτυχόντες από τον Δήμαρχο Κρωπίας Δη-

μήτριο Ν. Κιούση και τον Αντιδήμαρχο Οικονομι-

κών και πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας Ανδρέα  Ντούνη. 

Βραβεύσεις
στα Καλύβια

O Δήμος Σαρωνικού ορ-

γανώνει διπλή εκδή-

λωση με την απονομή

βράβευσης των επιτυ-

χόντων μαθητών στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση

και παράλληλα χορηγεί

και πιστοποιητικά επι-

μόρφωσης στους ενήλι-

κες αποφοίτους του

Κέντρου Διά Βίου Μάθη-

σης (ΚΔΒΜ) για το 2013-

14. Η εκδήλωση θα γίνει

την Κυριακή 28 Δεκεμ-

βρίου στις 6μ.μ. στο Αμ-

φιθέατρο του Δήμου στα

Καλύβια

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

H Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας, προσκαλεί στη γιορτή

για τον ερχομό του Νέου έτους στις 31-12-14, στο Vive

Mar (δίπλα στο Δημαρχείο της Βούλας).

Θα υπάρχει πλούσιο εορταστικό γεύμα, κρασί, δώρα και

όπως πάντα κέφι και χορός. Τιμή συμμετοχής 40 ευρώ.

Πληροφορίες :   Π. Σωτηρόπουλος  6946129100

Μ. Φετοκάκη  6946183357 

Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ θα

είναι κοντά σας όλες τις

ημέρες των εορτών, και την

οργάνωσε ο Δήμος Σπάτων -

Αρτέμιδος σε συνεργασία με

τους φορείς και συλλόγους

της πόλης, με πλούσιο

πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΥΠΑΠΑΝΤΗ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΕ ΠΥΛΟ & ΖΥΜΑΡΙ 11π.μ.-

2μ.μ. και 6-9μ.μ.

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗ:

ΠΑΡΑΜΥΘΙ  6-8 μ.μ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 11π.μ.-2 μ.μ.

και  6-9μ.μ.

ΩΘΩ-ΠΑΤΩ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  7 μ.μ.

Δευτέρα  29 Δεκεμβρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ

ΜΗΛΟΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

11π.μ.-2μ.μ.ΚΑΙ 6-9μ.μ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6μ.μ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΝΙΑ -

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΩΘΩ-
ΠΑΤΩ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6.30μ.μ.

1ο-5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 7μ.μ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ WHY

NOT  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΧΩΡΟΣ) 7.30 μ.μ.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΜΠΟΥΤΙ

ΖΑΧΑΡΩΤΑ & ΛΙΚΕΡ  11π.μ.-

2μ.μ. και  6-9μ.μ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΟΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 11π.μ.-2 μ.μ.

και  6-9μ.μ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΕΝΟΤΗΣ» ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
(ΠΑΓΟΔΑ) ΠΡΩΙ 11π.μ.-2μ.μ.

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ (ΠΑΓΟΔΑ)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6-8 μ.μ.

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ    ΕΞΩΡΑΪΣΤΙ-

ΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ 6-9 μ.μ.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ

ΜΗΛΟΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

11π.μ.-2μ.μ. και  6-9μ.μ

ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
(ΠΑΓΟΔΑ) 6-8 μ.μ.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ -

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 6-9 μ.μ.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΑ: ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣ

ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 11π.μ. – 2μ.μ.

6-9 μ.μ.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

ΚΙΑΦΑ-ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 11π.μ.-2μ.μ.

και  6-8 μ.μ.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  6-9

μ.μ.

Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις στα 3Β
Eνα “Χριστουγεννιάτικο Χωριό” έχει στηθεί στην Πλατεία

Βάρκιζας, που καθημερινά παρουσιάζει διάφορα προ-

γράμματα (ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργούς, καρουσέλ, ερ-

γαστήρια κ.α.), που έχει προετοιμάσει ο Οργανισμός

Άθλησης, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου 3Β,

(ΟΑΠΠΑ). 

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί από τις έως και

της 1/1/2015 με πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώ-

σεων. 

Το ωράριο λειτουργίας είναι: Καθημερινές: 17.30-20.30 και

Σαββατοκύριακα και αργίες 11.00-14.00 και 17.30-20.30 

Στις 27 και 29 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν εργαστήρια

καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη βοήθεια των συνεργατών

του «64 Art Studio». 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια και τα δρώμενα είναι δω-

ρεάν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Χριστουγεννιά-

τικου χωριού. 

Ζωγραφίζουμε καλικατζάρια
Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00

Εργαστήρι σκουπιδοτέχνης για γονείς και παιδιά, υπ’ ευ-

θύνη του εικαστικού Βασίλη Θαλασσινού:

Ζωγραφίζουμε καλικατζάρια, φτιάχνουμε στολίδια κι ανα-

πλάθουμε τα παλιά παιχνίδια. Φέρτε χαρτόνια, εφημερί-

δες, κουρελάκια, τελειωμένους μαρκαδόρους, σπασμένα

αντικείμενα καθημερινής χρήσης των παιδιών, και μπόλικη

όρεξη για να φτιάξουμε  το Νέο Χρόνο! Από τις 12 ως 2,

στο Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη (Βασ. Κων/νου 128

Kορωπί).

Παραμυθούπολη στα Σπάτα
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Σύστημα αντίστροφης μέτρησης

σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών

τοποθετείται πιλοτικά σε δύο κόμ-

βους του Δήμου 3B. Συγκεκριμένα

αποφασίστηκε να λειτουργήσει το

σύστημα στο πεζοφάναρο της δια-

σταύρωσης της Λεωφόρου Καρα-

μανλή (παραλιακή) με την οδό

Διγενή στη Δημοτική Ενότητα

Βούλας, και στα φανάρια της Λε-

ωφόρου Βάρης, στο ύψος του 2ου

Γυμνασίου Βάρης.

Οι χρονομετρητές θα δείχνουν τον

εναπομείναντα χρόνο για να αλ-

λάξει ο φωτεινός σηματοδότης για

τους πεζούς, από κόκκινο σε πρά-

σινο και αντίστροφα.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε

αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις ενώ

πρόσφατα αποφασίστηκε πιλοτική

εφαρμογή σε πέντε σημεία της Ατ-

τικής, δύο απ’ τα οποία βρίσκονται

στο Δήμο μας. Εκτιμάται ότι η

εφαρμογή του θα συμβάλει στην

ασφαλέστερη διάβαση των πεζών

από τα συγκεκριμένα σημεία.

Πιλοτικό Σύστημα Αντίστροφης Μέτρησης 

σε φανάρια του Δήμου 3B

Το οξύτατο πρόβλημα, που απασχο-

λούσε εδώ και πολλά χρόνια την κοι-

νωνία της Γλυφάδας, βαίνει οριστικά

προς επίλυση. 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των

Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Περιβάλ-

λοντος και Οικονομικών, κατατέθηκε

στο κοινοβούλιο τροπολογία, η οποία

υπερψηφίστηκε διακομματικά από την

Ολομέλεια της Βουλής. Με τη νομο-

θετική αυτή ρύθμιση παραχωρήθηκε

έκταση 42 στρεμμάτων προκειμένου

να κατασκευαστεί νέο κοιμητήριο για

την Γλυφάδα. Παραχωρούνται επίσης

περίπου 7,2 στρέμματα συνολικά για

την κατασκευή δρόμου. 

Το κοιμητήριο θα κατασκευαστεί εντός

των ορίων των εγκαταστάσεων της

Πολεμικής Αεροπορίας στην Άνω

Γλυφάδα, όπου στεγάζεται εδώ και

δεκαετίες το Εργοστάσιο Τηλεπικοι-

νωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων

(ΕΤΗΜ). 

Ο Δήμος Γλυφάδας, με τη δέουσα

προσοχή και με σεβασμό στο περιβάλ-

λον, θα συντάξει τις απαραίτητες τε-

χνικές μελέτες για την εκκίνηση και

την ολοκλήρωση του αναγκαίου και

μεγάλου αυτού έργου. 

Ο Δήμος, όπως μας ενημερώνει με

δελτίο,  θα κατασκευάσει νέα περιμε-

τρική οδό, με φωτισμό και περίφραξη,

ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη

πρόσβαση στο νέο δημοτικό κοιμητή-

ριο, καθώς και τα απαιτούμενα υδραυ-

λικά έργα για την απορροή των

όμβριων υδάτων του υπό ίδρυση κοι-

μητηρίου.

Θεωρούμε ότι είναι μία πρώτη, μεγάλη

επιτυχία του Δημάρχου Γ. Παπανικο-

λάου και η υλοποίηση μιας προεκλογι-

κής του δέσμευσης, ότι θα βρεθεί

λύση.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Πα-

πανικολάου, μετά την ψήφιση της τρο-

πολογίας, δήλωσε: «Ευχαριστούμε
την Πολιτεία, αλλά και τις Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας, για την ευαισθη-
σία και την πρόνοια που έδειξαν για
την επίλυση ενός χρόνιου προβλήμα-
τος της Γλυφάδας, με σημαντικές κοι-
νωνικές προεκτάσεις. Προεκλογικά
είχαμε δεσμευθεί για την άμεση διευ-
θέτηση του καίριου αυτού ζητήματος. 

Οι διαδικασίες για την κατασκευή του
νέου δημοτικού κοιμητηρίου θα ξεκι-
νήσουν άμεσα, με πλήρη σεβασμό της
κείμενης πολεοδομικής και περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας και φυσικά με
απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των θα-
νόντων και στις οικογένειές τους.»

Νέο δημοτικό κοιμητήριο στη Γλυφάδα
με τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων

Τέλη Κυκλοφορίας οχημάτων

Aλλη μία κοροϊδία

Όλο το ποσό των τελών κυκλοφορίας πρέπει να κατα-

βάλλουν oι οδηγοί που κατέθεσαν τις πινακίδες των οχη-

μάτων τους, μετά τις εξαγγελίες τις κυβέρνησης ότι θα

πληρώσουν τέλη από την ώρα που θα τις παραλάβουν και

όχι όλο το έτος. 

Συγκεκριμένα, όποιος καταθέσει τις πινακίδες του ΙΧ ή

της μοτοσικλέτας του θα πρέπει να γνωρίζει πως για να

μπορέσει να τις πάρει πίσω από την Εφορία θα πρέπει

να πληρώσει το συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας.

Αλλη μία κοροϊδία στον πολίτη, που για να μειώσει τα

έξοδά του πείστηκε ότι μπορεί να καταθέσει τις πινακίδες

του οχήματός του και όταν το χρειαστεί θα τις πάρει πίσω

πληρώνοντας από κει και πέρα.

Αλλη μία απάτη προς τον πολίτη, που του τρυπάνε το

μυαλό από το πρωί ως το βράδυ ότι πρέπει να σέβεται

τους νόμους και το κράτος. 

Οταν όμως το κράτος δεν σέβεται τον πολίτη;;

Ενας πολύ ζεστός χώρος, ντυμένος στα χριστουγεννιά-

τικα υποδέχθηκε τους φιλοξενούμενους του κοινωνικού

ξενώνα στη Βουλιαγμένη, για να γιορτάσουν τον ερχομό

των Χριστουγέννων.

Την ατμόσφαιρα ομόρφυνε ακόμη περισσότερο η κυρία

που έπαιζε και τραγουδούσε, ενώ οι θαμώνες την σιγον-

τάριζαν...

Ενας όμορφος μπουφές με καλούδια και ο Αντιπρόεδρος

του Ξενώνα Παντελής Κασιδόκωστας παρών. 

Εναν έναν χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους ο δήμαρχος

που προσήλθε με την αντιδήμαρχο της Κοινωνικής Υπη-

ρεσίας.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος υποσχέθηκε ακόμη καλύ-

τερες υποδομές και περισσότερες παροχές.

Ανοιχτά τα καταστήματα την

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

Αυριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι

ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ

(Ν.4314/2014 ΦΕΚ 265Α άρθρο 108).

Η αγορά βέβαια είναι υποτονική, αφού οι τσέπες μας

“τρύπησαν” από το δώσε, δώσε, δώσε.

Παρ’ όλα αυτά ο ενημερωμένος καταναλωτής μπορεί να

βρει και καταστήματα με καλές προσφορές.

Εστία αλληλεγγύης

στο Δήμο 3Β
Ξεκινάει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου η λειτουργία της

“Εστίας Αλληλεγγύης” του Κοινωνικού Ξενώνα του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η οποία βρίσκεται

στην Οδό Απόλλωνος 2 στη Βουλιαγμένη (παλαιό Λιμε-

ναρχείο). Στην Εστία θα διατίθενται είδη τροφίμων, ενδυ-

μάτων και οικιακών ειδών σε όσους ωφελούμενους

συμπολίτες είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Κοινω-

νικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Η Εστία θα λειτουργεί καθημερινές από τις 9 π.μ. έως 2

μ.μ. και 5 μ.μ. έως 7 μ.μ. Tο Σάββατο από 10.00 έως 14.00.

Τις Κυριακές και τις αργίες θα παραμένει κλειστή.

Παράλληλα, στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του

Δήμου, (23 Δεκεμβρίου) διανεμήθηκαν είδη τροφίμων σε

πολλούς ωφελούμενους στα γραφεία της Κοινωνικής

Υπηρεσίας. Τα τρόφιμα προήλθαν από χορηγίες πολιτών.

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο της

Κοινωνικής Υπηρεσίας, ή για προσφορά διαφόρων ειδών,

μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 2019904

Χριστούγεννα στον Κοινωνικό Ξενώνα Bουλιαγμένης
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40 ημέρες χωρίς τον 

Ντίνο Καραγεώργο
Εκλεισαν κιόλας 40 ημέρες από το χαμό του Ντίνου

Καραγιώργου. 40 ημέρες χωρίς την παρουσία του

Ντίνου, στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου 3Β,

αλλά και στις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σε ότι σχετικό με την ποιότητα του ανθρώπου, που

ο Ντίνος έδινε ιδιαίτερη σημασία.

Το 40 ήμερο μνήμης του Ντίνου, έγινε όπως ο ίδιος

ήθελε.

Η οικογένειά του, πρόσφερε γεύμα σε όλα τα παι-

διά του ΠΙΚΠΑ, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου· όμορφα,

αθόρυβα με την παρουσία μόνο των πολύ δικών του

ανθρώπων.

Η οικογένειά του (γονείς, αδέρφια), ο θείος του Πα-

τρίκιος Καραγεώργος, ο εξάδελφός του Διοικητής

του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Ηρακλής Καραγε-

ώργος, το ζεύγος Συριάνι (οι «δεύτεροι» γονείς του

όπως έλεγε, που τον στήριξαν πάρα πολύ).

Κοντά τους βρέθηκαν ακόμη ο δήμαρχος των 3Β,

Γρ. Κωνσταντέλλος, που είχε τον Ντίνο στο ψηφο-

δέλτιό του  στις πρόσφατες εκλογές, η πρόεδρος

της Unesco Νοτίων Προαστίων Σούλα Κοκολέτσου.

“Φύσις και άνθρωπος”
Ο Ομιλος για την UNESCO Νοτίων Προαστίων, οργανωσε

εκθεση 21 καλλιτεχνων μελων και φιλων  του Συλλογου

καθως και αποφοιτων της Ανωτατης Σχολης Καλων Τε-

χνων που διηρκεσε απο 17-22 Δεκεμβριου στο Παλαιο

Δημαρχιακο Μεγαρο Γλυφαδας.
Στην φωτογραφια απο αριστερα οι ζωγραφοι: Γιαννα Καγκιουζη και

Ντινα Περδικη, ο προεδρος του Συλλογου Σουλα Ξενου-Κοκολετσου

και ο δημιουργος του πινακα ζωγραφος Γιουκι Σλομπονταν.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή (με αριθμό απόφασης C

(2014)10170) το  νέο Περιφερει-

ακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της

Περιφέρειας Αττικής. 

Το νέο ΠΕΠ Αττικής περιλαμβάνει

συνολική δημόσια δαπάνη 1,139

δις ευρώ, η οποία κατανέμεται σε

13 Άξονες Προτεραιότητας και σε

2 Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Η έγκριση του Προγράμματος εξα-

σφαλίζει για την Περιφέρεια Αττι-

κής:

―  285 εκατομμύρια ευρώ για την

καταπολέμηση της φτώχειας, 

― 267 εκατομμύρια ευρώ για δρά-

σεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

και 

― 230 εκατομμύρια  για την πρό-

ληψη και αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής. 

Επίσης προβλέπονται στοχευμέ-

νες δράσεις βελτίωσης της αντα-

γωνιστικότητας των

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και

ενίσχυσης της έρευνας και της

καινοτομίας σε Περιφερειακό επί-

πεδο. 

Ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αποσκοπεί

στην ενίσχυση του διεθνούς

ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως

Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο

χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης και της Μεσογείου.

Το πρώτο βήμα του έγκαιρου και

ολοκληρωμένου σχεδιασμού

έγινε, σημειώνει η Περιφερειάρ-

χης και καταλήγει: 

Ξεκινά τώρα η επόμενη και πιο κα-
θοριστική φάση.  Εκείνη της υλο-
ποίησης μέσα από δημοκρατικές,
διαφανείς και συμμετοχικές διαδι-
κασίες, στις οποίες εμπλέκονται η
κοινωνία των πολιτών και όλοι οι
εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων
φορέων. Στόχος η αποτελεσμα-
τική, σε ποιοτικό και ποσοτικό επί-
πεδο,  διαχείριση των πόρων προς
όφελος των πολιτών και του περι-
βάλλοντος της Αττικής. 

Εγκρίθηκε το ΠΕΠ Αττικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: Σ. Κοκολέτσου, Ν.
Καραγιάν, Ηρ. Καραγεώργος (αδελφός του), Γρ. Κωνσταντέλ-
λος, Σου Συριάνι, Ανέτα-Γιώργος Παπάζογλου και Αζίζ Συριάνι.

Σειρά σημαντικών θεμάτων συζήτη-

σαν στην πρώτη συνεδρίασή της η

Εκτελεστική Επιτροπή  του ΕΔΣΝΑ

(Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 14), υπό

την προεδρία της Περιφερειάρχη Ατ-

τικής, Ρένας Δούρου. Οι αποφάσεις

ελήφθησαν όλες ομόφωνα. 

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επι-

τροπή  του Συνδέσμου επιβεβαίωσε

την πολιτική βούληση, την οποία εξέ-

φρασε η πρόεδρος, σχετικά με την

κατάργηση των τεσσάρων διαγωνι-

σμών για την κατασκευή εργοστα-

σίων επεξεργασίας απορριμμάτων με

Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού

Τομέα (ΣΔΙΤ). Το θέμα έθεσε εκτός

ημερησίας διάταξης η πρόεδρος, που

τόνισε ότι στην αμέσως επόμενη συ-

νεδρίαση θα τεθεί το θέμα προκειμέ-

νου να ληφθεί απόφαση.

Ελήφθη  απόφαση για σύναψη Προ-

γραμματικής Σύμβασης με το Δήμο

Ύδρας για την υλοποίηση του έργου

«Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α., κατα-

σκευή της Μονάδας Επεξεργασίας

Απορριμμάτων και της Μονάδας Διά-

θεσης Υπολειμμάτων Δήμου Ύδρας»

στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών

προγραμμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Η συνεδρίαση διεξήχθη, για πρώτη

φορά, παρουσία δημοσιογράφου και

πολίτη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ επιβεβαίωσε 

την κατάργηση δημιουργίας των 4 εργοστασίων 

επεξεργασίας απορριμμάτων

Καταγγελίες από την Περιφερει-

άρχης Αττικής Ρένα Δούρου, κατά

της κυβερνητικής πολιτικής, ιδιαί-

τερα τις τελευταίες ημέρες που

ψηφίζει τροπολογίες εκατοντά-

δων υποθέσεων, προφανώς για να

προλάβει τις εκλογές...

Γράφει συγκεκριμένα:

Μετράει ημέρες η κυβέρνηση των

κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου και συ-

στηματικά πλήττει και αποψιλώνει

αρμοδιοτήτων την Τοπική Αυτοδι-

οίκηση. Τελευταίο κρούσμα η άρον

– άρον ψήφιση (23/12/14) , σε νο-

μοσχέδιο του… Υπουργείου

Υγείας(!), τροπολογίας που, με

πρόσχημα τη συμμόρφωση στις

αποφάσεις του Δικαστηρίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιθωριο-

ποιεί τους ΟΤΑ αναφορικά με τη

διαχείριση των απορριμμάτων,

αναλαμβάνοντας τα «προσωρινά

έργα», απαραίτητα για την παύση

των ΧΑΔΑ. 

Συγκεκριμένα, η κατάρτιση και

υλοποίηση  ειδικών σχεδίων δια-

χείρισης με διαδικασίες εξπρές

ανατίθεται στους Γενικούς Γραμ-

ματείς Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης (σ.σ. στους διορισμένους

δηλαδή) με γνώμη του Γενικού

Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρι-

σης Αποβλήτων. Στην περίπτωση

που γίνει πράξη η τροπολογία,

τούτο θα  σημάνει ότι η υλοποίηση

του προγράμματος για την αποκα-

τάσταση του ΧΑΔΑ Ύδρας που

έχει ξεκινήσει ο ΕΔΣΝΑ εκ μέρους

του νησιού, θα βρίσκεται υπό την

αίρεση του εκπροσώπου της κεν-

τρικής εξουσίας, δηλαδή του Γενι-

κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης. 

Η τροπολογία αυτή πλήττει τη

συνταγματικά κατοχυρωμένη  αυ-

τονομία, την αυτοτέλεια και την

αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, Περιφέρειες) σχε-

τικά με τη διαχείριση στερεών και

υγρών αποβλήτων. 

Παράλληλα, αποκαλύπτει την

αγωνία των εταίρων της συγκυ-

βέρνησης, να διαχειριστούν τα

κονδύλια για την προσωρινή δια-

χείριση απορριμμάτων, ειδικά σή-

μερα που οι μέρες τους στην

εξουσία είναι μετρημένες…

Με τροπολογίες “νύχτας” 

η κυβέρνηση περιθωριοποιεί τους ΟΤΑ 

από τη διαχείριση των απορριμμάτων
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Αιθαλομίχλη από την 

εικοσαετία 55-75...

Αυτό που πνίγει τις πόλεις τους τε-

λευταίους τρεις χειμώνες, η μολυ-

σματική σκόνη από τα αποκαΐδια

κάθε λογής υλικού που ρίχνεται

στα τζάκια και τις σόμπες, είναι η

συνέπεια μιας παλιάς ιστορίας και

όχι της οικονομικής κρίσης.

Η έκρηξη οικοδόμησης που ξεκί-

νησε επί Μαρκεζίνη και Καραμανλή,

τέλος της δεκαετίας του ’50, έφερε

αμέτρητες νέες πολυκατοικίες των

50+ διαμερισμάτων σε κάθε πόλη ή

κωμόπολη ανά την επικράτεια.

Τότε, η τεράστια ανάγκη για στέ-

γαση των προσφύγων αλλά και με-

τακόμιση πολλών οικογενειών, από

πλινθόκτιστα σπίτια με αυλές ή πα-

ραπήγματα, σε διαμερίσματα με

προδιαγραφές υγιεινής και ανέ-

σεων, υλοποιήθηκε μέσω του Γ.Ο.Κ.

’55 (Γενικού Οικοδομικού Κανονι-

σμού). Για πρώτη φορά συστάθηκε

ένας νόμος που κάλυψε τις ουσια-

στικές ανάγκες οικοδόμησης, αλλά

όχι πολεοδόμησης. Τα σπίτια χτι-

ζόντουσαν με αντισεισμική δομή,

με κεντρική θέρμανση, μελέτη φω-

τισμού και εξαερισμού, γραφείο

υπηρεσιών και ασφαλείας (θυρω-

ρείο), αλλά όχι μόνωση, όχι αυτό-

νομη θέρμανση, όχι εναλλακτικές

πηγές αυτής. Αυτές είναι οι αιτίες

που πληρώνουμε σήμερα. Αλλά δεν

ήταν άγνωστες στους μηχανικούς,

ας κοιτούσαν λίγο δίπλα τους... την

κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

Στα υπόγεια τους λοιπόν, υπήρχε

το μηχανοστάσιο με το λέβητα πε-

τρελαίου. Δεν υπήρχε πρόβλεψη

για κάποια άλλη μέθοδο θέρμαν-

σης. Αυτή η οικοδόμηση συνεχί-

στηκε για 20 χρόνια περίπου,

παράγοντας την πλειοψηφία των

πολυκατοικιών που έχει ακόμα η

Ελλάδα. Το μοντέλο αυτό λειτουρ-

γούσε καλά όσο υπήρχε ο θυρωρός

που τα κανόνιζε όλα. Όμως τέλος

της δεκαετίας του ’70 όπου το

επάγγελμα του θυρωρού χανόταν,

οι ένοικοι άρχισαν να αναλαμβά-

νουν εκ περιτροπής την διαχείριση

των εξόδων/κοινοχρήστων και να

μη συμφωνούν συχνά με τα ωράρια

θέρμανσης.

Αρχές της δεκαετίας του ’90, άρχι-

σαν να κατασκευάζονται οι πρώτες

πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρ-

μανση, το οποίο σήμαινε πως ο

κάθε ένοικος είχε δικό του μετρητή

κατανάλωσης στο διαμέρισμα του,

άρα ελευθερία στο πότε και πόσο

θα ζεσταινόταν. Ένα πρόβλημα φά-

νηκε να λύνεται. Όμως τι γινόταν

στις παλιές πολυκατοικίες; Την ίδια

εποχή έκαναν την εμφάνιση τους

και τα κλιματιστικά τοίχου, κυρίως

για να αντιμετωπιστεί η ζέστη του

καλοκαιριού. Όμως κάποιοι βρήκαν

ευκαιρία να τα χρησιμοποιούν και

για το χειμώνα λόγω του χαμηλό-

τερου κόστους χρήσης έναντι του

πετρελαίου, αλλά και για να έχουν

κι αυτοί ανεξαρτησία απ’ τους άλ-

λους ενοίκους. Όμως το κλιματι-

στικό δεν ζεσταίνει όπως το

καλοριφέρ ή η σόμπα.

Με τις τελευταίες υπέρογκες αυξή-

σεις των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. οι

καταναλωτές στράφηκαν σε μεθό-

δους θέρμανσης ανεξάρτητες και

από το πετρέλαιο και το ρεύμα,

χωρίς σωστή ενημέρωση και

έρευνα. Έτσι τα τζάκια ή οι ξυλό-

σομπες καίνε ό,τι άχρηστο υπάρχει

στο σπίτι, ακατάλληλα υλικά καύ-

σης, καρκινογόνα. Μα τι μπορούν

να κάνουν;

Σαφώς και το φυσικό αέριο θα ήταν

μια λύση, αλλά έμεινε στη μέση.

Υπάρχουν όμως οι σόμπες βιομά-

ζας, αιθυλικής αλκοόλης, τα ενερ-

γειακά τζάκια, η γεωθερμία, οι

εναλλάκτες αέρος, οι θερμοσυσ-

σωρευτές, οι θερμοπομποί, αλλά τα

πιο οικονομικά σύμφωνα με μετρή-

σεις ειδικών παραμένουν τα κλιμα-

τιστικά Μήπως φταίνε οι πολιτικοί

και για την αμάθεια μας; Ενημερω-

θείτε και δώστε μια αναπνοή στην

πόλη σας.

Χρόνια Πολλά και ξεκινήστε μια
Νέα Χρονιά, διαφορετική.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Θέατρο του παραλόγου, όπου διαδραματίζεται η τραγωδία της

Ελλάδος που αποθνήσκει, έχει καταντήσει το σημερινό κοινο-

βούλιο. Όλοι προτείνουν λύσεις για να την σώσουν αλλά κα-

νείς δεν ομιλεί για την ασθένεια και την θανατηφόρο θεραπεία

στην οποία υποβάλλεται ήδη από ετών.

Δεν είναι η διαφθορά, η αποστασία, η εξαγορά συνειδήσεων,

η κοινωνική αδικία, το ξεπούλημα της εθνικής και ιδιωτικής πε-

ριουσίας, ο ηθικός αμοραλισμός,  ο εθνομηδενισμός   και η

απωλεσθείσα εθνική ανεξαρτησία που απασχολούν το κοινο-

βούλιο, αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα διαχειριστεί το

τέλος. 

Ο ένας απορρίπτει τον άλλον ενώ υπάρχουν και τσιρίγματα για

δήθεν εθνική συναίνεση χωρίς να υποκρύπτουν τον εκφοβισμό

για καταστροφή όταν η ίδια προτεινόμενη συναίνεση οδηγεί

στην τέλεια εθνική απώλεια και υποταγή. Η προτεινόμενη συ-

ναίνεση επικαλείται την δήθεν Ευρωπαϊκή προοπτική  της

χώρας απευθυνόμενη στην  εθνική μειονεξία, την γνωστή ευ-

ρωλιγούρα, την οποία καλλιεργούν εδώ και χρόνια σε έναν

λαό εκμαυλισμένο από τον ατομικισμό, τον αμοραλισμό και τη

μεγαλομανία του αρχοντοχωριάτη, αλλά και εκφοβισμένο από

την ανέχεια, εξαρτημένο από το ρουσφέτι του κομματικού

κράτους και υποταγμένου στην πλύση εγκεφάλου του μεγά-

λου αδελφού των ΜΜΕ και της προπαγάνδας. 

Έχουν ανάγει το εθνικό ζήτημα στο πρόβλημα της εκλογής

Προέδρου, που όπως φαίνεται δεν παίζει ρόλο το πρόσωπο

που προτείνεται αλλά οι διαδικασίες που θα δρομολογηθούν

από την εκλογή του ή μη. Κύρια ενασχόληση όλων είναι πλέον

ή καταμέτρηση των βουλευτών που θα μπορούσαν να ψηφί-

σουν ή να δελεαστούν να το κάνουν με ατομικά κριτήρια επι-

λογής εν αγνοία ή και εναντίον του εθνικού συμφέροντος.

Τι να εκλεγεί και τι να μην εκλεγεί Πρόεδρος, έτσι και αλλιώς

άλλοι θα διοικούν  αυτή τη χώρα μέσω των δικών τους αχυ-

ρανθρώπων. Για να υπάρχει κοινή συναίνεση θα πρέπει να

υπάρχει ένα κοινό όραμα. Πέραν από την πάταξη της διαφθο-

ράς και όλων αυτών των αδυναμιών του λαού μας που ανα-

φέρθηκαν πιο πάνω σημασία έχει η στάση μας προς τους

κατακτητές μας, που ακόμη θέλουμε να τους παρουσιάζουμε

σαν τον θείο από την Αμερική που θα μας στείλει τον μποναμά

εάν είμαστε καλά και υπάκουα παιδιά. 

Ποιος όμως είναι αυτός ο θείος  και γιατί μας στέλνει τον μπο-

ναμά; μήπως θέλει να μας πάρει το σπίτι που μας άφησε ο πα-

τέρας μας; Να πούμε ότι ο θείος από την Αμερική λέγεται

Αγορές και δεν είναι μόνο Αμερικάνος από το Wall Street, είναι

και Εγγλέζος από το City of London, Γερμανός στην Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα ή κάποιος από το ΔΝΤ, που όλοι μαζί διοι-

κούν ένα σύστημα μερικών οικογενειών  που ζουν εις βάρος

των λαών της υφηλίου. Τους λαούς αυτούς μας τους προτεί-

νουν ως οικονομικούς ανταγωνιστές ή και εχθρούς, αλλά όταν

το καλοσκεφτούμε θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί

τους και να αντισταθούμε ενάντια στις Αγορές που με τόση

ευλάβεια επικαλούνται οι αχυράνθρωποι που σήμερα πασχί-

ζουν να βγάλουν Πρόεδρο για να διατηρήσουν την ομαλότητα

που οδηγεί με ασφάλεια στην υποτέλεια μας.

Απλά οι Αγορές έχουν κατορθώσει να υποκλέψουν από τα

κράτη ή και τις ομοσπονδίες κρατών, φυσικά και από την Ελ-

λάδα, το δικαίωμα τους να εκδίδουν το χρήμα τους και να κα-

θορίζουν την ανταλλακτική του αξία. Το χρήμα είναι μέσο

συναλλαγής και όχι εμπόρευμα προς πώληση και όποιος το

αποκτά για να το επαυξήσει είναι φυσικό να αναλαμβάνει τον

κίνδυνο (ρίσκο) της επένδυσής του δημιουργώντας νέες θέ-

σεις εργασίας για όλους. 

Σήμερα η Ελλάδα, αντί να εκδώσει τα χρήματα που χρει-

άζονται για τη λειτουργία του κράτους ξοδεύοντας μόνο το

χαρτί και το μελάνι για την εκτύπωση τους, ελέγχοντας συγ-

χρόνως την ποσότητα που κυκλοφορεί ώστε να μην δημιουρ-

γείται πληθωρισμός, άλλα και να συγκρατεί την

συναλλαγματική του αξία για να ρυθμίζει το εξωτερικό εμπό-

ριο, δανείζεται χρήματα από τις Αγορές δίδοντας τους κρα-

τικά ομόλογα με τόκο, που αυτές καθορίζουν και με εγγύηση

την κρατική και ιδιωτική περιουσία. 

Η ανατροπή αυτού του συστήματος που αναγκάζει τους λαούς

σε υποδούλωση εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ασφαλή

και επικερδή συναλλαγή για τους δανειστές  αποτελεί τον

πρωταρχικό στόχο για μία κοινή εθνική συναίνεση η οποία απέ-

χει παρασάγγας από την συναίνεση ασφαλούς υποταγής που

προτείνει η κυβέρνηση προσκαλώντας και τους  ευρωπαϊκής

προοπτικής υποψήφιους αβανταδόρους της, υποσχόμενη συμ-

μετοχή στην επιτελούμενη ασέλγεια κατά του έθνους.

Δυστυχώς αυτού του είδους η συναίνεση, για την ανατροπή

του οικονομικού βιασμού, δεν τίθεται στο  τραπέζι από κα-

νένα κόμμα της Βουλής παρά από το ΚΚΕ, που εκτός αυτού

δεν έχει σχέδιο διαχείρισης  παρά αυτό του αποτυχημένου

κομμουνιστικού μοντέλου της υπερεξουσίας του κόμματος,

αλλά και του κόμματος της Χρυσής Αυγής, της ίδιας αυταρχι-

κής νοοτροπίας που έχουν φροντίσει μάλιστα να φυλακίσουν

και μερικά από τα μέλη της.

Μας απειλούν ότι εάν τολμήσουμε να διαχειριστούμε το

χρήμα μας και μαζί με αυτό το προϊόν του κόπου μας θα μας

εκδικηθούν και εμείς θα πρέπει να φοβόμαστε. Εάν όμως δεί-

ξουμε  αυτή την εθνική συναίνεση που χρειάζεται, για την ανα-

τροπή του οικονομικού συστήματος των Αγορών, τότε μόνο θα

μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και συγχρόνως θα γίνουμε

αφορμή να καταρρεύσει όλο αυτό το φαύλο οικοδόμημα. Τότε

θα βρούμε συνεργάτες μας όλους τους υγιείς λαούς της γης.

Για τον λόγο αυτό τρέμουν στην ιδέα ότι κάτι τέτοιο θα μπο-

ρούσε να πραγματοποιηθεί και είναι έτοιμοι να το πατάξουν

μόλις εκδηλωθεί.

Όμως, ποία πολιτική δύναμη είναι σε θέση σήμερα να αναλάβει

αυτό το όραμα απελευθέρωσης της πατρίδας μας; Αυτό είναι

το ζητούμενο σήμερα. Παραδοσιακά τον ρόλο της διαφύλαξης

της εθνικής ελευθερίας είχε το κόμμα της Δεξιάς η οποία πασο-

κοποιήθηκε για να επιβιώσει απέναντι στην  απάτη του δήθεν

λαϊκού Κέντρου με τη Σοσιαλιστική τάχα χροιά του ΠΑΣΟΚ που

αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος διαφθορέας του σύγχρονου Ελλη-

νισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την μεριά του έχει δηλώσει υποταγή στο

σύστημα των Αγορών διεκδικώντας μερικά προνόμια που θα  επι-

τρέψουν την συνέχιση του συστήματος  με νέα μορφή όπως

έκανε και ο Ανδρέας  που εξαπάτησε τον ίδιο λαό.

Τι και αν εκλεγεί Πρόεδρος τι και αν δεν εκλεγεί, τα κόμματα

την εξουσία θέλουν είτε αποφασίζουν  μόνα  τους είτε εκτε-

λούν διαταγές άλλων. Έτσι και αλλιώς όραμα  δεν έχουν οπότε

μας προτείνουν να ζήσουμε υπό την ασφάλεια  που ο κύριος

εξασφαλίζει στο δούλο του όσο αυτός δεν σηκώνει κεφάλι.

Εμείς λοιπόν, ας μην αγωνιούμε για οποιαδήποτε πολιτική αλ-

λαγή εντός του συστήματος, ας πάμε κάτι περισσευούμενο

στα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής για να έχουμε και την συνεί-

δηση μας ήσυχη και όλα θα πάνε καλά, έτσι και αλλιώς είμα-

στε πολύ μικροί για να αλλάξουμε τον κόσμο.

Και όμως ο Θεός έχει προικίσει κάθε ζωντανό ον, όσο μικρό

και εάν είναι, να μπορεί με τη δύναμη του να υπερασπιστεί τον

εαυτό του και να επιβιώνει έστω και με απώλειες, χωρίς τις

οποίες δεν θα επιβίωνε κανένα είδος. Στον ΙΙ Παγκόσμιο Πό-

λεμο στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας πέντε Γερμανοί στρατιώτες

οδήγησαν πενήντα Ιταλούς  έξω από την πόλη και τους εκτέ-

λεσαν όλους χωρίς κανένας να τολμήσει να αντισταθεί για να

γλυτώσουν μερικοί άλλοι. Εάν δεν υπάρξει πνεύμα αυτοθυσίας

δεν θα γλυτώσει κανένας μας τουλάχιστον υπό τον σημερινό

μας αυτοπροσδιορισμό. Τα τύμπανα του πολέμου ακούγονται

ήδη, ας ετοιμαζόμαστε.

Ηλίας Σταμπολιάδης 
Καθηγητής 

Τι με Πρόεδρο, τι χωρίς Πρόεδρο
για την ανατροπή του οικονομικού βιασμού, δεν τίθεται στο  τραπέζι από κανένα κόμμα
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Καμπά Reds

Για το σκάνδαλο της REDS έχουν ευθύνες πάρα πολ-

λοί σύμβουλοι από το παρόν δημοτικό Συμβούλιο Παλ-

λήνης, γιατί ήταν σύμβουλοι και τότε που συνεδρίαζαν

με κλειστές πόρτες για να αποφασίσουν υπέρ της

REDS.

H εταιρεία έκανε μια χαρά τη δουλειά της, τότε και

μετά, αφού πήρε το “βόδι ζήταγε και την ουρά”.

Τώρα, είναι αργά για δάκρυα Στέλλα που λέει και το

τραγούδι. Οταν έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις υπέρ

της εταιρείας, ας τρέχει ο Δήμος να αποδείξει “ότι δεν

είναι ελέφαντας”.

Περικοπές 376 εκατ. €
στις συντάξεις για το 2015

Εισηγητική έκθεση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής

Ασφάλισης, που παρουσίασε το mega σε  βραδινό δελτίο

ειδήσεων, προβλέπει περικοπές 376 εκατ. ευρώ στις συν-

τάξεις για το 2015, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου

4052/2012 περί ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα ασφα-

λιστικά ταμεία.

Για να καλυφθεί το ποσό αυτό θα πρέπει να υπολογίζουν

μειώσεις 7-8%.

Σημειώνεται ότι κανένας από την κυβέρνηση και το οικο-

νομικό επιτελείο δεν έχει αποκλείσει να υπάρξει νέος

γύρος μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις όπως προ-

βλέπεται από τον νόμο 4052/2012 δηλαδή την «ρήτρα μη-
δενικών ελλειμμάτων», αλλά, για προφανείς λόγος δεν

γίνονται συγκεκριμένες αναφορές...

Κάποιοι αξιωματούχοι, όμως, μας καθησυχάζουν... Γι’ αυτό

να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι...

“Πόλεμος” στη Λαυρεωτική
για το νερό

Μάχη μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας ξέσπασε στο τελευ-

ταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Καλλικρατικού Δήμου Λαυ-

ρεωτικής (22.12.14) για το νερό.

Ο Δήμαρχος Δημ. Λουκάς ζητάει επέκταση της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. (Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης, Αποχέτευ-

σης, Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής) και στην Κερατέα για

κοινή διαχείριση της ύδρευσης, κάτι που η Κερατέα δεν

θέλει. 

Οι πρώτην δήμαρχοι Κερατέας Κ. Λεβαντής και Στ. Ιατρού

κατέθεσαν έντονες αντιρρήσεις.

Γιατί η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. είναι καταχρεωμένη, αφού χρωστάει

900 περίπου χιλιάδες ευρώ, γιατί εξαρτάται αποκλειστικά

από την πολιτική της Ε.ΥΔ.Α.Π., γιατί δεν μπορεί να αντε-

πεξέλθει στη συντήρηση και πολλά άλλα.

Ο δε Στ. Ιατρού προέβλεψε ότι σύντομα θα διαλυθεί ο “Καλ-

λικράτης” και τόνισε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης

αυτής.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Με αφορμή την παραπάνω γνωστή ατάκα, αυτών που θα ψηφί-

σουν για Πρόεδρο Δημοκρατίας, θέλω να αποταθώ στον απλό

και ανώνυμο πολίτη και να του πω την αλήθεια.

«Φίλε άκου και σκέψου, αν κάποιος έρθει και σε χτυπήσει, σε

κλέψει, σε βρίσει, σε ταπεινώσει, σε αδικήσει, σε κατηγορήσει,

σε αφήσει χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, χωρίς φαγητό, χωρίς

θέρμανση, χωρίς κάλυψη υγείας και φαρμάκων, κοινωνικών πα-

ροχών και ένα σωρό άλλα απαραίτητα, που χρειάζεται ο άν-

θρωπος για να ζήσει και ταυτόχρονα σε «φορτώσει» με φόρους,

χαράτσια, ανατιμήσεις ειδών πρώτης ανάγκης, ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, εξόδων μετακίνησης, τιμές καυσίμων, μεταφοράς και

ταυτόχρονα τα παιδιά σου χωρίς φροντίδα, χωρίς εκπαίδευση,

χωρίς εργασιακό και κοινωνικό μέλλον  και σου πει ότι όλα αυτά

τα έκανε για το καλό σου, θα τον πιστέψεις;

Ιδιαίτερα δε, όταν ξεπουλάει κάθε δημόσιο περιουσιακό στοι-

χείο, τις δημόσιες υπηρεσίες, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες,

τις συγκοινωνίες, τα λιμάνια, τις ακρογιαλιές, το νερό και κάθε

αγαθό που πουλιέται, επιτρέψει να κυβερνούν πραγματικά τη

χώρα, ξένοι οικονομικοί επικυρίαρχοι, που νοιάζονται μόνο να

σε ξεζουμίσουν οικονομικά και να σε αποτελειώσουν, όπως και

όλο τον ελληνικό λαό και να τεμαχίσουν την Ελλάδα (που και

που, λέει αλήθειες ο Γ. Τράγκας), δίνοντας δικαιώματα διεκδί-

κησης εδαφών σε Σκοπιανούς, Τούρκους και Αλβανούς και ίσως

στα δύο εκατομμύρια και πλέον (λαθρο)μεταναστών, που πρέπει

να ανεχτείς κάθε παράνομη διεκδίκηση και πράξη τους και σου

πει ότι όλα αυτά τα έκανε για το καλό σου, θα τον πιστέψεις;

Ιδίως όταν ξέρεις, ότι είναι αποδεδειγμένα, μεγάλος ψεύτης;

Κανένας λογικός και εχέφρων νους, ανά τον κόσμο, δεν πρό-

κειται να τον πιστέψει…

Κι’ όμως, ώ του θαύματος, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μορ-

φωμένοι, καλοπληρωμένοι, καλοβολεμένοι και «ξανά-πληρω-

μένοι», που λένε (χωρίς να το πιστεύουν) ότι τον πιστεύουν!!!

«Για το καλό της χώρας» λένε, ψευδόμενοι στο λαό, για να κα-

λύψουν την αλήθεια, ότι πρόκειται για το δικό τους καλό, για το

δικό τους βόλεμα, για τη δική τους «αρπαχτή» κι’ ας υποδου-

λωθεί όλη η χώρα κι’ ας καταστραφεί ο ελληνικός λαός και ο

ελληνισμός, μαζί…

Για τέτοια πουλημένα και αδίστακτα τομάρια, πρόκειται και με

την θετική ψήφο τους για Π.Δ., όχι μόνο δεν θα σταματήσουν

όλα αυτά που γίνονται εναντίον σου, αλλά θα χειροτερέψουν

ακόμη περισσότερο και να σε εξαναγκάσουν είτε να ξενιτευ-

τείς, είτε να λιμοκτονήσεις, είτε και να αυτοκτονήσεις, αρκεί να

σε κάνουν ότι θέλουν, όταν θα είσαι πλέον ένα άβουλο πλά-

σμα…

Και θα ρωτήσεις με το δίκιο σου, «γιατί το κάνουν αυτό, γιατί

τόσο μίσος για εμένα και τον κάθε εμένα;»...

Η απάντηση είναι πολλαπλή. Πρώτο και κύριο, δεν το κάνουν

δωρεάν. Τουναντίον, ακούγεται μάλιστα ότι ορισμένοι χρυσο-

πληρώνονται για να το κάνουν και αν κάποιοι δεν συμφωνούν,

ακούγεται επίσης, ότι εκβιάζονται παντοιοτρόπως για να τους

καταφέρουν να το κάνουν… 

Και οι περισσότεροι, δυστυχώς, υποκύπτουν, πάλι όμως με το

αζημίωτο!!!

Δεύτερο, διότι κυνηγούν, ή κατέχουν «μεγάλη καρέκλα» και δεν

θέλουν να «πέσουν» από αυτήν, διότι αν πέσουν, μπορεί να κα-

ταστραφεί ο πλανήτης, λένε, για να φοβίσουν τους αδαείς και

τους αγαθούς (εδώ θα έπρεπε να βάλω άλλα επίθετα, αλλά θού

Κύριε…). 

Η αλήθεια, βέβαια είναι, ότι μπορεί και να καταστραφεί οικονο-

μικά, ο μισός πλανήτης, αλλά όχι οι φτωχοί και οι σχεδόν φτω-

χοί, αυτού του πλανήτη… Εσύ ειδικά, όχι μόνο δεν θα κατα-

στραφείς, αλλά μάλλον θα «ανασάνεις» και θα ξεφορτωθείς αρ-

κετά, από τα προβλήματα, που άδικα σου φόρτωσαν οι πολιτικές

των Μνημονίων και των Εφαρμοστικών νόμων…

Τρίτο και φαρμακερό, διότι είναι άνθρωποι(;), που δεν δίνουν

δεκάρα για εσένα και για τον υπόλοιπο λαό, δεν έχουν μέσα

τους ανθρωπιά, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, τσίπα και

ότι άλλο μπορεί να έχει ένας πολιτικός καιροσκόπος, φιλοτο-

μαριστής και απατεώνας…

Μπορείς κι’ εσύ να προσθέσεις, όσα άλλα «κοσμητικά» επίθετα,

νομίζεις ότι τους αξίζουν. 

Τώρα, το τί πρέπει να κάνεις, απέναντι σ’ αυτούς, δεν είναι

ακόμη της ώρας να το πούμε…

Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε, είναι ότι οσονούπω έρ-

χεται η ώρα τους και τότε θα ξέρεις σίγουρα, τι θα κάνεις, όπως

και όλος ο ταλαίπωρος ελληνικός λαός, που σιγοβράζει…

ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΣ

Απ’ τον δικό του δρόμο
Σε βρίσκει ο καθένας,
φάτνες γεμάτη όλ’ η γη.

Πόσες φορές Σε κοίταξα
μα δεν Σε είδα.

Πόσες φορές μού μίλησες
μα δεν Σε άκουσα.

Πόσες φορές μού κρύφτηκες
σ’ εκείνο το παιδί των φαναριών,
στην ικεσία δυό ματιών
και στις φωνές που νόμιζα
δικές μου αποφάσεις.

Παντού και πάντα
αφανής φανερωμένος,
στη γέννησή Σου να γελάς,
στη σταύρωσή Σου να πονάς
και τα σκοτάδια να νικάς
Χριστέ μου, αναστημένος.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΛΕΝΕ…
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ελλάδα είναι η χώρα που κοντεύει να διαλυθεί για την

εκλογή ενός τύπου του οποίου η μόνο αρμοδιότητα είναι

να ακούει κάλαντα!

4 Εσείς που φωνάζετε, “να καεί, να καει το μπου...λο η

Βουλή” και μετά κράζετε αυτούς που πετάνε μολότωφ· από

τι θέλετε να καεί; Από βραχυκύκλωμα;

4 Προσπαθώ να κάνω φίλους. Επειδή δεν έχω facebook ή

Twitter, βγαίνω στον δρόμο και φωνάζω τι μαγείρεψα, τι

έφαγα, τι ήπια, τι ήμουν, τι κάνω... Μέχρι στιγμής με “ακο-

λουθούν” τρεις. Δυο αστυνομικοί κι ένας ψυχίατρος...

Η μεγάλη πλειοψηφία του δυτικού

κόσμου χρησιμοποιεί καθημερινά

πλέον το internet. Και πιο συγκε-

κριμένα χρησιμοποιεί τις μηχανές

αναζήτησεις του διαδικτύου με

πρώτη στην προτίμησή του, την

google. 

Οτιδήποτε χρειαστούμε στην κα-

θημερινότητά μας, όποιο ερωτη-

ματικό και να έχουμε, μπορούμε

πληκτρολογώντας να βρούμε την

απάντηση. Υπάρχουν πράγματα

που πολλοί διστάζουν να μοιρα-

στούν με τους γύρω τους, ή ακόμα

με τους γιατρούς τους, δεν διστά-

ζουν όμως να ρωτήσουν την μη-

χανή αναζήτησης. Κάπως έτσι, η

Google ξέρει όλα τα μυστικά μας*.

Δίνει συμβουλές για σχέσεις, κρί-

σεις, συμπτώματα εγκυμοσύνης ή

μυστικά για να συνέλθει κανείς

από ένα άγριο μεθύσι. Η συντρι-

πτική πλειονότητα των χρηστών

του διαδικτύου έχει αναζητήσει ια-

τρικές συμβουλές στο ίντερνετ.

Και αν πληκτρολογήσει κανείς

«νιώθω μοναξιά», θα προκύψουν

100 εκατομμύρια αποτελέσματα.

Στο σύνολό του, το ιστορικό του

καθένα για τις αναζητήσεις που

έχει στη Google διηγείται μία ιστο-

ρία όχι μόνο για το ποιος είναι,

αλλά και τι θέλει και τι φοβάται.

Ξέρει ποιός είναι ο καθένας από

εμάς καλύτερα ίσως κι απ’ το πε-

ριβάλλον μας. Γι’ αυτό είναι τόσο

ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες

για το τι έψαξαν περισσότερο οι

χρήστες της μηχανής αναζήτησης

κάθε χρονιά. Φέτος για παρά-

δειγμα, εκατομμύρια αναζήτησαν

πληροφορίες για το Ισλαμικό Κρά-

τος, τον ιό Εμπολα και τον Ρόμπιν

Γουίλιαμς.

Ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον

όμως, έχoυν οι άλλες αναζητήσεις

που όλοι εμπιστευόμαστε στη

Google και δεν τα λέμε σε κανέναν

άλλον. Πράγματα όπως «πως να

εξαφανίσω τις ραγάδες», «πώς να

ταξιδέψεις μόνος», «τι να φορέ-

σεις στο πρώτο ραντεβού», που

όλα ήταν ανάμεσα στις πιο δημο-

φιλείς αναζητήσεις της Google

φέτος, σύμφωνα με την Washing-

ton Post.

Η Google βέβαια δεν είναι η μόνη

ιστοσελίδα με αυτή την παντοδυ-

ναμία. Κάθε φορά που ο καθένας

μας μοιράζεται προσωπικές πλη-

ροφορίες με μία ιστοσελίδα,

ακόμη και χωρίς να δώσει σημα-

σία, δίνει δεδομένα που μπορούν

να διαμορφώσουν μία ευρύτερη ει-

κόνα για το ποιος πραγματικά

είναι ο χρήστης.

Αυτό ισχύει για κάθε ιστοσελίδα

που έχει κάποιου είδους αλγορίθ-

μου εξατομίκευσης. Όπως το

Amazon ή το Facebook που κατα-

γράφουν τη συμπεριφορά μας στις

ιστοσελίδες τους και προτείνουν

νέα παπούτσια, ταινίες ή δημοσι-

εύσεις που μπορεί να μας αρέ-

σουν. 

Ουσιαστικά βγάζουν συμπερά-

σματα για το ποιοι είμαστε και τι

μας ενδιαφέρει. Θα σας έχει τύχει

σίγουρα, εκεί που ψάχνετε π.χ. για

κουρτίνες στο σπίτι σας, ξαφνικά

να γεμίζουν οι σελίδες σας με δια-

φημίσεις για κουρτίνες. 

Τι απασχόλησε τον κόσμο 

περισσότερο μέσα στο 2014;

Στην κορυφή των παγκόσμιων

αναζητήσεων, σύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία που έδωσε στη δη-

μοσιότητα η Google, ήταν ο

απρόσμενος θάνατος του ηθο-

ποιού Ρόμπιν Γουίλιαμς, για να

ακολουθήσει στη δεύτερη θέση το

Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας

και στην τρίτη η εξάπλωση του Έμ-

πολα.

Αναλυτικά η 10άδα έχει ως εξής:

1. Ρόμπιν Γουίλιαμς

2. Παγκόσμιο Κύπελλο

3. Έμπολα

4. Malaysia Airlines

5. Ice Bucket Challenge

6. Flappy Bird

7. Κοντσίτα Βουρστ

8. ISIS

9. Frozen

10.Χειμερινοί αγώνες στο Σότσι

–––––––––––
*Η google μπορεί να είναι μια μηχανή

αναζήτησης, πίσω απ’ αυτήν όμως βρί-

σκονται άνθρωποι, υπηρεσίες, διαφη-

μιστικές, κράτη και πολλά άλλα. Άρα

μάλλον αφελώς ανοιγόμαστε ευκολό-

τερα εκεί απ’ ότι στους συνανθρώπους

μας.

Και στην Ελλάδα δεν πάμε πίσω. Τις χρησιμοποι-

ήσαμε και με το παραπάνω τις μηχανές αναζήτησης.

Ψάξαμε, από δραματικές ειδήσεις, ξαφνικούς θανά-

τους, πολέμους, έως αθλητικά γεγονότα και φιγού-

ρες του καλλιτεχνικού στερεώματος.

Στην κορυφή των ταχύτερα αυξανόμενων αναζητή-

σεων στην Ελλάδα για το 2014, προς έκπληξή μας,

τοποθετείται ο τύμβος της Αμφίπολης, ακολουθών-

τας την ιδιαίτερα εκτεταμένη δημοσιότητα που εξα-

κολουθητικά λάμβανε το θέμα των σταδιακών

αποκαλύψεων των ανασκαφών τους τελευταίους

μήνες.

1. Αμφίπολη

2. Εκλογές 2014

3. NERIT

4. Eurovision 2014

5. Πού ψηφίζω

6. Βάσεις 2014

7. Mundial 2014

8. ypes

9. iPhone 6

10. Αποτελέσματα εκλογών

Στην κατηγορία των προσώπων, την πρώτη θέση στις

αναζητήσεις μέσα στο 2014 κατέλαβε η Τζένιφερ Λό-

ρενς, για να ακολουθήσουν η Κιμ Καρντάσιαν και η Ζιλί

Γκαγιέ. Ενώ πολύ ψηλά στις αναζητήσεις ήταν και ο

αγαπητός Σάκης Μπουλάς. 

Είσαι ό,τι ψάχνεις και πιο συγκεκριμένα,
είσαι ότι googlάρεις

Τι αναζητήσαμε στην Ελλάδα;
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1. Σεισάχθεια! Η πρώτη διαγραφή χρέους! Αθήνα, 594 π.Χ.

Πριν το Σόλωνα στην Αθήνα ίσχυε ο θεσμός της υποδούλω-

σης για χρέη. Ο πολίτης που δεν μπορούσε να ξεπληρώσει το

δανειστή του έχανε την ελευθερία του Με τη σεισάχθεια που

σημαίνει ουσιαστικά «αποτίναξη βαρών» κι εντασσόταν στα

μέτρα επανόρθωσης του Σόλωνα καταργούνταν τα χρέη των

ιδιωτών προς τους ιδιώτες και το Δημόσιο, καταργήθηκε ο δα-

νεισμός με εγύηση το «σώμα» του δανειολήπτη και των

μελών της οικογένειάς του, ενώ απελευθερώθηκαν  όσοι Αθη-

ναίοι είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών στην Αθήνα κι επανα-

φέρθηκαν στην πόλη όσοι είχαν μεταπωληθεί στο εξωτερικό.

2. Η πρώτη χρεωκοπία στον κόσμο! Δήλος, 454 π.Χ., ενώ η

περίφημη  Αθηναϊκή συμμαχία είχε ανασυσταθεί, 13 πόλεις-

κράτη προχώρησαν σε δανεισμό από το Ναό της Δήλου. Δέκα

από αυτές στη συνέχεια δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα

χρέη τους και προχώρησαν σε στάση πληρωμών, την πρώτη

στην παγκόσμια ιστορία! Οι δυο δεν μπόρεσαν τελικά να τα

αποπληρώσουν, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ ζήτησαν αυτό που σή-

μερα αποκαλείται επαναδιαπραγμάτευση χρέους. Οι αρχαίοι

Έλληνες ως έμποροι αναγνώριζαν αυτό που αποκαλείται συ-

νυπευθυνότητα χρέους, δηλαδή ότι ο δανειστής πρέπει να

αναλαμβάνει μερίδιο του ρίσκου αν κάτι πάει στραβά. Άρα η

στάση πληρωμών στην Αρχαία Ελλάδα δεν ήταν άγνωστο φαι-

νόμενο.Μετά από αυτό ο Περικλής μετέφερε το ταμείο της

Συμμαχίας στην Ακρόπολη της Αθήνας και οι αποφάσεις λαμ-

βάνονταν μόνο από την Αθήνα και ο φόρος οριζόταν από την

Εκκλησία του Δήμου

3. Η πρώτη καταγεγραμμένη δημόσια δανειακή πράξη! Το

431π.Χ., ξεσπάει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και οι κυβερ-

νώντες της Σπάρτης και πολλών άλλων συμμαχικών τους πό-

λεων-κρατών, ελλείψει χρημάτων, δανείστηκαν άτοκα πόρους

από τις αποταμιεύσεις των ιερών της Ολυμπίας και των Δελ-

φών, που προορίζονταν θεωρητικά για τις τελετές και τη συν-

τήρηση των ιερών χώρων.

4. Η πρώτη τρόικα! Η Αθήνα, το αντίπαλο στρατόπεδο, που

σταδιακά καταστρεφόταν από τον Πελοποννησιακό πόλεμο,

δανείστηκε από τους ναούς. Από το 426 π.Χ. μέχρι το 422

π.Χ.συνήψε τρία δάνεια με τους ιερείς των ναών της Αθηνάς

Πολιάδος, της Αθηνάς Νίκης και της Αρτέμιδος, έπειτα από

ιερά άλλων περιοχών και από το λαό που τον παρότρυναν οι

υπεύθυνοι της πόλης να τους δανείσει τους πόρους του, προ-

σφέροντας ως αντάλλαγμα κάθε είδους τιμές.

5. Ο Διονύσιος των Συρακουσών διαγράφει το χρέος του με

υποτίμηση! Ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος, όταν δεν

κατάφερε να μαζέψει χρήματα από άλλες πόλεις-κράτη,

έδωσε διαταγή να του παραδώσουν οι Συρακούσιοι όλα τα

χρήματά τους με την απειλή της θανατικής ποινής. Μόλις συγ-

κέντρωσε όλα τα χρήματα μετέτρεψε τις δραχμές σε δί-

δραχμα και τους τα επέστρεψε κανονικά, μόνο που πλεον

άξιζαν το μισό. Με τα υπόλοιπα μισά που κράτησε ξώφλησε

τα χρέη του και κατάφερε να εξαφανίσει τα δημοσιονομικά

προβλήματά του.

Tότε, ο σοφός Σόλωνας έκανε υπέρ του Λαού τη σεισάχθεια!

Σήμερα, δυστυχώς, κυβερνούν ηγετίδια,  οσφυοκάμπτες και

πράκτορες των ξένων οικονομικών ιμπεριαλιστών, που κα-

τάντησαν την Ελλάδα «αποικία χρέους» και τους Έλληνες

δουλοπαροίκους!

Έως πότε θα τους ανεχόμαστε;

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς! 

Δημήτριος Ν. Πάνου
Δικηγόρος - Πολιτειολόγος

email:dimitris.panou@gmail.com

Η Ελλάδα σήμερα «αποικία χρέους»!!!
Ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα για τα χρέη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

“H Μάχη του Μαραθώνα”
του Χρήστου Διονυσόπουλου

Το βιβλίο του Βουλιαγμενιώτη καθηγητή Χρήστου Διο-

νυσόπουλου, με τίτλο “Η Μάχη του Μαραθώνα”, βρα-

βεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το 2014.

Το βιβλίο αποτελεί την πληρέστερη και πλέον διεξοδική

πραγμάτευση της μάχης του Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο

συγγραφέας με συνθετικές και κριτικές ικανότητες μάς

προσφέρει μια σημαντική αρχαιολογική και ιστορική μο-

νογραφία. Τα κείμενά του πλαισιώνονται με πλούσιο φω-

τογραφικό υλικό, χάρτες και σχεδιαγράμματα της μάχης

για πληρέστερη τεκμηρίωσή τους.

Το βιβλίο είναι των εκδόσεων ΚΑΠΟΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Παλλήνης (ΔΣ) συζητήθηκε,

για μια ακόμα φορά, η διεκδίκηση της

εταιρίας «REDS Α.Ε.», (Μπόμπολας),

περίπου 4.000.000 ευρώ από το Δήμο

Παλλήνης. Τα χρήματα αυτά διεκδικεί

και δέσμευσε η REDS, (υπάρχει δικα-

στική απόφαση), σαν αποζημίωση των

8.842 τ.μ., τα οποία ο πρώην Δήμος

Παλλήνης πήρε, πέραν όσων δικαιού-

ταν σαν εισφορά σε γη, κατά την έν-

ταξη στο σχέδιο πόλης του τριγώνου

Καμπά.

Οι «συνεννοήσεις» των τότε Δημοτι-

κών αρχών και των Δημοτικών Συμ-

βουλίων με τα μεγάλα συμφέροντα,

αλλά και οι παράνομες χαριστικές

«τακτοποιήσεις» ορισμένων, έχουν

σαν αποτέλεσμα την ζημιά του Δήμου.

Των δημοτών δηλαδή. Γιατί τα χρή-

ματα αυτά δεν προκύπτουν από τις

«πλούσιες επιχορηγήσεις» του κρά-

τους, αλλά από τη φοροαφαίμαξη που

επιβάλλει η Δημοτική αρχή και η πλει-

οψηφία του ΔΣ στους πολίτες.

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε, «να σταλεί ο

φάκελος με όλα τα στοιχεία στον ει-
σαγγελέα». Ο επικεφαλής της μείζο-

νος αντιπολίτευσης φαίνεται ότι

βιάστηκε να υιοθετήσει την εισήγηση

του Δημάρχου. Στο τέλος «τα βρήκαν»

όλοι μαζί, εκτός από το Δημοτικό Σύμ-

βουλο του ΚΚΕ Νικο Γαβρά. Μάλιστα,

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψη-

φίας πρότεινε στον  Σπ. Κωνσταντά,

να αποσύρει τη μήνυση κατά του Δη-

μάρχου, αφού δεν θα στείλουν το φά-

κελο στον εισαγγελέα!!!

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ΛΑΪΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ πρότεινε στο ΔΣ:

• Να αναζητηθούν οι ευθύνες και να

αποδοθούν

• Να συνεχιστεί η δικαστική διεκδίκηση

ώστε να μην πληρώσει ο Δήμος τα

4.000.000 ευρώ

Επειδή όμως τα μεγάλα συμφέροντα

δεν κάνουν κόπο. Έχουν τρόπο…

• Να ενημερωθούν όλοι οι φορείς  της

περιοχής και οι δημότες

• Να διεκδικηθεί παράλληλα :

o Να μην επιστραφούν στη REDS τα

8.842 τ.μ.

o Να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία το

κτήμα της REDS, (πρώην Καμπά), το

στρατόπεδο Λάμπρου, ο Λόφος Λε-

βίδη, ο Λόφος Κεραίας, το πάρκο της

Ανθούσας, όπως και το γήπεδο με

τους γύρω χώρους και λοιποί μεγάλοι

ελεύθεροι χώροι.

Τις παραπάνω προτάσεις καταψήφι-

σαν όλες οι άλλες παρατάξεις.

Η Λαϊκή Επιτροπή Παλλήνης καλεί το

λαό του Δήμου μας να απομονώσει

αυτούς που στο όνομα, «του καλού

του τόπου» υπηρετούσαν και υπηρε-

τούν τα μεγάλα συμφέροντα. Μαζί με

την Λαϊκή Επιτροπή Παλλήνης να

αγωνιστούμε για να γίνουν κοινωνική

ιδιοκτησία τα παραπάνω.

laepalinis.blogspot.gr

laepalinis@gmail.com

Να αναζητηθούν οι ευθύνες και να αποδοθούν για το σκάνδαλο της REDS
ζητάει η “Λαϊκή Συσπείρωση Παλλήνης”
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Ό πρόεδρος του “Ρόβα’’ Πέτρος Θανόπου-

λος στο σύντομο χαιρετισμό, του, παρου-

σίασε το ιστορικό του Συνδέσμου και την

ιστορία του ταξιδευτή-πραγματευτή Ρόβα,

το όνομα του οποίου φέρνει ο Σύνδεσμος,

και εξήρε το έργο των ευεργετών με κα-

ταγωγή προερχόμενη από την Ήπειρο λέ-

γοντας μεταξύ άλλων:  ‘’Οι εθνικοί
ευεργέτες με τις δωρεές και τα κληροδο-
τήματά τους στήριξαν γενναιόδωρα και
την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά προ πάν-
των το Εθνικό Κέντρο’’. Η Ήπειρος ανέ-
δειξε τους σημαντικότερους εθνικούς
ευεργέτες δημιουργώντας έτσι ένα μονα-
δικό παγκόσμιο φαινόμενο, που δημιουρ-
γεί εύλογες απορίες στους ανθρώπους
του πολιτισμού και της οικονομίας.

Οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες ήταν άν-
θρωποι με ήθος, ανθρωπιά και ιδανικά που
πρόσφεραν πολλά στη Μητέρα Πατρίδα. Η
συνεισφορά τους ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη,
τόσο κατά τη διάρκεια της επανάστασης
του 1821, όσο και κατά τα πρώτα δύσκολα
χρόνια της οργάνωσης του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους.
Τιμούμε σήμερα τους Ηπειρώτες Ευεργέ-
τες που διαχρονικά και ποικιλότροπα υπη-
ρέτησαν με την προσφορά και το έργο
τους την πατρίδα μας, που δοκιμάζεται σή-
μερα σκληρά.
Τα δημόσια κτήρια που άρχισαν να χτίζον-
ται στην Αθήνα στο δεύτερο μισό του
19ου αιώνα, οφείλονται κατά κύριο λόγο,
στους Εθνικούς Ευεργέτες. Μόνο κατά την

εικοσαετία 1900-1920 καταγράφονται
3.962 δωρεές και κληροδοτήματα για την
ενίσχυση των Εθνικών Αναγκών και την
κατασκευή κοινωφελών έργων.
Οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες, δεί-
χνουν και πάλι τον δρόμο της ανιδιοτε-
λούς προσφοράς, της δημιουργίας, της
αλληλεγγύης και της Εθνικής Ανάτασης’’.
είπε ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συ-

νομοσπονδίας Ελλάδος Κώστας Κωνής,

μαζί με τον Ταμία Κωνσταντίνο Κωνσταν-

τίνου και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΣΕ Τάσο

Χατζή, Βίκυ Αράπη-Καραγιάννη και Χρι-

στόφορο Ευθυμίου, εκπροσώπησαν την

κορυφαία αποδημική οργάνωση των Ηπει-

ρωτών,  και αφού μετέφερε την ευαρέ-

σκεια του Δ.Σ. και του Προέδρου της

ΠΣΕ Γιώργου Οικονόμου για την πρωτο-

βουλία της εκδήλωσης αυτής είπε μεταξύ

άλλων.

“Ο Θουκιδίδης αποχαιρετώντας τους νε-
κρούς του πολέμου έλεγε ότι σε ανθρώ-
πους που στάθηκαν στη ζωή τους γενναία
με έργα, με έργα πρέπει να εκφράζονται
και οι τιμές που τους αρμόζουν. Αυτό κάνει
ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προ-
αστίων ο ‘’Ρόβας’’, για τους Ηπειρώτες
Εθνικούς Ευεργέτες”.
...

Η ευεργεσία στη χώρα μας είναι αρχέγο-
νος με πρώτο ευεργέτη της ανθρωπότητας
τον Προμηθέα, που χάρισε στον άνθρωπο
τη φωτιά, την εστία.  
Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν με ανιδιοτέ-
λεια, ψυχική ανωτερότητα και βαθύ αίσθμα
ευθύνης και προσφοράς, αλλά και αγάπης
για την Πατρίδα και τους συμπατριώτες
τους, πάρα πολλοί Ηπειρώτες, τόσο σε
εθνικό, όσο και τοπικό επίπεδο, τοποθε-
τώντας το ‘’εγώ’’ στο ‘’εμείς”.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλά-
δος, διεκδίκησε και επέτυχε την καθιέ-
ρωση ημέρας μνήμης Ηπειρωτών Εθνικών
Ευεργετών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο
σε Πανελλήνιες εκδηλώσεις στις 30 Σε-
πτεμβρίου.

Τα ευεργετήματα διοικούνται 

με σουλτανικά φιρμάνια!!

Δυστυχώς όμως η Ελληνική Πολιτεία και
σήμερα ακόμη δεν αξιολογεί την τεράστια
προσφορά των Εθνικών μας Ευεργετών,
παραβιάζοντας το Σύνταγμα και την βού-
ληση των διαθετών.  Είναι παράλογο, τα
αγαθοεργά ιδρύματα της πόλεως των
Ιωαννίνων να διοικούνται και σήμερα με
σουλτανικά φιρμάνια και υπό καθεστώς
αδιαφάνειας και μη συμμόρφωσης σε όσα
συμπεριλαμβάνονται στις Διαθήκες των
Ευεργετών. Πρέπει όλα αυτά τα αγαθο-
εργά, να περιέλθουν στον Δήμο των Ιωανν-
νιτών και στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Το αίτημα αυτό είναι διαρκώς επίκαιρο, και
πρέπει επιτέλους η Ελληνική Πολιτεία να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων να σε-
βαστεί το Σύνταγμα και τη βούληση των
Διαθετών και να νομοθετήσει έτσι ώστε τα
Αγαθοεργά των Ιωαννίνων να διαχειρίζον-
ται επιτέλους από τους εκπροσώπους του
Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και όχι από τον Μητροπολίτη Ιωαννί-
νων, που έχει αποκτήσει αυτή την εξουσία
από τα σουλτανικά φιρμάνια, που ισχύουν
και σήμερα 102 χρόνια μετά την Απελευθέ-
ρωση της Ηπείρου’’.

Χαιρετισμό απήυθυνε ο Πρόεδρος του Συλ-

λόγου Επιστημόνων Φοιτησάντων στην Αυ-

στρία Κωνσταντίνος Κάτσικας, που εξήρε

την Εθνική Ηπειρώτικη Ευεργεσία και ανα-

φέρθηκε στην σημασία και την βαρύτητα

του έργου και της προσφοράς τους στην

Βιέννη και στην Αυστρία, εστιάζοντας και

στην Προσφορά τους στο Ελληνικό Έθνος

την περίοδο της Επανάστασης του 1821.

Ακολούθησε χαιρετισμός του Προέδρου

του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχο-

λής Ιωαννίνων ‘’Οι Ζωσιμάδες’’ Φρίξος

Πούρλης.

Τον διαδέχθηκε ο Καθηγητής της Μεγάλης

Σχολής του Γένους, του Ζωγραφείου Κων-

σταντινουπόλεως, συγγραφέας Κωνσταν-

τίνος Σουλιώτης.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, που κα-

θήλωσε το ακροατήριο, ήταν ο εκπαιδευτι-

κός-φιλόλογος και μέλος της Ζωσιμαίας

Σχολής, Σπυρίδων Εργολάβος, που κατέ-

χει το θέμα της Ηπειρώτικης Ευεργεσίας

και Ηπειρώτικης Ευποιίας, όσο κανείς

άλλος και αγωνίζεται χρόνια να αποδοθούν

τα  Αγαθοεργή Ιδρύματα της πόλεως των

Ιωαννίνων στους νόμιμους διαχειριστές

τους, που είναι οι εκλεγμένοι Δημοτικοί και

Περιφερειακοί εκπρόσωποι.

Τέλος το λόγο έλαβε η Αιμιλία Θωμοπού-

λου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθή-

νας, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων

του Ζαππείου Εκπαιδευτηρίου Κωνσταντι-

νουπόλεως που μίλησε για την συμβολή

των Ηπειρωτών στην εκπαίδευση στην Κων-

σταντινούπολη.

Το όλο συντονισμό και παρουσίαση της  εκ-

δήλωσης είχε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέ-

σμου   Γιώργος Μάλλιος, συνεπικουρού

μενος από τον Ταμία Βασίλη Γιαννούλη, τη

Γενική Γραμματέα Χριστίνα Νάκη, τον

Έφορο Πολιτισμού Μενέλαο Ντάφλο, τον

Έφορο Δημοσίων Σχέσεων Σπύρο Παρα-

λίκη, την υπεύθυνη Νεολαίας Έφη Παπα-

σπύρου και τα μέλη του Δ.Σ. Αντώνη

Βασιλάκη & Χρήσ7ο Νάκα στους οποίους

αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την δου-

λειά τους.

Λίγα από τα πολλά 

που ακούστηκαν

Οσο ξερό και άγονο είναι το έδαφος της
Ηπείρου τόσο πλούσιο φύτρωσε και ευτυ-
χώς εξακολουθεί να φυτρώνει το δέντρο
της ευεργεσίας.
Οι Ηπειρώτες είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέ-

τες του έθνους. Οι πλούσιες δωρεές τους

υπήρξαν καταλυτικές για τη μόρφωση, τον

πολιτισμό, τη διαπαιδαγώγηση, την απε-

λευθέρωση της Ελλάδας και  την  κοινωνι-
Συνέχεια στη σελ. 14

Φόρος τιμής για τους Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες
από τον “Σύνδεσμο Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων ο Ρόβας”

O Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων ‘’Ο Ρόβας’’ διοργάνωσε, ιδιαίτερα

ενδιαφέρουσα εκδήλωση (13/12), αποτίοντας φόρο τιμής για τους Ηπειρώτες

Εθνικούς ευεργέτες και διδάσκοντας τις νέες γενιές ιστορία και υψηλό αίσθημα

υπέρ πατρίδος.

Πολυπληθές το ακροατήριο στο Divani Apollon Palace, στο Καβούρι Βουλιαγμέ-

νης απήλαυσε μια υψηλής ποιότητας πολιτιστική εκδήλωση, με εκλεκτούς ομι-

λητές. Ανάμεσα στις ομιλίες πανέμορφα ηπειρώτικα τραγούδια με ζωντανή

μουσική, που είχαν αναλάβει ο Ηπειρώτης μουσικός Δημήτρης Υφαντής, που

τραγούδησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ηπειρώτικα παραδοσιακά τραγού-

δια και η κομπανία του εξαίρετου κλαρινίστα  Δημήτρη Κότσικα που έπαιξε και

αυτή παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς έχοντας στο τραγούδι την Κατερίνα

Κουρεντζή.
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Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 Οι γυναίκες της Γυμναστι-

κής στα 3Β, που βρήκαν

στέγη στον “Αρη Βούλας”

και αυξήθηκαν και πλήθυ-

ναν, έστησαν χορό με τσάι

και μουσική  και βέβαια

πολύ χορό, στο Vive Mar.

Ολο αυτό συνοδεύτηκε και

από μία όμορφη επίδειξη

μόδας.

Μαζί τους και η γυμνάστρια

Σούλα Κυριακίδου. Ψυχή

της εκδήλωσης η ακούρα-

στη Φιλίτσα Κοτσοβού και

συνδιοργανώτριες η Χάρις

Σταθάκη και η Ευαγγελία

Δανιγέλλη.

Οι γυναίκες γυμνάζονται

πλέον στο Τμήμα Γυμναστι-

κής που αφιέρωσε γι’ αυτές

ο Αρης Βούλας.

Υπερδραστήριες οι γυναίκες της

γυμναστικής στα 3Β

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη

Βούλας, έφερε κι εφέτος τον Αγιο Βα-

σίλη φορτωμένο δώρα για τα παιδιά.

Ετσι την περασμένη Κυριακή 21 Δε-

κεμβρίου η πλατεία Ελευθερίας γέμισε

από μικρούς και μεγάλους, που βοη-

θούντος και του καιρού χάρηκαν την

παιδική χαρά οι μικροί και τις συναντή-

σεις οι μεγάλοι, περιμένοντας τον Αγιο

Βασίλη.

Τα παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα για

να τον καλέσουν πιο γρήγορα...

Τα αισθήματα και οι εικόνες των μικρών

παιδιών στην εμφάνιση των Αη-Βασίλη

καμμία πένα δεν μπορεί να περιγράψει.

Εκπληκτα ματάκια κοίταζαν με δέος

τον Ασπρογένη Αη-Βασίλη και περίμε-

ναν το κατιτίς.

Οσο για τους μεγάλους, οι κουραμπιέ-

δες, τα μελομακάρονα και τα τσίπουρα είχαν την τιμητική τους.

Η εκδήλωση κάθε χρόνο γίνεται και μα-

ζικότερη, γιατί είναι μέσα στη γειτονιά,

κάτω από τα φυσικά δέντρα που ανά-

βουν με τα γιορτινά λαμπάκια τους και

έχει μία ιδιαίτερη χάρη.

Nα θυμίσουμε ότι ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος Ευρυάλη Βούλας, δραστηριοποιείται

στη συνοικία Ευρυάλη Βούλας που περι-

κλείεται από τις οδούς: Πρ. Πέτρου, Λεωφ.

Βουλιαγμένης, Σωκράτους και παραλιακή

λεωφόρο.

Εχει μία ιστορία τριάντα ετών και είναι από

τους πλέον δραστήριους της περιοχής. 

Πρόεδρος είναι ο Δημ. Ζησιμόπουλος και το

Δ.Σ. αποτελείται από: Γωγώ Βικελή (Γραμ-

ματέας), Εφη Τριανταφύλλου (Ταμίας), Κα-

τερίνα Γαβριλάκη (Αντιπρόεδρος) και μέλη

Αννα Μπουζιάνη, Kώστας Τσιριγώτης και

Θαν. Αυγέρης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6974 017018 &

6946 465294.

Ο Αγιος Βασίλης πέρασε από τη Βούλα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, συμπολιτες και ο Δήμαρχος των 3Β

Zωγραφικά έργα μικρών παιδιών με θέμα
τα Χριστούγεννα είχαν εκτεθεί στη γιορτή.
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Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας πραγματοποιήθηκε 21 Δεκεμ-

βρίου από κατοίκους της

Βορειοανατολικής Αττικής, που

διαμαρτύρονται για τη δημιουργία

και νέων διοδίων στην ...πόρτα

τους.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε από

την Περιφέρεια Αττικής και τους

δήμους Διονύσου, Κηφισιάς και

Ωρωπού  και έγινε στη διασταύ-

ρωση της εθνικής οδού στη γέ-

φυρα της Βαρυμπόμπης. 

Παραβρέθηκαν η Περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου, οι Αντιπερι-

φερειάρχες Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου και Βόρειου

Τομέα Γιώργος Καραμέρος, οι δή-

μαρχοι Διονύσου Διονύσης Ζαμά-

νης, Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος

και Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης, βου-

λευτές της Περιφέρειας Αττικής,

περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτι-

κοί σύμβουλοι των τριών δήμων,

εκπρόσωποι φορέων και πολλοί

πολίτες.

Στις σύντομες ομιλίες όλων, η έν-

τονη αντίθεσή τους στη δημιουρ-

γία νέων σταθμών διοδίων.

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου δή-

λωσε ότι «Η κυβερνητική πολιτική
πολλαπλασιασμού των διοδίων,
έχει καταστήσει τους κατοίκους
συγκεκριμένων περιοχών όπως

εδώ, στη βορειο-ανατολική Αττική,
ελεύθερους πολιορκημένους. Η
Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο, βρισκόμαστε στο
πλευρό των δήμων και των πολι-
τών, στηρίζουμε τις κινητοποι-
ήσεις τους. Και τον αγώνα αυτόν
θα τον δώσουμε και θα τον κερδί-
σουμε όλοι μαζί. Περιφέρεια,
Δήμοι, πολίτες».
Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου τόνισε ότι ο αγώνας που

ξεκινάει σήμερα, στην ουσία είναι

η συνέχεια του αγώνα των κατοί-

κων του Ωρωπού, στους οποίους

έχουν ήδη επιβληθεί διόδια διέ-

λευσης για τις μετακινήσεις τους.

«Η επιβολή των νέων σταθμών

αποτελεί ένα νέο χαράτσι για τους
κατοίκους της βορειοανατολικής

Αττικής και ιδιαίτερα για τους ερ-
γαζόμενους που θα πρέπει να πλη-
ρώνουν μεγάλα ποσά για να
μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας
τους» επισήμανε ο Πέτρος Φιλίπ-

που και συμπλήρωσε ότι η δημι-

ουργία πλευρικών διοδίων στη

Βαρυμπόμπη και τον Άγιο Στέφανο

θα σημάνει μια μεγάλη κυκλοφο-

ριακή επιβάρυνση για τις πόλεις

στις οποίες θα εγκατασταθούν τα

νέα διόδια, δεδομένου ότι λόγω

της έλλειψης παράπλευρων δρό-

μων, πολλά αυτοκίνητα θα διέρ-

χονται μέσα από τις πόλεις αυτές. 

«Τα παράπλευρα διόδια είναι πα-
ράλογα διόδια», είπε ο δήμαρχος

Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος.

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της

Βορειανατολικής Αττικής αναγκά-

ζονται καθημερινά να πληρώνουν

ένα ιδιαίτερα υψηλό τίμημα προκει-

μένου να χρησιμοποιήσουν την

εθνική οδό για τις μετακινήσεις

τους. Όσοι δεν μπορούν να αντα-

ποκριθούν στο βαρύ κόστος των

διοδίων χρησιμοποιούν ημιτελείς

και επικίνδυνους παραδρόμους και

εκτίθενται καθημερινά σε κίνδυνο

και ταλαιπωρία σε δρόμους αυξη-

μένης κυκλοφοριακής συμφόρη-

σης, επεσήμαναν κάτοικοι και

ομιλούντες.

Όχι διόδια στη ζωή μας...
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για νέα πλευρικά διόδια

Συνέχεια από τη σελ. 12

κοοικονομική της ανόρθωση. Ιδιαίτερα κατά τη σκληρή

εποχή  της  Τουρκοκρατίας, οι προσφορές και τα έργα

τους είχαν ξεχωριστή   και αποφασιστική σημασία.

Συνέβαλαν σε μέγιστο βαθμό στην επιβίωση του Γένους,

στην πνευματική του αναγέννηση και στην πολιτική του

αποκατάσταση. Ήταν οι προάγγελοι και τροφοδότες της

νεοελληνικής μας αναγέννησης.

Στα αρχαιοελληνικά  χρόνια οι Ελληνες χρησιμοποιούσαν

τον όρο «ευεργέτης», για να αποκαλέσουν τους θεούς

που τους βοηθούσαν. Ο όρος αυτός ήταν από τότε τιμητι-

κός τίτλος. Ονόμαζαν τιμητικά ευεργέτη κάποιον, για να

εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους.

Μεγάλες δωρεές συγκράτησαν για πολλά χρόνια φιλαν-

θρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι ευεργέτες άνοιξαν

τους κρουνούς του χρήματος και έτσι βοήθησαν τους δα-

σκάλους του Γένους, οι οποίοι άνοιξαν τους κρουνούς του

πνεύματος. Ακόμα, οι δωρεές τους πέρα από την παιδεία

απέβλεπαν στην προαγωγή της υγείας και της κοινωνι-

κής πρόνοιας.

Μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες όπως οι: Αβέρωφ, Αρσάκης,

Γεννάδιος, Στουρνάρας, Τοσίτσας, Χατζηκώστας και αδελ-

φοί  Ζάππα, Ζωσιμάδες, Ριζάρη, Σίνα κ.ά. άφησαν μία τε-

ράστια πολιτιστική κληρονομιά που ακόμη και σήμερα είναι

αισθητά φανερή.

Έτσι τα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εθνικό

Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,

Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ακαδη-

μία Αθηνών, Αρσάκειο Παρθεναγωγείο, Ριζάρειος Εκκλη-

σιαστική Σχολή, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Γενικό

Κρατικό Νοσοκομείο, Ζάππειο Μέγαρο, Εθνική τρά-

πεζα, Μητρόπολη Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Αθη-

νών, Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, θωρηκτό

«Αβέρωφ» κ. ά., είναι έργα των μεγάλων ευεργετών και

έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθεια του τότε νε-

οσύστατου ελληνικού κράτους να ορθοποδήσει. 

Στα Ιωάννινα ιδρύθηκαν επίσης πάρα πολλά έργα: η Επι-

φάνειος Σχολή, η πρώτη Σχολή των Ιωαννίνων με διδά-

σκαλους τους Μακρή, Σουγδουρή και Ανθρακίτη, η Σχολή

Γκιούμα που μετονομάστηκε σε Μπαλαναία Σχολή, η Κα-

πλάνειος Σχολή, που ήταν συνέχεια της Μαρουτσέας Σχο-

λής με πρώτο διδάσκαλο τον Αθανάσιο Ψαλίδα, η

Ζωσιμαία Σχολή, που ιδρύθηκε το 1828 με χρήματα της

Ζωσιμαίας αδελφότητας και το νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Δείτε έρευνα του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης, για τους

Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες σε video, 

http://youtu.be/NdKk4UpLaAo

http://youtu.be/G5I9GmJZgmo

Φόρος τιμής για τους 

Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες
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Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοι-

νωφελής Επιχείρηση Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού –

Περιβάλλοντος Δήμου Παλ-

λήνης υποδέχθηκαν τα φε-

τινά Χριστούγεννα με μια

σειρά πλούσιων εκδηλώσεων

στις πλατείες των Δημοτικών

Κοινοτήτων.

Η αρχή έγινε 11 Δεκεμβρίου

στην πλατεία της Ανθούσας

όπου το φυσικό τοπίο σε

συνδυασμό με τα κατακόκ-

κινα σπιτάκια του Αϊ-Βασίλη

και των ξωτικών δημιούργη-

σαν ένα άκρως χριστουγεν-

νιάτικο σκηνικό έτοιμο να

υποδεχτεί παιδιά κάθε ηλι-

κίας. Παρά τη  βροχή  που ξέ-

σπασε ακριβώς στην αρχή

της εκδήλωσης δεν πτοήθη-

καν οι προσερχόμενοι και η

εκδήλωση συνεχίστηκε στο

καφέ «Πέτρινο». 

Τα τραγούδια της παιδικής

χορωδίας του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Ανθούσας, οι ευ-

φάνταστες δραστηριότητες

από τα ξωτικά και οι τάρανδοι

κράτησαν ζωντανή την εκδή-

λωση, αλλά η ολοκλήρωση

ήρθε με τον Αη-Βασίλη που

μοίρασε δώρα.

Στις 13 Δεκεμβρίου μια φαν-

ταστική παραμυθοχώρα στή-

θηκε  στη  πλατεία του

Γέρακα περιμένοντας τους

μικρούς μας φίλους να  επιβι-

βαστούν  στο τρενάκι του Αϊ-

Βασίλη  προκειμένου να

ξεκινήσουν  το ταξίδι στη

φαντασία...

Ξυλοπόδαροι, τάρανδοι, ζογ-

κλέρ ξεπηδούσαν στους

σταθμούς του «ταξιδιού» δια-

σκεδάζοντας τους επιβάτες

με  διαγωνισμούς, ταχυδα-

κτυλουργικά νούμερα, αλλά

και πολλά ξεσηκωτικά ομα-

δικά παιχνίδια. 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Το Διοικητικο Συμβουλιο του  Εξωραιστικου-Εκπο-

λιτιστικου Σωματειου ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Ευχεται στα μελη του και σε ολους τους 

Πανοραμιτες ως επισης  και σε ολους 

τους κατοικους του δημου μας   

Καλες Γιορτες, Ευτυχισμενο 

και Δημιουργικο το 2015

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ                                  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΠΕΡΙΞ  “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται

σε όλα τα μέλη του, τις οικογένειές τους

καθώς και σε όλους τους δημότες 

της περιοχής μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

με αγάπη και υγεία το νέο έτος

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης 

O Σύλλογος Καταστηματαρχών
Βουλιαγμένης

εύχεται στα μέλη του και σε όλους
τους συνδημότες του

Χρόνια Πολλά και 
ο Καινούργιος Χρόνος 
να τους χαρίζει υγεία 
και οικογενειακή ευτυχία.
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Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μη-

τρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

συνδέθηκαν τα 1.060 Κέντρα Εξυπη-

ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την

Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα

στους πολίτες που καθημερινά αιτούν-

ται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γρή-

γορης, αποτελεσματικής και φιλικής

εξυπηρέτησης.

Η υπηρεσία αυτή – μια ακόμη τους τε-

λευταίους 18 μήνες – που προσφέρε-

ται από τα ΚΕΠ δίνει τη δυνατότητα

στους πολίτες να υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά την αίτηση για την έκδοση

αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενι-

κής χρήσης και να το παραλαμβάνουν

εντός 3 ημερών, ενώ μέχρι πρότινος

χρειαζόταν σχεδόν ένα μήνα.

Ειδικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής:

- Ο πολίτης καταθέτει ηλεκτρονικά την

αίτηση και παραλαμβάνει εκτυπωμένη

την αίτησή του, η οποία αναγράφει

έναν αριθμό πρωτοκόλλου. Με τον

αριθμό αυτό μπορεί να προβεί μελλον-

τικά σε νέα αναζήτηση, είτε απευθείας

από το σύστημα του Ποινικού Μη-

τρώου, είτε μέσω ΚΕΠ

- Εντός 3 ημερών παραλαμβάνει το

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το

ΚΕΠ, ενώ μέχρι σήμερα ο αντίστοιχος

χρόνος ήταν 20 - 25 ημέρες.

Επιπλέον, πολίτες οι οποίοι έκαναν

από το σπίτι τους ηλεκτρονικά την αί-

τηση, αλλά δεν έχουν εκτυπωτή να

την τυπώσουν, μπορούν να επισκε-

φθούν οποιοδήποτε ΚΕΠ με την ταυ-

τότητά τους και τον αριθμό

πρωτοκόλλου της αίτησης και να πα-

ραλάβουν εκτυπωμένο το αντίγραφο

με την υπογραφή του υπαλλήλου του

ΚΕΠ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι από τις

πλέον ζητούμενες από τα ΚΕΠ. Το

2013 με συμβατικό τρόπο δόθηκαν

από τα ΚΕΠ 73.071 αντίγραφα Ποινι-

κού Μητρώου, ενώ στο δεκάμηνο Ια-

νουαρίου  – Οκτωβρίου 2014 έχουν

δοθεί ήδη 87.114. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ολοκληρω-

μένο Πληροφοριακό Σύστημα του

Εθνικού Ποινικού Μητρώου καλύπτει

τον ευρύτερο κύκλο του Ποινικού Μη-

τρώου και μέσω αυτού καταχωρίζονται

και υπόκεινται σε διαχείριση με συ-

στηματικό τρόπο τα μητρώα των πολι-

τών από το σύνολο των Εισαγγελιών

Πρωτοδικών της χώρας με άμεσο,

αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

Καλύπτονται συγκεκριμένα 165 Ει-

σαγγελίες Πρωτοδικών, Πρωτοδικεία,

Εισαγγελίες Εφετών και Εφετεία ανά

την επικράτεια σε 63 πόλεις της

χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Φορέας: Δήμος Μαρκοπούλου
Προϋπολογισμός: € 15.694,33
(πλέον του Φ.Π.Α. €3.609,70)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/08, επί των τιμολογίων, για
την ανάδειξη αναδόχου, για την κα-
τασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-
ΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2ου ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»
προϋπολογισμού € 15.694,33 (πλέον
Φ.Π.Α.23% € 3.609,70), που θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3669/2008 όπως αυτός έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Ημερομηνία του διαγωνισμού θα
είναι η Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015
και με ώρα λήξης υποβολής προ-
σφορών η 10:00 π.μ.. Στο διαγωνι-
σμό μπορούν να συμμετέχουν

Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις για
έργα Η/Μ.
Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο ποσό €313,89 με
χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 6
μηνών από την ημέρα δημοπράτη-
σης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του
Ν3669/2008 (Κ.Δ.Ε).
Η παραλαβή των τευχών θα είναι
δυνατή έως και την Πέμπτη 8 Ια-
νουαρίου 2015 και θα στοιχίζουν
€10,00.
Σαν μέγιστος χρόνος ολοκλήρω-
σης της κατασκευής του έργου κα-
θορίζεται ο χρόνος των 3 μηνών
και αρχίζει την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στο δια-
γωνισμό για διάστημα (6) ΕΞΙ
μηνών, από την ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών. Η πληρωμή
του έργου θα γίνεται τμηματικά και
έπειτα από κάθε πιστοποίηση. Η
χρηματοδότηση του έργου είναι
από ιδίους πόρους.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες για τη διακήρυξη θα δίνον-
ται από τον κον. Ευάγγελο
Καμαργιάννη τηλ.:22990-20000,
fax: 2299024009, οδός Χρ. Μεθε-
νίτη 7, Μαρκόπουλο Τ.Κ.190 03. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ.πρωτ. 24050/24-12-2014
ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή
Σχολικών Κτιρίων
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Μαρκοπούλου
Μεσογαίας
ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ : 40.000  €  με ΦΠΑ  
Πηγή: Έκτακτα Ειδικευμένα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Του έργου: «Συντήρηση και Επι-
σκευή Σχολικών Κτιρίων»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
διακηρύσσει ότι  την 20η  του μηνός
Ιανουαρίου   του έτους 2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη πα-
ράδοσης των προσφορών) στο Δη-
μαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου, θα διεξαχ-
θεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με το
σύστημα: προσφοράς με  ποσοστό
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς της

υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 1418/84 όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, N.
4281/2014, Ν. 4278/2014, Ν
4146/2013, Ν 4070/2012, N.
3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν.
2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις
διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ.
609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
για την κατασκευή του έργου με
τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή
Σχολικών Κτιρίων» . 
Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη  εργασία :
Ομάδα : 22.827,89 € 
ΓΕ & ΟΕ 18% : 4.109,02 €
Απρόβλεπτα 15% : 4.040,54 €
Απολογιστικά : 1.542,86 €
ΦΠΑ: 7.479,68€
Ο προϋπολογισμός των δημοπρα-

τούμενων εργασιών του έργου, με
βάση την μελέτη με αριθμό θεώρη-
σης 19/2014 από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου,
ανέρχεται στο ποσό των 32.520,33
ΕΥΡΩ (χωρίς  Φ.Π.Α.) και στο ποσό

των 40.000 ΕΥΡΩ (με  Φ.Π.Α.). 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν και Μεμονωμένες εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία Α1 και  άνω του ΜΕΕΠ ,
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
(32.520,33€ ) (ΑΡΘΡΟ 59, ΦΕΚ 157
Α / 2014, Ν.4278/2014). 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και με-
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της
παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά-
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2% επί του προ-

ϋπολογισμού του έργου χωρίς τo
κονδύλι του Φ.Π.Α. δηλαδή 650,41
€ και η σχετική εγγυητική επιστολή
θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαρ-
κοπούλου. Η ισχύς της θα είναι του-
λάχιστον 210 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 180 ημέρες. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι ΕΝΝΕΑ   (9) μήνες.
Το έργο είναι ενταγμένο στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου
Μαρκοπούλου με Κ.Α. 15.6261.0001
και η χρηματοδότηση είναι από
Έκτακτα Ειδικευμένα.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Δήμο Μαρκοπούλου, αρμόδιοι υπάλ-
ληλοι κ. Μιχ. Χανούτσος και Αικ. Σκο-
πελίτη (τηλ.: 2299020125,
2299020123  Φαξ: 2299024009), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μαρκόπουλο  24/12/2014
Ο Δήμαρχος  Μαρκοπούλου  Μεσογαίας 

Σωτήρης Ι.Μεθενίτης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ.πρωτ. 24046/24-12-2014
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση του εγκεκρι-
μένου πεζοδρόμου Αγίου Αθανα-
σίου στην 4η -5η  Π.Ε. στο Πόρτο
Ράφτη
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Μαρκοπούλου Με-
σογαίας  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ : 50.000  €  με ΦΠΑ  
Πηγή: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Του έργου: «Αποκατάσταση του εγ-
κεκριμένου πεζοδρόμου Αγίου
Αθανασίου στην 4η-5η Π.Ε. Πόρτο
Ράφτη»  
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
διακηρύσσει ότι  την 20η του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα
Τρίτη. και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη πα-
ράδοσης των προσφορών) στο Δη-
μαρχείο Μαρκοπούλου, Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου, θα διεξαχ-
θεί ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με
το σύστημα: προσφοράς με επί μέ-

ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας των προσφε-
ρομένων επί μέρους ποσοστών έκ-
πτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς της
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 1418/84 όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08,
N.4281/2014, Ν.4278/2014, Ν
4146/2013, Ν 4070/2012, N.
3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν.
2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις
διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ.
609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
για την κατασκευή του έργου με
τίτλο: «Αποκατάσταση του εγκε-
κριμένου πεζοδρόμου Αγίου Αθα-
νασίου στην 4η-5η Π.Ε. Πόρτο
Ράφτη» . 
Το έργο συντίθεται από τις  ακό-
λουθες κατηγορίες  εργασιών:
Ομάδα Χωματουργικά  : 3.268,10 €
Ομάδα Τεχνικά Έργα : 7.490,00 €  
Ομάδα οδοστρωσίας : 3.623,98 € 
Ομάδα Ασφαλτικών : 7.602,00 €
Ομάδα Ύδρευσης: 7.970,90 €  
ΓΕ & ΟΕ 18% : 5.391,90 €

Απρόβλεπτα 15% : 5.302,03 €
Αναθεωρήσεις: 1,50 €
ΦΠΑ: 9.349,59€
Ο προϋπολογισμός των δημοπρα-

τούμενων εργασιών του έργου, με
βάση την μελέτη με αριθμό θεώρη-
σης 20/2014 από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου ,
ανέρχεται στο ποσό των 40.650,41
ΕΥΡΩ (χωρίς  Φ.Π.Α.) και στο ποσό
των 50.000 ΕΥΡΩ (με  Φ.Π.Α.). 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν Μεμονωμένες εργολη-
πτικές επιχειρήσεις   Εγγεγραμμέ-
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
κατηγορία Α1 και  άνω του ΜΕΕΠ,
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   &  Α1 και
άνω του ΜΕΕΠ  για έργα Υδραυλικα
(40.648,91€ ) (ΑΡΘΡΟ 59, ΦΕΚ 157
Α / 2014, Ν.4278/2014). 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2% επί του προ-

ϋπολογισμού του έργου χωρίς τo
κονδύλι του Φ.Π.Α. δηλαδή 812,98
€ και η σχετική εγγυητική επιστολή
θα απευθύνεται προς το Δήμο Μαρ-
κοπούλου. Η ισχύς της θα είναι
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 180 ημέρες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι τρεις  (3) μήνες. 
Το έργο είναι ενταγμένο στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου
Μαρκοπούλου με Κ.Α.
30.7324.0003 και η χρηματοδότηση
είναι από πιστώσεις  ΣΑΤΑ.  Δεν
προβλέπεται η χορήγηση προκατα-
βολής. 
Περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι
από το Δήμο Μαρκοπούλου, αρμό-
διοι υπάλληλοι κ. Μιχ. Χανούτσος
και Αικ. Σκοπελίτη (τηλ.:
2299020125, 2299020123  Φαξ:
2299024009), τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. 

Μαρκόπουλο  24/12/2014
Ο Δήμαρχος  Μαρκοπούλου  Μεσογαίας 

Σωτήρης Ι.Μεθενίτης 

Aνακλήθηκε από τον ΕΦΕΤ

παρθένο ελαιόλαδο!

24 Δεκεμβρίου 2014-12-25
Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεν-
τρικής Μακεδονίας στο   πλαίσιο των ελέγχων που διενερ-
γεί σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
και την Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, διαπίστωσε ότι το προ-
ϊόν με  επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ», συσκευασίας ενός  L και
ημερομηνία λήξης 31-3-2016, το οποίο διακινείται από την

εταιρία ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ, με έδρα την Ιωνία Θεσ-
σαλονίκης και το οποίο πωλείται
με την ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡ-
ΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, βρέθηκε να
περιέχει ΦΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΞΕΝΟ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση
ανάκληση / απόσυρση του συνό-
λου της συγκεκριμένης παρτί-
δας από το ανωτέρω, ΜΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ
προϊόν από την εσωτερική
αγορά και ήδη βρίσκονται σε
εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που

έχουν ήδη προμηθευτεί αυτό το προϊόν να μην το κατα-
ναλώσουν.

Eντατικοποίηση

αγορανομικών ελέγχων 

από την Περιφέρεια
Σε εντατικοποίηση των υγειονομικών και αγορανομικών
ελέγχων προβαίνει η Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρ-
κεια της εορταστικής περιόδου προκειμένου να παταχ-
θούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να διασφαλιστούν
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των τρο-
φίμων και των άλλων προϊόντων. 
Ειδικότερα, από τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, έχουν διε-
νεργηθεί συνολικά σε όλη την Περιφέρεια Αττικής 588
έλεγχοι  από τα κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου για τη
διασφάλιση των κατάλληλων υγειονομικών συνθηκών.
Σε 418 ελέγχους προέβησαν και τα κλιμάκια ελέγχου φυ-
τικών και ζωικών προϊόντων (π.χ. γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα, κρέατα, κ.α.) σε καταστήματα και σε σφαγεία.
Κατά το ίδιο διάστημα διενεργήθηκαν και 833 αγορανο-
μικοί έλεγχοι σε διάφορα καταστήματα. Οι έλεγχοι συ-
νεχίζονται. 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου σε 3 ημέρες

Με ηλεκτρονική αίτηση!
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1. Επιχειρηματικές Εφαρμογές για Drones

Τα drones ή Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα Πτητικά Μέσα

Πολλαπλών Εφαρμογών είναι μια τεχνολογία που θα

φέρει μικρές επαναστάσεις σε πολλούς κλάδους. Ανα-

φέρουμε κάποιες από αυτές: εφαρμογές κτηματολογι-

κών αποτυπώσεων, αποτυπώσεις και τεκμηριώσεις στο

χώρο πολιτισμού (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία), επιθε-

ωρήσεις και μετρήσεις τεχνικών έργων, γεωργία ακρι-

βείας, ασθένειες καλλιεργειών, έλεγχος λιπάνσεων,

έλεγχος διατήρησης περιβαλλοντικών όρων, παρακο-

λούθηση ΧΥΤΑ, παρακολούθηση και συστηματική κατα-

γραφή κάλυψης γης και χρήσεων γης, ανίχνευση

δηλητηριωδών αερίων, παρακολούθηση και καταγραφή

της ρύπανσης ακτών. Σκεφτείτε τι θα μπορούσαν να κά-

νουν και στον δικό σας κλάδο…

2. Συστηματική Εξαγωγική Ανάπτυξη

Όσο η τοπική αγορά στεγνώνει από χρήματα, όσο η οι-

κονομική δυσχέρεια εξαπλώνεται σε όλη την χώρα, τόσο

οι ευκαιρίες για εξαγωγική ανάπτυξη αυξάνουν. Υπάρ-

χουν πολλές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες, υπάρχουν

πολλά προϊόντα με αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό. Με

λίγο μεγαλύτερη στόχευση αγορών και προσοχή στις

ανάγκες των ξένων αγοραστών, μεγαλύτερη συνεργα-

σία παραγωγών συμπληρωματικών προϊόντων οι εξαγω-

γές πολλών ελληνικών προϊόντων μπορούν να

απογειωθούν. Ιδιαίτερα εάν αυξάνουμε συνειδητά και συ-

στηματικά την αξία του τελικού προϊόντος, τα αποτελέ-

σματα θα είναι θεαματικά. 

3. Υπηρεσίες Μετακίνησης & Φροντίδας Ηλικιωμένων

Oi ανάγκες για φροντίδα & εξυπηρέτηση ηλικιωμένων

είναι ένα από τα αποτελέσματα της σύγχρονης πραγμα-

τικότητας. Όταν το ζευγάρι πρέπει να δουλεύει, κάποιος

πρέπει να φροντίσει τους μεγαλύτερους. Από απλές

υπηρεσίες νοσοκόμων ή μεταφοράς, έως φροντίδα για

το φαγητό, την φροντίδα των ρούχων, τις υπηρεσίας de-

livery των super market, το καθάρισμα του σπιτιού  έως το

άνοιγμα του δικού σας «σπιτιού φροντίδας ηλικιωμένων»

υπάρχουν δεκάδες εξειδικευμένες ανάγκες που ζητούν

λύσεις.

4. Εφαρμογές τρισδιάστατης εκτύπωσης 3D Printing

Το 3D Printing θεωρείται σήμερα η μεγάλη επανάσταση

στο χώρο της τεχνολογίας. H τεχνολογία του 3D Print-

ing επιτρέπει τη δημιουργία πραγματικών αντικειμένων

απευθείας από τον υπολογιστή του χρήστη.

Η προσαρμογή της τεχνολογίας αυτής στην ελληνική

πραγματικότητα θα φέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

και εφαρμογές. Καταγράφουμε κάποιες από αυτές:  Αρ-

χαιολογία -προτομές, αγάλματα, μνημεία, Αρχιτεκτονική

-τρισδιάστατη εκτύπωση αρχιτεκτονικής μακέτας-, Βιο-

μηχανικός Σχεδιασμός -πρωτότυπα, έπιπλα, αντικείμενα

καταναλωτικών αναγκών, Εκπαίδευση -παρουσίαση αν-

τικειμένων, μηχανισμών, μοριακών δομών, Ιατρική -μον-

τέλα προεγχειρητικού σχεδιασμού, Μηχανολογία

-έλεγχος λειτουργικότητας,  μοντέλα παρουσίασης, re-

verse engineering, Οδοντιατρική - καλούπια χύτευσης,

Τέχνη/Κόσμημα -γλυπτά, καλούπια χύτευσης κοσμημά-

των, πρωτότυπα μοντέλα σε πλαστικό, Ψυχαγωγία - προ-

σωπεία, χαρακτήρες παιχνιδιών, φιγούρες, μοντελισμός.

5. Στοχευμένα Εστιατόρια, Φούρνοι & Ξενοδοχεία

Ξαφνικά η ανάγκη ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού

–έγινε επιθυμία για πολλούς. Η στοχευμένη προσπάθεια

προσφοράς προϊόντων «χωρίς γλουτένη» ή «για διαβη-

τικούς» ή για «ανθρώπους με αλλεργίες» σε εστιατόρια,

φούρνους, ακόμη και σε ξενοδοχεία ή snack bar, σας δια-

φοροποιεί από τον ανταγωνισμό και στρέφει ένα μεγάλο

μέρος του αγοραστικού κοινού, που ζούσε μέχρι σήμερα

με συμβιβασμούς, προς εσάς και την εξειδικευμένη δια-

τροφή που παρέχετε.

6. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Το νερό είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος. Όσο ελατ-

τώνονται τα αποθέματα τόσο πιο πολύτιμο γίνεται και

τόσο πιο αναγκαίες οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι τε-

χνολογίες που θα μας βοηθήσουν να το εξοικονομή-

σουμε. Από συστήματα που εντοπίζουν αυτόματα διαρ-

ροές μέχρι κατασκευή αυτοποτιζόμενων κήπων, μίνι

συστήματα αφαλάτωσης ή τεχνολογίες καθαρισμού &

χρήσης αποβλήτων.

7. Cocooning & Ανακαινίσεις Χώρων

Όσο οι έξοδοι θα είναι δυσβάστακτοι, τόσο οι προσκλή-

σεις για παρέα στο σπίτι θα αυξάνουν. Όσο η ζωή δυ-

σκολεύει τόσο το ενδιαφέρον για ποιότητα ζωής στο

σπίτι θα αυξάνει. Χιλιάδες προϊόντα, χρηστικά εργαλεία,

διακοσμητικά στοιχεία, συναρμολογήσεις και κατα-

σκευές συνδέονται με την ανθρώπινη αυτή ανάγκη. Το

στυλ, τα χρώματα, η επιθυμία για χώρους ζεστούς ασφα-

λείς και όμορφους, για λίγες ώρες ηρεμίας και ξεγνοι-

ασιάς, ξαναμπαίνουν στην ζωή μας. Οι μεγαλύτερες

ανακαινίσεις αναμένονται να γίνουν στα συστήματα θέρ-

μανσης και μόνωσης καθώς και σε μπάνια και κουζίνες.

8. Virtual Γραμματειακή Υποστήριξη

Αποτελεί ουσιαστικά ένα μοντέλο outsourcing που ανα-

θέτει σε έναν τρίτο συνεργάτη την ηλεκτρονική και τη-

λεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες σας και διάφορα

άλλα πρακτικά ζητήματα. Ουσιαστικά, με την υπηρεσία

τηλεγραμματείας η επιχείρηση/ ελεύθερος επαγγελμα-

τίας αποκτά μια κανονική γραμματέα η οποία όμως βρί-

σκεται μακριά – εκτός της έδρας της επιχείρησης,

παρέχοντας τις υπηρεσίες της από απόσταση.

Σε περιόδους κρίσης αναζητάτε έξυπνους τρόπους για

να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. Κι επειδή πολλές

φορές δεν θέλει κόπο αλλά...τρόπο, μια έξυπνη επιλογή

είναι να στήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία Vir-

tual Γραμματειακής Υποστήριξης.

9. Πράσινη Ενέργεια & Ανάπτυξη

Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας αναπτύσσονται διαρ-

κώς για δύο κύριους λόγους: το πεπερασμένο του πε-

τρελαίου και την ανάγκη να σταματήσει η καταστροφή

του πλανήτη. Οι ευκαιρίες για την ηλιόλουστη χώρα μας

είναι μεγάλες. Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας,

ανακύκλωση, αγορά και χρήση φιλικών προς το περι-

βάλλον προϊόντων, τεχνικές κομποστοποίησης, τεχνο-

λογίες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Σε όλους τους

κλάδους μπορείτε να βρείτε μεθόδους ή προϊόντα που

θα δίνουν στους αγοραστές σας, μια πιο οικολογική πρό-

ταση.

10. Υπηρεσίες Βοήθειας Γονέων

Μετά τις γυναίκες, τα παιδιά είναι οι καλύτεροι πελάτες!

Όσο οι γονείς δεν μπορούν να αφιερώσουν τον απαραί-

τητο χρόνο για τα παιδιά τους, τόσο η ζήτηση για υπη-

ρεσίες προσοχής και φροντίδας, εκπαίδευσης,

ψυχαγωγίας, αθλητισμού, μουσικής, χειροτεχνίας, μετα-

κίνησης κλπ. θα αυξάνονται.  Οι γονείς χρειάζονται βοή-

θεια σε χρόνο και ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις που

μπορείτε να τους προσφέρετε. Οργάνωση παιδικών εκ-

δηλώσεων, χώροι συνεύρεσης και παιχνιδιού, υπηρεσίες

baby sitting, μουσική ή αθλητική προπαιδεία είναι λίγες

μόνο από τις εναλλακτικές που υπάρχουν. 
Global Greece - International Business Projects

Οι δέκα καλύτερες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για το 2015
O πιο σίγουρος τρόπος για να βγάλει κάποιος

χρήματα, είναι να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγ-

κες της αγοράς.

Τις «δέκα καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες

για το 2013» παρουσίασε η εταιρεία Global

Greece - International Business Projects. Σε σχε-

τικό ενημερωτικό έγγραφο της Global Greece

που υπογράφει ο Μπάμπης Φιλαδαρλής MBA,

MIEx., DipM, σημειώνεται ότι "ο πιο σίγουρος
τρόπος για να βγάλει κάποιος χρήματα, είναι,
όπως πάντα, να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγ-
κες της αγοράς". 

Οι ιδέες που καταγράφουν, στηρίζονται σε πραγ-

ματικές ανάγκες και διεθνείς τάσεις που αυξά-

νονται ραγδαία, - σημειώνουν - τις οποίες

προσαρμόσανε στην σημερινή πραγματικότητα

της Ελλάδας.

Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση των στελεχών

της εταιρείας Συμβούλων, οι επιχειρηματικές

δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες

επιτυχίας για τη χρονιά που έρχεται είναι οι πα-

ρακάτω:
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-12-2014
Aρ. Πρωτ.:  61495

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΧΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ 2014 (Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΑΡΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κ.λπ.)»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014 (Η/Υ , ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΑΡΩΤΕΣ,

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
κ.λπ.)» με σφραγισμένες προσφο-
ρές και  συμπλήρωση του αριθμη-
μένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύ-
νολο της προσφοράς κάθε ομάδας
και με την προϋπόθεση η τιμή μο-
νάδας κάθε είδους να μην υπερβαί-
νει την αντίστοιχη τιμή του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της
με α/α 29/2014 μελέτης της αρμό-
διας Δ/νσης, προϋπολογισμού
18.880,50€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α   10.332,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 4
φωτοτυπικά μηχανήματα)
ΟΜΑΔΑ Β  6.765,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 30
υπολογιστών  και περιφερειακών)
ΟΜΑΔΑ Γ   1.783,50 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 5
scanners)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 307,00 € σε περί-

πτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.

Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
τριών ομάδων η εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ανέρχεται στο
2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομά-
δας, και συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 168,00 €
Για την Ομάδα B: 110,00 €
Για την Ομάδα Γ:  29,00 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α  29/2014 και τη με
αρ. Πρωτ. 60153/15-12-2014 σχε-
τική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη
28-1-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφο-

ρών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά μέχρι την Τρίτη  27-1-2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ             

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΑΣ

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Ι. ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                     

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Ι. ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑ Π. ΦΙΛΙΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                   

Τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ ξεκινούν με το νέο έτος

και αφορούν ενισχύσεις για ανέργους που θέλουν να κάνουν επι-

χειρήσεις, αλλά και υφιστάμενες εταιρείες, προκειμένου να στρα-

φούν σε ξένες αγορές και να ενισχύσουν την καινοτομία τους.

Σύμφωνα με την «Ημερησία» είναι δύο, συνολικού προϋπολογι-

σμού 100 εκατ. ευρώ που επιδοτούν κατά 100% τους άνεργους

προκειμένου να στήσουν τη δική τους δουλειά, αλλά και τις υπάρ-

χουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσοστό χρηματοδότησης

40% επί των δαπανών.

Επιχορήγηση ανέργων

Σύμφωνα με την προδημοσίευση των δύο προγραμμάτων που

έκανε το υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται για το «Επιχειρηματική

Ευκαιρία» ύψους 50 εκατ. ευρώ και το «Επιχειρούμε Δυναμικά»

με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Αυτά εντάσσονται στην κατη-

γορία προγραμμάτων του ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση – ΕΠΑνΕΚ».

Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγε-

γραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρη-

ματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια,

λογαριασμούς ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.)

καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχ-

θούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση

του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυ-

νατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε

υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων

είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουρ-

γίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και

τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση

αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επι-

χορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού

της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής

μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά οι

δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλι-

σμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες

αγορές κ.λπ.

«Επιχειρούμε Δυναμικά». Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την

αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουρ-

γίας των ΜΜΕ, στους 8 στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμέ-

νου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα,

βελτιώνοντας τη θέση τους και στις διεθνείς αγορές. 

www.aftodioikisi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,   117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)», με
προϋπολογισμό 450.000,00€ με ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27
/ 1 / 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
(17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:

α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω (άρθρο 59
Ν.4278/14) για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Κοινοπραξίες εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ-
νων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).  
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την
τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από τις
πιστώσεις της Περιφέρεια Αττικής, με
Κωδικό Αριθμό Έργου 9781.05.014.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
7.317,10€ αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 157 του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε

στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται
στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 265.704,85€ χωρίς το
ΓΕ & ΟΕ 18% 47.826,87€, απρόβλε-
πτα 15% 47.029,76€, αναθεώρηση
5.292,18€ και Φ.Π.Α. 84.146,34€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπράτη-
σης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
από την μελέτη σε έξι (6) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία
της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαρα-
θώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος)
πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213
2005334, FAX επικοινωνίας 213
2005359, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Α.Βλαχάκη όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της
δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της προ-
σφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και
Πέμπτη 22-1-2015.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ανέργους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΑΕΙ,  εργασία κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ Μηχα-
νολόγου, γνώστης αγγλικής και γαλλικής
γλώσσας.Τηλ. 6975729726

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη

στην εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμ-

βανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα,και λοιπες ερ-

γασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884. 

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών

παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ.

6938653701.

Κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει εργασία ως

μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φροντίδα ηλι-

κιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ.  6972

164447

ΑΓΓΕΛΙΕΣ -  ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα 
περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα, 23-12-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:. 45576

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Την διενέργεια  πρό-
χειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ
2014 προϋπολογιζόμενης αξίας
με ΦΠΑ 73.689,30€ .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος –επί της οδού
Βας. Παύλου  και Περ. Δημ. Χρ.
Μπέκα  στην αίθουσα διαγωνισμών,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού την  09/01/2014
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα
11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spata-
artemis.gr». και να ζητήσουν περισ-
σότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες -
τηλ.213 2007 397.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΑΔΑ: 6Ο71ΟΚ0Κ-8Θ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2
Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020765
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr 
Site: www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες: Κασίμη Σταυρούλα
Βουλιαγμένη 02/12/2014
Αρ. πρωτοκόλλου: 3306

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 302/14
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανι-
σμός Αθλητισμού Πολιτισμού &
Παιδικής Αγωγής”
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 240
παρ. του Ν. 3463/06.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
3852/2010 για τις αρμοδιότητες του
Δημάρχου  και σε ανάλογη εφαρμογή
για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
3) Τον  ΟΕΥ της Υπηρεσίας όπως
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β'/28-
2-2014.
4) Την υπ' αριθ.  416/14 Απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης περί
“Ορισμού μελών Δ.Σ. Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής  Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης” (Ο.Α.Π.Π.Α.) και διάρκεια
θητείας τους  με την οποία ορίστηκε
ως Πρόεδρος ο Δήμαρχος κος Κων-
σταντέλλος Γρηγόρης και Αντιπρό-
εδρος ο κος Αγαλιώτης Ιωάννης.
5) Την υπ' αριθμ. 68/2014 Απόφαση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. περί Συγ-
κρότησης σε Σώμα του Δ.Σ., κ.λ.π 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιπρό-
εδρο του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. κ.
Αγαλιώτη Ιωάννη τις κάτωθι αρμο-
διότητες :
 Τον έλεγχο, την εποπτεία και
κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα
υπογραφής όλων των διοικητικών
πράξεων και εγγράφων επί όλων
των υπηρεσιακών και πάσης φύ-
σεως θεμάτων που ανάγονται στην
οικονομική διαχείριση του Νομικού
Προσώπου.
 Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.
 Να υπογράφει κάθε εξερχόμενο
έγγραφο.
 Να διατάζει την είσπραξη εσό-
δων και να υπογράφει τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής σε βάρος
των πιστώσεων, που προβλέπονται
στον προϋπολογισμό ή έχουν εγ-
γραφεί σε αυτόν ύστερα από ανα-
μόρφωση και έχουν διατεθεί
(ψηφιστεί) με απόφαση του αρμο-
δίου οργάνου, αφού προηγουμέ-
νως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά
δικαιολογητικά από την αρμόδια
υπηρεσία του ιδρύματος.
 Να συνυπογράφει με τον Προ-
ϊστάμενο τις άδειες απουσίας του
προσωπικού.
2. Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο κ.
Αγαλιώτη Ιωάννη να υπογράφει το
ακριβές αντίγραφο όλων των εγ-
γράφων που άπτονται των αρμο-
διοτήτων του και να βεβαιώνει το
γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά
σε μια ημερήσια εφημερίδα του
νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρω-
τεύουσας του νομού και να αναρτη-
θεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 44456/24-12-2014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.:  20/14
ΚΑ  :  25-7312.0052
Προϋπ. 248.460,00 Ευρώ
(με  Φ.Π.Α. 23 %)
Πηγή: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Χρήση: 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών
του Δήμου Παλλήνης διενεργεί δημό-
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό,  για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού με
Φ.Π.Α. 248.460,00 ευρώ (εκ των
οποίων 1.006,05 ευρώ για αναθεώ-
ρηση και 46.460,00 ευρώ για Φ.Π.Α.).
Το έργο αποτελείται από την κατηγο-

ρία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπο-
λογισμό 202.000,00 ευρώ (συνολική
δαπάνη εργασιών – Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% -
Απρόβλεπτα 15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού από τη διεύθυνση τεχνι-
κών υπηρεσιών του δήμου Παλλήνης
(Ιθάκης 12-Παλλήνη, 1ος Όροφος
,γραφείο 6) μέχρι και τις 24-12-2014
ημέρα Τετάρτη.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
τύπου Β’, όπως εγκρίθηκε με την αρ.
487/2013 (ΦΕΚ 2897/β’ /15-11-2013)
απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
13-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στο γραφείο της διεύθυνσης τε-
χνικών υπηρεσιών του δήμου
Παλλήνης, και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επί μέρους πο-
σοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
ΚΔΕ. 
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμέ-
νοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι

στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α2’ τάξη και
άνω, για έργα κατηγορίας Υδραυλι-
κών ή Ηλεκτρομηχανολογικών  και β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.432,52 Ευρώ και
ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών από την
ημερομηνία δημοπράτησης , μέχρι τις
30-07-2015.
7.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξη (6) μήνες.
8.  Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις του Δήμου (Έσοδα Δήμου)
στο προϋπολογισμό του Δήμου οικο-
νομικού έτους 2014 έχει προβλεφθεί
πίστωση 5.000,00 € στο Κ.Α.
25.7312.0052.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του δήμου Παλλήνης.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Χαλάνδρι  24/12/2014
Αρ. Πρωτ. 32016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει:
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγω-
νισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρω-
σης τη συμφερότερη προσφορά συ-
νολικής προϋπολογισθείσης  αξίας
949.797,48€ 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής αποστολής της προκήρυ-
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των και της άμεσης και πλήρους ηλε-
κτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-

σφορών στο σύστημα:30-1-2015 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 5-2-2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει στις 11-2-2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για το σύνολο της
προμήθειας είτε για μία ή περισσότε-
ρες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια δύο (2) απορ-
ριμματοφόρων τύπου πρέσας με καύ-
σιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3
με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με
χούφτα και μπράτσο»:  ποσό εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής
5.200,00€
ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια ενός (1) απορ-
ριμματοφόρου τύπου πρέσας με καύ-
σιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m3
με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με
χούφτα και μπράτσο»: ποσό εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής
2.195,10€
ΟΜΑΔΑ 3 «Προμήθεια μιας (1) μετα-
χειρισμένης πρέσας 18m3 »: ποσό
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
1.463,41€

ΟΜΑΔΑ  4 «Προμήθεια ενός (1) ανα-
τρεπόμενου αυτοκινήτου με ανυψω-
τικό μηχανισμό (δαγκάνα) και
καρότσα 10μ3 για αποκομιδή κλα-
διών και ογκωδών αντικειμένων»:
ποσό εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής 2.601,62€
ΟΜΑΔΑ 5 «Προμήθεια ενός (1) μετα-
χειρισμένου 4αξονικού φορτηγού με
καρότσα 65m3 και αρπάγη »: ποσό
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
1.382,11€
ΟΜΑΔΑ 6 «Προμήθεια δύο (2) μετα-
χειρισμένων ΒΑΝ »:  ποσό εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής  325,20€
ΟΜΑΔΑ 7 «Προμήθεια ενός (1) φορ-
τωτή εκσκαφέα  τύπου JCB ισχύος
πάνω από 100 HP »: ποσό εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής  1.300,80€
ΟΜΑΔΑ 8 «Προμήθεια ενός (1) μετα-
χειρισμένου σαρώθρου 5m3 »: ποσό
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
975,61€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού
θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου www.halandri.gr
από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-

2023842-4).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

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

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα πολλά και βαριά φαγητά και γλυκά, η κατανάλωση

αλκοολούχων ποτών και φαγητών με πολλά λιπαρά,

τα νυχτερινά βαριά γεύματα, δεν αποτελούν τον κα-

λύτερο σύμμαχο για το στομάχι και την υγεία μας.

Αυτή η υπερβολική κατανάλωση φαγητών, είναι μια

από τις κυριότερες αιτίες της δυσπεψίας, δηλαδή της

κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστή-

ματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη. Τα

συνήθη συμπτώματά της είναι: βάρος στο στομάχι,

φούσκωμα, πόνος στο στομάχι, ναυτία, άσχημη

γεύση, ξινίλες, ρεψίματα, κάποιες φορές διάρροια,

πονοκέφαλος, πόνο στα κάτω άκρα (από τα γόνατα

και κάτω), τοξιναιμία, αδυναμία, ατονία, καούρες.

Αντιμετώπιση της δυσπεψίας

Aν λοιπόν αυτήν την περίοδο το παρακάνατε με το

φαγητό και τα πολλά γλυκά, γνωρίστε μερικούς τρό-

πους για να αντιμετωπίσετε την δυσπεψία:

Αν αρχίσετε και νιώθετε βαρύ το στομάχι σας και

έχετε κάποιο από τα δυσάρεστα συμπτώματα που

προαναφέραμε, αποφύγετε –αντίθετα με ό,τι κάνουν

οι περισσότεροι- τα ανθρακούχα ποτά, καθώς δίνουν

την αίσθηση προσωρινά ότι ανακουφίζουν, αλλά στην

πραγματικότητα προκαλούν φούσκωμα και διατα-

ράσσουν τη φυσιολογική έκκριση του στομάχου. Τα

αεριούχα ποτά δεν βοηθούν σε καμμία περίπτωση τη

διαδικασία της πέψης, ενώ βοηθούν και στη χαλά-

ρωση του οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Επίσης δεν κάνει καλό το τσιγάρο αμέσως μετά το

φαγητό. Η νικοτίνη έχει την ιδιότητα να βοηθά στη

χαλάρωση του οισοφαγικού σφιγκτήρα και να επι-

τρέπει την όποια παλινδρόμηση, να γίνεται ευκολό-

τερα.

Αν συνηθίζετε να πίνετε μαγειρική σόδα διαλυμένη

σε νερό κάθε φορά που έχετε συμπτώματα δυσπε-

ψίας, πρέπει να γνωρίζετε ότι με τη χρόνια χρήση

μπορεί να πάθετε γαστρίτιδα.

Πιείτε νερό, ζεστό νερό με λεμόνι ή ένα ζεστό ρό-

φημα.

Η μέντα έχει σπασμολυτική δράση, χαλαρώνει τους

μυς του πεπτικού συστήματος και το αφέψημα από τα

φύλλα της βοηθάει στην καλή χώνεψη. Στο τελευταίο

μπορείτε να προσθέσετε άγριο γεράνι (για τη μείωση

των όξινων εκκρίσεων) ή δεντρομολόχα (για να απαλ-

λαγείτε άμεσα από το στομαχόπονο). Τα αφεψήματα

του χαμόμηλου και του φασκόμηλου λειτουργούν

επίσης ως ήπια κατασταλτικά στην αντιμετώπιση της

δυσπεψίας.

Η κανέλα επίσης θεωρείται ιδανική για την αντιμετώ-

πιση της δυσπεψίας.

Στην περίπτωση που υποφέρετε από πόνους, πολύ

αποτελεσματική είναι η κομπρέσα από λιωμένο δεν-

τρολίβανο που θα βράσετε και θα τοποθετήσετε

χλιαρό στην πονεμένη περιοχή.

Το κυκλικό μασάζ στην κοιλιά (γύρω από τον αφαλό)

με ελαιόλαδο ή κάποιο άλλο φυτικό λάδι στο οποίο

θα έχετε ρίξει μέσα μερικές σταγόνες αιθέριων

ελαίων από πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, μύρο, μέντα,

μοσχοκάρυδο, τζίντζερ ή θυμάρι, βοηθάει πολύ στην

ανακούφιση των δυσπεπτικών συμπτωμάτων.

Περπατήστε. Μόλις φάτε βγείτε λίγο και περπατήστε

κάνει καλό και διευκολύνει απίστευτα το στομάχι μας

να χωνέψει.

Προσπαθείστε να μην πέσετε για ύπνο αμέσως μόλις

φάτε. Δώστε λίγο χρόνο στον οργανισμό σας και μην

ξαπλώσετε. Η πέψη διευκολύνεται από μια πιο όρθια

στάση.

Εάν κάνετε εμετό, δεν θα πρέπει να σας πιάσει πανι-

κός, γιατί το στομάχι «ανακουφίζεται» και η δυσπε-

ψία περνάει πιο γρήγορα.

Εάν τα συμπτώματα δεν περάσουν σε 10-12 ώρες ή

εκδηλωθεί και ταχυκαρδία, τότε θα πρέπει να συμ-

βουλευτείτε αμέσως τον γιατρό.

Και για την άλλη μέρα......

Την επόμενη ημέρα δεν θα πρέπει να κάνετε το λάθος

να παραλείψετε να φάτε γεύμα ή βραδινό, γιατί θα

διαταραχτεί η ισορροπία του μεταβολισμού των σακ-

χάρων και αυτό θα οδηγήσει σε υπερκατανάλωση

τροφής στο μεθεπόμενο γεύμα. 

Φάτε κάτι ελαφρύ και σε μικρότερες ποσότητες, πε-

ριορίστε τους υδατάνθρακες (ψωμί, ζυμαρικά και πα-

τάτες) και προτιμήστε το λευκό κρέας, το ψάρι, τα

φρούτα και τα λαχανικά.

Αλέξανδρος Γιατζίδης

ιατρός

medlabnews.gr

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δυσφορία, βαρυστομαχιά, καούρες

Τί πρέπει να κάνετε
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Με  λαμπρότητα γιόρτασε τα 20 χρόνια δράσης και επι-

τυχιών του, ο πρωταθλητής σύλλογος του Ju Jitsu Α.Σ.

ΛΕΥΚΑΡΟΣ, διοργανώνοντας ένα μεγάλο show πολεμι-

κών τεχνών με την επωνυμία ‘’ΛΕΥΚΑΡΕΙΑ 2014’’.  

Όλη η μεγάλη ομάδα του Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΥ, τα συνεργα-

ζόμενα παραρτήματα, το τμήμα των Ιδιωτικών Εκπ. Γεί-

τονα, αλλά και πολλοί φίλοι από τον ευρύτερο χώρο των

πολεμικών τεχνών και του αθλητισμού συναντήθηκαν στο

Κλειστό Γυμναστήριο ‘’Γ.Γεννηματάς’’ της Βούλας την Κυ-

ριακή 14 Δεκεμβρίου, για να συμμετέχουν στη γιορτή και

να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη πορεία του συλλόγου.

Πλούσια η εκδήλωση σε θέαμα με εντυπωσιακά προ-

γράμματα, αλλά και χιούμορ.  Οι συνεργάτες και οι φίλοι

του συλλόγου όπου έκαναν παρουσιάσεις ήταν με τη

σειρά οι παρακάτω:

Κ.Καζάκος Ju Jitsu & Okinawa karate

Ν.Μανάτος Aikido & Iaido 

Κ.Λαμπρινούδης  Krav Maga 

Γ.Λαϊτσα  Δημόσια Σχολεία 

Κ.Παπαδιού Ju Jitsu Δημόσια Σχολεία

Κ.Κότσαλης   Ju Jitsu παράρτημα Αγία Μαρίνα 

Κ.Κατοίκος Kick Boxing 

Σ. Παπαδόπουλος  Kobudo 

Η.Μπατσινίλας    Brazilian Jiu Jitsu & M.M.A. 

K.Δρούγκας   Ju Jitsu παράρτημα ΣΕΦ 

Β.Θανάσουλα Ενόργανη 

Μ.Σουμπασάκη & Ν.Ξένος   Sport Karate

Παρούσα η Δημοτική Αρχή των 3Β πρωτοστατούντος του

δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου, ο οποίος τιμήθηκε από το

Σύλλογο με ένα συμβολικό δώρο· μια σπάθα σαμουράι,  για

όλα αυτά που έχει προσφέρει το τελευταίο χρονικό διά-

στημα στο σύλλογο, ο Δήμος.  

Παρευρέθηκαν ακόμη θεσμικοί εκπρόσωποι φορέων, αθλη-

τές και παγκόσμιοι πρωταθλητές (ο γνωστός μπασκετμπο-

λίστας Μιχάλης Κακιούζης, ο Παγκόσμιος πρωταθλητής

Sport Karate Γιώργος Τζάνος, ο διεθνής αθλητής του

Μ.Μ.Α. Τόνυ Χριστοδούλου, ο Παγκόσμιος πρωταθλητής

του Grappling και του Ne Waza Χρήστος Κελετζιάν, ο  Διε-

θνής Έλληνας πρωταθλητής Kick Boxing Χαχαμίδης Λευ-

τέρης. 

Τα  Λευκάρεια 2014 και το μεγάλο σεμινάριο με τον τρεις

φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ju Jitsu, Bertrand

Amoussou είναι δράσεις επιχορηγούμενες από τον

ΟΑΠΠΑ και το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. 

H εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα ‘’ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

SOS’’ της Βάρης. 

ΛΕΥΚΑΡΕΙΑ 2014: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Aθλητές, αθλήτριες, προπονητές και διοίκηση του Πα-

λαιστικού Συλλόγου Ραφήνας Πικερμίου άφησαν τις

προπονήσεις και σκέφτηκαν το συνάνθρωπο, τούτες

τις ημέρες της γιορτής. Συγκέντρωσαν τρόφιμα, ρούχα,

παιχνίδια και είδη πρώτης ανάγκης για πολίτες στη Ρα-

φήνα και στο Πικέρμι δίνοντας το μήνυμα ότι μετάλλια,

νίκες και τρόπαια δεν αξίζουν και δεν προσφέρουν τόσο

συγκίνηση, όσο το χαμόγελο ενός παιδιού που θα έχει

έστω και ένα μεταχειρισμένο παιχνιδάκι γι’ αυτά τα Χρι-

στούγεννα!

Με τη βοήθεια των εθελοντών Αλληλεγγύης της Ραφήνας

Πικερμίου όλες οι όμορφες προσφορές θα διανεμηθούν τις

προσεχείς μέρες σε όσους έχουν ανάγκη.

Ο Παλαιστικός Σύλλογος εύχεται Καλές Γιορτές, ζεστές
και ευτυχισμένες με ανθρωπιά και αγάπη προς το συνάν-
θρωπo!
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 16-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 27548

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και δη-
λώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής των πολεοδομικών ενο-
τήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ. Μα-
ρίνα» του Δήμου Κρωπίας η οποία
εντάχθηκε σε ρυμοτομικό σχέδιο με
το από 21-03-2012 Π.Δ. (ΦΕΚ
111/ΑΑΠ/05-04-2012) κατά την ΔΕΥ-
ΤΕΡΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.Χ..ΔΕ.)
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ει-
δικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώ-
θηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94 )
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 ( ΦΕΚ
877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕ.Χ..ΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοι-
κίας των πολεοδομικών ενοτήτων 1
και 2 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του
Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο
Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες προκειμένου:

1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην πιο
πάνω περιοχή (πίνακα πράξης εφαρ-
μογής, διάγραμμα πράξης εφαρμο-
γής) και να υποβάλλουν τις τυχόν
ενστάσεις ή αντιρρήσεις τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία τελευταίας δη-
μοσίευσης του παρόντος
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπό-
μενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.
1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 4 του αρθ. 6 του Ν.
2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν
έχουν ήδη υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτη-
ματογραφικών διαγραμμάτων και πι-
νάκων, όσον αφορά το ακίνητό τους,
ώστε να ληφθούν υπ΄όψη στην διόρ-
θωση των παραπάνω διαγραμμάτων
και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπο-
βολή της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυ-
ποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-
σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Από-
φαση Υπουργού ΠΕ.Χ..ΔΕ. ( ΦΕΚ
877/Β/94 ) είναι:
1, Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του

σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών,
διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιο-
κτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών
10 Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία ημερομηνία δημο-
σίευσης του παρόντος.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβλη-
θούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν
τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη θα ολο-
κληρωθεί με φερόμενους ιδιοκτήτες
και μετά την κύρωσή της θα απαιτη-
θεί σύνταξη Διορθωτικής Πράξης
Εφαρμογής με δαπάνες των ενδια-
φερομένων.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ. 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ 
ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 22-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 28115

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και δη-
λώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότη-
τας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα»
του Δήμου Κρωπίας για την οποία
έχουν εκδοθεί: α) η από 05-04-2012
θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
συνεδρίαση 6 Πράξη 43 και β) οι υπ’
αριθμ. 100/2013 και 37/2014 θετικές
γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ καθώς επί-
σης σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’
αριθμ. 13537/2003 Συμπληρωματικής
Σύμβασης της Μελέτης, κατά την
ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ει-
δικότερα την παρ. 5, όπως συμπλη-
ρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94 )
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές

των ακινήτων των περιοχών Β΄ κα-
τοικίας της πολεοδομικής ενότητας 3
της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του
Δήμου Κρωπίας να

προσέλθουν στο Δημοτικό κατά-
στημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην πιο
πάνω περιοχή (πίνακα πράξης εφαρ-
μογής, διάγραμμα πράξης εφαρμο-
γής) και να υποβάλλουν τις τυχόν
ενστάσεις ή αντιρρήσεις τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία κατά το νόμο ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας
στον τύπο.
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπό-
μενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.
1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 4 του αρθ. 6 του Ν.
2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν
έχουν ήδη υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτη-
ματογραφικών διαγραμμάτων και πι-
νάκων, όσον αφορά στο ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην
διόρθωση των παραπάνω διαγραμμά-
των και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων-
ενστάσεων ορίζεται σε 15 ημέρες
από την κατά το νόμο τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας στον τύπο.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυ-
ποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-
σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα
με την 90327/7188/15.11.94 Από-
φαση Υπουργού ΠΕ.Χ+.ΔΕ. (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών κατά την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατα-
σχέσεων της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών
ιδιοκτητών καθώς και αυτών της 10
Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας στον τύπο.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβλη-
θούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν
τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη θα ολο-
κληρωθεί με φερόμενους ιδιοκτήτες
και μετά την κύρωσή της θα απαιτη-
θεί σύνταξη Διορθωτικής Πράξης
Εφαρμογής με δαπάνες των ενδια-
φερομένων.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ. 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ 
ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Ο μισός Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας

Πικερμίου γέμισε ένα ολόκληρο κλειστό γυ-

μναστήριο και κάποιοι κάθονταν ακόμα και

στον αγωνιστικό χώρο, την Κυριακή 21 Δε-

κεμβρίου στη Χριστουγεννιάτικη Εκδή-

λωση! 

Και ήταν ο μισός Σύλλογος γιατί η εκδή-

λωση αφορούσε τις αθλήτριες της ρυθμι-

κής γυμναστικής του Συλλόγου.

Τα κορίτσια με τον αέρα πλέον της Πρω-

ταθλήτριας Ομάδας, σαφώς βελτιωμένες

έδειξαν πως τα Καλά Χριστούγεννα είναι γι’

αυτές μόνο Ρυθμικά Χριστούγεννα, αφού οι

ώρες που αφιερώνουν για προπονήσεις

πλέον καλύπτουν σημαντικό μέρος της

ζωής τους. Οι μικρότερες αθλήτριες με το

νάζι, αλλά και το τρακ του πρωτάρη, έδει-

ξαν στους θεατές, ότι η ρυθμική στη Ρα-

φήνα έχει μέλλον ακόμα πιο φωτεινό,

πράγμα που φάνηκε να το επικροτεί και ο

Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Βασίλης

Πιστικίδης με το χειροκρότημά του έχοντας

πλήρη επίγνωση ότι αυτό το μέλλον είναι

και στα χέρια του.

Το Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη συνόδευαν ο

Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ Γεώργιος Δουβί-

τσας και ο Διευθυντής του ΔΟΠΑΠ Βασίλης

Σπαντούρος. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές,

σύμβουλοι καθώς και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Aθλήτριες, προπονητές, γονείς και φίλοι

αποχαιρέτησαν το 2014, αντάλλαξαν ευχές

με κυρίαρχη σε όλα τα στόματα: "Και του
χρόνου στην καινούργια μας στέγη!"

Gala Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής στον Παλαιστικό Σύλλογο Ραφήνας - Πικερμίου
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Απολογισμός πεπραγμένων στο Κορωπί

Αποχώρησε η αντιπολίτευση
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκάλεσε

ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, στις 19 Δεκεμ-

βρίου με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων του 2013. 

Τον απολογισμό που θα έπρεπε να κάνουν κάθε χρόνο οι

Δήμαρχοι, δηλαδή. 

Με την έναρξη της συνεδρίασης η μείζονα

αντιπολίτευση «Πρωτοβουλία Πολιτών» δια-

φώνησε με τον χρόνο και τον τόπο, κατέ-

θεσε σχετική ανακοίνωση και αποχώρησε. 

Σημειώνει δε μεταξύ άλλων στην ανακοί-

νωση: «Φαίνεται ότι  τα υψηλά ποσοστά που
κατέκτησε η παράταξη της πλειοψηφίας
στις εκλογές, την οδηγεί στην πλάνη ότι
έχει  πράξει τα πάντα  σωστά και είναι αρ-
κετή μία τυπική και με απόντες τους  πολίτες
διαδικασία. Αν πραγματικά τους ενδιέφερε
η ουσιαστική ενημέρωση, θα είχαν φροντί-
σει  εγκαίρως για την εξεύρεση κατάλληλου
χώρου και πρόσκλησης των Δημοτών, γιά να
παρευρεθούν σε μιά απο τις σημαντικότερες
διεργασίες για τους Δημότες.   
Θα ήταν σωστό πέρα από μία απλή αναφορά
στα πεπραγμένα του 2013, ενώ ήδη σε λίγες
μέρες μπαίνουμε στο 2015, να αναδειχθούν
τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν τους δημότες,
δίνοντας τους την ευκαιρία,να ενημερωθούν και να τοπο-
θετηθούν».

Η άλλη παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” δεν προσήλθε κα-

θόλου. Ετσι ο απολογισμός έγινε με τους συμβούλους της

πλειοψηφίας μόνον.

Η διαφοροποίηση είναι ότι μετά τις εκλογές, στην παρούσα

συνεδρίαση, συμμετείχαν πολλοί νέοι σύμβουλοι που δεν

ήταν το 2013 και άκουσαν θέματα που ίσως δεν τους ήταν

γνωστά.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους δημοτικούς συμβού-

λους που δεν συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο από

επιλογή τους και είναι αρκετοί (Πουλάκης, Λάμπρου, Κόλ-

λιας, Σπέλλας, Ντούλης, Ντούλας)

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης, εξήγησε ότι γίνεται τώρα ο απο-

λογισμός και όχι 6 μήνες νωρίτερα που ορίζει ο Κώδικας,

λόγω των εκλογών του Μαϊου.

Μίλησε γι’ αυτά που έγιναν και αυτά που πρόκειται να γί-

νουν. Για την κυκλοφοριακή μελέτη, για τη διαχείριση των

απορριμάτων, για την ασφυκτική κατάσταση που έχει φέρει

τους ΟΤΑ η κεντρική διοίκηση και στο τέλος έδωσε το λόγο

στους αρμόδιους αντιδημάρχους για τα πεπραγμένα τους.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις κοινωνικές δομές που ο

Δήμος έχει οργανώσει, αφού η κρίση έχει φέρει σε τραγική

κατάσταση πάρα πολλούς κατοίκους και είναι απολύτως

αναγκαίo και γίνεται προσπάθεια για ακόμη περισσότερες.

Ετσι οργάνωσαν Δημοτικά Ιατρεία και Φαρμακείο.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχει ο Δήμος λόγω έλ-

λειψης προσωπικού, αφού ένα μεγάλο μέρος συνταξιοδο-

τείται και ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα να προσλάβει μέχρι

το 2016!

Σημείωσε ότι η γραφειοκρατία αντί να μειωθεί  δεκαπλα-
σιάστηκε και σπαταλώνται αμέτρητες ώρες στην μετά
Καλλικράτη εποχή. Υπήρχαν καλύτεροι και συντομότεροι
τρόποι, αλλά δεν θέλει η Κεντρική Διοίκηση και συνέχισε:

«Σ’ εμάς στόχευαν από την αρχή του Μνημονίου για να κα-
λύψουν δικά τους λάθη. Οχι πως δεν υπήρξε στο παρελθόν
κακοδιαχείριση, αλλά όχι όπως τα παρουσιάζουν», επεσή-

μανε.

Aναφέρθηκε στην κατάργηση των σχολικών φυλάκων και

το κόστος που προκύπτει από τις καταστροφές στα σχο-

λεία είναι πολλαπλάσιο. 

Στην κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και έμεινε

“απροστάτευτη” η πόλη, αφού σαν Δήμος δεν έχει καμμία

αρμοδιότητα να εποπτεύσει την κεντρική λεωφόρο που

καθημερινά ασφυκτιά από την άναρχη κυκλοφορία και το

παρκάρισμα.

Ενημέρωσε  ότι ολοκληρώθηκε η Κυκλοφοριακή Μελέτη

της Βασ. Κων/νου, αλλά μένει λίγο πίσω λόγω των αρχαι-

ολογικών ευρημάτων και της ανασκαφής που γίνεται.  Θα

περιμένουν να ολοκληρωθούν οι αρχαιολογικές εργασίες

και  τα έργα αποχέτευσης και μετά θα μπουν οι πινακίδες

μονοδρόμησης, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνουν δύο κόμ-

βοι στην οδό Αττικής και προς Μαρκόπουλο. 

Εριξε το βάρος της καθυστέρησης του σχεδίου 3ης γειτο-

νιάς τις Αγίας Μαρίνας στον Υπουργό που επί 7 μήνες το

έχει στο συρτάρι του...

Ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης αναφέρθηκε στις σχο-

λικές εγκαταστάσεις,  ότι είναι όλες καλά συντηρημένες

και έχουν πληρότητα υλικών. 

Ξεκίνησε η κατασκευή του Γυμνασίου - Λυκείου στο Κίτσι.

Λειτουργεί η δια βίου μάθηση για ενήλικες.

Ο Αντιδήμαρχος Θοδωρής Γρίβας υπεύθυνος στην Τεχνική

Υπηρεσία το 2013, όπως σημείωσε «Η Πολιτική Προστασία
ξεκίνησε το 2013, αναπτύχθηκε το 2013 και πλέον είναι
πολύ καλά οργανωμένη και σε δικό της χώρο που παραχώ-
ρησε η δημότισσα κα Πουλάκη, σύζυγος του τέως Αντιδη-
μάρχου Πουλάκη.
Τοποθετήθηκαν 4 δεξαμενές νερού, για ανεφοδιασμό από

ελικόπτερα.
Εγιναν αποψιλώσεις δασικών οδών.
Τόνισε με έμφαση ότι «Κανένας από τους εθελοντές δεν
παίρνει χρήματα. Εχουν μεράκι και προσφέρουν από το
πρωί ως το βράδυ. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι τους θεω-

ρούν ότι “δεν είναι στα καλά τους”. Εκεί ξημε-
ροβραδιάζουν στα πόστα»!

Ο τέως Αντιδήμαρχος Μανώλης Γρινιεζάκης ση-

μείωσε ότι έχουν πρόβλημα τις χωροθετήσεις

διαχείρισης των απορριμμάτων τονίζοντας: «Δε-

κάδες δεσμεύσεις. Ηδη το Αεροδρόμιο ζητάει 13

χλμ. περίμετρο. Ετσι φτάνουμε μέσα στα σπίτια

της Αγίας Μαρίνας».

Αναφέρθηκε στις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

που χάνει ο Δήμος από το κράτος, μηνιαίως

καθώς και για τα καθυστερούμενα που επι-

στρέφει η ΔΕΗ που αυτή τη στιγμή αριθμούν

τις 500.000 ευρώ.

«Καταπάτησαν το ακατάσχετο της μισθοδο-
σίας. Παιδιά που είχαν δουλέψει για τις εκλο-
γές, τους κατάσχεσαν τα χρήματα και
προείσπραξαν όλο τον ΕΝΦΙΑ, ενώ είχαν κάνει
δόσεις. Στα  δέκα έγγραφα απαντούν στο ένα.

Κάτι δεν πάει καλά μ’ αυτούς», κατέληξε.

Αννα Μπουζιάνη

Επρεπε να μείνουν οι σύμβουλοι να ακούσουν και όχι να
φύγουν. Θέλω να πω στους νέους συμβούλους να δου-
λεύουν για το Δήμο και όχι για την αντιπολίτευση. Εχουν
εξευτελίσει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αφησε παρακαταθήκη ο Σωτήρης Λάμπρου, ο οποίος έχει

θητεύσει επί σειρά ετών στα δημοτικά έδρανα και πάντα

είχε ορθό λόγο. 

Ορθιος πίσω από τα άδεια έδρανα της ανατιπολίτευσης.

O αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης με τον αντιδήμαρχο
Θοδωρή Γρίβα.


