
Αυτή την εβδομάδα επιβάλλεται, νομίζω, να σχο-

λιάσω επιλεκτικά την επικαιρότητα. Αυτό και θα

κάνω επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μου στις απο-

καλύψεις του wikileaks* (W.L.)

Στις 2 Απριλίου τ.έ, το W.L. δημοσίευσε υποκλα-

πείσα, ή διαρρεύσασα, αν θέλετε, τηλεφωνική συνο-

μιλία – τηλεδιάσκεψη του Πολ

Τόμσεν (Δ/ντη Ευρωπαϊκών Υποθέ-

σεων του Δ.Ν.Τ.), με την Ντέλια

Βελκουλέσκου (επικεφαλής της αν-

τιπροσωπείας του ΔΝΤ στο κουαρ-

τέτο) και την υπεύθυνη της

τεχνικής ομάδας του ΔΝΤ Ίβα Πέ-

τροβα. Η συζήτηση διεμείφθη,  κυ-

ρίως, μεταξύ των δύο πρώτων,

γνωστών μας ήδη.

Η τηλεδιάσκεψη είχε πραγματοποι-

ηθεί στις 19 Μαρτίου τ.έ. και η αποκάλυψή της δημι-

ούργησε μεγάλο σάλο διεθνώς και ιδιαίτερα στην

ΕΕ. στις ΗΠΑ, και φυσικά, στο εσωτερικό.

Οι δηλώσεις, διαβουλεύσεις, αντιπαραθέσεις δεν

επικεντρώθηκαν στο περιεχόμενο των διαμειφθέν-

των, σ’ αυτή την τηλεδιάσκεψη – που δεν διαψεύ-

στηκαν – και αφορούσε την «αξιολόγηση» της

Ελλάδας(!) ως δανειολήπτριας χώρας - αλλά στην

αποκάλυψη της «ιδιωτικής» συνομιλίας!

Δηλαδή, για να γίνουμε πιο κατανοητοί, εάν συζη-

τούν δύο άτομα πως θα με εκβιάσουν  π.χ. ή πως θα

με ληστέψουν, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές

ν’ αδιαφορήσουν για τις εγκληματικές πράξεις του

εκβιασμού ή της ληστείας, στο παράδειγμά μας, και

του τελειότερου τρόπου τελέσεώς τους, αλλά να με

κάτσουν στο «σκαμνί» κατηγορούμενο, για την τη-

λεφωνική υποκλοπή!!!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

WiKileaks
ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ

& ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Ξιφουλκούν για τις ...υποκλοπές!

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Εγκρίθηκε η διευθέτηση
του Ρέματος Κόρμπι

Σελίδα 6

Σκοτώνουν τα αδέσποτα
στο 

Γέρακα!
Σελίδα 13

Ανακυκλώνεις; 
Πιστώνεσαι μονάδες 

κινητής τηλεφωνίας!
Σελίδα 7

Σημαντικά έργα υποδομής

στην Ανατ. Αττική
Σελίδα 7

“Tην κεφαλή μας επί πίνακι

ζητούν επιχειρούντες”
Σελίδα 11

Ο νόμος είναι σαν τον ιστό
της αράχνης. Οι μικρές
μύγες  πιάνονται, ενώ οι
μεγάλες σχίζουν το δίχτυ

και φεύγουν.
Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης

ηγεμόνας & φιλόσοφος.

Άκαρπη η διαβούλευση για τις
αθλητικές εγκαταστάσεις Βούλας

Τίμησαν οι Πανοραμίτες 
τον παπα-Γιώργη

Σελίδα 3
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τέτοιος βυζαντινισμός!1 Τέτοια «ευαισθησία», ώστε

ευχερώς να «καταπίνομεν την κάμηλον και να διυλί-
ζομεν τον κώνωπα», κατά τη γνωστή παροιμιώδη

φράση του Ναζωραίου2, που απηύθυνε στους υποκρι-

τές.

Για να δούμε, λοιπόν, τί έλεγε η “κάμηλος”:

Το ΔΝΤ θα ήθελε μία ελάφρυνση χρέους για την Ελ-

λάδα, στην ατζέντα της τρόικα. Όμως, οι αξιωματού-

χοι του ΔΝΤ ανησυχούν ότι η ΕΕ θα παραλύσει το

πρώτο εξάμηνο του 2016 εξαιτίας της συζήτησης για

το Βrexit, με αποτέλεσμα να μην παρθεί καμμία από-

φαση σχετικά με την Ελλάδα.

Τόμσεν: Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ορίζουμε ημε-
ρομηνία επιστροφής της αποστολής μας, όταν μπορεί
να μην έχουμε συμφωνία στο εσωτερικό της τρόικα
για το πώς προχωράμε.
Βελκουλέσκου: Μα Πολ, εσύ ήσουν εκείνος που το
πρότεινε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να υπαναχωρή-
σουμε τώρα. 
Τόμσεν: Λοιπόν, δεν ξέρω. Το θέμα είναι… ότι το σκέ-
φτομαι διαφορετικά. Πώς θα γίνουν τα πράγματα για
να φτάσουμε σε απόφαση; Στο παρελθόν υπήρξε
μόνο μια φορά που πάρθηκε απόφαση και ήταν τότε
που οι Έλληνες επρόκειτο να ξεμείνουν από χρή-
ματα και να χρεοκοπήσουν. Σωστά;
Βελκουλέσκου: Σωστά.

Τόμσεν: Και πιθανότατα αυτό πρόκειται να συμβεί
ξανά. Σε αυτή την περίπτωση αυτό θα τραβήξει μέχρι
τον Ιούλιο, και ξεκάθαρα οι Ευρωπαίοι δεν πρόκεται
να έχουν συζητήσεις ένα μήνα πριν το Βrexit και έτσι,
σε κάποια φάση θα θέλουν  να κάνουν ένα διάλειμμα
και στη συνέχεια να ξεκινήσουν ξανά, μετά το Ευρω-

παϊκό δημοψήφισμα (εννοεί της Αγγλίας για πιθανό-
τατο Brexit).
Βελκουλέσκου: Έχεις δίκιο.

Τόμσεν: Αυτή είναι η μία πιθανότητα. Μια άλλη που

νόμιζα ότι θα έχει ήδη συμβεί και εκπλήσσομαι που

δεν έχει γίνει ακόμα, είναι πως εξαιτίας της προσφυ-

γικής κρίσης, θα θέλουν να καταλήξουν σε από-

φαση... ότι θα φτάσουν σε ένα τελικό συμπέρασμα.

ΟΚ; Και ότι οι Γερμανοί θα έφερναν το ζήτημα της

διαχείρισης... (του προσφυγικού) και εμείς την ίδια

στιγμή λέμε: «Λοιπόν, δείτε κυρία Μέρκελ, βρίσκεστε
αντιμέτωπη με μια ερώτηση, πρέπει να σκεφτείτε τι
είναι πιο δαπανηρό: να προχωρήσετε χωρίς το ΔΝΤ
ή να κάνετε την ελάφρυνση χρέους που εμείς πι-
στεύουμε ότι χρειάζεται η Ελλάδα προκειμένου να
μας κρατήσετε στο πρόγραμμα». Σωστά; Αυτό είναι
πραγματικά το θέμα.
Βελκουλέσκου: Σωστά.

σ.σ.: Σωστάάά! Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εκβιά-

σουμε, με διλημματικό τρόπο και την Ελλάδα και την

Ε.Ε. (τη Μέρκελ).

Κανένας, μα κανένας δεν ευαισθητοποιήθηκε από τον

ωμό εκβιασμό, που ομολογήθηκε για τον Ιούλιο του

’15, και που αποτελεί «διδακτικό» προηγούμενο για

τον Τόμσεν, στην παρούσα κατάσταση. Ούτε η Κρι-

στίν Λαγκάρντ, ούτε η Μέρκελ, ούτε, ακόμη χειρό-

τερα, στο εσωτερικό, ο Μητσοτάκης και οι λοιποί

(Γεννηματά, Λεβέντες και Ποτάμια), πλην του Πρω-

θυπουργού που ρώτησε την Λαγκάρντ, εάν το Δ.Ν.Τ.

υιοθετεί τις μεθοδεύσεις των στελεχών του. (Η Λαγ-

κάρντ, βεβαίως, τους κάλυψε και πέρασε στην αντε-

πίθεση).

Στο προκείμενο δεν υπεραμύνομαι τον Τσίπρα, αλλά

του συμφέροντος της Ελλάδος. (Κατά τ’ άλλα, οι

αναγνώστες μου, γνωρίζουν τη θέση μου, μετά την

ανακυβίστηση του περυσινού Ιουλίου).

Ως πότε επιτέλους, θα τρέφουμε φρούδες ελπίδες

πως αυτή η Ευρωπαϊκή Ενωση των τραπεζών και του

μεγάλου Κεφαλαίου, θα θελήσει να βοηθήσει στην

επίλυση των προβλημάτων μας; Θα μας φορτώνει

διαρκώς και περισσότερα, όπως τώρα, με το προ-

σφυγικό.

Λένε κι άλλα ενδιαφέροντα σ’ αυτή την τηλεδιά-

σκεψη και αποκαλυπτικά των μεθόδων που επιλέγουν

για την επίτευξη των στόχων τους. Ειδικά ο Τόμσεν

διακατέχεται από μιαν εμμονή στον εκβιαστικό τρόπο

επίτευξης συμβιβασμού.

Βελκουλέσκου: Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ένα γε-

γονός...

Τόμσεν: ...ξέρεις ότι η συζήτηση για τα μέτρα και το
χρέος (...) μέχρι να φτάσουν την πληρωμή του Ιου-
λίου ή (...) αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί μέσα
που να αναγκάσει σε συμβιβασμό. Σωστά;
(Διαπιστώνουν καταφανή διάσπαση απόψεων μεταξύ

ΔΝΤ και Ε.Ε.)

Βελκουλέσκου: Δεν θα τις αποδεχθούν (τις δικές μας
απόψεις).
Τόμσεν: Και δεν πλησιάζουν καν. Σωστά; [...]

Βελκουλέσκου: Δεν διαπραγματευτήκαμε με την Κο-
μισιόν, αλλά κάναμε με τους Έλληνες κάτι πολύ χει-
ρότερο: τους θέσαμε τα ελάχιστα δυνατά, που
μπορούμε [...] και τώρα οι Έλληνες τα παίρνουν αυτό
και μας λένε: «Λοιπόν, δεν διαπραγματευόμαστε»!...

Τέλος, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, κατά πόσο θα

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, χωρίς αστερίσκους, που

θα παραπέμπουν σε χρόνο απώτερο του αγγλικού δη-

μοψηφίσματος, για την αποχώρηση του ενωμένου

Βασιλείου (U.K.) από την Ε.Ε. Πράγμα που είναι το

πιθανότερο να συμβεί.

Κι άμα το «πουλόβερ» αρχίσει να ξηλώνεται, τρέχα

εσύ να ζητάς «μπαλώματα».

――――――――――
* Wikilieaks: Είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανι-

σμός ΜΜΕ, ο οποίος δημοσιεύει έγγραφα και πληροφορίες

από ανώνυμες πηγές και διαρροές (Wikipedia).

1. Βυζαντινισμός: Λεξ., απεραντολόγος και ματαιόσχολος

συζήτηση επί ανοήτως τεθειμένων και άνευ ουσίας ζητη-

μάτων.

2. Κατά Ματθαίον, Κεφ. 23 (κγ΄), § 24.

Γάμος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ελληνικό γιαούρτι, ...τσέχικο Σελ. 9

Παραιτήθηκε ο Γιαν Φαμπρ Αννα Μπου-

ζιάνη Σελ. 9

Οι ήρωες δεν πεθαίνουν ...ζουν και εμ-
πνέουν Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Πιο άνθρωπος και από άνθρωπο! Ηλέκτρα

Βενετσάνου Σελ. 10

Εξ Ηρακλειτισμού & Παρμενιδισμού
άρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Παράταση κυκλοφοριακής μελέτης

λόγων έργων στο Κορωπί Σελ. 17

Χωρίς “έγκλημα” δεν υπάρχουν κέρδη
Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 18

Για ποια δωρεάν υγεία ανασφάλιστων
μιλάμε! Σελ. 21

6ο Κύπελλο “Το χαμόγελο του Παιδιού”

στον ΝΑΟΒΒ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Προσφυγικό

Η κοινότητα Βούλας  συνεδριάζει

Η Κοινότητα Βούλας  συνεδριάζει την  12η Aπριλίου 2016

ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στo Δημοτικό Κατάστημα  του

Δήμου Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης (Λεωφ. Καραμανλή

18, Βούλα) για την 8η Συνεδρίαση του έτους 2016 της  Δη-

μοτικής Κοινότητας Βούλας  με τα κάτωθι  θέματα ημερήσιας

διάταξης:

1.  Προτάσεις – γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Διαβού-

λευσης και Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής επί της μελέτης Θε-

ώρηση Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Δήμο 3Β.

2. Αίτηση  παράτασης  ισχύος δύο μηνών της προέγκρισης

ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος

και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, αριθ. απόφασης

69/28.12.2015, επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 54 στη Βούλα

3. Αίτηση – παράτασης  ισχύος δύο μηνών της  προέγκρισης

ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών,

του,  αρ.απόφασης 73/28.12.2015 , επί της οδού Λ.Βουλιαγ-

μένης 54 στη Βούλα.

4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής

εστίασης πλήρους γεύματος αναψυχής της επιχείρησης επί

της οδού Βασ. Παύλου αρ. 89-91 στη Βούλα.
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Στιγμές μεγάλης συγκίνηση έζησαν οι Πα-

νοραμίτες, την Κυριακή 3 Απριλίου, πριν την

έναρξη της Γενικής   Συνέλευσης του Εξω-

ραϊστικού Σωματείου “Πανόραμα” Βούλας.

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του συλλόγου, απενε-

μήθη τιμητική πλακέτα στον Πατέρα

Γεώργιο Κονσολάκι για το ανεκτίμητο έργο

του στο ναό του Αγίου Νεκταρίου.

Και αποφασίστηκε να αποδοθεί αυτή η τιμή

την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, γιατί

είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και

κορυφαίο γεγονός. Προϊστάμενος του εκ-

κλησιαστικού Συμβουλίου ο Παπα-Γιώργης

από το 2003, είναι ο ιερέας που κατάφερε να

συσπειρώσει τον κόσμο της ενορίας του, να

τους εμπνεύσει αίσθημα προσφοράς, να τους

φέρει κοντά στο ναό και να τους κινητοποι-

ήσει, ώστε να επιτύχουν ένα θαύμα, την ανέ-

γερση του νεόδμητου ναού μέσα σε τρία

μόλις χρόνια και την άμεση αγιογράφηση,

που κοντεύει να ολοκληρωθεί πλήρως!

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο πρόεδρος του Σω-

ματείου Αντρέας Αγγελιδάκης μίλησε για

το έργο του Παπα-Γιώργη στο κοινό, που

γέμισε την αίθουσα του 3ου Δημοτικού Σχο-

λείου.

«Είναι δύσκολο να βρεί κανείς λόγια για να
εκφράσουν αυτό που η καρδιά όλων μας
θέλει να απευθύνει στον καλό Ιερέα μας,
αφού η προσφορά του και το έργο του δύ-
σκολα χωράνε σε λόγια.
Χωράει μόνο στις καρδιές μας και εκεί γίνε-
ται ….Ευχαριστία, Σεβασμός. Αίσθημα Ευ-
γνωμοσύνης, αλλά και Θαυμασμός.

Θαυμασμός για τον Ιερέα που με επιμονή,
ακούραστη και αγωνιώδη προσπάθεια , αλλά
και με τον ακέραιο χαρακτήρα του, κινητο-
ποίησε με ευσέβεια τη βοήθεια των πιστών
και κατάφερε σε λίγα χρόνια να ολοκληρώ-
σει την ανέγερση του Ιερού μας Ναού του
Αγίου Νεκταρίου. Αυτού του «ανθρώπινου
θαύματος» που θαυμάζουν σήμερα όλοι οι
πολίτες του Δήμου και όχι μόνο. 
Η ανιδιοτέλεια, η αφοσίωση στην αποστολή
του, το πνεύμα αυτοθυσίας που διακρίνει
τον πατέρα Γεώργιο και η έμπρακτη αγάπη
του για τον καθένα μας ξεχωριστά, μας
κάνει να αισθανόμαστε ως κοινότητα χρι-
στιανών, ως ενορία την ολοκλήρωση που
μας γαληνεύει και μας κάνει καλύτερους

ανθρώπους απ’ ότι πριν.
Πατέρα Γεώργιε,
Ίσως παραξενευτείς και αισθανθείς και λίγο

αμήχανα για τους θριαμβευτικούς τόνους που

φανερώνονται από την επιθυμία μας να σας

αναδείξουμε και να σας τιμήσουμε.

Όμως η ζωή σου, το έργο σου και το παρά-

δειγμα σου δικαιώνουν την ανθρώπινη παρά-

δοση των τίμιων και εργατικών ανθρώπων,

που κυριολεκτικά θεμελιώνουν τα έργα ολό-

κληρων γενεών με τη δύναμη της προσφοράς

και την αξιοσύνη τους.  Έτσι δεν αισθανόμα-

στε καθόλου ότι υπερβάλουμε….

...Κέρδισες την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια
της συντριπτικής πλειοψηφίας των πιστών
της ενορίας μας, κατάφερες και έφερες
στην εκκλησία -με τον υπέροχο λόγο σου-
όλους τους  Πανοραμίτες, οι οποίοι μέσα
από το παγκάρι, το δίσκο και το κερί αλλά

και με το πλήθος των ανώνυμων και επώνυ-
μων δωρεών τους στάθηκαν δίπλα σου και
σε βοήθησαν.
...Και εκεί που έβαζε τις τελευταίες πινελιές
σε αυτό το θαυμαστό έργο του Αγίου μας,
του Αγίου Νεκταρίου τον κατέβασαν από τη
σκαλωσιά και του είπαν παπά Γιώργη ότι
δεν είσαι καλός. Η αντίδρασή σου ήταν τα-
πεινή όπως και η διαδρομή σου. Βούρκωσαν
τα μάτια σου και είπες: Γιατί Θεέ μου; 
Και εμείς ρωτήσαμε Γιατί δεν είναι καλός;
Αν δεν είναι ο παπά Γιώργης καλός τότε
ποιος είναι; Ταπεινά και εμείς όπως μας
έμαθες παπά Γιώργη θέλουμε απάντηση
στο Γιατί. 
Πατέρα Γεώργιε, δικέ μας παπά Γιώργη
ήρθες στην ενορία μας. Σε έφερε ο Άγιος
Νεκτάριος στις 15 Μαρτίου το 2001. Σε μια

δοκιμαζόμενη Ενορία. Με το έργο σου και
τον χαρακτήρα σου ρίζωσες στις καρδιές
μας και δεν θα φύγεις ποτέ. 
Κατάφερες να εκφράσεις αυθεντικά τον
Έλληνα ιερέα και την ιστορική του εικόνα.
Για ό,τι υπήρξες σε τιμούμε και σε αγα-
πούμε. Στη ζωή σου θα σε συνοδεύει πάντα
η αγάπη και η ευγνωμοσύνη μας. 
Ευχή μας και επιθυμία μας είναι να είσαι
πάντα καλά παπά Γιώργη μας!!! 

Ο παπα-Γιώργης πολύ συγκινημένος ευχα-

ρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη του

και μίλησε με λόγια της καρδιάς για τα χρό-

νια της κοινής πορείας στο ναό τους, που,

όπως είπε, είναι τα καλύτερα της ιεαρατικής

του ζωής.

“Αξιος” φώναξαν όλοι μαζί.

Το “Πανόραμα” τίμησε τον Πατέρα Γεώργιο Κονσολάκι

ΕΡΩΤΑΣ και ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
είναι το καινούργιο βιβλίο της Βουλιώτισας, συγ-

γραφέως Ιφιγένειας Αμοργιανού, που κυκλοφό-

ρησε από τις εκδόσεις Σκαραβαίος.

Ενα βιβλίο που το “περπατάς” με ευχάριστη

άνεση και ενδιαφέρον: «Αλλα θα λαχταρίσεις στη
ζωή και άλλα θα σου έρθουν. Να τιμάς πάντα
αυτά που έχεις και να προσπαθείς γι’ αυτά που
δεν έχεις»
Η ίδια αμφέβαλε...

Σχήμα 14Χ21 σελίδες 384, τιμή 15 ευρώ.

Εκδόσεις Σκαραβαίος

Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004
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Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία δράσης «ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2», έως και την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016.
«ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2» My Big Fat Greek Wedding 2

Προβολές: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Κερκ Τζόουνς

Ποιος δε θυμάται τη φασαριόζικη οικογένεια Πορτοκάλος και τον

«Γάμο αλά Ελληνικά» του 2002 που σάρωσε εισπρακτικά χαρίζον-
τας άπειρες στιγμές γέλιου; Η πολυαναμενόμενη συνέχειά της με
τίτλο «Γάμος Αλά Ελληνικά 2» έρχεται, με τους ίδιους πρωταγω-
νιστές και μία προσθήκη- έκπληξη, που ακούει στο όνομα Έλενα
Καμπούρις κι ενσαρκώνει την έφηβη κόρη της Τούλας και του Ίαν... 

Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός, με 7€!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ\ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

«ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2» 
στον Κινηματογράφο “Αρτεμις”

"ΛΟΥΛΑ"

Το μυθιστόρημα του Βαγγέλη Ραπτόπου-

λου, που σόκαρε, δίχασε και ενθουσίασε,

για πρώτη φορά στο θέατρο.

Στον Κάτω Χώρο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου συ-

νεχίζεται λόγω επιτυχίας η παράσταση «ΛΟΥΛΑ», βα-

σισμένη στο μυθιστόρημα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου,

μέχρι την Κυριακή 24 Απριλίου (Βαΐων) κάθε Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Μια πολιτική πορνογραφία, o αυτιστικός κόσμος της

Λούλας. Η Λούλα ως σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς

που πάλεψε να ενηλικιωθεί στις τοξικές δεκαετίες

από το ’90 και μετά.

Η Λούλα αναζητά απελπισμένα και ασυνείδητα την

εκτόνωση του σώματος καθώς δεν μπορεί να συνδε-

θεί με την πραγματικότητα, τη χώρα και την Ιστορία.

Η ανοργασμία της την κάνει εμμονική. Προβάλλει σαν

αναπηρία και μέγγενη. Πρέπει να φτάσει σε οργασμό

για να απελευθερωθεί.

Η συγκάτοικός της, η Εύη, το alter ego της, χωρίς την

εκθαμβωτική ομορφιά της Λούλας, κάνει τους άντρες

να τρέχουν από πίσω της γιατί ξέρει να τους ικανο-

ποιεί και να ικανοποιείται. Είναι το αντίθετο της Λού-

λας, είναι η χυδαία, σαρκαστική και κυνική σύντροφός

της. Ένα ντεσαντικό δίδυμο. 

Οι δύο κοπέλες, σε ένα φοιτητικό δωμάτιο στα Εξάρ-

χεια, με αναμμένη την τηλεόραση και τα γειτονικά

μπαλκόνια να ξεφωνίζουν Σφακιανάκη και Γαρμπή, μι-

λούν για το σεξ όπως το διαβάζουν στα περιοδικά του

Κωστόπουλου, πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο, αν και

ελάχιστα μιλούν γι’ αυτό, φαντασιώνονται  τους γυ-

μναστές των πρωινάδικων, μέχρι που ο Βρυκόλακας

εισβάλλει και τους συστήνει με έναν περίπατο στα

Εξάρχεια μια Αθήνα μεταφυσική, διαβολική, τρομώδη

και πανέραστη.

Ο κόσμος της Λούλας μέσα από την πορνογραφία, το

χιούμορ, το noir και το θρίλερ, αποκαλύπτεται ως με-

λέτη μιας γενιάς, της γενιάς μας, που αναγνωρίζει και

παλεύει με τον αυτισμό της προκειμένου να φτάσει

στην ενηλικίωσή της.

Η παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλί-

κους.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ανθή Ευστρατιάδου και Βίκυ Κα-

τσίκα

Τζωρτζίνα Καλέργη

Εξόρμηση στην Ορεινή Κορινθία
ΚΥΡΙΑΚΗ  17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  

Φυσιολατρική εξόρμηση στην ορεινή Κορινθία με περιή-

γηση και πεζοπορία στη λίμνη της Δόξας, την Αρχαία

Φενεό, τη μονή του Αγίου Γεωργίου και την ελατόφυτη

Ντουρντουβάνα, προγραμματίζει η “Εναλλακτική Δράση”.

Οσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια

ή περισσότερες επιλογές όπως: πεζοπορία στην ελατό-

φυτη Ντουρντουβάνα, περιήγηση στη λίμννη Δόξα και

επίσκεψη στα ιστορικά μνημεία του αρχαίου Φενεού και

της βυζαντινής μονής του Αγίου Γεωργίου. 

Αναχώρηση 7.30πμ από Βούλα 

Πληροφορίες Γιώργος Σούλτος  6906468807

ή email ena.drasi@gmail.com 

Περιήγηση 

στον καταρράκτη 

του Πικερμίου

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολι-

τισμού οργανώνει ξενάγηση - περιή-

γηση στον καταρράκτη του Πικερμίου

με τον ερευνητή τοπικής ιστορίας Δη-

μήτρη Μακρή, την Κυριακή 10 Απρι-

λίου στις 10 το πρωί. 

Σημείο συνάντησης Πικέρμι, πάρ-

κινγκ Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος.

Επικοινωνία 6974380541. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ο αέρας σκορπίζει γύρω μας ενός πο-

λεμου ήχους.

Ο ήλιος τους χρωματίζει για να καλύ-

ψει τον πόνο.

Τα γεγονότα που ζούμε επηρέασαν

τον ψυχισμό μου, που ζωγραφισα με

χρώματα της φωτιάς,  της θλίψης

αλλα και της ελπίδας.

Οι καινούργιες μου πρωτοποριακές

ιδέες  είναι γεμάτες ένταση σιγουριά

και Ανάσταση για το αυριο.

Στο χέρι όλων μας είναι να δημιουργή-

σουμε τις προύποθέσεις  για μια καλύ-

τερη ζωή. 

Σας καλώ στο εργαστήρι μου

Βασ.Κων/νου 37 Κορωπι, να σας πα-

ρουσιάσω τις δημιουργίες μου. 

Εγκαινια Σαββατο 23-4-2016 από

12:00 το μεσημέρι ως 8:00 το βράδυ.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτη από

την Κυριακή των Βαίων εως και την

Μ.Πέμπτη από τις 3.00μμ-7:30μμ.

Εκθέτω 49 έργα μου πάνω σ’ ένα πρω-

τοποριακο υλικό.

Μικτή τεχνικη σε χρώματα έντονα θέ-

λοντας έτσι να παρουσιασω την τρα-

γικότητα ενός κόσμου  δίχως χρώμα

και καταγωγη.

«ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Τα παιδιά του Συλλόγου Πολυτέκνων

Αν. Αττικής,  και υπό την αιγίδα του

Δήμου Μαρκοπούλου, προσκαλούν

όλα τα παιδιά την Κυριακή, 10 Απρι-

λίου και ώρα 12 το μεσημέρι, να

ΠΑΝΕ ΣΙΝΕΜΑ, με το σύνθημα: «Όλα
τα παιδιά ΜΑΖΙ για το παιδί», στο Δη-

μοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

«Άρτεμις», για  να παρακολουθήσουν

την παιδική ταινία «ΖΑΜΠΙΖΙΑ – Που-

λιά στον Αέρα».

Πρόκειται για μια διασκεδαστική και

αστεία ταινία κινουμένων σχεδίων,

που καταπιάνεται με διαχρονικά ζητή-

ματα. Είσοδος Ελεύθερη.

Κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μα-

κράς διάρκειας.

Ξενάγηση στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Λυκού-

ριζα Λαγονησίου, οργανώνει ημερή-

σια Εξόρμηση στο Αρχαιολογικό

Μουσείο της Αθήνας και την Αρχαία

Αγορά, τη Δευτέρα 18 Απριλίου. Η

ξενάγηση θα γίνει με ξεναγό του

Συλλόγου, θα απολαύσουν έναν

καφέ στον Κήπο του Μουσείο και

ακολουθεί η Αρχαία αγορά. Το μεση-

μέρι φαγητό στα Ουζερί της Πλάκας.

Τιμή ανά άτομο 10 €. Η είσοδος στα

Μουσεία είναι δωρεάν τη συγκεκρι-

μένη ημέρα. Αναχώρηση 8 πμ. μπρο-

στά από το γραφείο του Συλλόγου.

Για συμμετοχή στο Γ. Παπακωνσταν-

τίνου 22910 26566, Β. Βλάχο

6972412011, Λ. Κόλλια 6945328606.

Nebraska

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει την

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 21:00 την προβολή της

ταινίας Nebraska, λόγω της ματαίωσής της, της προηγού-

μενης εβδομάδας.          Είσοδος-Εισφορά 3€

Ο Γούντι πιστεύει ότι κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια.
Η γυναίκα του δεν ήξερε καν ότι ήθελε να γίνει πλούσιος.
Ο γιος του δε μπορεί να τον πείσει ότι εξαπατήθηκε.  
Πρωταγωνιστές : Bruce Dern, Will Forte, June Squibb

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Ambassadors

Η Oμοσπονδία Συλλόγων Αρτέμιδος Σπάτων και η ορχή-

στρα Ambassadors παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία

το Σάββατο 16 Απριλίου στις 6μ.μ. στο Δημαρχειακό Μέ-

γαρο Κορωπίου (Βασ. Κων/νου).

Συμμετέχει η χορωδία του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής

Αρτέμιδος - Σπάτων.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Eικαστική Εκθεση της Αγγελικής Τσεβά
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Ω Γλυκύ μου
Έαρ

Ο Δήμος Λαυρεωτκής

και ο “Θορικός” με τη Χο-

ρωδία Λαυρίου παρου-

σιάζουν Πασχαλική

συναυλία με τίτλο “Ω

Γλυκύμου Έαρ” το Σάβ-

βατο του Λαζάρου 23

Απριλιόυ, ώρα 8.30μ.μ.

στο Τεχνολογικό Πάρκο

Λαυρίου (αίθουσα Επί-

πλευσις), Λάυριο

«Η Μητέρα Παναθρώπινο Σύμβολο Αγάπης»

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου προσκαλεί σε πανηγυρική συνεστίαση την

Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 21:00 στο Εστιατόριο «Αγορά», οδός Βασ. Κων-

σταντίνου, Κορωπί.

Καλεσμένη ομιλήτρια της βραδιάς είναι η βραβευμένη από την Πολιτεία Φιλό-

λογος Λυκειάρχης κα Νίκη Κόλια, που θα μιλήσει με θέμα: «Η Μητέρα Πανα-
θρώπινο Σύμβολο Αγάπης».

Την ίδια ημέρα θα γίνει και η εισδοχή ενός νέου μέλους στον Ομιλό μας. Η

παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Μαίρη Θεοδωρίδου-Σιδέρη Μαρία Σμαργιανάκη

Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε την παρουσία σας μέχρι το Σάββατο 9 Απριλίου

στα τηλέφωνα: 6998957516 (Μαρία Μάστορα) και 6971960258 (Μαίρη Σιδέρη)

Ξενάγηση στο Βυζαντινό Μουσείο
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στο Βυζαν-

τινό Μουσείο την Κυριακή 10 Απριλίου.

Το βυζαντινό μουσείο μας δίνει την ευκαιρία με τον με-

γάλο αριθμό εκθεμάτων που  φιλοξενεί (περίπου 25.000)

να μιλήσουμε για την εμφάνιση και την εξέλιξη του χρι-

στιανισμού στη Βυζαντινή αυτοκρατορία και την καλλιτε-

χνική δημιουργία που τη συνοδεύει. Η συνάντηση θα είναι

στις 11 το πρωί μπροστά στο Βυζαντινό Μουσείο Βασ.

Σοφίας 22, κοντά στο μετρό Ευαγγελισμός

Στην ξενάγηση, που  θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύ-

ρου, η συμμετοχή είναι ελεύθερη Πληροφορίες και δηλώ-

σεις συμμετοχής. Γιώργος Σούλτος  6906468807  

email ena.drasi@gmail.com 

«Η κυρά της Αιξωνής»

Tο βιβλίο της Βουλιώτισας, Αθηνάς Μπί-

νιου «Η κυρά της Αιξωνής, ιστορία ενός
αρχαίου δρόμου», παρουσιάζεται την Κυ-

ριακή 10 Απριλίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία” δίπλα στο Δημαρχείο στη Βούλα.

Ομιλητές είναι η Μαριάννα Μαυραγάνη φι-

λόλογος και αρχαιολόγος και ο Αχιλλέας

Μενδρίκος σχολικός σύμβουλος.

Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση ζωγρα-

φικής με έργα της Μαρίας Οικονόμου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και

του ΟΑΠΠΑ.

“Πρωινή Γαλήνη”

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του “Σφηττός” του

Δήμου Κρωπίας και οι εκδόσεις Μεταίχμιο

οργανώνουν την πα-

ρουσίαση του νέου μυ-

θιστορήματος του

Ηλία Μαγκλίνη

“Πρωινή Γαλήνη”, την

Κυριακή 10 Απριλίου

στις 6.30 μ.μ. στην αί-

θουσα της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης (πεζόδρο-

μος Γ.Σ. Παπασιδέρη

13).

Με θερμά χειροκροτήματα και πολλά

μπράβο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3

Απριλίου 2016 στο κατάμεστο θέατρο

Ολύμπια η πολυαναμενόμενη πρε-

μιέρα του LINKS, σε χορογραφία του

νέου Διευθυντή του Μπαλέτου της

ΕΛΣ, Αντώνη Φωνιαδάκη. 

Οι φίλοι του Μπαλέτου της ΕΛΣ, και

σημαντικές προσωπικότητες του Ελ-

ληνικού Χορού, προσήλθαν στην πρε-

μιέρα του LINKS, της παράστασης που

ο Αντώνης Φωνιαδάκης αφιέρωσε

στους δύο κορυφαίους συνθέτες του

Μπαρόκ, τον Μπαχ και τον Χαίντελ.

Στα δύο διαλείμματα της παράστασης,

η προσμονή είχε γίνει ενθουσιασμός

για την μαγική χορογραφική δουλειά

του Φωνιαδάκη, αλλά κυρίως για την

σπουδαία απόδοση των χορευτών του

Μπαλέτου της ΕΛΣ. Και ο ενθουσια-

σμός μετατράπηκε σε χείμαρρο χειρο-

κροτημάτων και επευφημιών στην

τελική υπόκλιση, στο φινάλε της πα-

ραγωγής.

Στο πρώτο μέρος της παράστασης με

τίτλο Selon Desir, η χορογραφία ακο-

λούθησε τα Κατά Ματθαίον και Κατά
Ιωάννην Πάθη του Μπαχ, στο δεύτερο

με τίτλο Air, η “Άρια” από τη Σουίτα για

ορχήστρα αρ. 3 σε ρε μείζονα του

Μπαχ συνομίλησε με τη “Σαραμπάντ”

από την Σουίτα σε ρε ελάσσονα του

Χαίντελ, ενώ στο τρίτο μέρος, με τίτλο

Links, οι χορευτές του Μπαλέτου της

ΕΛΣ απογείωσαν την σωματικότητα

της χορογραφίας πάνω σε επιλογή

ορισμένων από τα πιο εμβληματικά

έργα του Χαίντελ.

Οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ,

μαζί με σπουδαστές της Σχολής

Χορού της ΕΛΣ, έγιναν οι ιδανικοί ερ-

μηνευτές του χορευτικού σύμπαντος

του Αντώνη Φωνιαδάκη, κερδίζοντας

επάξια το χειροκρότημα και τα διθυ-

ραμβικά σχόλια του κοινού.

Στην υψηλής αισθητικής παραγωγή

συνέβαλαν η λιτή σκηνική εγκατά-

σταση που συνυπέγραψε ο Φωνιαδά-

κης με τον Σάκη Μπιρμπίλη, ο οποίος

επιμελήθηκε και τους φωτισμούς, τα

κοστούμια του Τάσου Σοφρονίου και

το ηχητικό περιβάλλον που δημιούρ-

γησε Ζυλιέν Ταρρίντ.

Επόμενες παραστάσεις: 

10, 19, 22, 23 Απριλίου 2016

Θέατρο Ολύμπια

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ €15, €20, €25,

€30, €35, €45

Φοιτητικό, παιδικό €10

Περιορισμένης ορατότητας €7, €10,

€12, €20

Προπώληση Ταμεία θεάτρου Ολύμπια

Τρίτη έως Σάββατο 09.00 - 21.00 /

Δευτέρα 09.00 - 16.00

Τηλ. κέντρο: 2103662100

Ομαδικές πωλήσεις: 2103711342

Ηλεκτρονική προπώληση:

www.nationalopera.gr

«Ο μαγικός ήχος της Μελωδίας» 

"Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"

Επόμενη στάση: Όπερα!

Η Εθνική Λυρική Σκηνή οργανώνει ένα δίωρο βιωματικό

εργαστήριο για την όπερα, στα  πλαίσια του προγράμμα-

τος “Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος”. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εφήβους με

στόχο την γνωριμία τους με το λυρικό θέατρο και την εξοι-

κείωσή τους με την τέχνη του κλασσικού τραγουδιού. Οι

εκπαιδευτές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία

με έναν διακεκριμένο πιανίστα κι έναν επαγγελματία μο-

νωδό, παρασύρουν τους νέους σε μία γιορτή σύμπραξης

των τεχνών, όπως είναι η όπερα. Δράσεις με στοιχεία με-

λοδραματικής και δραματοποίησης ενεργοποιούν κι ευαι-

σθητοποιούν τους νέους, ανανεώνοντας την οπτική τους

απέναντι στην όπερα μέσα από μία μαγευτική εμπειρία.

Ημέρα διεξαγωγής: Τρίτη 12 Απριλίου στις 18:00 στη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Δηλώστε συμ-

μετοχή (και τηλεφωνικώς) στη Βιβλιοθήκη.

Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια (Δημαρχείο Σαρωνικού)

Μάγεψε το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.) και το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, παρουσιάζουν το Σάββατο, 16

Απριλίου 2016 και ώρα 7:30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρ-

τεμις», την μουσικοθεατρική παράσταση «Ο μαγικός ήχος της Μελωδίας»

Η χορωδία «Μουσικές Αποχρώσεις» από το μουσικό εργαστήρι έκφρασης και

δημιουργίας του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου και νέοι απόφοιτοι των Σχολείων

του Δήμου, δίνουν τα δικά τους αισιόδοξα μηνύματα και περιμένουν, να τα μοι-

ραστούν μαζί σας!

Η μουσική διδασκαλία - διασκευή, η επιμέλεια - οργάνωση και παρουσίαση, είναι

της καθηγήτριας Μουσικής του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, Μαρίας Μουσέτη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Ο Εθελοντισμός 
στα χρόνια της κρίσης

Πρόγραμμα επισιτιστικής 

βοήθειας στο Δήμο Παλλήνης

Ξεκινά  η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

στους δικαιούχους του Δήμου Παλλήνης  στο πλαίσιο της

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ανατολικής Αττικής που δημι-

ουργήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος επισι-

τιστικής βοήθειας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για

τους Απόρους (ΤΕΒΑ, Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Επισι-

τιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής).

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιούνται ατομικά με γραπτό μήνυμα

στο κινητό τους για την ημερομηνία και ώρα διανομής.

Η ειδοποίηση είναι προσωπική και ισχύει μόνο για τη συγ-

κεκριμένη ημέρα, ώρα και σημείο διανομής. 

Οι ποσότητες των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγ-

κης που θα παραλαμβάνουν δικαιούχοι έχουν καθοριστεί

από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εξαρτώνται από τον αριθμό

των μελών κάθε οικογένειας

Σε κάθε διανομή οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομί-

ζουν: • τον αριθμό της αίτησης, • τον Α.Μ.Κ.Α.

•την αστυνομική ταυτότητα (ή εξουσιοδότηση).

H χερσόνησος της Βουλιαγμένης

να γίνει περιβαλλοντικό και

αρχαιολογικό πάρκο
Συγκέντρωση έξω από την πλαζ του Αστέρα, 

την Τετάρτη 13 Απριλίου, 6μμ 
Η χερσόνησος της Βουλιαγμένης είναι μια από τις πιο όμορφες

φυσιολατρικά  και ταυτόχρονα σημαντικές ιστορικά περιοχές

της πατρίδας μας. Το πλούσιο φυσικό οικοσύστημα, με ένα από

τα μεγαλύτερα αστικά δάση σε συνδυασμό με τις καταγάλανες

ακτές αποτελούν έναν πραγματικό θησαυρό για τους κατοίκους

του λεκανοπεδίου. Αν στο μοναδικό αυτό τοπίο προσθέσουμε

τα διάσπαρτα μέσα στο δάσος και κοντά στις ακτές ιστορικά

μνημεία του αρχαίου δήμου Αλών Αιξονίδων (ναός Απόλλωνα

Ζωστήρα, οικία ιερέα, ιερή κρήνη, ελληνιστικός πύργος αρ-

χαίος δρόμος κ.α) καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται όχι μόνο για

μία περιοχή ήπιας αναψυχής, που μπορούν  να απολαμβάνουν

περίπατο, άθληση, ελεύθερα οι επισκέπτες, αλλά και για ένα

τόπο ιστορικής ενημέρωσης  και πολιτιστικής καλλιέργειας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Πλ.6934239530-6932432916-6977990887

Με την αναγγελία της είδησης θα

έπρεπε να “χτυπήσουν χαρμόσυνα

οι καμπάνες”, να ρίξουμε βεγγα-

λικά, να στήσουμε χορούς! Δεν

σατυρίζω. 

Να το δούμε και να μην το πι-

στεύουμε. Από το 1993 (δήμαρχος

Βάρης ο Κώστας Μπαγλατζής),

που έπνιξαν την περιοχή πλημμύ-

ρες που κόστισαν εκατομμύρια σε

περιουσίες πολιτών, που δεν απο-

ζημιώθηκαν ποτέ από πουθενά,

ούτε πήραν έστω μία ελάχιστη

βοήθεια για να ξανασταθούν στα

πόδια τους, ακούμε για τη διευθέ-

τηση του ρέματος Κόρμπι.

Εφόσον λοιπόν “μπήκε το νερό στ’

αυλάκι” θα πάει και το ρέμα στη

....ροή του.

Με απόφαση λοιπόν από το Περι-

φερειακό Συμβούλιο Αττικής (5

Απριλίου 2016), εγκρίθηκε η έν-

ταξη, στο πρόγραμμα εκτελε-

στέων έργων της Περιφέρειας,

κατασκευής του ρέματος του

Κόρμπι, με προϋπολογισμό 21

εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αυτο-

χρηματοδοτείται.

Η κατασκευή του ρέματος θα ξεκι-

νάει από τα όρια των Δήμων

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με

το Δήμο Κρωπίας και θα φτάνει

μέχρι τη θάλασσα. Το γεγονός ότι

ο Δήμος έχει υποβάλει ώριμες με-

λέτες και ότι υπάρχουν έτοιμα τα

τεύχη δημοπράτησης, επιτρέπει να

γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες η

δημοπράτηση.

Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε

εύσημα σε όλους όσους εργάστη-

καν για να δρομολογηθεί η διευθέ-

τηση του ρέματος ξεκινώντας από

την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου,

τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττι-

κής Πέτρο Φιλίππου και το δή-

μαρχο των 3Β Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο.

Η περιοχή εδώ και 22 περίπου χρό-

νια παραμένει όμηρη του “ρέμα-

τος” , γιατί χωρίς τη διευθέτησή

του δεν μπορεί να εκτελεστεί η

πράξη εφαρμογής του σχεδίου

πόλης, αλλά ούτε και να γίνει κα-

νένα έργο υποδομής στην πε-

ριοχή.

Στη συνεδρίαση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ενημέ-

ρωσε το σώμα για τη σημασία του

έργου, το οποίο χαρακτήρισε ως

το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που

έχει γίνει σε οποιονδήποτε από

τους τρεις πρώην δήμους του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. 

Επίσης ο δήμαρχος, ενημέρωσε το

σώμα  ότι πρόσφατα οι υπηρεσίες

του Δήμου ακύρωσαν διαγωνισμό

για μεγάλο τεχνικό έργο όταν δια-

πίστωσαν πως υπήρχε προσυνεν-

νόηση μεταξύ των εργολάβων και

ότι έχει αποσταλεί όλος ο φάκε-

λος του διαγωνισμού στον αρμό-

διο εισαγγελέα, θέλοντας να

καταδείξει ότι ο δήμος 3Β,   θεωρεί

πολύ σημαντικές τις εκπτώσεις

που μπορεί να πάρει  μέσα από τη

διαδικασία των διαγωνισμών, και

τη διαφάνεια σε όλα τα έργα.

Πλατεία 25ης Μαρτίου

& Πλατεία Ζησιμοπούλου

αναπλάθονται

Τέλος, στη συνεδρίαση του Περι-

φερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε

και η χρηματοδότηση ανάπλασης

της Πλατείας 25ης Μαρτίου στη

Δ.Ε. Βάρης, ύψους 2,5 εκ. ευρώ

και η υλοποίηση της ανάπλασης

της Πλατείας Ζησιμοπούλου στη

Βάρκιζα, ύψους 600.000 ευρώ.

Αννα Μπουζιάνη

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια η

διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι 

Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου 

Παραβατικότητας στα 3Β
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1,2

και 3 του άρθρου 84 του Ν. 3463/06 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 620/2015 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συγκροτήσει Τοπικό Συμβούλιο Παραβα-

τικότητας το οποίο θα αποτελείται από επιστήμονες και λειτουργούς, που

διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως

είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι εγκληματολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί

λειτουργοί, οι αστυνομικοί κλπ.

Η συμμετοχή των μελών στο συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη και η θητεία

τους θα είναι για τρία χρόνια. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους

στο e-mail του Δήμου info@vvv.gov.gr έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2016.

σ.σ. Είναι άλλη μια Επιτροπή από τις πολλές που έχουν δημιουργήσει, αλλά δεν

έχει λειτουργήσει ποτέ· και θεωρούμε πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Σε εμάς πα-

ραμένει το ερώτημα με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή, από ποιους και πώς θα

“αστυνομεύουν” την παραβατικότητα και τί θεωρούμε παραβατικότητα!!
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Συλλογή τροφίμων στον

Αγιο Γεώργιο Αγ. Μαρίνας
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Αγίας Μα-

ρίνας Κρωπίας, εν όψει της εορτής του Πάσχα, ζητάει

και πάλι την προσφορά των συμπολιτών και μελών

του σε τρόφιμα για τις άγιες ημέρες που έρχοντια.

Τα τρόφιμα θα δοθούν στην ενορία της Αγίας Μα-

ρίνας Αλυκού και θα καλύψουν ανάγκες πασχόν-

των συναθρώπων της περιοχής μας.

Η Συλλογή γίνεται από 13 έως 27 Απριλίου, στο

γραφείο του Συλλόγου όπως παρακάτω:

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 6 έως 8 μ.μ.

Σάββατο και Κυριακή από 10.00 έως 13.00.

Τηλ. 6937617105.

Πρόγραμμα «Δωρεάν υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ως αν-

ταμοιβή για την ανακύκλωση των δημοτών» εφαρμόζει πι-

λοτικά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την πιλοτική εφαρμογή συστήματος μέσω του οποίου οι πο-

λίτες θα αποκτούν δωρεάν χρόνο ομιλίας στο κινητό τηλέ-

φωνό τους ως ανταμοιβή για την ανακύκλωση, σε 2000

νοικοκυριά του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, απο-

φάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του την

Τρίτη 5 Απριλίου.

Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στην προμήθεια

ειδικής σακούλας με αυτοκόλλητο QR code, το οποίο θα

είναι μοναδικό για κάθε νοικοκυριό. Η σακούλα αυτή θα

χρησιμοποιείται για την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων

υλικών, (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και μεταλλικά αντικείμενα),

και θα τοποθετείται στους κάδους ανακύκλωσης που υπάρ-

χουν ήδη στο Δήμο. Όταν η σακούλα φτάσει στο KΔΑΥ Κο-

ρωπίου, γίνεται ανάγνωση του κωδικού και πιστώνονται οι

ανάλογες μονάδες στο νοικοκυριό που ανήκει και στη συ-

νέχεια δίνεται ο χρόνος

κινητής τηλεφωνίας που

αναλογεί. Το όφελος από

την ανακύκλωση, μπορεί

να φτάνει έως και 30€ /

μήνα για κάθε νοικοκυριό.

Ο Δήμος αποφάσισε να

λειτουργήσει το συγκε-

κριμένο σύστημα πιλοτικά

σε 2000 νοικοκυριά, και

είναι προγραμματισμένο

να ξεκινήσει εντός Απριλίου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο Δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, ανέφερε: «Η ανάπτυξη, η καινοτομία και
ο νεοτερισμός πρέπει όχι μόνο να είναι το ζητούμενα, αλλά
να δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε αυτά να γίνονται
πράξη. Οφείλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στο πλούσιο
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας, με καλές
ιδέες και εξαιρετικές σπουδές, να δημιουργήσουν την Ελ-
λάδα που οραματιζόμαστε για τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και με δεδομένο ότι η σύγ-
χρονη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων με έμφαση
στην ανακύκλωση αποτελεί μονόδρομο για την προστασία
του περιβάλλοντος, δεχτήκαμε με χαρά την καινοτόμα,
πρωτοποριακή πρόταση που μας έγινε».

Ανακυκλώνεις; Πιστώνεσαι μονάδες κινητής τηλεφωνίας!
Πιλοτικό πρόγραμμα στο Δήμο 3Β

Έργα υποδομής ύψους 18.000.000

ευρώ ενέκρινε (5.4.) το Περιφερειακό

Συμβούλιο Αττικής, ύστερα από τις

σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων αν-

τιπεριφερειαρχών της Περιφερειακής

Αρχής.

Πρόκειται για έργα αντιπλημμυρικής

προστασίας, αγωγών ομβρίων υδάτων,

οδοποιίας,  αθλητικών και σχολικών

υποδομών, τα οποία επιλύουν προβλή-

ματα που χρονίζουν στους δήμους της

Αττικής, βελτιώνοντας την ποιότητα

ζωής των πολιτών και διασφαλίζοντας

την υγεία και την περιουσία τους.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα εξής
έργα ύψους 18.176.433 ευρώ:
― έργο για την Αντιπλημμυρική προ-

στασία  Βριλησσίων», 3.999.960,00

€ συνολικού   προϋπολογισμού (συμ-

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

― έργο «Κατασκευή αγωγών ομ-

βρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές

του δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογι-

σμού 5.535.000,00, € (συμπεριλαμβα-

νομένου Φ.Π.Α.)

― έργο «Συντήρηση ασφαλτικών τα-

πήτων οδικού δικτύου Δήμου Περι-

στερίου», 1.600.000,00 €  συνολικού

προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομέ-

νου Φ.Π.Α.).

― έργο για την Ανάπλαση  οδών

Ομήρου –Παλαιολόγου (στη Νέα

Σμύρνη)»,  συνολικού  προϋπολογι-

σμού 3.650.000,00 € (συμπεριλαμβα-

νομένου Φ.Π.Α.).

― έργο «Ανάπλασης της  πλατείας

Ζησιμοπούλου  στη Βάρη»  συνολι-

κού  προϋπολογισμού  570.000,00  €

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

― έργο για την «Κατασκευή νέου Γη-

πέδου Ραφήνας», συνολ. προϋπολο-

γισμού 1.050.000,00 € (με  Φ.Π.Α.)

― έργο για την «Κατασκευή  ποδο-

σφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλι-

σμού για τις ανάγκες του γηπέδου

Δημοτικού Σταδίου “Παν. Βογιατζής”

Δήμου Λαυρεωτικής»,  533.000,00 €

συνολικού προϋπολογισμού (συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ). 

― έργο για την «Αντικατάσταση συν-

θετικού χλοοτάπητα του γηπέδου

ΠΑΟ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνι-

κού»,  συνολικού  προϋπολογισμού

506.354,28  € (με  Φ.Π.Α.).

― έργο «Αντικατάσταση συνθετικού

χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά

του Δήμου Σαρωνικού»  369.907,81 €

συν.  ποσού  (με  Φ.Π.Α.).

― έργο «Επισκευή  και  ενεργειακή

αναβάθμιση  σχολικών  κτιρίων  και

προαυλίων  Δήμου Σαρωνικού», συ-

νολικού  προϋπολογισμού 542.212,63

€ (με Φ.Π.Α.).

Ενημερωση για τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα στα 

Λύκεια του Δημου Παλληνης

Συντονισμένη εκστρατεία του Δήμου Παλλήνης και του

ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων),

ξεκίνησε στα Λύκεια της Παλλήνης, με στόχο την ενημέ-

ρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημοσίας

Υγείας του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με εξειδικευ-

μένο επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ ξεκίνησαν

την εκπαίδευση των παιδιών από το 1ο Λύκειο Παλλήνης,

την Τρίτη 5 Απριλίου 2016.

Οι εκπαιδευτικές ενημερώσεις θα συνεχιστούν την ερχό-

μενη Τρίτη 12 Απριλίου, ενώ στόχος είναι να γίνουν σε

όλα τα Λύκεια του Δήμου.

Εκπαιδευτές- εκπρόσωποι του ΚΕΕΛΠΝΟ,  ήταν ο Χρή-

στος Χρυσομάλλης και η Ιωάννα Ιγνατιάδη.

Διανομή Προϊόντων 

στην Παλλήνη
«Χωρίς Μεσάζοντες» 

Ο Δήμος Παλλήνης, για 21η φορά, συνεχίζει να

υλοποιεί την πρωτοβουλία της Διανομής Προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες», με πολύ μεγάλη συμμετοχή

και επιτυχία!

Κάντε τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα

www.marketpallinis.gr, που ο Δήμος Παλλήνης δη-

μιούργησε όχι μόνο για να μπορούν οι παραγωγοί

να θέσουν υπόψη των καταναλωτών τα προς διά-

θεση προϊόντα τους, αλλά και οι καταναλωτές να

επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα προϊόντων και να

προμηθευτούν αυτά της επιλογής τους

Οι παραγγελίες επίσης μπορούν να γίνουν και στα

Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Παλλήνης, έως

και την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016.

Η Διανομή Προϊόντων, θα γίνει το Σάββατο 23 Απρι-

λίου, Ιθάκης 12 στο Γέρακα, μπροστά από το Δημαρ-

χείο.

Σημαντικά έργα υποδομής

από την Περιφέρεια Αττικής

Mαθήματα ζωγραφικής
Το τμήμα ιστορίας και πολιτισμού της “Εναλλακτικής

Δράσης” οργανώνει μαθήματα ζωγραφικής με ελεύθερη

συμμετοχή

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν:

-Διδασκαλία ελεύθερου σχεδίου, 

-Σεμινάρια για την ιστορική και κοινωνιολογική προσέγ-

γιση των καλλιτεχνικών ρευμάτων της ζωγραφικής (ρε-

αλισμός, νατουραλισμός, κυβισμός, ιμπρεσιονισμός,

εξπρεσιονισμός, σουρεαλισμός, μοντερνισμός κ.α)

-Επισκέψεις στην πινακοθήκη και εκθέσεις ζωγραφικής

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα γραφεία του

Συλλόγου, Βασ. Παύλου 88, στην πλατεία της Βούλας

Οι ημέρες και οι ώρες θα αποφασισθούν σε συνεννόηση

με όσες και όσους δηλώσουν συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον

Στράτο Ασλανίδη στα τηλ.2105442515 & 6949898650
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Το 1211 η Κρήτη βρέθηκε να πουλιέται από τους Λατίνους

κατακτητές του Βυζαντίου,  στην Βενετία ως αντάλλαγμα

παρεσχημένων υπηρεσιών. 

Οι  Βενετοί ως κατακτητές στο νησί  έδειξαν το σκληρό

τους πρόσωπο. Και ο λαός της Κρήτης ποτέ δεν έπαυσε

παντοιοτρόπως να αντιστέκεται. 

Το σημερινό άρθρο, επιλεκτικά  στηρίζεται επάνω στο  βι-

βλίο   του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου ‘’Κρητικοί γάμοι’’. 
Ο Ζαμπέλιος ονομαστός  Έλληνας ιστορικός γεννήθηκε το

1811 στη Λευκάδα.  Το έργο  εκτυλίσσεται στην βενετο-

κρατούμενη Κρήτη και γύρω στο 1570.

Στο σκηνικό πρωταγωνιστούν από τη μια μεριά ο Γεώργιος

Καντανολέο, ο Κρητικός  ανήσυχος αρχιεπαναστάτης που

δεν παύει να αγωνίζεται σκληρά  για την  απελευθέρωση

του νησιού και  συγκεκριμένα απέναντι στον Βενετό  άρ-

χοντα  Δα Μολίνο.

Ο Δα Μολίνο μάλιστα  είχε πάρει  για γυναίκα του,  ντόπια

κρητικιά από τη γενιά των Σκορδυλίδων και μαζί είχαν απο-

κτήσει  μια όμορφη  κόρη, τη Σοφία.  

Τη Σοφία, κόρη του Βενετού άρχοντα,  αγάπησε  ο  Πέ-

τρος, 

ο   γιός του άρχοντα Κρητικού  και αρχιεπαναστάτη, Καν-

τανολέο.  

Τα παιδιά σκέφτονται και αποφασίζουν να παντρευτούν.

Φυσικά ο γάμος αυτός δεν αρέσει στον Δα Μολίνο.  Φο-

βάται  τον πατέρα του γαμπρού τον Καντανολέο.  Ο Καν-

τανολέο είναι ο κοντινός,  ο γείτονας εχθρός του.

Ο Καντανολέο  έχει  δυό γιούς ζωηρούς,  και παρά τα

εβδομήντα του χρόνια  και ο ίδιος στέκεται καλά, με «πο-

λιάν επιδεικτικήν γενειάδα και αστεργές το βλέμμα, μει-
δίαμα σπάνιον και παροδικόν, θύμιζε θαυμαστόν τύπον
Σπαρτιάτου, δεμένου με τις παραδόσεις του Γένους και της
Ορθοδοξίας» και λοιπά και λοιπά. 

Και ακόμη,  είναι από τους Κρητικούς ο τύπος που ποτέ,

όχι μόνο δεν υπέκυψε, αλλά ούτε στο ελάχιστο  ανέχτηκε

τους παπικούς Βενετούς.

Ο Δα Μολίνο, όπως είπαμε,  στην αρχή  αντέδρασε. Γρή-

γορα όμως  το ξανασκέφτηκε. Και όταν το ξανασκέφτηκε

το βρήκε σαν μα καλή ευκαιρία για  μια δολία εξόντωση

του  προσωπικού εχθρού  του.  Χαμογέλασε  λοιπόν και

συναίνεσε στον γάμο. 

Έτσι την ημέρα του  γάμου, που θα γίνει  στον πύργο του

Δα  Μολίνο με τέσσερεις χιλιάδες καλεσμένους, στο  πα-

τροπαράδοτο  γλέντι και χορό, τα φαγητά  για την οικογέ-

νεια και τους καλεσμένους του γαμπρού  έχουν

φαρμακωθεί.

Αυτοί  μισοζαλίζονται και όταν αιφνιδιάζονται, από τους

μπράβους του Δα Μολίνο που αρχίζουν να τους μαχαιρώ-

νουν η αντίστασή τους είναι μειωμένη. Πάντως σκληρά  σε

σφοδρή μάχη αντιστέκονται. 

Η Σοφία,  κόρη του Δα Μολίνο, αηδιασμένη από την προ-

δοσία  τώρα στο πλευρό του άντρα της, μάχεται εναντίον

του πατέρα της. Αλλά  ξαφνικά ο πύργος του Μολίνου,

όπου γινόταν το γαμήλιο γλέντι,  ανατινάζεται και καταρ-

ρέει σε ερείπια.          .

Η μάχη όμως συνεχίζεται και τελικά οι  Βενετοί επικρατούν

και  αιχμαλωτίζουν, τους όσους εκ των ζωντανών καλε-

σμένους Κρητικούς, τραυματισμένους  ή μη, μαζί και τον

Πέτρο.  

Την  δε  Σοφία  νεκρή, ανασύρουν πλακωμένη κάτω από

τα ερείπια του Πύργου της.

«Μετά δε τριήμερον  ο αριθμός των θυμάτων Ιταλών και
Κρητών υπερέβη τους εξακοσίους. Το σώμα της Σοφίας
ανωρύχθη εκ των πρώτων. Έπνεε τα λοίσθια μεν αλλά
προσμειδιώντι τω στόματι.  Η δε γαμική λαμπάς της νεο-
νύμφου  έκειτο τεθρυσμένη εις το πλευρόν της. 
Ηνέωξε και παραυτίκα επανεκλεισε τα βλέφαρα και προ-
σεφώνησε ησυχή τ΄όνομα το αγαπητόν».
Ο αγνός έρωτας σαιξπηρικά τραγικοποιείται και σφαγιάζε-

ται στο βωμό μιας  ανόητης και ανούσιας σκοπιμότητας.       

Η κοινωνική σύνθεση της βενετοκρατούμενης κοινωνίας

της Κρήτης  του Ηρακλείου  και ιδιαίτερα εκείνης των Χα-

νίων,  ποτέ δεν έπαυε να προκαλεί. 

Ήταν μια κοινωνία  που μαστιζόταν από σκάνδαλα, και κα-

ταχρήσεις και  από μια  ιδιοτελή κακοδιοίκηση των Βενε-

τών, από απάνθρωπα για άνευ αποχρώντος λόγου βασα-

νιστήρια γι΄αυτό και  πάντοτε ήταν  μισητή και εχθρική

προς τη  συνείδηση του κρητικού λαού.   

Στον Χάνδακα ή Μεγάλο Κάστρο ή Ηράκλειο, ήταν το “πα-

λάτιον  του αντιβασιλέως”  και των αρχόντων δουκών και

πριγκήπων. 

Εκεί  και τα  ολοσκότεινα “πηγάδια” των υπογείων του, τα

“αόματα δωμάτια” όπως χαρακτηρίζονταν αυτοί οι χώροι,

οι χώροι των  βασανιστηρίων,  εκεί  και τα ανακριτικά γρα-

φεία  τα regina delle  prove. Θάλαμοι  πλαισιωμένοι  με τις

αλυσίδες, τα φίμωτρα,   τον  Φάλαγκα, το ιππάριο με τους

σταυρούς διακτίνισης του σώματος, την Στρέβλα για την

εξάρθρωση των άκρων,  συνέθεταν  το τρομαχτικό χρώμα

στο θεατρικό σκηνικό του   Ανθεστηρίου των βασάνων,

όπως συλλογικά ονομαζόταν η όλη διαδικασία. 

Και αυτό γιατί  το κάθε βασανιστήριο  ήταν βαφτισμένο με

το όνομα ενός άνθους. 

Ανθρωπόμορφοι πρωταγωνιστές εκεί, λειτουργούσαν σε

αέναη κίνηση,  οι  έμπειροι  περί τα τοιαύτα τεχνίτες και

ανόσιοι βασανιστές,  και εξειδικευμένοι στη μεθοδική  της

“στάγδην  έγχύσεως  ρευστού καυστού μολύβδου”  ή “πίσ-

σης”  στα σώματα των ανακρινομένων και «εμπύξεως ξύ-
λινων ήλων διατόρων εμβεβαπτισμένων εις πίσσαν
ανάμεσον ριζωνυχίας και σαρκός των δύο μεγάλων δακτύ-
λων των ποδών. Της  δε καυσίμου ύλης αφθείσης, ο  οβε-
λίσκος εβασάνιζε το θύμα διττώς».
Εκεί σε πρωταγωνιστικό διασκεδαστικό ρόλο και η “Τεθλιμ-

μένη Παναγία” η  Madre Dolorose!

Ένα άγαλμα “χαλκότευκτο χάριν ψυχαγωγίας τεθέντος”.

«Εκεί ο υπόδικος αθώος ή ένοχος βλέπων την θεοτόκον
ανοίγουσαν τας αγκάλας, ερρίπτετο  εν απογνώσει απηλ-
πίσμένος εντός αυτών, ως εις έσχατον καταφύγιον. 
Αλλά τότε η ελεήμων μήτηρ του Ιησού,  η Ντολορόζα συ-
νέκλειεν αίφνης τους βραχίονας κατάμεστους έσωθεν
κέντρων και περονών, και σνέθλιβεν το δύσμοιρον θύμα»
προς τέρψιν  και υπό τους γέλωτας των βασανιστών  αρ-

χόντων Βενετών..

Αυτά όσον αφορά και χωρίς περαιτέρω σχόλιο για την

όμορφη  τότε Δύση, σημερινού  μητρικού προτύπου και

κατ΄επέκταση δασκάλου της  Ευρώπης των λαών.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 
1) Σπ. Ζαμπέλιου ‘’Κρητικοί Γάμοι”, Εκδ. Ιδρ. Ουράνη 1989

2) Θ. Δετοράκη “Ιστορία της Κρήτης”, 1990   

Γάμος στη βενετοκρατούμενη

Κρήτη και η στοργική  

Madre Dolorosa

Μπόχα, και, Δυσωδία. Υπόθεση Διαρροών. Η Κυβέρνηση, (ας

την πούμε έτσι) δημοσιοποίησε τη συνομιλία των στελεχών

του ΔΝΤ Τόμσεν – Βελκουλέσκου ποντάροντας στον απο-

προσανατολισμό, προκειμένου να “νομιμοποιήσει” τα νέα αν-

τιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζει. Το τοπικό Κεφάλαιο, μαζί με το

Πολιτικό σύστημα για να βγάλουν από πάνω τους τις κατα-

στροφικές ευθύνες, για ό,τι έχουν προκαλέσει στον Ελλη-

νικό λαό. Aνέξοδα κατηγορούν τους ΕΞΩ, προκαλώντας

γέλια, λες και οι ΕΞΩ είναι κάποιοι άλλοι, κάποιοι διαφορε-

τικοί, από τους ΜΕΣΑ λες και δεν αποφασίζουν μαζί την κα-

ταστροφή μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, υπεύθυνος για την

νέα αντιλαϊκή επίθεση αναγορεύεται το ΔΝΤ. Ανεξάρτητα

αν η σημερινή Κυβέρνηση, αμέσως μετά τις εκλογές του Γε-

νάρη 2015 φλερτάριζε με το ΔΝΤ, και διερωτάται κανείς:

τώρα  ανακάλυψε ότι είναι φορέας όλων των κακών που μας

έχουν συμβεί και μας συμβαίνουν;… 

Ο εγκληματικός ρόλος του ΔΝΤ είναι παγκοσμίως γνωστός·

συστάσεις δεν χρειάζονται ιδίως σε εμάς, που τον έχουμε

γνωρίσει, αλλά και συνεχώς τον γνωρίζουμε. Τώρα, από τη

μια η Κυβέρνηση και από την άλλη, η μνημονιακή αντιπολί-

τευση – αυτή που έπαιζε “α μπε μπα μπλομ….” με το ΔΝΤ

πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζουν να προσπαθούν να βρουν

στηρίγματα για να προωθήσουν μια πολιτική, άλλοτε του

καλού και άλλοτε του κακού με το ΔΝΤ και τον  Τόμσεν από

την μια μεριά, και την ΕΕ και τον Σόιμπλε από την άλλη, στην

εναλλαγή των ρόλων…. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε, όσο

γίνεται συντομότερα, ότι το ΔΝΤ είναι “μαγαζί” των ΗΠΑ,

αλλά, κανένας από εκείνους που το απαρτίζουν, και συνα-

ποφασίζουν την πολιτική του, δεν είναι αθώος του αίματος

των λαών που πέφτουν στα νύχια του. 

Από την ίδρυση του, 120 φορές χρειάστηκε να επέμβει για

τη “λύση” προβλημάτων. Οι Λαοί και οι Χώρες που είχαν αυτή

την “τύχη” ισοπεδώθηκαν… Αυτό είναι από το 1944 το “ερ-

γαλείο” που λέγεται ΔΝΤ, και ελέγχεται από τις ΗΠΑ… Και

για να ευθυμήσουμε… ο “σοσιαλιστής” Ντομινίκ Στρός – Καν,

ένα χρόνο μετά την εμπλοκή της Ελλάδας με το ΔΝΤ σε “συ-

νέντευξη” στο Canal+,13/3/2011 είχε πει:  “Οι Ελληνες βρί-

σκονται μέσα στα σκατά. Και μάλιστα πολύ βαθιά”.  Και κάτι

τελευταίο. Την ίδια ώρα που πολυεθνικές, μονοπώλια, τρά-

πεζες, χρηματιστικοί όμιλοι επιχορηγούνται – λόγω…. κρί-

σης – με τρισεκατομμύρια, πάνω από τις μισές χώρες του

ΟΗΕ… ΠΕΙΝΑΝΕ…   

Νίκος Γεωργακόπουλος

Aνέξοδα κατηγορούν τους ΕΞΩ, προκαλώντας γέλια
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Παραιτήθηκε ο Βέλγος 

καλλιτέχνης Γιαν Φαμπρ

μετά τις διαμαρτυρίες
Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλ-

τάς «με θλίψι» επιβεβαίωσε την παραίτηση του Γιαν Φαμπρ

σημειώνοντας  ότι η απόφαση του ΒέλγουΓιαν Φαμπρ ήταν

«αποτέλεσμα της συντονισμένης επίθεσης που δέχτηκε
από πολιτικά κόμματα, Μ.Μ.Ε. και μέρους του καλλιτεχνι-
κού κόσμου».
σ.σ. Πάλι καλά λέμε εμείς, που αντέδρασε ένα υγιές κομ-

μάτι του ελληνικού λαού. Α, ρε μπαλτάς που σας χρειάζε-

ται. Η χώρα καταρρέει, οι πολίτες εξαθλιώνονται και εσείς

φέρνετε καλλιτέχνες από το Βέλγιο για να αλλάξουν το

Φεστιβάλ Αθηνών σε Διεθνές Φεστιβάλ...

Και βέβαια ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ «άδειασε» τον υπουργό Πολι-

τισμού Αριστείδη Μπαλτά για την επιλογή του: «Ελπίζουμε
πως το υπουργείο Πολιτισμού και ο νέος καλλιτεχνικός
διευθυντής έχουν καταλάβει την αστοχία τους». [...]
«Οφείλει το Υπουργείο Πολιτισμού να παρουσιάσει μια
αξιοπρεπή επιλογή και να μην δίνει λευκή επιταγή σε εγ-
χώριους ή εισαγόμενους σταρ» τονίζει το τμήμα Πολιτι-

σμού του κόμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιαν Φαμπρ:

"Με μεγάλη του λύπη ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού, κος Αριστείδης Μπαλτάς, έλαβε την ακόλουθη επι-

στολή παραίτησης:

«Με την παρούσα, εγώ, ο Jan Fabre, παραιτούμαι από
τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή (curator) του Ελληνι-
κού Φεστιβάλ. Αποδέχτηκα την πρόταση του Υπουργού
Πολιτισμού της Ελλάδας να προβώ σε καλλιτεχνικές επι-
λογές με πλήρη ελευθερία. Αυτό δεν φαίνεται να είναι
πλέον δυνατόν στην Ελλάδα. Δεν επιθυμώ να εργαστώ σε
ένα εχθρικό καλλιτεχνικό περιβάλλον, στο οποίο προσήλθα
με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Εύχομαι στους Έλ-
ληνες καλλιτέχνες καλή τύχη στη δουλειά τους και στο Φε-
στιβάλ τους».

“Ελληνικό γιαούρτι” ....Τσέχικο;

Θα θυμάστε όλοι τι “πόλεμος” είχε γίνει με το φρέσκο

γάλα που οι πολυεθνικές το ήθελαν επτά ημερών, ενώ

οι μικροπαραγωγοί φώναζαν ότι έτσι καταστρέφονται.

Και θα θυμάστε και τι βομβαρδισμό είχαμε από τα τη-

λεπαράθυρα καθημερινά για το γάλα!

Το γάλα έγινε επτά ημερών και το ξέχασαν άπαντες,

προς δόξα των πολυεθνικών και βεβαίως η τιμή του δεν

έπεσε ούτε σεντς!

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα εισαγόμενα έχουν

πέσει οι τιμές τους στα τάρταρα γιατί ο κόσμος έχει

αρχίσει να καταλαβαίνει την ποιοτική διαφορά απ’ τη

μια και απ’ την άλλη στηρίζει τις εγχώριες παραγωγές

των μικροπαραγωγών και πρέπει να τις στηρίζει γιατί

αυτές μας δίνουν και γεύση και ποιότητα και εισόδημα.

Τώρα λοιπόν έχουν σειρά τα γιαούρτια. Γιατί το ελλη-

νικό γιαούρτι έχει γεύση και ουσία. Μέχρι και ο Ομπάμα

το διαφήμισε, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο σημει-

ώνοντας ότι: «η Michelle γεμίζει το ψυγείο τους με
άφθονα κεσεδάκια Greek Yogurt».
Ερχονται λοιπόν τώρα - για άλλη μια φορά - και αλλά-

ζουν τη νομοθεσία στην παρασκευή γιαουρτιού και από

εκεί που χρειαζόταν νωπό γάλα, όπως προβλέπει το

υπό τροποποίηση άρθρο: «Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το
γαλακτοκομικό προϊόν το οποίο παράγεται από τη ζύ-
μωση και την πήξη του γάλακτος». Τώρα ζητάνε οι

...επενδυτές να αλλάξει με τη φράση: «ολικά αφυδα-
τωμένο γάλα ή παραγώγων γάλακτος σε μορφή σκό-
νης»! 
Δηλαδή  πλαστικό...

Και ενώ το υπό τροποποίηση άρθρο του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών αποτυπώθηκε στο σχέδιο Κοινής

Υπουργικής Απόφασης που έχει ήδη υποβληθεί στην

Κομισιόν (όπως έγραψε η εφημερίδα “Εθνος”) και αν

ψηφιστεί θα φέρει άλλη μία υποβάθμιση στην ποιότητα

των τροφίμων και στην υγεία μας, οι Τσέχοι έχουν υιο-

θετήσει το “ελληνικό γιαούρτι” και ζητούν με υπόμνημά

τους να παράγουν  προϊόντα με την ονομασία “ελλη-

νικό  γιαούρτι”!!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

O Γεώργιος Ιβάνωφ Σαϊνόβιτς ήταν γιος Ρώσου συνταγ-

ματάρχη του τσαρικού στρατού και Πολωνίδας μητέρας,

γεννημένος στη Βαρσοβία το 1911. Μεγαλύτερο δολιο-

φθορέα των στρατευμάτων τους, οι Γερμανοί δεν είχαν

αντιμετωπίσει από τον Ιβάνωφ στον Β’ Παγκόσμιο Πό-

λεμο!

Ο Ιβάνωφ πολύ μικρός εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη,

γιατί η μητέρα του χώρισε από τον πατέρα του και παν-

τρεύτηκε τον Έλληνα έμπορο Γιάννη Λαμπριανίδη ο

οποίος είχε δύο γιούς από προηγούμενο γάμο, τον Αν-

τώνη και τον Αλέξανδρο.

Ο μικρός Πολωνός με το ρωσικό αίμα και την ελληνική οι-

κογένεια γράφτηκε το 1928 στην εφηβική ομάδα του

"Ηρακλή". Έπαιζε ποδόσφαιρο, αλλά αδυναμία του ήταν

το κολύμπι. Από το 1931 έως το 1935 συμμετείχε ανελλι-

πώς στους κολυμβητικούς αγώνες Β. Ελλάδος καθώς και

στους Πανελλήνιους αγώνες όπου το 1934 αναδείχτηκε

πρωταθλητής Ελλάδος στα 100 μ. ελεύθερο. Παράλληλα

έπαιζε και στην ομάδα υδατοσφαίρισης του "Γηραιού". 

Ο Έλληνας πατριός του, τον μεγάλωσε σαν δικό του παιδί

και τον έστειλε για σπουδές στο Βέλγιο. Ο Ιβάνωφ ήταν

έξυπνος και φιλομαθής· έγινε γεωπόνος μηχανικός και

μετά τις σπουδές του ξαναγύρισε στην οικογένειά του

στη Θεσσαλονίκη. Μίλαγε άριστα έξι γλώσσες και όταν η

Γερναική λαίλαπα βύθισε την Ευρώπη στη φρίκη του πο-

λέμου, ο Ιβάνωφ αφιέρωσε τη ζωή του για την απελευθέ-

ρωση της Ελλάδας και της Πολωνίας συνεργαζόμενος με

την Αγγλία!

Το 1941, ένα βρεττανικό υποβρύχιο τον έφερε στη Νέα

Μάκρη της Αττικής και αμέσως ανέλαβε την αντιστασιακή

του δράση!

Γρήγορα όμως προδόθηκε από έναν παιδικό του φίλο

Θάνο Πάντο, που συνάντησε τυχαία στο δρόμο του.  Ένα

μήνα μετά συνελήφθη, σε ραντεβού που έδωσε με τον Θ.

Πάντο στο Πεδίο του Άρεως, συνελήφθη από τη Γκεστάπο

και φυλακίστηκε στις φυλακές Αβέρωφ, από τις οποίες

απέδρασε και επικηρύχθηκε για το μεγάλο ποσό της επο-

χής, των 500.000 δραχμών!

Είχε διασυνδέσεις με πολλές αντιστασιακές ομάδες, οι

οποίες τον βοήθησαν να αλλάξει όνομα και εμφάνιση και

να πιάσει δουλειά στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μαζί με

τους αξιωματικούς του Ναυτικού Β. Κοντόπουλο και

Γιάννη Μαλιόπουλο. Οι καταστροφές που προκάλεσε στα

γερμανικά πλοία που μετέφεραν πολεμοφόδια ήταν τερά-

στιες!

Στη συνέχεια σταμάτησε από τα ναυπηγεία και με άλλο

όνομα, σαν ανάπηρος, έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο

του Μαλτσινιώτη στο Νέο Φάληρο, στο οποίο επισκεύαζαν

κινητήρες γερμανικών αεροπλάνων.

Ο Ιβάνωφ αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος “σαμποτέρ” του

Β’ Παγκοσμίου πολέμου! Έριχνε κρυφά, μέσα στους κινη-

τήρες, που είχαν επισκευαστεί, φασόλια και ενώ ήταν άρι-

στα επισκευασμένοι, μετά από μίας ώρας λειτουργία

καταστρέφονταν και τα αεροπλάνα έπεφταν χωρίς να βρί-

σκουν οι Γερμανοί την αιτία!

Μέσα σε έξη μήνες καταρρίφθηκαν πάρα πολλά αερο-

πλάνα, αλλά στις 8.9.1942 προδόθηκε από έναν φίλο Έλ-

ληνα αξιωματικό της Αστυνομίας και φυλακίστηκε μαζί με

τους συνεργάτες του, αξιωματικούς του Ναυτικού.

Το δικαστήριο θαύμασε την εξυπνάδα και το θάρρος του,

αλλά τον καταδίκασε “τρις εις θάνατον”!

Το παγωμένο χειμωνιάτικο χάραμμα της 4ης Ιανουαρίου

1943, μεταφερόταν μαζί με τους συνεργάτες του, Κοντό-

πουλο και Μαλιόπουλο, από τρεις δήμιους Γερμανούς στο

αιματοποτισμένο Σκοπευτήριο της Καισαριανής! Ο Ιβάνωφ

τη στιγμή που θεώρησε κατάλληλη, επεχείρησε το σάλτο

προς την ελευθερία. Εξουδετέρωσε τους φρουρούς του

και με χέρια δεμένα από τις χειροπέδες πήδηξε από το

καμιόνι. Οι φρουροί όμως τον πυροβόλησαν στα 50 μέτρα.

Μια σφαίρα τον βρήκε στη πλάτη και έπεσε αιμόφυρτος

στο βρεγμένο έδαφος. Οι εκτελεστές του αφού τον έδε-

σαν  σ’ ένα παλούκι, τον μετέφεραν στο σημείο της εκτέ-

λεσης, όπου με υπερηφάνεια φώναξε: Ζήτω η Ελλάδα,

Ζήτω η Πολωνία και σωριάστηκε νεκρός. Την ίδια τύχη

είχαν και οι Έλληνες συνεργάτες του!

Είναι ο μόνος ήρωας που τιμήθηκε από τρεις χώρες! Η

Πολωνία ανέδειξε τον Ιβάνωφ εθνικό ήρωα, έδωσε το

όνομά του σε πολλούς δρόμους και πλατείες και το 1985

δώρισε έναν ανδριάντα του στο γήπεδο του “Ηρακλή” που

έχει το όνομά του και λέγεται “Ιβανώφειο”, ενώ κάθε

χρόνο ο αθλητικός Ομιλος Θεσσαλονίκης “Ηρακλής” διορ-

γανώνει ετήσιους κολυμβητικούς αγώνες, τα “Ιβανώφεια”!

Το 1976 το ΥΕΘΑ του απένειμε το “Χρυσούν Αριστείον Αν-

δρείας”, ενώ η Αγγλία του απένειμε το βραβείο του βασι-

λιά “Γεωργίου του 6ου”!

Η ιδέα της ελευθερίας είναι κοινή σε όλους τους λαούς!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

σ.σ. Φαίδρα μου σε ευχαριστώ. Πολλές φορές είχα ανα-

ρωτηθεί γιατί ονομάζεται “Ιβανώφειο” αλλά δεν γνώριζα

τη σπουδαία προσωπικότητα του Ιβάνωφ!  Αξιος εις τους

αιώνας των αιώνων!

Οι ήρωες δεν πεθαίνουν ...ζουν και εμπνέουν!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η «Νίκη της Σαμοθράκης» αποτέλεσε πηγή έμπνευ-

σης και για τον Ρώσο μεγαλοεπιχειρηματία και αρχι-

τέκτονα Vasily Klyuki, ο οποίος ανέβασε στα social

media το όραμά του για μία εντυπωσιακή σειρά κτι-

ρίων με το περίφημο άγαλμα να κοσμεί τις προσό-

ψεις!

Ο Vasily Klyukin, στα 38 του χρόνια είναι εκατομμυ-

ριούχος, ιδιοκτήτης μιας μεγάλης επιχείρησης στη

Ρωσία και συνιδιοκτήτης της τράπεζας Sovcombank.

Αγαπά την αρχιτεκτονική και το όνειρό του είναι να

αλλάξει τον κόσμο. Έχει αδυναμία στους ουρανοξύ-

στες και την ελληνική μυθολογία, κάτι που κατάφερε

να συνδυάσει στα φιλόδοξα σχέδιά του. 

“Συνήθως οι ουρανοξύστες ανταγωνίζονται σε ύψος,
εγώ ήθελα να ανταγωνίζονται σε ομορφιά, παίζοντας
με την θεατρικότητα και τις μορφές. Έτσι δεν μπο-
ρούσα να μην εμπνευστώ από την θεά της ομορφιάς
και της θεάς της νίκης” είπε σε συνέντευξή του.

«Οι πύργοι με τις Ελληνίδες θεές είναι από τους αγα-
πημένους μου. Όλοι αγαπούν τους Έλληνες θεούς
και ήρωες. Είχα διαβάσει το βιβλίο “Μύθοι και Θρύλοι
της Αρχαίας Ελλάδας” ως παιδί. Ήταν πολύ δημοφι-
λές βιβλίο στη Ρωσία».

Η σύγχρονη Νίκη
της Σαμοθράκης

Αν τύχει και δείτε κάποιο

όχημα να περνά από δίπλα

σας χωρίς οδηγό, μην εκ-

πλαγείτε, είναι η νέα τε-

χνολογία που τείνει να

εφαρμοστεί σε λίγα χρόνια

και στα αυτοκίνητά μας. 

Μια διμοιρία 12 αυτόνο-

μων φορτηγών που μετέ-

φεραν φορτίο, έκανε το

πρώτο της ταξίδι, χωρίς

οδηγό. Τα φορτηγά ταξί-

δεψαν πάνω από χίλια

μιλια στους δρόμους της

Ευρώπης, περνώντας

πολλά σύνορα, με ελάχι-

στη ανθρώπινη βοήθεια.

Τα πλεονεκτήματα των

αυτο-οδηγούμενων οχη-

μάτων έναντι των ανθρώ-

πων είναι πολλά όπως

λένε μεγάλες αυτοβιομη-

χανίες, αφού δεν θα

απαιτούνται πλέον αυτά

τα “ενοχλητικά” διαλείμ-

ματα για φαγητό τουα-

λέτα και ξεκούραση...

Πέραν αυτού όμως θα γί-

νεται και εξοικονόμηση

στη βενζίνη.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Κοιτάζεις το ταβάνι και μιλάς και είναι ψευδοροφή.. Παν-

τού ψέμμα ρε φίλε.

4 Ρε μην είσαι χαζή, είμαι πολύ φλώρος, θα με κάνεις ότι

θέλεις, ψήσου...

4 - Πονάω γιατρέ. - Πού πονάς; - Εδώ 1-0. - 80 ευρώ 1-1.

- Θέλω απόδειξη 2-1. Με απόδειξη 100 ευρώ 2-2. - Είμαι

από την εφορία 3-2. 

Η πρώτη μεταφορά φορτίου
χωρίς οδηγό επετεύχθη

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα

αδέσποτων ζώων που εορτάστηκε

στις 4 Απριλίου, αξίζει να δημοσιο-

ποιήσουμε την παρακάτω είδηση

από την Βραζιλία. 

Η αδέσποτη σκυλίτσα της φωτο-

γραφίας, ψάχνοντας στα σκουπί-

δια το φαγητό της, βρήκε ένα

νεογέννητο μωρό που κάποια αχα-

ρακτήριστη γυναίκα πέταξε αμέ-

σως όταν το γέννησε, αφού είχε

ακόμα πάνω του τον ομφάλιο

λώρο. 

Η σκυλίτσα το πήρε προσεκτικά

στο στόμα της και το εναπόθεσε

στην πόρτα ενός σπιτιού και δεν

σταμάτησε να γαυγίζει μέχρι κά-

ποιος να ανοίξει την πόρτα και να

παραλάβει το νεογέννητο αγο-

ράκι. 

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού έμειναν

άφωνοι. Κάλεσαν στη συνέχεια το

ασθενοφόρο και το μωράκι χαίρει

άκρας υγείας. 

Πιο άνθρωπος κι από άνθρωπο



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  9  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Kυρία Διευθύντρια,

Το θέμα Καθολικής Εκκλησίας και της Βυ-

ζαντινής – Ορθόδοξης Εκκλησίας και παρά-

δοσης στην μακραίωνη ιστορία των

Ελληνοφώνων αδερφών μας στην Καλα-

βρία και την Απουλία είναι μέγα και δεν

μπορούμε τώρα στα πλαίσια μιας επιστο-

λής να το αναπτύξουμε.

Σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι αυτοί κα-

θολικοποιήθησαν βίαια στην Καλαβρία με

προδοσία, όταν ο τελευταίος Κύπριος επί-

σκοπος Ιούλιος Σταυριανός το 1574, ενώ

στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη λει-

τούργησε στην Bova με το Καθολικό

δόγμα. Ο ναός αυτός είναι κλειστός μέχρι

σήμερα και μισογκρεμισμένος.  

Στην Απουλία, στην Καλημέρα, δολοφονή-

θηκε ο τελευταίος Oρθόδοξος παπάς Don

Vito Lefons το 1663 και έκτοτε όλοι οι Ορ-

θόδοξοι ιερείς αντικαθεστάθησαν με Καθο-

λικούς.

Μετά από 500 χρόνια σχεδόν στο Ελληνό-

φωνο χωριό Galliciano έκτισαν μια μικρή

Ορθόδοξη εκκλησία χωρίς παραπέρα επι-

διώξεις,  αλλά ήθελαν να εξάρουν το μεγα-

λείο της Ορθόδοξης πίστης που με νοσταλ-

γία θυμούνται.

Λοιπόν με φανερή απογοήτευση, κάποτε

με οργή, άλλοτε με τρόμο, αμφισβητούν-

τες, αν είναι αλήθεια, οι άνθρωποι αυτοί

μου τηλεφώνησαν για να εκφράσουν τα

συναισθήματά τους γιατί ο Αρχιεπίσκοπος

Ελλάδος αφαίρεσε τον σταυρό του, όταν

πήγε να επισκεφτεί τους Μουσουλμάνους

πρόσφυγες.  Κατέληγαν δε με την επωδό:

«Ποτέ κανένας Πάπας δεν θα το έκανε

αυτό».

Για την προδοσία αυτή και την λυποψυχία

τι πρέπει να τους απαντήσω, γιατί πρέπει

να παρευρεθώ στην εορτή για την Ελλη-

νική γλώσσα στην Ιταλία.  Η 20η Μαϊου

έχει καθιερωθεί ως  «ΜΕΡΑ ΤΟΥ GRICO

ΚΑΙ GRECANICO», ιδιωμάτων της Καλα-

βρίας κα Απουλίας. Παρευρίσκονται δε κα-

θηγητές της Ελληνικής γλώσσας των

Πανεπιστημίων της Σικελίας, Καλαβρίας

και Πούλιας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμη Καθηγήτρια  Παν/μίου Αθηνών

ΕΡΩΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ O tempora, o mores

Στις 24 Φεβρουαρίου με το ΚΑΠΗ Βούλας πήγαμε εκδρομή με

πούλμαν στη Φυλή και στον Άγιο Κυπριανό. Μας συνόδευε μια

κυρία του «κατεστημένου» των ΚΑΠΗ. Δεν ξέρω τί θέση κατέχει.

Της ζήτησα να μιλήσω από το μικρόφωνο για την επικείμενη ομι-

λία μου για την ΗΜΕΡΑ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ, όπως καλώς ή κακώς κα-

θιερώθηκε. Με ύφος τουλάχιστον δέκα καρδιναλίων, μου το

απαγόρευσε. Δεν μίλησα, γιατί σκέφτηκα ότι η καημένη εκδη-

λώνει την her master’s voice.

Αργότερα, στη διπλανή μου κυρία έδωσα μια πρόσκληση. Η

κυρία του «κατεστημένου» το πήρε είδηση, εξεμάνη και ούρ-

λιαξε. «Αυτά κάνεις κάθε φορά, κυρία Λαμπροπούλου, σας είπα

απαγορεύεται».

«Γιατί;» ψέλισα. 

«Σε κανέναν δεν επιτρέπεται, γιατί δεν είναι εκδήλωση του ΚΑΠΗ»,

τόνισε με έμφαση και τόνο που δεν επιδεχόταν αντίρρηση.

Η παιδεία και ο πολιτισμός δεν φιμώνονται, κυρία, δεν απαγο-

ρεύονται. Συνέχισε μετά να με προσβάλλει και να με ταπεινώνει

με τις παρατηρήσεις της. «Διαβάστε, πρώτα, τί λέω, αν είναι πο-

λιτικό, αν είναι προσωπικό, αν ζητούνται χρήματα...»

Γιατί, κυρία, δεν θέλετε μορφωμένους ανθρώπους στα ΚΑΠΗ

και να τους ανεβάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο πνευματικό

και να τους χαρίσουμε γνώσεις και βιβλία δωρεάν; Δεν σας

βολεύουν; Δεν θα μπορείτε να τους καθοδηγείτε; Αστείο μου

φάνηκε, γιατί το ΚΑΠΗ τείνει να εξελιχθεί σε γκέτο.

O tempora, o mores!!

Βούλα Λαμπροπούλου

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

Διαβάσαμε για το Σούπερ

Μάρκετ που άνοιξε στη

γειτονιά μας  και σας ευ-

χαριστούμε για την ανα-

φορά σας, γιατί χάσαμε

τον ύπνο μας, στην κυριο-

λεξία.

Από τις 5 το πρωί ξεκινάει

η φορτοεκφόρτωση, τα

φορτηγά κλείνουν τη

γωνία, δεν μπορούν να

στρίψουν τα λεωφορεία

και τα κορναρίσματα είναι

συνεχή.

Επίσης τα φώτα της φω-

τεινής του ταμπέλας που

καίει μέχρι τα μεσάνυχτα

μας τυφλώνουν, ακόμη και

στην κρεβατοκάμαρά μας.

Γιατί τέτοια υποβάθμιση

στην περιοχή μας;

Πρέπει να σας πω ότι φο-

βόμαστε να μιλήσουμε

γιατί εκτοξεύονται απει-

λές...

Σας παρακαλώ μην αναφέ-

ρετε το όνομά μου.

Ε.Π.

Στο δημοσίευμά μας για το Σούπερ Μάρκετ στην

πλατεία Μπακογιάννη στη Βούλα (2/4/16), όπου με-

ταφέραμε κωδικοποιημένα διαμαρτυρίες κατοίκων

και επαγγελματιών της περιοχής, αναμέναμε ευλό-

γως, αντιδράσεις των ενδιαφερομένων, καλώντας

τους, μάλιστα, να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Στη δεύτερη παράγραφο σημειώναμε ότι «...θα δη-
μοσιεύσουμε ευχαρίστως την απάντηση του δήμου
3Β, καθώς και των ενδιαφερομένων (ιδιοκτήτη του
ακινήτου και του επιχειρηματία)».
Ο μεν δήμος δεν έχει προς το παρόν τουλάχιστον

απαντήσει, ενώ αντιθέτως είχαμε ένα ανώνυμο υβρι-

στικό φαξ κατά άλλων επιχειρηματιών, που “έχουν
μονοπωλήσει και ρουφήξει την περιοχή”, κατά τα λε-

γόμενα του θρασύδειλου ανωνυμογράφου, (που είχε

φροντίσει να αποκρύψει τα στοιχεία αποστολής του

φαξ). Έφτασε μάλιστα να υπενιχθεί, διερωτώμενος,

ότι έχουμε πάρει και ...μίζα! Για την ...ταμπακιέρα,

ούτε λόγος.

Ως γνωστόν, ΔΕΝ δημοσιεύουμε ανώνυμες, συκο-

φαντικές και υβριστικές επιστολές. Η αναφορά στις

“μίζες”, που κάναμε, είναι για ν’ αγανακτήσουν οι

αναγνώστες μας, που μας γνωρίζουν καλά εδώ και

είκοσι, κοντά, χρόνια· ή μήπως σαράντα, αν υπολο-

γίσουμε και την προκάτοχο της ΕΒΔΟΜΗΣ, την “Αδέ-

σμευτη Δημαρχία”.

Αλήθεια οι καταγγέλοντες ή δυσανασχετούντες ή

και οι ικανοποιημένοι - πλην ελαχίστων - έχουν

δώσει καμμιά συνδρομή;

Την 3η Απριλίου, όμως, λάβαμε επώνυμο τηλεομοι-

ότυπο (φαξ) του Θεοφ. Οικονόμου (Νοσηλευτή, Πλ.

Νυμφών), με διαγραμμένα επίσης, τα στοιχεία απο-

στολής - ο οποίος δηλώνει “αγανακτισμένος”, γιατί

δημοσιεύσαμε τις διαμαρτυρίες επαγγελματιών της

περιοχής για παράνομη χρήση ακινήτου, τη στιγμή

που έχει διαπιστώσει, όπως μας δηλώνει, ότι οι...

φρυγανιές στο εν λόγω Σ.Μ. πωλούνται κατά 34%

φθηνότερα, από άλλον πλησίον κατάστημα, όπως και

άλλα προϊόντα, όπως λέει. Καταλήγει δε με κεφα-

λαία γράμματα: «Αυτός είναι ο λόγος της φασαρίας,
κύριε Βενετσάνο, και όχι τα νομικίστικα του κειμέ-
νου»!
Μα εμείς αγαπητέ μου, κύριε, δεν κάναμε έρευνα

αγοράς. Μας δίνετε, πάντως, ωραία ιδέα, όταν θα

έχουμε τη δυνατότητα, να το κάνουμε. Τότε, βέβαια,

θα έχουμε ...αγανακτισμένες διαμαρτυρίες των επι-

χειρηματιών!

Θα ήθελα να σας επισημάνω πάντως ότι η νομιμό-

τητα δεν είναι “νομικίστικα κείμενα”.

Ας πάμε όμως στα πλέον ενδιαφέροντα κείμενα που

μας εστάλησαν κι αυτά με τηλεομοιοτυπία, από τον

ιδιοκτήτη του ακινήτου, Ευγένιο Παπαευγενίου, την

4η και 6η Απριλίου τ.έ., ο οποίος αναφερόμενος στο

δημοσίευμα, μας λέει μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει

κανένα άλλο όνομα εκτός του δικού μου. Μα, εγώ

συνέταξα το δημοσίευμα!

Τα ονόματα των καταγγελόντων τα έχω και είναι στη

διάθεση παντός, κατά νόμον, θιγομένου. Το θέμα μας

όμως δεν είναι τα ονόματα, αλλά τα γεγονότα. Και

στα γεγονότα αναφέρεται ο επιστολογράφος στην

§2 επί λέξει:

«2ον Στο αναφερόμενο έγγραφο αρ. πρωτ. 1684 όλα

τα συμπεράσματα είναι ΛΑΘΟΣ (μπορεί να κρύβουν
κάποια κακόβουλη πράξη, βρίσκεται, υπό έλεγχο).
Το έγγραφο με αρ. πρωτοκόλου 1684, στο οποίο

αναφερόταν το δημοσίευμά μας, κατά το μεγαλύ-

τερο μέρος, είναι επίσημο έγγραφο του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (3Β). Αν τα συμπερά-

σματα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου “είναι

ΛΑΘΟΣ”, όπως ισχυρίζεται ο επιστολογράφος, ΔΕΝ

είναι αρμοδιότητάς μας να το κρίνουμε εμείς.

Στην §3 αναφέρεσθε σε άλλο κατάστημα και συγκε-

κριμένα των Αφων Στεργίου. Προφανώς λοιπόν υφί-

σταται διαμάχη, στην οποία, επιτρέψτε μου να

επισημάνω, ότι δεν είναι σωστό να επιζητείται να εμ-

πλακεί η εφημερίδα, ούτε εγώ βεβαίως. Σας διαβε-

βαιώ ότι από το Σούπερ Μάρκετ του μισθωτή σας

έχω ψωνίσει επανειλημμένα, όπως και από το  Αφών

Στεργίου κ.ά.

Στην § 5 και 6 που ελέγχεται, κ. Παπαευγενίου, το

δημοσίευμά μας ως “κακόβουλη πράξη”, δεν θ’ ανα-

φερθώ στο παρόν για τη δική σας προστασία και διότι

δεν επιθυμώ διαμάχες με τους συμπολίτες μου. Εάν

εσείς επιθυμείτε, να με μηνύσετε· είστε ελεύθερος

να το κάνετε. Είναι αναφέρετο δικαίωμά σας. Για τον

ίδιο λόγο εξάλλου αποφεύγω να δημοσιεύσω και

τους λοιπούς υπαινιγμούς και απειλές σας.

Θα συνιστούσα πραγματικά, εν πνεύματι ομονοίας,

να ξαναδιαβάσετε το κείμενό μου. Να δείτε ποια

είναι δικά μου λόγια κα ποια, εντός εισαγωγικών,

είναι φράσεις εγγράφων. Μην αποσκοπείτε στη φί-

μωση του Τύπου. Θα ήταν προς ζημίαν ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Κώστας Βενετσάνος

Την “κεφαλή μας επί πίνακι” ζητούν θιγόμενοι επιχειρούντες
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Τρανταχτό παρών έδωσαν οι κάτοικοι της περιοχής

της “Κάτω Βούλας”  (Ευρυάλης), οι κατοικούντες

γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στη Βούλα,

την περασμένη Δευτέρα 4/4 στο Δημαρχείο. Αλλά και

από πλευράς των αθλητικών σωματείων ήταν δυνατή

η συμμετοχή καθώς και κάποιοι “κλακαδόροι” του δη-

μάρχου...

Ο λόγος όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο,

είναι οι νέες εγκαταστάσεις  που αποφάσισε να φτιά-

ξει και να διορθώσει παλιές, το δημοτικό συμβούλιο

του δήμου 3Β στις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκα-

ταστάσεις. Αλλαγές που ναι μεν ανακουφίζουν τους

αθλούμενους, αλλά επιβαρύνουν την περιοχή με επι-

πλέον φόρτο, ηχορύπανση και φωτορύπανση.

Ο δήμαρχος ανέπτυξε μία μακρά “έκθεση ιδεών” για

το πως θα φαίνονται οι αλλαγές του ρυμοτομικού

σχεδίου, πως τα ύψη θα “εξαϋλωθούν” και δεν θα

είναι ...ορατά, αφού δίπλα υπάρχουν οι πολυκατοικίες

και γενικά επαναλαμβανόμενος πάρα πολύ συχνά

προσπάθησε να πείσε την τοπική κοινωνία ότι δεν θα

αλλάξει τίποτα, τουναντίον θα εξωραΐσει, αλλά δεν

τα κατάφερε να πείσει.

“Η μισή αλήθεια είναι το χειρότερο ψέμα”, επικαλέ-

στηκε ο δήμαρχος τονίζοντας ότι «δημιουργεί εντυ-
πώσεις από κάποιους έντεχνα. Αυτό που
προσπαθούμε να κάνουμε έχει θετικό πρόσημο για
την περιοχή και για τα παιδιά».

Mε το ίδιο επιχείρημα του ανταπάντησαν και περίοι-

κοι.

Γεγονός που δεν αμφισβήτησε κανένας εκ των πα-

ρόντων στη συνάντηση, είναι ότι οι αθλητικές εγκα-

ταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες και πρέπει να

αλλάξουν, με τη διαφορά ότι η δημοτική αρχή θέλει

να αλλάξει τις παρούσες με προσθήκες και σε μήκη

και σε ύψη, ενώ οι πολίτες ζητούν εξωραϊσμό των πα-

ρόντων εγκαταστάσεων και νέες αθλητικές εγκατα-

στάσεις σε άλλον χώρο.

Στο χώρο αυτόν δραστηριοποιούνται τρεις αθλητικοί

σύλλογοι (Αρης, Πρωτέας, Θέτις) και αθλούνται παι-

διά μόνο μέσα από έναν εκ των τριών συλλόγων.

Η διαβούλευση έληξε άκαρπη, αφού και οι δύο πλευ-

ρές δεν έδειξαν διάθεση υπαναχώρησης.

Οι κάτοικοι δεν θέλουν επέκταση των εγκαταστά-

σεων και όπως είπαν θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Ο δε δήμαρχος τονίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή

και συνεχίζει τα έργα, διότι όπως είχαμε γράψει και

στο προηγούμενο φύλλο, έχει ξεκινήσει τα έργα στο

πάνω μέρος του γηπέδου δημιουργώντας γήπεδα

τένις.

Από την πλευρά των κατοίκων ακούστηκαν ότι:

Ενοχλούν τα ύψη που ανεβαίνουν στα δέκα μέτρα, η αλ-

λαγή του ρυμοτομικού για να επεκταθεί ένθεν και ένθεν

στα τερέν το γήπεδο κατά 2,5 μέτρα, το σκέπαστρο των

κερκίδων, το κυλικείο στο πανωσήκωμα και πολλά άλλα βέ-

βαια γιατί ένα γήπεδο φέρνει ιδιαίτερο φόρτο στην περιοχή

(αυτοκίνητα, φασαρία). Εκείνο δε που διαβλέπουν, όπως

ελέχθη, είναι ότι με τις αλλαγές που θα γίνουν προσβλέ-

πουν να φέρουν μεγάλες ομάδες στην περιοχή.

Εκ μέρους των κατοίκων μίλησε ο Νίκος Αλεξόπουλος, ο

οποίος υπενθύμισε στο δήμαρχο το προεκλογικό του πρό-

γραμμα, όπου δεσμεύεται ότι στον πρώτο χρόνο θα γίνει

ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη του Αθλητισμού.

Οτι θα διεκδικήσει τις εγκαταστάσεις της Αεροπορίας  για

πολυδύναμο αθλητικό κέντρο.

Ότι στη Λεωφ. Βουλιαγμένης θα ανεγερθεί το κλειστό Κο-

λυμβητήριο και δημιουργία ανοιχτών γηπέδων.

Οτι η Β’ πλαζ και το Κάμπινγκ θα μετατραπούν σε πρότυπα

αθλητικά κέντρα.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του ζήτησε να άρει την

απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Να μην επωμιστεί η ίδια γειτονιά το θόρυβο. Δεν μπορεί
να βάζουμε τετραπλά τζάμια για να μην ακούμε το θόρυβο.
Να μη μπορούμε να βγούμε στη βεράντα μας να πιούμε
έναν καφέ γιατί μας τυφλώνουν τα φώτα» ανέφερε περί-

οικος.

O Δημήτρης Καρούσης (κάτοικος) επεσήμανε στο δήμαρχο

ότι προσπάθησε να εξωραΐσει το θέμα λέγοντας κάποιες

ανακρίβιες.

Και εξήγησε ότι η περιοχή ήταν κομμένη οικόπεδα (πολεο-

δομημένη) από τη δεκαετία του 30 και επομένως θα εκα-

τοικείτο και ότι  σπίτια υπήρχαν πολύ πριν γίνει το γήπεδο.

Οταν αγοράσαμε, τα σπίτια μας εκεί βλέπανε ένα πάρκο.

Έτσι ήταν το σχέδιο της πόλης το οποίο έχει καταπατηθεί

βάναυσα σήμερα. Και θέλετε να συνεχίσει να καταπατείται.

Και όταν έγινε το γήπεδο για να αθληθούν τα παιδιά, με τη

σιωπηρή συναίνεσή τους έγινε κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν

υπήρχε κάτι άλλο. Σήμερα όμως έχουν αλλάξει τα στοιχεία.

Και θα πρέπει να αναλογιστεί την κοινωνική συνεισφορά

που έχει προσφέρει το τετράγωνο των περιοίκων στο Δήμο

αυτό της Βούλας. 

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει όραμα στη δημοτική

αρχή για το κέντρο της Βούλας. Για μια καλύτερη πόλη για

μια πιο όμορφη πόλη.

Η όχληση είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί συσωρεύθηκαν κι

άλλα. Ποδηλατόδρομος, που δεν πατάει ποτέ ποδήλατο

που στένεψε όμως το δρόμο. Κατά τις ώρες των προπονή-

σεων δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης και δεν έχουν που

να βάλουν τα αυτοκίνητά τους. 

Τα πεύκα που κόβετε έχουν μία ζωή 65 χρόνων. Κάτι που

δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε. 

Ο,τι είναι να γίνει να γίνει με τη συναίνεση των κατοίκων

και όχι αυθαίρετα. Και προσέξτε μη φέρουμε τη Λεωφόρο

Αλεξάνδρας στη Βούλα, κατέληξε.

Ο εκπρόσωπος της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης

Δόγκας, υπενθύμισε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της

συγκεκριμένη περιοχής ήταν πρότυπο και εκεί υπήρχε ένα

άλσος, που ήταν το χαρακτηριστικό της. Σήμερα κόβονται

δέντρα και σηκώνονται ύψη.  «Δεν υπάρχει όραμα» επεσή-

μανε στο δήμαρχο και τον κατηγόρησε  ότι στο προεκλο-

γικό του πρόγραμμα αναφέρει πως δεν θα προχωρήσει σε

καμία αλλαγή συντελεστή δόμησης. «Είναι μια ένδειξη της
δημοτικής αρχής για το τι θέλει να κάνει και σε άλλα ση-
μεία» τόνισε.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κιούκης χαρακτήρισε

τη Βούλα “λεηλατημένη πόλη” και σημείωσε: «Δεν υπήρ-
ξαν χώροι για σχολεία, για άθληση για πλατείες.
Και οι αθλητές και οι περίοικοι αγωνίζονται για ποιότητα
ζωής. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν απέναντι. Υπάρχει ο χώρος
στην οδό Προόδου για άθληση. Θα μπορούσε ν’ απαλοτριω-

Άκαρπη η διαβούλευση για τις αθλητικές
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Όχι άλλο τσιμέντο στο 

κεντρικό πάρκο Βούλας!

Ανοιχτή Επιστολή προς το Δή-
μαρχο και τα μέλη του Δ.Σ.

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, η Βούλα από ιδρύσεώς της έχει

ένα κεντρικό κοινόχρηστο πάρκο100 στρεμ. πε-

ρίπου, ένα πάρκο που εκτός άλλων χαρακτηρίζει

την φυσιογνωμία της πόλης ως κηπούπολης. Από

την αρχή της 10ετίας του ‘60 και μέχρι σήμερα

με συνεχείς έωλες παρεμβάσεις που αποφασί-

στηκαν από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές, αλ-

λοιώθηκε η μορφή του πάρκου, ενώ η επιφάνειά

του έχει δυστυχώς μειωθεί κατά 50% περίπου.

Με δυσάρεστη έκπληξη και μεγάλη απογοήτευση

λάβαμε γνώση της υπ΄αρ.727/08.12.15 απόφα-

σης του Δ.Σ. του Δήμου, σύμφωνα με την οποία

προβλέπονται απαράδεκτες ρυμοτομικές, χωρο-

ταξικές και δομικές παρεμβάσεις στο χώρο του

πάρκου, όπως μεταξύ άλλων: η δημιουργία τριών

δομούμενων χώρων για την κατασκευή κλει-

στού γυμναστηρίου και νέων κερκίδων με στέγα-

στρο, ο διπλασιασμός του συντελεστή δόμησης,

ο υπερδιπλασιασμός του μέγιστου ύψους δόμη-

σης, η δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινή-

των καθώς και η μείωση του πλάτους δύο

δρόμων. Σημειωτέον ότι, εκτός από την απουσία

περιβαλλοντικής μελέτης(!), στο τοπογραφικό

διάγραμμα, προβλέπονται:

συνολική επιφάνεια αθλητικών χώρων 13.900

μ2(!) και δομούμενες επιφάνειες 3.329 μ2(!).

Και όλα αυτά στο κέντρο της κηπούπολής μας!

Οι κατασκευές αυτές είναι αντίθετες με τον χα-

ρακτήρα της πόλης, περιορίζουν και άλλο το

πάρκο, υποβαθμίζουν και άλλο την ήδη υποβαθ-

μισμένη ποιότητα ζωής όσων δημοτών γειτνιά-

ζουν με το πάρκο, δηλ. αντί το πάρκο να

αποτελεί ένα πλεονεκτικό στοιχείο για την πόλη

και τους κατοίκους, έχει εξελιχθεί σε ένα μαρτυ-

ρικό παράγοντα, ενώ ταυτόχρονα – για μια

ακόμη φορά - δεν λύνουν το διαχρονικά λιμνάζον

πρόβλημα της αθλητικής υποδομής της Βούλας.

Ως γονείς και εμείς, που και τα δικά μας παιδιά

αθλούνται, γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε από-

λυτα τη σημασία του αθλητισμού για τους κατοί-

κους (ειδικά για τα παιδιά) της πόλης μας, σε

έναν χώρο σωστό, ασφαλή και επαρκή,

Ζητούμε

Να ανακληθεί η απόφαση 727/08.12.2015, να με-

λετηθεί σοβαρή και οριστική λύση στο θέμα της

αθλητικής υποδομής της Βούλας, να χωροθετη-

θούν άμεσα επιτέλους νέες δημοτικές αθλητικές

εγκαταστάσεις και να κατασκευασθούν μέσα σε

σύντομο χρονικό διάστημα, εί δυνατόν και πριν

από το τέλος της παρούσας διοικητικής περιό-

δου.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμβάλλουν στην

επίτευξη αυτού τού στόχου.

ΒΟΥΛΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 

ΟΙ ΠΕΡΙΟΙΚΟ

θεί ο χώρος που είναι εκτός σχεδίου και
να γίνουν όλα.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπο-
ρούν να γίνουν αυτά.
Είναι τυχαίο ότι τις τύχες της πόλης
διαχειρίζονται άνθρωποι με οικονομικά
και κτηματικά συμφέροντα; Με αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) προστατεύθηκε η πόλη. Να στρέ-
ψουμε την προσοχή μας σε άλλους χώ-
ρους, κατέληξε.

Ο πρόεδρος του Αρη Βούλας και βετε-

ράνος αθλητής Σταύρος Πλακαντωνά-

κης, φανερά συγκινημένος περιέγραψε

αυτά που έχει ανάγκη να αποκτήσει η

αθλητική κοινότητα. «Είμαι ιδιαίτερα
συγκινημένος γιατί ένα όνειρο από
τότε που είμαστε παιδιά, - τώρα είμα-
στε βετεράνοι - υλοποιείται».
Ο πολλών κυπέλων και νικηφόρων αγώ-

νων αθλητής Νίκος Γεωργόπουλος

έκανε μία ενδιαφέρουσα πρόταση: Να

γίνονται οι αγώνες στο ολυμπιακών

διαστάσεων γήπεδο της Βάρης και να

μείνει στη Βούλα μόνο η προπονητική

διαδικασία, με κάποια “λίφτινγ” που θέ-

λουν οι εγκαταστάσεις.

Ο Στέλιος Γκίκας μιλώντας εξ’ ονόμα-

τος μερικών Συλλόγων σημείωσε να γί-

νουν τα αποδυτήρια και οι τουαλέτες

και να παγώσει όλο το άλλο θέμα.

Ο πρόεδρος του Πρωτέα, Χρ. Βασιλει-

άδης σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται την

όχληση που έχουν οι κάτοικοι, αλλά

εκεί αθλούνται 800 παιδιά...

Ο δημοτικός σύμβουλος Θ. Ματόπου-

λος της Ρι.Κι.π. δήλωσε ότι: «ως Ριζο-
σπαστική Κίνηση Πολιτών 3Β κρίναμε
ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι υποδομές
για να λειτουργήσουν σωστά οι αθλητι-
κοί χώροι, γιατί αλλιώς θα κλείσουν και
θα μείνει αθλητικό πάρκο για να
αθλούνται κάποιοι ανεξέλεγκτα, χωρίς
στόχο...

Ο διατελέσας επί σειρά ετών δημοτικός

σύμβουλος και μηχανικός Πέτρος Θα-

νόπουλος, τόνισε: Η πόλη εξαρτάται
από τους κοινόχρηστους χώρους. Η
πόλη είναι μία από τις τέσσερις στην
Ελλάδα που έχει χαρακτηριστεί Κηπού-
πολη.

Τα πάρκα είναι δασικές εκτάσεις. Υπάρ-
χει νομολογία που δεν ξεπερνιέται, ότι η
Βούλα είναι πόλη αποκλειστικής κατοι-
κίας. Εάν προσφύγουν οι κάτοικοι και
φτάσει στο ΣτΕ μπορεί να το κερδίσουν.
Ας περιοριστούμε στο υπάρχον για την
άθληση. Μέχρι τώρα ήταν μια κατά-
σταση προσωρινή, ενώ τώρα παγιοποι-

είται».

Εκ μέρους των Συλλόγων διάβασε ανα-

κοίνωση ο Στέλιος Γκίκας, με την οποία

προτείνουν να αναβαθμιστούν οι απα-

ραίτητες εγκαταστάσεις (τουαλέτες,

αποδυτήρια) και να αναζητηθούν άλλοι

χώροι δημιουργίας αθλητικού κέντρου.

Η Αννα Σκουλούδη αναφέρθηκε σε

απόφαση του προηγούμενου δημοτικού

συμβουλίου, παραμονές των εκλογών,

με δήμαρχο τον Σπύρο Πανά, που οριο-

θετηθεί το ρέμα, και τον υπόλοιπο

χώρο αποδίδει  στο σχολείο. 

Αυτή την απόφαση να εφαρμόσετε.

Kαι συνέχισε. Ναι, στον αθλητισμό των
παιδιών, όχι σε υπερτοπικού χαρακτήρα
με μεγάλες ομάδες. Δεν συμφέρει κα-
νέναν στην πόλη.
Εμείς ως Σύλλογοι ζητάμε χωροθετη-
μένο αθλητικό κέντρο που θα διασφα-
λίζεται η άθληση των παιδιών αλλά και
η ποιότητα ζωής των περιοίκων.

Απάντησε και στον δήμαρχο, για τα

απαξιωτικά λόγια του, προς τους Συλ-

λόγους, ότι προεκλογικά μας φωνάζατε
και σας ήμασταν χρήσιμοι, σήμερα εί-
μαστε ...σφραγίδες!

Ενοχλημένος έκλεισε τη διαβούλευση

ο δήμαρχος σημειώνοντας:  «Λυπάμαι
αλλά σήμερα είναι μία μη παραγωγική
διαβούλευση. Ερχεστε με μία στείρα
άρνηση, “δεν θέλουμε τίποτα”. Για να
μπορέσουμε να βρούμε τους κοινούς
στόχους δεν βοηθάτε.
Τα γήπεδα που κατασκευάζονται σή-
μερα είναι εγκεκριμένα με το ήδη υπάρ-
χον ρυμοτομικό και δεν χρειάζονται
άδεια. Αυτό που πάμε να κάνουμε σή-
μερα, δέχομαι ότι δεν βελτιώνει την
ήδη επιβαρυμένη σας κατάσταση». 

Αννα Μπουζιάνη

Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Παλλήνης, την Τρίτη το

βράδυ 5 Απριλίου 2016, διαπιστώθηκε ο θάνατος μιας γάτας

από φόλα στην οδό Ξάνθου 31 στο Γέρακα.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 το πρωί, βρέθηκε αδέσποτος

σκύλος νεκρός από

φόλα, στην συμβολή

των οδών Επαμει-

νώνδα και Οδυσσέα

στο Γέρακα.

Μετά από επώνυμες

καταγγελίες κατοί-

κων του Γέρακα, ο

Δήμος Παλλήνης

έχει επιληφθεί του

θέματος το οποίο

διερευνά σε συνεργασία με το Αστυνομική Τμήμα Γέρακα.

Στόχος είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών που

εγκληματούν κατά των ζώων, αλλά και να οδηγηθούν στην

Δικαιοσύνη.

Γι αυτό απαιτείτε συλλογική προσπάθεια από όλους τους εμ-

πλεκόμενους φορείς (Δήμος, Αστυνομία, ενεργούς πολίτες)

για την ευαισθητοποίηση, την υπόδειξη και την σύλληψη των

δραστών.

Καλούμε όποιον γνωρίζει κάτι γύρω από τις δύο αυτές δο-

λοφονίες των ζώων, να απευθυνθεί στο Δήμο Παλλήνης (210

6604624) ή στο ΑΤ Γέρακα (210 6615900), για να βοηθήσουν

στην εξιχνίαση των υποθέσεων. 

Μόλις προχθές, 4 Απριλίου, ήταν η Ημέρα των αδέσποτων

Ζώων. Και για να δείτε τι σημαίνει ζώο, γιατί κακώς βρίζουμε

τους ανθρώπους με την λέξη ζώο, διαβάστε στη σελίδα 10!

εγκαταστάσεις Βούλας

Οργή, από τη Δημοτική Αρχή Παλλήνης, 

για τις φόλες σε ζώα στο Γέρακα
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«Ἀγχιβασίην»*
(Ηράκλειτος, 540-480, Fragment 122)

(= να προσεγγίζουμε, πάντα, όλα τα θέματα με αμφισβήτηση)

«Καθ᾽ὅ,τι ἄν αὐτοῦ (= τοῦ κοινοῦ λόγου) τῆς µνήµης
κοινωνήσωµεν, ἀληθεύοµεν, ἅ δέ ἄν ἰδιάσωµεν, ψευ-
δόµεθα»

(Ηράκλειτος, 540-480, Testimonia, Fragment 38)

(= σε οποιαδήποτε εκδήλωση της ζωής μας, όταν επικοινω-

νούμε αναφερόμενοι στην κοινή λογική, λέμε την αλήθεια,

όταν όμως ασχολούμεθα μόνο με τα προσωπικά μας ζητήματα

/ υποθέσεις, λέμε ψέματα).

σχόλιο: όσα μοιραζόμαστε με τους άλλους., όσα κουβεντιά-

ζουμε, συναναστρεφόμαστε είναι αληθινά και εμείς είμαστε

αληθινοί. Όταν κλεινόμαστε στον εαυτό μας και βλέπουμε

μόνο τον εαυτό μας και τίποτα άλλο, τότε είμαστε ψεύτικοι,

ό,τι λέμε είναι ψέμα. Η αλήθεια πηγάζει από την επι-κοινωνία,

μέσω της κοινής λογικής και της κοινής γλώσσας, από την ενό-

τητα, από την έξοδο από τον εαυτό μας, την απαλλαγή από

την εσωστρέφειά μας.

«τούς καθεύδοντας, οἶµαι, ὁ Ἡράκλειτος ἐργάτας
εἶναι λέγει καί συνεργούς τῶν ἐν τῷ κόσµῳ γινοµέ-
νων»

(Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος, 121-180, “Τα εις εαυτόν”, βιβλ. 6, 42)

(= τους κοιμισμένους - απαθείς - “ψυγμένους” - τους ονομάζει

ο Ηράκλειτος, εργάτες και συνεργούς όσων συμβαίνουν στον

κόσμο).

«τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καί κοινόν κόσµον εἶναι, τῶν
δέ κοιµωµένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσθαι»

(Πλούταρχος, 50-120, ‘Περί δεισιδαιμονίας”, 166c)

(= για τους ξυπνητούς “ψαγμένους”, ο κόσμος είναι ένας και

κοινός, ενώ ο καθένας από τους κοιμισμένους καταφεύγει /

κλείνεται στον δικό του κόσμο).

«οὐ γάρ φρονέουσι τοιαῦτα πολλοί, ὁκόσοι ἐγκυ-
ρεῦσιν, οὐδέ µαθόντες γινώσκουσιν, ἑωυτοῖσι δέ δο-
κέουσι».

(Ηράκλειτος, 540-480, Fragment 17)

(= γιατί αυτά - που αποκαλύπτει ο λόγος - δεν τα καταλαβαί-

νουν  / αντιλαμβάνονται οι πολλοί. Όσοι τα συναντούν, ούτε

τα καταλαβαίνουν όταν τους τα διδάξουν άλλοι, έχουν την εν-

τύπωση όμως ότι τα κατάλαβαν).

«Ἄνθρωποι κακοί ἀληθινῶν ἀντίδικοι»
(Ηράκλειτος, 540-480, Fragment 133)

(= οι φαύλοι και προκατειλημμένοι άνθρωποι είναι αντίπαλοι

των ανθρώπων που εμφορούνται από την αλήθεια).

“ΤΙΣ Ο ΠΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΘΕΟΣ”
«SAPERΕ AUDE!» (= ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ!)

(Οράτιος, 65-8, Λατίνος Λυρικός Ποιητής)

Συνεχίζεται το κείμενο - απόσπασμα από το έργο «Συμπο-

σιακά Προβλήματα», 671C 4-672C4 του Πλουτάρχου.

οἶμαι δὲ καὶ τὴν τῶν σαββάτων ἑορτὴν μὴ παντάπασιν
ἀπροσδιόνυσον εἶναι· Σάβους γὰρ καὶ νῦν ἔτι πολλοὶ
τοὺς Βάκχους καλοῦσιν καὶ ταύτην ἀφιᾶσι τὴν φωνὴν
ὅταν ὀργιάζωσι τῷ θεῷ, οὗ πίστωσιν ἔστι δήπου καὶ παρὰ
Δημοσθένους (18, 260 ) λαβεῖν καὶ παρὰ Μενάνδρου (fr.
1060), καὶ οὐκ ἀπὸ τρόπου τις ἂν φαίη τοὔνομα πε-
ποιῆσθαι πρός τινα σόβησιν, ἣ κατέχει τοὺς βακχεύοντας·
αὐτοὶ δὲ τῷ λόγῳ μαρτυροῦσιν, ὅταν σάββατα τελῶσι,
μάλιστα μὲν πίνειν καὶ οἰνοῦσθαι παρακαλοῦντες ἀλλή-
λους, ὅταν δὲ κωλύῃ τι μεῖζον, ἀπογεύεσθαί γε πάντως
ἀκράτου νομίζοντες. καὶ ταῦτα μὲν εἰκότα φαίη τις ἂν
εἶναι· κατὰ κράτος δὲ τοὺς ἐναντίους πρῶτον μὲν ὁ
ἀρχιερεὺς ἐλέγχει, μιτρηφόρος τε προϊὼν ἐν ταῖς ἑορ-
ταῖς καὶ νεβρίδα χρυσόπαστον ἐνημμένος, χιτῶνα δὲ πο-

δήρη φορῶν καὶ κοθόρνους, κώδωνες δὲ πολλοὶ
κατακρέμανται τῆς ἐσθῆτος, ὑποκομποῦντες ἐν τῷ βαδί-
ζειν, ὡς καὶ παρ᾽ ἡμῖν· ψόφοις δὲ χρῶνται περὶ τὰ νυ-
κτέλια, καὶ χαλκοκρότους τὰς τοῦ θεοῦ τιθήνας
προσαγορεύουσιν· καὶ ὁ δεικνύμενος ἐν τοῖς (…) ἐναντί-
οις τοῦ νεὼ θύρσος ἐντετυπωμένος καὶ τύμπανα· ταῦτα
γὰρ οὐδενὶ δήπουθεν ἄλλῳ θεῶν ἢ Διονύσῳ προσῆκεν.
ἔτι τοίνυν μέλι μὲν οὐ προσφέρουσι ταῖς ἱερουργίαις, ὅτι
δοκεῖ φθείρειν τὸν οἶνον κεραννύμενον καὶ τοῦτ᾽ ἦν
σπονδὴ καὶ μέθυ, πρὶν ἄμπελον φανῆναι· καὶ μέχρι νῦν
τῶν τε βαρβάρων οἱ μὴ ποιοῦντες οἶνον μελίτειον πίνου-
σιν, ὑποφαρμάσσοντες τὴν γλυκύτητα οἰνώδεσι ῥίζαις καὶ
αὐστηραῖς, Ἕλληνές τε νηφάλια ταὐτὰ καὶ μελίσπονδα
θύουσιν, ὡς ἀντίθετον φύσιν μάλιστα τοῦ μέλιτος πρὸς
τὸν οἶνον ἔχοντος. ὅτι δὲ τοῦτο νομίζουσι, κἀκεῖνο ση-
μεῖον οὐ μικρόν ἐστι, τὸ πολλῶν τιμωριῶν οὐσῶν παρ᾽
αὐτοῖς μίαν εἶναι μάλιστα διαβεβλημένην, τὴν οἴνου τοὺς
κολαζομένους ἀπείργουσαν, ὅσον ἂν τάξῃ χρόνον ὁ κύ-
ριος τῆς κολάσεως·

Αλλά και η εορτή των Σαββάτων δεν είναι θαρρώ τελείως

άσχετη με τον Διόνυσο, διότι ακόμα και σήμερα πολλοί

αποκαλούν τους Βάκχους, Σάβους και αυτή είναι η φωνή

τους, όταν τελούν τις οργιαστικές τελετές προς τιμήν του

θεού, κάτι για το οποίο μπορεί να βρει επιβεβαίωση στο

Δημοσθένη και στον Μένανδρο και δεν θα ήταν άστοχο

να πει κανείς ότι το όνομα είναι κατασκευασμένο από ένα

είδος παράκρουσης, που κατέχει τους βακχεύοντες.

Οι ίδιοι, εξάλλου, μαρτυρούν υπέρ της παράδοσης αυτής,

όταν εορτάζουν τα Σάββατα, όπου κυρίως καλεί ο ένας

τον άλλον να πίνει και να μεθάει, και έχουν έθιμο, όταν

τους εμποδίζει κάποια ανώτερη βία, να γεύονται τουλάχι-

στον σε κάθε περίπτωση οίνο άκρατο.

Αυτά βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς πως δεν είναι

παρά πιθανοφανή. Ισχυρότατη διάψευση όμως για όσους

έχουν αντίθετη γνώμη είναι ο αρχιερέας, ο οποίος πηγαί-

νει μπροστά στις εορτές φορώντας μίτρα, τυλιγμένος

μέσα σε χρυσοποίκιλτο δέρμα ελαφιού (νεβρίδα χρυσό-

παστον), φορώντας ποδήρη χιτώνα και κοθόρνους, ενώ

πολλά κουδουνάκια κρέμονται από τα ρούχα του, που

ηχούν όταν βαδίζει, όπως ακριβώς και σε μας· παράγονται

επίσης θόρυβοι κατά τα νυκτέλια και ονομάζονται χαλκό-

κροτοι, οι παραμάνες τροφοί του Θεού· αλλά και ο σκαλι-

σμένος θύρσος που βλέπουμε στα πλάγια του Ναού και

τα τύμπανα, τα οποία βεβαίως δεν ταιριάζουν σε κανέναν

άλλον από τους θεούς περισσότερο παρά μόνο στον Διό-

νυσο.

Επίσης δεν κάνουν βεβαίως προσφορές με μέλι στις ιε-

ρουργίες, επειδή θεωρείται ότι καταστρέφει τον οίνο ανα-

κατεμένο μαζί του, αλλά αυτό εχρησιμοποιείτο στις

σπονδές ως ποτό, προτού φανεί το αμπέλι.

Επίσης, μέχρι σήμερα όσοι από τους βαρβάρους δεν φτιά-

χνουν οίνο πίνουν υδρόμελι, μειώνοντας τη γλυκύτητά

του με ρίζες που έχουν την στυφή γεύση του οίνου, ενώ

οι Έλληνες το ίδιο αυτό μείγμα προσφέρουν ως νηφάλιες

σπονδές και μελίσπονδα (νερό, γάλα και μέλι), επειδή θε-

ωρούν ότι η φύση του μελιού είναι κατ’ εξοχήν αντίθετη

προς τον οίνο.

Για το ότι αυτό πιστεύουν (οι Ιουδαίοι), ενδεικτικό σημείο,

όχι ασήμαντο είναι και το ότι ανάμεσα στις πολλές τιμω-

ρίες που εφαρμόζουν μία είναι κυρίως η πιο ατιμωτική, η

οποία απαγορεύει στους τιμωρούμενους να πίνουν οίνο

για όσο χρόνο ορίσει αυτός που επιβάλλει την τιμωρία

τους.

Όλως περιέργως αλλά καθ’ όλα εσκεμμένως διακόπτεται

απότομα το κείμενο σαν ένα “αόρατο χέρι” να μεσολά-

βησε και να έσβησε την “αποκαλυπτική” συνέχεια...

Γιατί η Αλήθεια δύσκολα υποφέρεται, αν δεν έχετε εξοι-

κειωθεί καλά μαζί της, αλλά αξίζει να υποφέρουμε προ-

κειμένου να την αποκαλύψουμε. Η Αλήθεια είναι μία.
Μόνο οι δρόμοι που οδηγούν σ’ αυτήν είναι διάφοροι.
Κι όπως έλεγε ο εθνομάρτυρας Ρήγας Φεραίος (1757-

1798): «όταν παραστήση κανείς γυμνήν την ΑΛΗΘΕΙΑΝ,
φαίνεται σκληρός και ανυπόφερτος. Είναι όμως τω όντι
επωφελής».

Ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς ή Φίλων ο Ιουδαίος, (20 π.Χ. -

45μ.Χ.) αποκαλούσε την εορτήν, “εορτή μεγίστη”. Και ο

Φλάβιος Ιώσηπος (37 - 100) την αποκαλούσε “εορτή αγιω-
τάτη και μεγίστη”.
Είναι δυστυχία μεγάλη και απογοήτευση πικρή, σήμερα οι

Έλληνες μαθητές να μη διδάσκονται και να μη γνωρίζουν

τον ιστορικό Πλούταρχο, αλλά να ξέρουν πολύ καλά τον

τραγουδιστή Γ. Πλούταρχο!

Διαβάστε Πλούταρχο για να μπορείτε να άρχετε του

πλούτου και να εμ-πλουτίσετε τις γνώσεις σας. Σας τον

συνιστούμε ανεπιφύλακτα.

Μόνο η ελληνική κοσμοαντίληψη μέσω της Αρχαιοελλη-

νικής Γραμματείας είναι αυτή που παρέχει μια διαφανή,

πλέρια και έγκυρη καταγραφή της πραγματικότητας και

μας δίνει απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα προβλήματα

που μας απασχολούν, χωρίς δογματισμούς, αφορισμούς,

αναθεματισμούς, εξαναγκασμούς, ποινές και κατάρες. Ας

την μελετήσουμε λοιπόν χωρίς να αποσπούμε την προ-

σοχή μας σε άλλες παραδόσεις, διδασκαλίες που δεν συ-

νάδουν με το συλλογικό ασυνείδητο, τη νοοτροπία, την

ψυχοσύνθεση και τον πολιτισμό των Ελλήνων.

Όπως διακήρυσσε και ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943),

«όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο πλέρια
όσο και πιο πολύ αγαπάς, και πιο πολύ γνωρίζεις» (“Το

αεροπλάνο” Βωμοί).

――――――
* Ἡρακλειτισµοῦ = φιλοσοφική θεωρία - αντίληψη του Ηρακλεί-

του, θεμελιωτή του διαλεκτικού υλισμού. Αρχή των πάντων το “αεί-

ζωον πυρ” και ότι τα πάντα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και

μεταβολή (τα πάντα ρει)

* Παρμενιδισμός = φιλοσοφική θεωρία - αντίληψη του Παρμενίδη,

540-470. Στο φιλοσοφικό του διάλογο “Παρμενίδης” ο Πλάτων τον

διαχωρίζει από τον Ηράκλειτο, ως φιλόσοφο του “είναι” από τον

φιλόσοφο του “γίγνεσθαι”.

Ἀγχιβασίην = αγχιβατείν = αμφισβητείν

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος στο 2ο ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἡρακλειτισµοῦ*, Κινησιο-

κρατίας & Φωτεινότητος
ἄρχεσθαι  &

Παρµενιδισµοῦ*, Στασιο-
κρατίας & Σκοτεινότητος

παύεσθαι

Ο φιλόσοφος του ΕΙΝΑΙ και ο φιλόσοφος του ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, οι μα-

θητές του Εσπερινού Γυμνασίου,  στα

πλαίσια διδακτικής επίσκεψης, επισκέφτη-

καν το Μουσείο της Ακρόπολης. 

Το μουσείο είναι εντυπωσιακό στην αρχι-

τεκτονική του καθώς και στον σχεδιασμό

και την παρουσίαση των εκθεμάτων, τόσο

των αρχαίων όσο και των σύγχρονων αν-

τιγραφών αυτών που λείπουν.

Ο τρόπος έκθεσης των αγαλμάτων είναι

μοναδικός, καθώς επιτρέπει στους επι-

σκέπτες να κυκλοφορούν ανάμεσά τους.

Οι Καρυάτιδες, οι πιο αγαπημένες κόρες,

συγκέντρωσαν το θαυμασμό όλων. Η πε-

ριήγησή ολοκληρώθηκε στην αίθουσα των

μαρμάρων του Παρθενώνα.

Οι εντυπώσεις όλων ήταν άριστες!

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Λαυρίου ξεκίνησε να

λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2015. 

Απευθύνεται σε εργαζόμενους ή άνεργους

άνω των 14 ετών. Η διάρκεια των σπουδών

είναι τρία χρόνια και το απολυτήριο που πα-

ρέχει είναι ισοδύναμο με αυτό των ημερή-

σιων Γυμνασίων. Οι μαθητές μπορούν να

συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο,

ημερήσιο ή εσπερινό, γενικό ή τεχνικό.

Στο σχολείο λειτουργούν δύο τμήματα της

Α’  τάξης και ένα της Β’. Από την επόμενη

σχολική χρονιά  θα λειτουργούν και οι τρεις

τάξεις του Γυμνασίου.  Το σχολείο στεγά-

ζεται στο χώρο του 1ου Γυμνάσιου Λαυρίου

και λειτουργεί καθημερινά 5-9μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2292 025639

ή επισκεφτείτε μας καθημερινά 5-9μ.μ.  

mail@gym-esp-lavriou.att.sch.gr

Εσπερινό Γυμνάσιο Λαυρίου: Μια επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης…

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   //    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σταύρος Τζιβιτζής, Τηλ.: 22943.21033-21035, Φαξ : 22940 23481
Email : stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΡΟΫΠ: 243.663,00 € ΜΕ Φ.Π.Α   //    Α.Π.: 2779/6.4.2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:
Α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης
έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% και η συνολική προϋπο-
λογιζόμενη δαπάνη  είναι διακόσια σαράντα τρεις χιλιάδες και εξακόσια εξήντα τρία ευρώ  (243.663,00 €) συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου των Ν.Π.Δ.Δ και
των Σχολικών Επιτροπών του υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και των φορέων
του για το έτος 2016. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθε-
σμία πενήντα δύο ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Δια-
κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΦΕΚ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 6/4/2016 6/4/2016 ΕΩΣ 9/4/2016 19/5/2016
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 10:00 Π.Μ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις με
όποια τροποποίηση αυτές ισχύουν σήμερα:

1. Το Π.Δ. 60/2007
2.Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημο-
σίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4.Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
5.Τον Ν. 3852/2010 
6.Τον Ν. 3886/2010 
7.Τον Ν. 3548/2007
8.Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
9.Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της
13ης/12/2013
10.Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί
εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποι-
ούνται με την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σε

συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 
11.Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με
το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ.
240/Α/12-12-12)
12.Τον Ν. 2362/1995
13.Το Π.Δ. 113/2010
14.Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
15.Την Υ.Α. Π1/2390/2013
16.Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
17.Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγου-
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.981,00 Ευρώ, εφ’
όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών
(κ. Τζιβιτζή Σταύρο) οδός Αραφηνίδων Αλών 12 και στα τηλέφωνα 2294321033 - 2294321035 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 7/4/2016
Αρ. πρωτ.:296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης, ως φορέας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων Μαζι-
κού Αθλητισμού, που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Παλ-
λήνης, για την περίοδο 2015-2016
με τη συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσ-
λάβει 7 καθηγητές  Φυσικής Αγω-
γής, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου με ωρομίσθια αποζημίωση.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλι-
κία από 23 έως 65 ετών.

• Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγω-
γής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυ-
χίο αλλοδαπής αντίστοιχης  σχολής
και με την ανάλογη ειδικότητα που
ζητείται.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση,
δικαστική αντίληψη και απαγό-
ρευση, κλπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και
να καταθέσουν όλα τα δικαιολογη-
τικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτη-
μένου από αυτούς προσώπου στο
πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα
γραφεία της Δημοτικής Επιχείρη-

σης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλει-
τάρχου & Αριστείδου, Τηλ. επικοι-
νωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Παρασκευή 8-4-2016 και για δέκα
(10) ημερολογιακές  ημέρες με
αποκλειστική προθεσμία έως και
την  Τέταρτη 20-4-2016.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ)

ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ.
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέ-
ρουν ακέραιη την ευθύνη της έγκαι-
ρης παραλαβής τους εντός των
προαναφερόμενων χρονικών περι-
θωρίων.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την
μοριοδότηση της Γενικής  Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.
ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης : 6ΗΞ-
ΓΟΚΟΚ-ΝΡ2

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18/ΕΚ
Αρ. Πρωτ. 4829
Ημερομηνία 5.4.2016

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μεσογαίας
Δημαρχείο Δήμου, Πλατεία Δημο-
σθένους Σωτηρίου, 19003 Μαρκό-
πουλο Μεσογαίας
Τηλ. 22990 20123, Fax 22990 24009
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών
Υπόψη: κας Κατερίνας Σκοπελίτη

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της πα-
ροχής υπηρεσιών είναι «Τεχνικός
Σύμβουλος του Έργου: “ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ
ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
40.000 Ι.Κ.”» και ο τόπος της παρο-
χής ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας.
ΙΙΙ.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμ-
βασης
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα προσλη-
φθεί με εφαρμογή της διαδικασίας
του άρθρου 9 του ν. 3316/05 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβού-
λου θα είναι η υποστήριξη της Διευ-
θύνουσας Υπηρεσίας κατά τη
διαδικασία παρακολούθησης της
πορείας κατασκευής του έργου της
αποχέτευσης.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμ-
φωνία για τις δημόσιες συμβάσεις,
δεν κατανέμεται σε τμήματα και
δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτι-
κές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνο-
λική: 445.739,50 € (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά κατηγορία Μελέτης: 
Μελέτες ΗΛΠ εγκαταστάσεων
(κατ. 09)135.562,50€
Μελέτες Υδραυλικών έργβων (κατ.
13) 204.428.25€
Χημικοτεχνικές Μελέτες (κατ. 21)
54.225,00€
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθε-
σμία εκτέλεσης (66 μήνες).
Τμήμα ΙΙΙ Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση
συμμετοχής στι διαδικασία του δια-
γωνισμού ανέρχδτεαι σε 8.914,59
ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό
25 επί της προεκτιμώμενης αμοιβής
της σύμβασης).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  Η εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης που θακλα-
ταθέσει ο ανάδοχος για την
υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται
σε 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και
πληρωμής.
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του
Τεχνικού Συμβούλου συγχρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Συνοχής και από
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του
Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-
2020, με κωδ. ΟΠΣ 5000083/κωδ.
ΠΔΕ 2016ΣΕ27510000.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει
όπως ορίζεται στο τεύχος της Συγ-
γραφής Υποχρεώσεων.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμ-
πραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υπο-
χρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Δικαιούνται να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή

σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.
3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι
στους οποίους υπόκειται η εκτέ-
λεση της σύμβασης. Η εκτέλεση
της σύμβασης υπόκειται στις διατά-
ξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκ-
πόνησης μελετών και παροχής συ-
ναφών υπηρεσιών”.
ΙΙΙ Β.1. Οι απαιτήσεις για την προσω-
πική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19, ενώ οι
απαιτήσεις φγια την ειδική τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα αναφέ-
ρονται στο άρθρο 20 του τεύχους
της αναλυτικής προκήρυξης. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά - απο-
δεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτι-
κής προκήρυξης ενώ στην παρά-
γραφο 21.3 του ίδιου άρθρου
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά προσωπικής κατάστασης
των διαγωνιζομένων και στην παρά-
γραφο 21.4 τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά ειδικής τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α)
ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονω-
μένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία)
που καλύπτουν τις κατηγορίες με-
λετών και είναι εγγεγραμμένοι στα
ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή
Γραφείων Εταιρειών), του άρθρου
39 του Ν. 3316/2005, στις ακόλου-
θες κατηγορίες και τάξεις.
- στην κατηγορία μελέτης 09, (ΗΛΜ
ΜΕΛΕΤΕΣ), πτυχία τάξεως Δ’ και
άνω
- στην κατηγορία μελέτης 13 (ΜΕ-
ΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ), πτυ-
χίο τάξεως Γ’ και άνω
- στην κατηγορία μελέτης 18 (ΧΗ-
ΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ), πτυχίο
τάξεως Γ’ και άνω
- στην κατηγορία μελέτης 21 (ΓΕΩ-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ), πτυχίο τά-
ξεως Β’ και άνω
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα
(κατά το άρθρο 18.2.1 της προκήρυ-
ξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμέ-
νοι σε τάξεις και κατηγορίες μελε-
τών αντίστοιχες με τις
προαναφερθείσες ή 
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που δεν τηρούν μητρώα (κατά το
άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή
κράτη που έχουν κυρώσει την συμ-
φωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
στην περίπτωση αυτή να είναι εγγε-
γραμμένοι στο Επαγγελματικό-Εμ-
πορικό Μητρώο του παραρτήματος
ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στο
αντίστοιχο μητρώο των χωρών τους
και να διαθέτουν γενική εμπειρία
αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για
την εγγραφή στα ελληνικά Μη-
τρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό
με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγο-
ρίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν. 3316/2005 ως εξής:
- για την κατηγορία μελέτης 09, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας και 1 στέλεχος 8ετούς εμ-
πειρίας και 2 στελέχη 4ετούς
εμπειρίας, 
- για την κατηγορία μελέτης 13, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας,
- για την κατηγορία μελέτης 18, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας
- για την κατηγορία μελέτης 21, 1
τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμ-
πειρίας,
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται

να καλύπτει συνολικά τις απαιτή-
σεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος
σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτεί-
ται να εμπίπτει σε μια από τις περι-
πτώσεις της παρ. 2 και να
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγω-
νιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλει-
σμού της σύμπραξης ή
κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. Η
σύμπραξη μπορεί να αφορά στην
ίδια ή/και σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες των επιμέρους μελετών. Σε πε-
ρίπτωση σύμπραξης στην ίδια
κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος
αριθμός συμπρατόντων είναι τρεις
(3) επί ποινή αποκλεισμού της δια-
γωνιζόμενης σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ ΙV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοι-
κτή διαδικασία και κριτήρια την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρατιότητα της
εκτίμηση του αντικειμένου της σύμ-
βασης, όπως προκύπτει από την Τε-
χνική Εκθεση (βαρύτητα 30%).
2. Αποτελεσματικότητα Έκθεσης
Μεθοδολογίας και Οργανωτική
αποτελεσματικότητα Ομάδας Προ-
χής Υπηρεσιών (βαρύτητα 45%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα
25%).
Β. Οροι για την παραλαβή των τευ-
χών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για
παροχή εγγράφων και πληροφο-
ριών μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών, από τα γρα-
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας, έναντι καταβολής
δαπάνης αναπαραγωγής των εγ-
γράφων 20,00 ευρώ. Υπάρχει δυνα-
τότητα ταχυδρομικής αποστολής,
κατόπιν συνεννόησης με την υπη-
ρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφο-
ρών είναι η 27/05/2016 και ώρα
10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν
οι προσφορές σε δημόσια συνε-
δρίαση της Επιτροπής Διαγωνι-
σμού. Τα έντυπα των προσφορών
πρέπει να είναι συνταγμένα στην
ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά
την Οδηγία 89/665 και το ν.
3886/2010), κατατίθενται στην αρχή
που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι ο
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
από την οποία μπορούν επίσης να
ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού, το αργό-
τερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτρο-
πής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1 κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος
Δικαιολογητικών Συμμετοχής &
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών)
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
β2 κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολό-
γηση Οικονομικών Προσφορών) σε
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοί-
νωσης της γνωστοποίησης τοιχο-
κόλλησης των αντίστοιχων
Πρακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας
απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επι-
σήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις
1/4/2016 (ID 2016-041023).

O Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης
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Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε καταστήματα 

τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής
Σε εκτεταμένη αιφνιδιαστική

επιχείρηση ελέγχου προχώ-

ρησε (5.4.16), η Περιφέρεια

Αττικής, σε καταστήματα

εντός στοών της οδού Σοφο-

κλέους, στο κέντρο της Αθή-

νας, με γνώμονα τη

διασφάλιση της Δημόσιας

Υγείας και την ασφάλεια των

τροφίμων για την προστασία

των πολιτών.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν

έκτακτοι και επισταμένοι

έλεγχοι σε καταστήματα τρο-

φίμων που εμπορεύονται, κυ-

ρίως, κρέατα, λαχανικά  αλλά

και τυποποιημένα προϊόντα

(π.χ. όσπρια και ξηρούς καρ-

πούς), με επικεφαλής τον

Εκτελεστικό Γραμματέα της

Περιφέρειας, Κοσμά Παπα-

χρυσοβέργη, και παρουσία

κλιμακίων ελέγχου των Υπη-

ρεσιών της Διεύθυνσης Αγρο-

τικής Οικονομίας και

Κτηνιατρικής Κεντρικού

Τομέα, της Διεύθυνσης Υγει-

ονομικού Ελέγχου και Περι-

βαλλοντικής Υγιεινής

Κεντρικού Τομέα και της Διεύ-

θυνσης Ανάπτυξης Κεντρικού

Τομέα - Τμήμα Εμπορίου.

Συγκεκριμένα, κατά τον διε-

νεργηθέντα έλεγχο, σε δύο

καταστήματα, εντοπίστηκαν:

• Παραβιάσεις της νομοθεσίας

περί ασφάλειας τροφίμων

(ν.4235/2014) αλλά και πλή-

θος παραβιάσεων υγειονομι-

κών διατάξεων. 

• Ακατάλληλοι χώροι (πατά-

ρια) που χρησιμοποιούνταν ως

χώροι διαμονής, και στους

οποίους βρέθηκαν κλινοσκε-

πάσματα, ρυπαροί πάγκοι,

ακατάλληλα ξύλα για κοπή

κρέατος, ψυγεία-βιτρίνες με

σπασμένα και ρυπαρά τζάμια,

ακατάλληλα αποχωρητήρια,

ακόμη και  χωρίς νιπτήρες.

• Υπόγειοι χώροι με εξοπλι-

σμό για πρόχειρη παρασκευή

τροφίμων, εντός των οποίων

υπήρχαν ακατάλληλα αντικεί-

μενα, που δημιουργούν ανθυ-

γιεινές εστίες (απλωμένα

ρούχα, παλαιά έπιπλα κ.ά.).

• Μεγάλης ποσότητας παρα-

νόμως τυποποιημένων προ-

ϊόντων χωρίς ενδείξεις

προέλευσης, ημερομηνίας πα-

ραγωγής ή συσκευασίας και

ημερομηνίας λήξης.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα, κατα-

σχέθηκε για καταστροφή πο-

σότητα κρεάτων και

τυποποιημένα προϊόντα και

συντάχθηκαν εκθέσεις υγει-

ονομικής συμμόρφωσης.

O έλεγχος επαναλήφθηκε και

θα συνεχίζεται, όπως σημει-

ώνει η Περιφέρεια, με την ίδια

καθημερινή συχνότητα και

ενόψει μάλιστα και των εορ-

τών του Πάσχα.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής εν-

τάχθηκε στη δεύτερη φάση

της πιλοτικής εφαρμογής

του προγράμματος κοινω-

φελούς εργασίας, που θα

πραγματοποιηθεί σε 34 Δή-

μους. Το πρόγραμμα είναι

οργανωμένο για τους δή-

μους της χώρας που κατα-

γράφουν τη μεγαλύτερη

μακροχρόνια ανεργία.

Οι απασχολούμενοι θα ερ-

γαστούν 8, και όχι πέντε,

με στόχο μετά τη λήξη της

εργασίας να μπορεί κάποιος

να λάβει το επίδομα ανερ-

γίας. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής διεκ-

δίκησε και κέρδισε -μοναδι-

κός στα Μεσόγεια- 143

θέσεις 8μήνων. 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   4-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  79/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων  για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου:
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου –  Παιανίας” στην οδό
Αττικής.
Στο Κορωπί στις 4  Απριλίου  του
έτους 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των προσωρι-
νών  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για
την εκτέλεση του έργου «Συλλογή,
μεταφορά,  επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου –
Παιανίας» στην  οδό Αττικής,  που
είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.
307/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κρω-
πίας, σύμφωνα με την   25/2016 από-

φαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, και την με αριθμό 5021/2016 ει-
σήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται αποκλεισμός
της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύ-
θυνσης προς Προαστιακό σταθμό
Κορωπίου, από την διασταύρωσή
της με την οδό Νάξου μέχρι την
διασταύρωσή της με την οδό Κούπι
σε μήκος 1.390,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς τον Προαστιακό
σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται
στην διασταύρωση της οδού Αττι-
κής με την οδό Νάξου με ευθεία κί-
νηση στην Λεωφόρο Βασιλέως
Κωνσταντίνου και κατόπιν με αρι-
στερή κίνηση στην οδό Αναπαύ-
σεως, με δεξιά κίνηση στην οδό
Αγίων Αναργύρων, με αριστερή κί-
νηση στην οδό Αγίων Αναργύρων,
με αριστερή κίνηση στην οδό Κούπι
και κατόπιν θα επανέρχονται στον
κυκλικό κόμβο που διασταυρώνον-
ται οι οδοί Αττικής και Δάβαρη.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-

γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή κυ-
κλοφορία των οχημάτων όπως αυτή
εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέ-
τησης αγωγών και για τις τρείς φά-
σεις θα διαρκέσουν έως την 6η
Ιουνίου 2016. 
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79
και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση
της απόφασης κατά το πλήρες κεί-
μενό της στο δημοτικό κατάστημα
του δήμου, σύμφωνα με την διαδι-
κασία που προβλέπεται από το
άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.
•Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια βρί-
σκονται αναρτημένα στο Δημοτικό
Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   4-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  80/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
κυκλοφοριακής μελέτης στον κυ-
κλικό κόμβο των Οδών Αττικής,
Κριεμάδη, Κούπι, Δάβαρη και Με-
τεώρων για  την εκτέλεση εργα-
σιών του έργου :  “Συλλογή,
μεταφορά,   επεξεργασία και διά-
θεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου –  Παιανίας” για διάστημα
ενός μήνα.
Στο Κορωπί στις 4  Απριλίου  του
έτους 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη
στον κυκλικό κόμβο των οδών Αττι-
κής, Κριεμάδη, Κούπι, Δάβαρη και
Μετεώρων για την εκτέλεση εργα-
σιών του έργου: “Συλλογή, μετα-
φορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου -
Παιανίας” για διάστημα ενός μήνα,
σύμφωνα με την  με αριθμό 24/2016
γνωμοδότηση της Επιτροπής ποι-
ότητας Ζωής, την με αριθμό πρωτ.
5020/2016 εισήγηση των Τεχνικών
Υπηρεσιών, και όπως αυτή περιγρά-
φεται στη σχετική τεχνική έκθεση
και  τα  σχέδια   που επισυνάπτονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη προβλέπονται δυο (2) διαφο-
ρετικές φάσεις εκτέλεσης

εργασιών. Κάθε φάση εργασιών θα
διαρκέσει δεκαπέντε ημέρες και
κάθε φάση θα εκκινεί εφόσον
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της
προηγούμενης. Για την ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών θα τοποθε-
τηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για
την ομαλή κυκλοφορία των οχημά-
των όπως αυτή εμφανίζεται στα συ-
νημμένα σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθη-
μερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30
π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες
εκσκαφών και τοποθέτησης αγω-
γών θα διαρκέσουν συνολικά ένα
μήνα από την ημέρα έκδοσης της
σχετικής άδειας.
• Φάση 1η
Προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Σ.Σ. Κορωπίου από την
διασταύρωση με την οδό Κων.Λάμ-
πρου μέχρι και την διασταύρωσή
της με την οδό Κούπι σε μήκος
200,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Σ.Σ. Κορωπίου, θα
εκτρέπεται δεξιά στην οδό Κων.
Λάμπρου, αριστερά στην οδό Ηρα-
κλέους, αριστερά στην οδό
Αγ.Αναργύρων, αριστερά στην οδό
Κούπι και με δεξιά εκτροπή θα ει-
σέρχονται στην οδό Δάβαρη.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Δάβαρη με κατεύ-
θυνση προς την οδό Κούπι, θα
εκτρέπεται μέσω της οδού Αττικής,
αριστερά στην οδό Κων.Λάμπρου,
αριστερά στην οδό Ηρακλέους, αρι-
στερά στην οδό Αγ.Αναργύρων και

με αριστερή εκτροπή θα εισέρχον-
ται στην οδό Κούπι.
• Φάση 2η
Προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Δάβαρη, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Σ.Σ. Κορωπίου από την
διασταύρωση με την οδό Κούπι
μέχρι και την διασταύρωσή της με
την οδό Φαιστού σε μήκος 100,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Σ.Σ. Κορωπίου, θα
εκτρέπεται δεξιά στην οδό Κούπι,
αριστερά στην Λ.Κορωπίου-Αερο-
δρομίου, αριστερά στην Λ.Μαρκο-
πούλου και με αριστερή εκτροπή θα
εισέρχονται στον κόμβο Σ.Σ. Κορω-
πίου με την Λ.Μαρκοπούλου, που
οδηγεί στην οδό Δάβαρη.
Η κίνηση των οχημάτων στην οδό
Κούπι με κατεύθυνση προς την οδό
Αττικής, δεν θα επιτρέπεται.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
•Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια βρί-
σκονται αναρτημένα στο Δημοτικό
Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

8μηνης Κοινωφελούς Εργασίας 

για το Δήμο Λαυρεωτικής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.:15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,   29/03/2016
Αρ. Πρωτ.:9134

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό επαναληπτικό Διαγωνισμό, για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 399.873,00€ (Α.Μ.
101/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων 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 Κοινο-
τήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
24/05/2016 και ώρα 8:00 π.μ. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 27/05/2016
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 2/06/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά  για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών και όχι μέρος

αυτών. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1% της προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
3.251,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-

σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσι-
ευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ», «ΕΒΔΟΜΗ», ΑΥΓΗ & «ΓΕ-
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑ-
ΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023893-842).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛ-ΤΑ

H Τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημο-

σιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου εξέδωσε ομό-

φωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τα Ελληνικά

Ταχυδρομεία όσον αφορά το κόστος των ταχυδρομήσεων

των εντύπων.  

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

Α. Διαμαρτύρεται εντονότατα προς τα ΕΛ-ΤΑ για την μη

ομαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των εντύπων των

μελών μας, που ως συνόλου κατατάσσονται στους μεγα-

λύτερους πελάτες των ΕΛ-ΤΑ, όπως επίσης και με τα προ-

βλήματα στα Δελτία Ταχυπληρωμής.

Β. Ζητεί άμεση συνάντηση του Προεδρείου με τη νέα Δι-

οίκηση των ΕΛ-ΤΑ (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσει κι

άλλους τρόπους διακίνησης των εντύπων των μελών μας.

Δ. Να γνωστοποιήσει το παρόν ψήφισμα στα μέλη μας. 



18 ΣΕΛΙΔΑ - 9  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

ΑΔΑ: 77Λ0ΩΗΔ-Ζ4Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ.

12ης/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθ. Απόφασης 218/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισμός όρων διακήρυξης για την
εκποίηση των μνημείων (μαρμάρων και
μεταλλικών ειδών) των τάφων μετά την
αίτηση εκταφής, με φανερή και προφο-
ρική πλειοδοτική δημοπρασία.

Χαλάνδρι και στο ημοτικό Κατάστημα,
σήμερα την 1η του μήνα Απριλίου του
έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρα-
σκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνε-
δρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα
από την υπ΄ αριθμ. 9063/28-03-2016 έγ-
γραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβού-
λους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων
Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρ-
τία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών
βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑ-
ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΥΛΙΑ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποι-
ήθηκαν νόμιμα.
Προσελεύσεις: Ουδείς
Αποχωρήσεις: Ουδείς
Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προ-
έδρου το 2ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης αποσύρθηκε.
Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συ-
νεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για
την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου
του ήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και ζή-
τησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός
Ημερησίας ιάταξης (Ε.Η..) θέμα ως κατε-
πείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το
ενέκριναν ομόφωνα.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο Εκτός
Ημερησίας Διάταξης θέμα είπε ότι:
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθμ. 9341/30-03-
2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρι-
σης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
199 και το άρθρο 201 του Ν. 3463/2006.
β) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010.
γ) Τις διατάξεις του Π.. 270/1981.
δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοι-
μητηρίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την
αριθμ. 128/97 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου. Προτείνεται η
διετής (2ετης) εκποίηση των μνημείων
(μαρμάρων και μεταλλικών ειδών) των
τάφων μετά την αίτηση εκταφής, στο Δη-
μοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου. Η εκποί-
ηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π..
270/1981, μετά από φανερή και προφο-
ρική πλειοδοτική δημοπρασία, τους
όρους της οποίας θα καθορίσει με από-
φασή της η Οικονομική Επιτροπή.
Ειδικότερα η φανερή και προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία αφορά την τμη-
ματική εκποίηση των ειδών των μνημείων
των τάφων (μαρμάρων και μεταλλικών
ειδών) που περιέρχονται στην κυριότητα
του Δήμου μετά την ανακομιδή των
σωρών στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου, για
δύο (2) χρóνια, αρχομένη από την υπο-
γραφή της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλο-
γική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατά-
ξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισή-
γηση της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα
1) τη συζήτηση του Ε.Η.. θέματος ως κα-
τεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 75
παρ. 3 του Ν. 3852/10.
2) τον καθορισμό των όρων διακήρυξης
για την εκποίηση των μνημείων (μαρμά-
ρων και μεταλλικών ειδών) των τάφων
μετά την αίτηση εκταφής, με φανερή και
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ως
κατωτέρω:
Άρθρο 1ο
Xρόνος και τόπος της δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο
Δήμο Χαλανδρίου, γραφείο Δημάρχου,
την 19/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00μ.μ ενώπιον της αρμóδιας Επιτρο-
πής η οποία έχει συγκροτηθεί με την
454/15 απόφαση του Δ.Σ και αποτελείται
από:
α) Τον κ. Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
β) Την κ. Βαζάκα Βάσω δημοτική σύμ-
βουλο ως μέλος
γ) Τον κ. Αναστασιάδη Πέτρο, δημοτικό
σύμβουλο, ως μέλος με αναπληρωματικά
μέλη την κ. Αθανασούλη Αγγελική, δημο-
τική σύμβουλο και τον κ. Αλεξανιάν
Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο.
2. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημο-
πρασίας και θα κατακυρωθεί το
αποτέλεσμα αυτής στον τελευταίο πλει-
οδότη.
Άρθρο 2ο
Αντικείμενο της δημοπρασίας
Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε
φανερό και προφορικό πλειοδοτικό δια-
γωνισμό η διετής (2ετης) τμηματική εκ-
ποίηση των ειδών των μνημείων των
τάφων (μαρμάρων και μεταλλικών ειδών)
που περιέρχονται στην κυριότητα του
ήμου μετά την ανακομιδή των σωρών
στο Κοιμητήριο.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των
τελευταίων ετών και τις μελλοντικές
προβλέψεις, ο αριθμός των εκταφών
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις χίλιες πεν-
τακόσιες (1.500) κατά τη διετία ισχύος
της σύμβασης.
Άρθρο 3ο
ιάρκεια της σύμβασης
1. Η χρονική ισχύς της εκποίησης είναι
διετής (2ετης) και αρχίζει από την υπο-
γραφή της σχετικής σύμβασης. Αφορά
την αφαίρεση και απομάκρυνση των μαρ-
μάρινων και μεταλλικών ειδών που βρί-
σκονται επί των 1500 περίπου τάφων,
που όπως εκτιμάται θα διενεργηθεί
εκταφή κατά την επερχομένη διετία.
2. Εφόσον υπάρξει εγκεκριμένη αίτηση
επιθυμίας από τους συγγενείς τους να
αφαιρέσουν μόνοι τους τα μνημεία των
ενταφιασμένων συγγενών τους και να τα
εξάγουν νομίμως από το Κοιμητήριο, ο
ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλει απαί-
τηση επί αυτών των μνημείων.
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει
μετά από έγγραφη πρόσκληση του και
αφού ολοκληρωθεί νομικά η διαδικασία
του διαγωνισμού.
4. Αποκλείεται αξίωση του αναδόχου για
αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρα-
κτικών της δημοπρασίας από την Οικονο-
μική Επιτροπή ή καθυστέρησης της
δραστηριοποίησής του, που θα προέρχε-
ται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώ-
λυμα, καθώς επίσης και η μονομερής
λύση της σύμβασης για το λóγο αυτό.
5. Η υπογραφείσα σύμβαση, με την επι-
φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11,
μπορεί να λυθεί και πριν της οριζόμενης
στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ημε-
ρομηνίας, εφόσον και τα δύο συμβαλλό-
μενα μέρη συναινέσουν γι’ αυτό. Στην
περίπτωση αυτή δεν ισχύουν τα αναφε-
ρόμενα στα εδάφια β ́ και γ ́ της παρ. 1
του άρθρου 11 της παρούσας.
Άρθρο 4ο: Ελάχιστο όριο προσφοράς
1. 8ς πρώτη προσφορά που θα αποτελεί
και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας
ορίζεται το ποσó των δύο ευρώ (2,00 €)
ανά μνημείο και συνολικά τρεις χιλιάδες
(3.000,00 €) ευρώ.
2. Το τίμημα της σύμβασης, όπως αυτό
θα διαμορφωθεί κατά την πλειοδοτική
δημοπρασία θα καταβάλλεται σε μηνι-
αίες δόσεις, όπως θα προκύπτει από την
βεβαίωση του επιβλέποντος που θα ορι-
στεί με απόφαση της ιεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος, για τον αριθμό των
ανακτηθέντων μνημείων. Η κάθε δóση θα
καταβάλλεται την τελευταία ημέρα κάθε
μήνα, εφόσον είναι εργάσιμη. ιαφορε-
τικά, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη
σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας. Καθυ-
στέρηση καταβολής του μηνιαίου τιμήμα-
τος πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών,

θα αποτελεί αιτία λύσης της σύμβασης
εις βάρος του πλειοδότη.
3. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές
του πλειοδότη προς το ήμο θα εισπράτ-
τονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις περί είσπραξης των δημοσίων
εσόδων, επιβαρυνόμενες και με τις νόμι-
μες προσαυξήσεις.
4. Το προσφερθέν από τον τελευταίο πλει-
οδότη ποσό ανά μνημείο, το οποίο πολλα-
πλασιαζóμενο επί των εκτιμηθεισών
εκταφών (3.000) θα αποτελέσει και το
ποσό της σύμβασης, θα είναι σταθερό καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση μη αποδοχής και μη κα-
ταβολής του τιμήματος, λύεται η σύμ-
βαση σε βάρος του, με όλες τις
συνέπειες του άρθρου 11 της παρούσας
διακήρυξης.
Άρθρο 5ο
ικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία -
δικαιολογητικά
1. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέ-
χουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασ-
δήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και
κοινοπραξίες.
2. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη
δημοπρασία, πρέπει επί ποινή αποκλει-
σμού, να καταθέσει στην Επιτροπή ημο-
πρασίας κατά την ημέρα και ώρα
διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά:
α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου.
Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασ-
δήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία
πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο κα-
ταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-
βέρνησης από το οποίο να προκύπτει η
κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρα-
κτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δη-
μοπρασία.
β) Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή
επαγγελματικής ένωσης óτι ο ενδιαφε-
ρόμενος είναι μέλος.
γ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρα-
καταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και ανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς
για το σύνολο της διετίας, δηλαδή τρια-
κόσια ευρώ (300,00 €).
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερό-
τητα καθώς και βεβαίωση ότι δεν υπάρ-
χουν εκκρεμείς οικονομικές διαφορές με
το Δήμο.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης ως και
των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και απο-
δέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλα-
κτα.
ζ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό
άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην
Επιτροπή και μάλιστα πριν από την
έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζον-
τας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι
μετέχει για δικό του λογαριασμό.
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατί-
θενται για έλεγχο στην Επιτροπή ημο-
πρασίας μέχρι την έναρξη της
διαδικασίας της δημοπρασίας.
4. εν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρα-
σία ενδιαφερόμενος, που δεν έχει προ-
σκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να
συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υπο-
βάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν δια-
λαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω
στοιχεία.
5. Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμ-
βάνεται και εγκρίνεται, εφαρμοζόμενων
των διατάξεων του Π.. 270/1981 και του
Ν. 3463/2006.
6. Σε περίπτωση επανάληψης της δημο-
πρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση.
7. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται
σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρα-
σία – πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά
την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού
ίσου με το 10% του ετήσιου τιμήματος
που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη
δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγ-
καιρης και εντός της οριζόμενης προθε-
σμίας καταβολής του τιμήματος καθώς
και την καλή εκτέλεση όλων των όρων
της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επι-
στρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης
και την πλήρη εκπλήρωση των όρων
αυτής.
8. Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για
αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρα-
κτικών της δημοπρασίας από την Οικονο-
μική Επιτροπή ή καθυστέρησης της

παραλαβής των εκποιούμενων υλικών,
που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή
πραγματικό κώλυμα καθώς επίσης και η
μονομερής λύση της σύμβασης για το
λóγο αυτό.
9. Ο πλειοδότης υποχρεούται να υπογρά-
ψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μετά
το τέλος αυτής. Οφείλει μέσα σε δέκα
(10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν
της σχετικής με την έγκριση του αποτε-
λέσματος της δημοπρασίας απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλ-
θει για τη σύνταξη και υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγ-
γύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει
υπέρ του ήμου, χωρίς δικαστική παρέμ-
βαση και ενεργείται επαναληπτική δημο-
πρασία σε βάρος του, για την «επί
έλαττον διαφορά» του τιμήματος από
εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας.
(Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτω-
τος). Μετά τη λήξη της παραπάνω προ-
θεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίσθηκε οριστικά. Ως ελάχιστο όριο
πρώτης προσφοράς ανά μνημείο κατά
την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται
το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομα
του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 6ο
Σκοπός διεξαγωγής της δημοπρασίας -
ανάδειξη πλειοδότη
1. Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι
διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφο-
ρικά ενώπιον της Επιτροπής ημοπρασίας.
Οι προσφορές θα γράφονται στο πρα-
κτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με
το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε πλει-
οδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική
για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον
πρώτο στους επόμενους και τελικά δε-
σμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.
2. Από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η
διαδικασία της δημοπρασίας και οι συμ-
μετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν,
δεν μπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδε-
κτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία.
3. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και
εντός της αίθουσας διεξαγωγής της,
εκτός από την Επιτροπή και το επικου-
ρικό προσωπικό, μπορεί να παρευρίσκον-
ται μόνο οι δικαιούμενοι συμμετοχής,
καθώς και οι τυχόν δικηγόροι αυτών.
4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ζητή-
σουν από την Επιτροπή ολιγóλεπτη δια-
κοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν
μπορούν να απομακρυνθούν από το
χώρο της δημοπρασίας. Η Επιτροπή κατά
την κρίση της αποφασίζει για την ικανο-
ποίηση του αιτήματος, λαμβάνοντας
υπόψη την εκάστοτε διαμορφωθείσα κα-
τάσταση.
5. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της
δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν
γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά αυτής
μετά το πέρας της δημοπρασίας και σε
διάστημα όχι μεγαλύτερο της ιδίας ημέ-
ρας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην
Επιτροπή ημοπρασίας, μνημονεύονται
στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολο-
γία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της
Επιτροπής ημοπρασίας.
6. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ
αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο
ποσό.
Άρθρο 7ο
Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Η αποξήλωση καθώς και η μεταφορά
των μνημείων θα γίνεται τμηματικά από
τους τάφους, τρεις (3) ημέρες προ της
ημέρας εκταφής του νεκρού, με ευθύνη
του πλειοδότη και υπόδειξη – επιβεβαί-
ωση της υπηρεσίας. Οι τάφοι, τα μάρ-
μαρα των οποίων θα συλλέγονται, θα
υποδεικνύονται στον ανάδοχο με εβδο-
μαδιαία κατάσταση που θα του χορηγεί-
ται, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής
της προηγούμενης εβδομάδας, από το
αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Οι δαπά-
νες αποξήλωσης και μεταφοράς των
μαρμάρων βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
2. Η αποξήλωση θα γίνεται προσεκτικά
με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας,
έτσι ώστε να  μην προκαλούνται φθορές
σε διπλανούς τάφους. Τα αποσπώμενα
από τους τάφους μάρμαρα, θα εξάγονται
από το Κοιμητήριο, αφού απολυμανθούν
με ευθύνη του αναδóχου σε συνεργασία
με την υπηρεσία του Κοιμητηρίου.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
παραλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα μνη-
μεία που του υποδεικνύει η υπηρεσία.

4. Απαγορεύεται η αποκομιδή μαρμάρων
από άλλους τάφους ή χώρους, πλην
αυτών που υποδεικνύει η αρμόδια υπηρε-
σία του Κοιμητηρίου.
5. Σε περίπτωση αφαίρεσης μνημείου
από τάφο που δεν επίκειται εκταφή, ο
ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να αποκα-
ταστήσει τη βλάβη με δικές τους δαπά-
νες, όπως ακριβώς ήταν το μνημείο πριν
την επέμβασή του. Ταυτόχρονα, του γί-
νεται αυστηρή επίπληξη και του γνωστο-
ποιείται ότι σε περίπτωση επανάληψης,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις
συνέπειες του άρθρου 11 της παρούσας
διακήρυξης.
6. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παρα-
χώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η
πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή
ανανέωση της σύμβασης.
Άρθρο 8ο
Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέ-
ναντι στον ανάδοχο για την πραγματική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
μνημεία, που θεωρείται ότι έχει λάβει
γνώση. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται
σε επιστροφή ή μείωση του συμβατικού
ποσού. Ακόμα, αποκλείεται στον ανά-
δοχο η μονομερής λύση της σχετικής
σύμβασης για το λóγο αυτό.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα διεκδί-
κησης αποζημίωσης από το ήμο ή μεί-
ωσης του συμβατικού ποσού για βλάβη
των μνημείων από θεομηνία ή άλλη τυ-
χαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά
την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε
και απαλλάσσεται της καταβολής του
συμβατικού ποσού, εάν δεν έκανε χρήση
του δικαιώματος, χωρίς υπαιτιότητα του
Δήμου.
3. Ο πλειοδότης οφείλει να τηρεί συστη-
ματικά τα στοιχεία που αφορούν την κί-
νηση του αντικειμένου της δημοπρασίας
και να ενημερώνει το Δήμο γι’ αυτά, εφό-
σον του ζητηθούν.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 3, ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να
λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλ-
λάσσεται της καταβολής του συμβατικού
ποσού μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε
αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτω-
τος με όλες τις συνέπειες του άρθρου 11
των παρόντων όρων.
5. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παρα-
χώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η
πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή
ανανέωση της σύμβασης.
6. Απαγορεύεται ο ανάδοχος να προσελ-
κύει συγγενείς των ενταφιασμένων στο
Κοιμητήριο νεκρών με σκοπό την κατα-
σκευή νέων μνημείων ή την επ’ ωφελεία
του λοιπή δραστηριότητα, εκμεταλλευό-
μενος το γεγονός της αναδοχής του.
7. Ο πλειοδότης για όσο χρόνο μετά τη
λήξη της σύμβασης θα κάνει χρήση του
δικαιώματος, οφείλει να καταβάλλει στο
ήμο αποζημίωση για τη χρήση, ποσό ίσο
με το ποσό της σύμβασης που έληξε. Ο
πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, παραιτείται δε του δι-
καιώματος προσφυγής του στα δικαστή-
ρια για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή και
μείωσης των ποσών αυτών.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις
σχετικές διατάξεις των νόμων και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου.
Επίσης, οφείλει να προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες για να λάβει την προ-
βλεπόμενη άδεια από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, για τη νόμιμη άσκηση της
δραστηριóτητάς του.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αυ-
στηρά τους απαραίτητους εκ του νόμου
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρεί
τα μνημεία με τον απαιτούμενο σεβασμό,
να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχο-
λαστικότητα την τήρηση των συμφωνη-
θέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό του
οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους
πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατα-
νόησης και ανεκτικότητας. Η μισθοδοσία
του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές
κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβα-
ρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή
αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον
πλειοδότη.
Άρθρο 9ο: Υπογραφή της σύμβασης
1. Ο τελευταίος πλειοδότης πριν την
υπογραφή της σύμβασης οφείλει προ-
σκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-
λεσης, ποσού ίσου με το 10% του
ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρ-
θηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την
εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της
οριζόμενης προθεσμίας (παρ. 2 του άρ-

θρου 4 της παρούσας) καταβολής του τι-
μήματος καθώς και την καλή εκτέλεση
όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγ-
γύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη
της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση
των όρων αυτής.
2. Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονο-
μερής λύση της σχετικής σύμβασης.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του
Δήμου και του πλειοδότη σχετικά με τη
λειτουργία της μεταξύ τους σύμβασης το
κάθε μέρος μπορεί να προσφύγει στα
αρμóδια δικαστήρια.
Άρθρο 10ο
Επανάληψη της δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία ματαιώνεται, αν στον
τόπο και κατά το χρόνο διενέργειάς της,
δεν εμφανισθεί ενδιαφερόμενος να συμ-
μετάσχει σ' αυτήν.
2. Το αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση,
που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητι-
κών διαπιστωθούν ελλείψεις που αφο-
ρούν όλους τους διαγωνιζομένους.
3. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται αν ο
πλειοδότης, χωρίς νόμιμο λóγο, δεν προ-
σέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης.
4. Για ότι δεν προβλέπεται από τους πα-
ρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή
έχουν οι διατάξεις του Π.. 270/1981 και
Ν. 3463/2006.
5. Σε περίπτωση που σε τρεις (3) επανα-
λαμβανόμενες δημοπρασίες δεν αναδεί-
ξουν ανάδοχο, τα υλικά προς εκποίηση
αντιμετωπίζονται ως άχρηστα υλικά και
απομακρύνονται με δαπάνη του Δήμου
και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Άρθρο 11ο: Λοιπές διατάξεις
1. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της
παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου
των δικαιωμάτων του, με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και τη λύση της
σχετικής σύμβασης, με την υποχρέωση
του να σταματήσει τη δραστηριότητα
του, που απορρέει από τη σύμβαση, αμέ-
σως μετά την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης. Η παύση της δραστηριότητας
του μπορεί να ζητηθεί από το ήμο και
πριν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
β) Την σε βάρος του επανάληψη της δη-
μοπρασίας με την υποχρέωση αυτού για
τον υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της
σύμβασης χρόνο προς την άμεση και αλ-
ληλέγγυα πληρωμή του υπολειπόμενου
ποσού, αν η δημοπρασία δεν φέρει απο-
τέλεσμα, τη διαφορά δε του ποσού, αν
κατά τη νέα επιτευχθεί μικρότερο ποσό,
λόγω ποινικής ρήτρας.
γ) Την υπέρ του ήμου κατάπτωση της εγ-
γύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν
λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου
αποζημίωσης. εν αποκλείεται ακόμη, να
επιδιώξει ο ήμος και την αποζημίωση του
για κάθε άλλη ζημιά, που τυχόν θα υπο-
στεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότη-
τας του μειοδότη λύσης της σύμβασης.
2. Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτο-
σήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα
έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιλη-
πτικής διακήρυξης και της τυχόν επανα-
ληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον
τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρ-
νησής του, εισπράττονται σύμφωνα με
τα οριζόμενα για την είσπραξη των δη-
μοσίων εσόδων.
3. Περίληψη των óρων να αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του ήμου, καθώς επίσης και
να δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρα-
σίας στη ημερήσια εφημερίδα «ΜΑΧΗ-
ΤΙΚΗ Φ8ΝΗ» και στην εβδομαδιαία
εφημερίδα «ΕΒΟΜΗ».
Το ποσό των εν λόγω δημοσιεύσεων θα
ανέλθει στο ποσό των 1.279,20€ συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει
τον Κ.Α 10.6462 του προϋπολογισμού
του Δήμου μας Ο.Ε 2016.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί
η σχετική Π.ΑΥ με αριθμό καταχώρησης
613/2016 στο μητρώο δεσμεύσεων, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Π. 113/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό
218/2016.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό
και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 01/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ENOIKIAZETAI ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ, ενοικιάζεται τριαρι 65 τμ. δυο

κρεβατοκάμαρες, καθιστικό και κουζίνα μαζί,

με κήπο, σε δυόροφη οικία ανεξάρτητη με δική

του είσοδο· ήσυχο μέρος, A/C θέρμανση, αυλή.

380 ευρω τηλ. 6974096857 κ. ΘΑΝΑΣΗΣ.    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2
Τ.Κ: 166 71, Βουλιαγμένη
Τηλ: 213 2020701
Fax: 213 2020758
E-mail: edourabei@vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη: 31-03-2016
Aρ. Πρωτ.: 12852

Γενική Γνωστοποίηση
Ειδοποίηση – Πρόσκληση 

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ανακομιδή
οστών στο Δημοτικό Κοιμητήριο
της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.
Σε εκτέλεση του άρθρου 9 παρ.α
του ισχύοντος κανονισμού λει-
τουργίας του Δημοτικού Κοιμητη-
ρίου της Βάρης, ενημερώνουμε
τους δημότες, κατοίκους και κάθε
ενδιαφερόμενο στον οποίο έχουν
σταλεί ατομικές ειδοποιήσεις και
δεν ανταποκρίθηκε, ότι ο Δήμος
μας θα προβεί μετά από την 1η
Απριλίου 2016, σε υποχρεωτικές
ανακομιδές οστών  στο Δημοτικό
Κοιμητήριο της Βάρης σε τάφους
τριετούς χρήσεως, όπου δεν υφί-
στανται παρατάσεις.
Για το λόγο αυτό ειδοποιείται -
προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμε-
νος (συγγενής αποβιώσαντος που
έχει ενταφιαστεί στο κοιμητήριο
Βάρης και εμπίπτει στην παραπάνω

κατηγορία), όπως προσέλθει
άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, Τμήμα Οργάνωσης
και Λειτουργίας Κοιμητηρίων, οδός
Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη,  προ-
κειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί
τα οστά του ενταφιασμένου – εν-
ταφιασθείσης συγγενούς του, να
τεθούν σε οστεοφυλάκιο που τη-
ρείται στα κοιμητήρια της Βούλας
ή της Βουλιαγμένης, άλλως και
χωρίς άλλη ειδοποίηση θα τοποθε-
τηθούν στο χωνευτήρι.

Η παρούσα πρόσκληση
1.Να αναρτηθεί στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου
2.Να τοιχοκολληθεί (με αποδει-
κτικό), στον πίνακα ανακοινώσεων
στην έδρα του Δήμου
3.Να τοιχοκολληθεί (με αποδει-
κτικά), στην είσοδο των τριών Δη-
μοτικών Κοιμητηρίων, τους Ιερούς
Ναούς του Δήμου μας και τα λοιπά
Δημοτικά Κτίρια
4.Να αναγνωσθεί στο επόμενο Δη-
μοτικό Συμβούλιο 
5.Να δημοσιευθεί επί δύο συνεχό-
μενες φορές σε μία εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα και
6.Να δημοσιευθεί μία φορά σε μια
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφο-
ρίας.

Ο Αντιδήμαρχος                                                                
Διαχείρισης Καθημερινότητας του
Πολίτη Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Δημοσθένης Βαμβασάκης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ:,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  1-4-2016
Aρ. Πρωτ.:   13062

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟ-
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
2016»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό

ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολι-
κής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 356.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) για τις εργα-
σίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπε-
ριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μη-
χανικών μερών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου, την επισκευή και συντήρηση φρένων, την έκδοση κάρτας
καυσαερίων, τη φανοποιία οχημάτων, την επισκευή των ελαστικών οχημά-
των, την προμήθεια ελαστικών,  με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟ-
ΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και πιο συγκεκριμένα για 7 ομάδες
εργασιών:
ΟΜΑΔΑ 1: 1.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και
όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου απορριμματοφόρων, φορτηγών
ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, νταλικών, καδοπλυντηρίων,
καλαθοφόρων κλπ.
Τιμή : 46.000,00€ (σαράντα έξη  χιλιάδες  euro)
Κ.Α:15-6263.013 ποσό 10.000,00€,  20-6263.041 ποσό 36.000,00€
1.β Φανοποία και βαφή αυτοκινήτων.
Τιμή : 40.000,00€ (σαράντα  χιλιάδες  euro)
Κ.Α.: 10-6263.018  ποσό 10.000,00€ , 20-6263.041  ποσό 30.000,00€
1.γ Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύ-
τητας - Διαγραμματικοί Δίσκοι – θερμικό χαρτί ταχογράφων
Τιμή : 5.000,00€ (Πέντε  χιλιάδες  euro)
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 5.000,00€ 
ΟΜΑΔΑ 2: 2.α Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών
και όλων των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών απορριμματοφόρων,
ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, καδοπλυντηρίων.
Τιμή: 35.000,00€ (τριάντα χιλιάδες euro)
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 10.000,00€, 30-6263.025 ποσό 20.000,00€,35-
6263.017 ποσό 5.000,00€
2.β Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων
των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών  βυτιοφόρων και πυροσβεστι-
κών.
Τιμή: 15.000,00€ (δεκαπέντε  χιλιάδες euro)
Κ.Α.: 35-6263.018  ποσό 15.000,00€
2.γ Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων

των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών  καλαθοφόρων.
Τιμή: 5.000,00€ (Πέντε  χιλιάδες euro)
Κ.Α.: 30-6263.025 ποσό 5.000,00€
ΟΜΑΔΑ 3: 3.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και
όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχα-
νοκίνητων σαρώθρων.
Τιμή: 15.000,00€ (δεκαπέντε  χιλιάδες euro)
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 5.000,00€,  35-6263.017 ποσό 5.000,00€, 35-
6263.018 ποσό 5.000,00€
3.β Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των
μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανημάτων
έργου.
Τιμή : 25.000,00€ (Είκοσι πέντε   χιλιάδες euro)
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 20.000,00€,  30-6263.025 ποσό 5.000,00€
ΟΜΑΔΑ 4: 4.α  Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς
και όλων των μηχανικών μερών και του σασί επιβατικών αυτοκινήτων και
ημιφορτηγών.
Τιμή : 20.000,00€ ( Δεκαπέντε   χιλιάδες   euro)
Κ.Α.: 10-6263.018 ποσό 5.000,00€, 15-6263.013 ποσό 5.000,00€, 20-
6263.041 ποσό 10.000,00€
4.β Επισκευή και συντήρηση φρένων
Τιμή : 20.000,00€ (Είκοσι χιλιάδες  euro)
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 20.000,00€ 
ΟΜΑΔΑ 5: Επισκευή ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
Τιμή : 20.000,00€ (Είκοσι  χιλιάδες  euro)
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 20.000,00€
ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του
Δήμου.
Τιμή : 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες  euro)
Κ.Α.: 20-6671.017 ποσό 50.000,00€
Ομάδα 7: Προμήθεια ανταλλακτικών 
Προμήθεια διάφορων «γνήσιων ανταλλακτικών» ή «ανταλλακτικών εφάμιλ-
λης ποιότητας» για τα οχήματα του Δήμου, που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό
κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010)
Τιμή : 60.000,00€ (Εξήντα  χιλιάδες  euro)
Κ.Α.: 20-6671.018   ποσό 60.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ( ΜΕ ΦΠΑ) C.P.V.  :
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Ομάδα 1 91.000,00 € 34350000-5
Ομάδα 2 55.000,00 € 34913000-0
Ομάδα 3 40.000,00 € 50110000-9
Ομάδα 4 40.000,00 € 50112000-3
Ομάδα 5 20.000,00 € 50113000-0
Ομάδα 6 50.000,00 € 50114000-7
Ομάδα 7 60.000,00 € 50116200-3
ΣΥΝΟΛΟ 356.000,00€ 50116500-6

―――――――――――――――――――――――――――――――――
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.

3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ
110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1
του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α
26/2016 και την με αρ. Πρωτ.  11795/23-3-2016. (ΑΔΑ : ΩΝΘ1ΩΨΖ-Ρ5Γ)
σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα λήξης κατάθεσης των ηλεκτρο-

νικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κα-
νονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής
της διακήρυξης  στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δη-
μοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην
πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――    

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΚΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――      
Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη Πέμπτη Πέμπτη
www.promitheus.gov.gr, 6-4-2016 7-4-2016 19-5-2016 ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές  προσφορές που αφορούν για
όλες ή και για επιμέρους από τις 7 βασικές ομάδες του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των εργασιών τις κάθε ομά-
δας
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογι-
σμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 5.788,62 € ή για προσφορά
ανά ομάδα:
――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ομάδα 1 1.479,67 €
Ομάδα 2 894,31 €
Ομάδα 3 650,41 €
Ομάδα 4 650,41 €
Ομάδα 5 325,20 €
Ομάδα 6 813,01 €
Ομάδα 7 975,61 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων την Πέμπτη 31-3-2016 .
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του πα-
ρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr , στην
ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του TED.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 22443
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγ-
γελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και

της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ το γένος ΜΠΑΡΚΑ, που γεν-

νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα Ατ-

τικής και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΓΙΑΤΗ του

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ το γένος

ΒΥΘΟΥΛΚΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και

κατοικεί στη Βούλα Αττικής θα έρθουν σε γάμο

που θα γίνει  στο Παρίσι της Γαλλίας.

Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και

της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, που

γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής και κατοικεί

στο Κορωπί Αττικής και η ΜΑΡΙΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ ΓΕ-

ΩΡΓΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΑΣ το γένος ΜΑΝΑΡΑ, που γεννήθηκε στο

Κορωπί Αττικής  και κατοικεί στο Κορωπί Αττι-

κής  θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στο Δη-

μαρχείο Κρωπίας.
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

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 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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
Specialist 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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Για ποια δωρεάν πρόσβαση στους ανασφάλιστους μιλάμε;
Το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού μας ενεχείρισε επι-

στολή του Γενικού Νοσοκομείου “Γεννηματάς” που ζητά

από ανασφάλιστο ασθενή που νοσηλεύθηκε, να του κα-

ταβάλει τα νοσήλεια, άλλως θα στείλει το χρέος στην

Εφορία. Κατά τα άλλα οι ανασφάλιστοι έχουν δωρεάν

νοσηλεία!!

Δείτε τί γράφει το Μητροπολιτικό Ιατρείο:

Η  επιστολή που δημοσιεύουμε στάλθηκε σε ασθενή του Μη-

τροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού πριν από λίγες

μέρες, στις 18-3-2016, με την οποία το Γενικό Νοσοκομείο

Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» του ζητά να πληρώσει τα νοσήλια

από επέμβαση που έγινε το 2014, διαφορετικά εντός δεκα-

πέντε ημερών το χρέος θα μεταφερθεί στην εφορία.

Επισημαίνουμε ότι τον Νοέμβριο του 2014 που έγινε η επέμ-

βαση (ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής) βάσει του νόμου για τους

ανασφάλιστους, που είχε ψηφιστεί από τον Αύγουστο του

2014, έπρεπε η περίπτωση του ασθενούς να εξεταστεί από τρι-

μελή επιτροπή και ως ανασφάλιστος να μην χρεωθεί. Η τριμε-

λής επιτροπή δεν συνεδρίασε ποτέ, όπως άλλωστε έχει συμβεί

και στις περισσότερες περιπτώσεις ανασφάλιστων πολιτών

που έχουν βρεθεί στην ίδια δυσάρεστη θέση.

Θυμίζουμε επίσης,  ότι πριν από ένα μήνα ψηφίστηκε ο νέος

νόμος για τους ανασφάλιστους ασθενείς, σύμφωνα με τον

οποίο μόνο το ΑΜΚΑ αρκεί κατά την εισαγωγή για να μην χρε-

ωθεί ο ασθενής. Φυσικά και αυτός ο νόμος δεν έχει τεθεί σε

εφαρμογή γιατί εντελώς ανεξήγητα δεν έχουν εκδοθεί ακόμη

οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.  Επομένως ισχύει ο νόμος

του 2014 με τις τριμελείς επιτροπές.

...

Εμείς θα απαιτήσουμε για άλλη μια φορά να σβηστεί το συγκεκρι-

μένο χρέος.  Για πολλοστή όμως φορά θα απαιτήσουμε από την

κυβέρνηση να δώσει εν τέλει  ΣΥΝΟΛΙΚΗ λύση στο δράμα των

ανασφάλιστων πολιτών και επιτέλους ας σταματήσει το κρυφτό

που παίζεται εδώ και 1 χρόνο με το νομοσχέδιο για τους ανα-

σφάλιστους, και ας δημοσιευτούν  οι Κοινές Υπουργικές Αποφά-

σεις για να μπορέσει να εφαρμοστεί έστω αυτός ο κουτσός νόμος!

Διευκρινίσεις απαιτούνται ακόμη επειδή κάποιοι διαστρεβλώ-

νουν το τι πραγματικά ισχύει σήμερα:

1) Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: ισχύει ακριβώς ότι ίσχυε από

τον Αύγουστο 2014. Δηλαδή πρόσβαση στα φάρμακα με ποσοστό

ακριβώς όπως και οι ασφαλισμένοι και σε ό,τι αφορά στις διαγνω-

στικές εξετάσεις πρόσβαση ΜΟΝΟ σε μερικές εξετάσεις αίματος

και ούρων και σε ακτινογραφίες με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν

ΜΟΝΟ σε δομές ΠΕΔΥ. Για αξονικές, μαγνητικές, σπινθηρογρα-

φήματα ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση που πρέπει να γίνει σε νο-

σοκομείο, δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

2) Νοσοκομειακή κάλυψη: Εδώ κάνει το κάθε νοσοκομείο ότ,ι

θέλει. Αλλού  χρεώνουν και αλλού όχι. Ο πρόσφατος νόμος δεν

ισχύει γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί οι ΚΥΑ. Το μόνο που έχει γίνει

είναι η εντολή του Υπουργού Υγείας να νοσηλεύονται οι ανασφά-

λιστοι μόνο με το ΑΜΚΑ. Το ερώτημα εδώ είναι, τι έχει μεγαλύ-

τερη ισχύ ο νόμος του 2014 που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο

ή μια υπουργική εντολή;

Επιπλέον η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θεανώ Φωτίου πριν λίγες ημέρες με υπέρ επείγουσα εγκύκλιο

προς τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων επαναφέρει το καθε-

στώς του βιβλιαρίου πρόνοιας. Εμείς αναρωτιόμαστε, γιατί το

επαναφέρει εάν ισχύει η εντολή του Υπουργού Υγείας προς τα

νοσοκομεία να νοσηλεύονται οι ανασφάλιστοι μόνο με το ΑΜΚΑ;

Σπιρομετρήσεις στα 3Β

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου),

το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμο-

νολογική Εταιρεία, θα πραγματοποιήσει Σπιρομετρήσεις

κινητή Μονάδα της ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

14 Απριλίου: α) 10:00-12:00 ΚΑΠΗ: Τερψιχόρης 4, Βάρη

& β) 12:00-14:00  ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης: Αφροδίτης 2,

15 Απριλίου: 10:00-13:00 Κεντρική Πλατεία Βούλας

Οι Σπιρομετρήσεις θα πραγματοποιηθούν, εντελώς δωρεάν,

από τον εθελοντή Πνευμονολόγο  Λεωνίδα Πιλιλίτση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 190.10
Πληροφορίες: ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τηλέφωνα: 2299 320348  /  Fax :
22990 48289  -  Email : babis.raptis@kalivia.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» συνολικού ποσού 186.996,90€ με ΦΠΑ 23%.
Προκηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στις
τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), υπό την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης: ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», του έτους 2016, με συνολικό εν-
δεικτικό προϋπολογισμό 186.996,90€ με ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με 
1. Την παρούσα διακήρυξη
2. Τις διατάξεις:
2.1. Tης Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της
4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των
οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων
το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
2.2. Του Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του
άρθρου 41 «Τροποποίησης προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας».
2.3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προμήθειες
του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2.4. Την υπ’ αριθμ 11389/8.3.93 (ΦΕΚ 185Β) Απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης»(ΕΚΠΟΤΑ).
2.5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2.6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».
2.7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις».
2.8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρό-
γραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
2.9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του
Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-014).
2.10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.11. Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης
2.12. Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με
θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
2.13.Τον Ν. 2503/1997/τ.Α’/107- Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέ-
ρειας, θέματα ΟΤΑ.
2.14. Τον Ν.2539/97/τα Α’ /244 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.15.Τον ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ160/τ.
Α΄/ 08-08-2014) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4320/2015.
2.16.Ν.3731/ΦΕΚ 263 Α’ /23.12.08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων» και ιδιαίτερα την παρ.13 του άρθρου 20.
2.17. Ν.3801/ΦΕΚ 163Ά /4.9.09 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»
3. Την υπ’ αρ. 80/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κα-
θορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές,
εγκρίθηκε η μελέτη με αριθμό 3/2016 της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Σαρωνικού και έγινε η ψήφιση πίστωσης ως εξής:
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 152.030,00
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (186.996,90 ευρώ με ΦΠΑ 23%).
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου με χρέωση στους
παρακάτω Κ.Α εξόδων:

Πρώτη Κατηγορία - Επισκευή μεταφορικών μέσων
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑ Εξόδων Ποσό με ΦΠΑ 23%
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10-6263.001 6.499,32€
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6263.001 12.999,87€
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6263.001 89.999,10€
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΆΡΔΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ25-6263.001 16.999,83€
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6263.001 3.999,96€
ΠΡΑΣΙΝΟΥ35-6263.001 1.999,98€
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70-6263.001 8.999,91€
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Σύνολο 141.497,97€

Δεύτερη Κατηγορία - Συντήρηση μεταφορικών μέσων
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑ Εξόδων Ποσό με ΦΠΑ 23%
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10-6263.003 2.999,97€
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6263.003 5.999,94€
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6263.003 21.999,78€
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6263.003 6.499,32€
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6263.003 2.999,97€
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6263.003 999,99€
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70-6263.003 3.999,96€
―――――――――――――――――――――――――――――――――

Σύνολο 45.498,93€

Οι προμήθειες αφορούν τμηματικές εργασίες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της
διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού www.sa-
ronikoscity.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί
σε ποσοστό 2 (ΔΥΟ) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης,
χωρίς Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορί-
ζεται η 3/5/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 9/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος,
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το

τουρνουά ΜΙΝΙ Βόλεϊ αθλητριών

που διοργάνωσε η Α.Σ.ΠΕ. Θέτις

Βούλας την Κυριακή (3/4) με την

συμμετοχή ομάδων των συλλόγων

ΑΟ Βουλιαγμένης και ΑΕΓ Αι-

ξωνή.

Παράλληλα με το τουρνουά - όπως

είχε προγραμματιστεί - συγκεν-

τρώθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα

ειδών ανάγκης που θα προσφερ-

θούν στο ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας.

Ευχαρίστησαν όλους τους παρευ-

ρισκόμενους για τη μεγάλη συμμε-

τοχή προσφοράς και ανθρωπιάς

που επέδειξαν, ενώ μέσα στην

εβδομάδα τα είδη που συγκεντρώ-

θηκαν θα μεταφερθούν στις εγκα-

ταστάσεις του ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ)

Βούλας από την “Θέτιδα”.

Ευχαρίστησαν όλες τις αθλήτριες

που έλαβαν μέρος στο τουρνουά,

τους προπονητές, όπως και τους

συλλόγους ΑΟ Βουλιαγμένης και

ΑΕΓ Αιξωνή και ανανέωσαν το

ραντεβού τους για το επόμενο

τουρνουά ΜΙΝΙ αθλητριών βόλεϊ.

Αντωνίου, Ράλλη, Σαμαρινού

Οι Πρωταγωνιστές στις Πανελλήνιες χιονοδρομίες
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο

πρωτάθλημα Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων, των

αλπικών αγωνισμάτων στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρρας, η

τελευταία μεγάλη διοργάνωση μιας αγωνιστικής χρονιάς,

με πολλά προβλήματα λόγω της έλλειψης χιονιού. 

Στο αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης τα

χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Γιάννης Αντωνίου (ΚΑΡ)

στους άνδρες και ο Μιχάλης Δέλλιος (ΕΣΠ) στους Νέους

και στις αντίστοιχες κατηγορίες γυναικών και νεανίδων η

Μαρία Σαμαρίνου (ΕΔΕ) και η Αικατερίνη Τζιούφα (ΓΡΕ).

Στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης νικητές ήταν οι

ίδιοι, στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες, ο Γιάννης Αν-

τωνίου, ο Μιχάλης Δέλλιος και η Κατερίνα Τζιούφα, ενώ

στην κατηγορία των γυναικών το χρυσό το μοιράσθηκαν η

Μαρία Σαμαρινού και η Σοφία Ράλλη, που είχαν τον ίδιο συ-

νολικό χρόνο. 

Την τρίτη και τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, σε ένα

αγώνα διαφήμιση για το άθλημα, στο ομαδικό παράλληλο

ο ΕΟΣ Βόλος ήταν ο μεγάλος νικητής, δεύτερος  κατετάγη

ο ΧΟΣ Γρεβενών και τρίτος ο ΕΟΣ Νάουσας.

Τουρνουά ΜΙΝΙ Βόλεϊ  διοργάνωσε η Α.Σ.ΠΕ. Θέτις Βούλας

Νέες επιτυχίες σημείωσε ο ΝΑΟ Κέκροψ στο 6ο Κύπελο

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" που διοργάνωσε ο Ναυτικός

Όμιλος Βάρης Βάρκιζας στις 2 και 3 Απριλίου 2016. Στον

αγώνα συμμετείχαν όλες οι ομάδες του ΝΑΟ Κέκροψ στις

κατηγορίες Optimist, Techno293, RS:X και Laser 4.7 με συ-

νολικά 16 αθλητές και αθλήτριες. 

Ο Αγώνας διεξήχθη κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες,

με ασθενείς ανέμους το Σάββατο  και μέτριους προς ισχυ-

ρούς την Κυριακή, δυσκολεύοντας αρκετά το έργο των

αθλητών. Μετά από δυο ημέρες αγώνων, με 6 συνολικά

ιστιοδρομίες,  νικητής στην κατηγορία RS:X και πρώτος γε-

νικής κατηγορίας, αναδείχθηκε ο αθλητής του ομίλου Κρι-

στιάν Τριανταφύλλου. Στην Κατηγορία Techno293 U13, ο

Ιάσονας Κοντογιάννης τερμάτισε 2ος και στην κατηγορία

U17, ο Στέφανος Τζοτζολάκης τερμάτισε στην 3η θέση.

Στην κατηγορία Optimist στα 11χρονα κορίτσια η Δανάη Μι-

χαλαίνα κατέκτησε την 3η θέση.

Αναλυτικά οι επιτυχίες των αθλητών είναι ως εξής:

RSX: 1ος Κριστιάν Τριανταφύλλου

5ος Νικολουδάκης Αριστείδης

Αγόρια Techno293 U17: 3ος Στέφανος Τζοτζολάκης

Αγόρια Techno293 U15:  5ος Γιάννης Ηλιάδης

Αγόρια Techno293 U13: 2ος Ιάσονας Κοντογιάννης

Optimist 11χρονα Κορίτσια: 3η Δανάη Μιχαλαίνα

7η Φραγκίσκη Κοσμά

Optimist 11χρονα Αγόρια:  4ος Παναγιώτης Αθανασούλιας

Laser 4.7: 4η Ειρήνη Παπαϊωάννου,  5η  Αργυλία Αθανα-

σούλια, 6ος Αλέξανδρος Γιαννακάκος

Στην ομάδα του ΝΑΟ Κέκροψ συμμετείχαν ακόμη και οι πα-

ρακάτω αθλητές, Στέφανος Χατζάκης, Αλέξης Κολοκοτρώ-

νης, Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Σωτήρης Δήμας,

Γιώργος Κουμούτσος και ο Κωνσταντίνος Μπραϊμνιώτης.

O NAO Κέκροψ ευχαρίστησε τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο

Βάρης Βάρκιζας για την φιλοξενία και την υποδειγματική

διοργάνωση του αγώνα. 

6ο Κύπελο "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στο Ναυτικό Ομιλο Βάρης - Βάρκιζας
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Χωρίς ουσία η προχθεσινή συνάν-

τηση των ενδιαφερομένων κατοίκων

κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

(4.4.16) σχετικά με την “Πρόταση

τροποποίησης ρυμοτομικού στο

Αθλητικό Κέντρο Βούλας”.

Για την Ιστορία να πούμε, ότι στις

8/12/2015 συνήλθε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο και αποφάσισε την τροποποί-

ηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο

Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Βούλας… 

Αρκετοί κάτοικοι στάθηκαν απέναντι

στην απόφαση εξωραϊσμού, αλλά και

επέκτασης των ήδη παλαιών εγκατα-

στάσεων, με τα επιχειρήματά τους

κυρίως με στόχο, την προστασία της

περιουσίας τους, αλλά, και αρκετοί

άλλοι, οι οποίοι ήταν υπέρ της ανα-

νέωσης των εγκαταστάσεων, υπο-

στηρίζοντας, με τα δικά τους

επιχειρήματα, ότι δεν πρόκειται να

θιγεί σε τίποτα το περιβάλλον…

Από, ότι έχει φανεί υπάρχουν κάποια

λεφτά τα οποία προέρχονται από Χο-

ρηγούς (οι δουλειές με αυτό τον

τρόπο γίνονται σήμερα) και ο Δήμαρ-

χος  δεν θέλει να χαθούν, αλλά και

ούτε να χρησιμοποιηθούν ποιο εποι-

κοδομητικά για τη Νεολαία του

Δήμου. Αυτό φάνηκε από τη δική μου

πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα χρή-

ματα και για την ανάπλαση του Στα-

δίου Βουλιαγμένης π.χ. με ταρτάν,

αλλά και του Σταδίου Ολυμπιακών

προδιαγραφών στη Βάρη… με ένα

σμπάρο “τρία τριγώνια”. Φαίνεται λοι-

πόν, ότι για κάποιους λόγους άγνω-

στους σε μας, η εντολή είναι, τα

χρήματα να “πέσουν” για τις “συγκε-

κριμένες” αθλητικές εγκαταστάσεις

και  μόνο! 

“Τάδε Έφη  οι Χορηγοί και τα σκυλιά

δεμένα”… τα κεφάλια μέσα…           

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

“Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού

στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας”

Πρωτάθλημα κατηγοριών

στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Ολοκληρώθηκαν, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι

αγώνες για τα πρωταθλήματα της Α1 & Α2  εθνικής

κατηγοριάς. Η ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ που αγω-

νιζόταν στην Α1 εθνική κατηγορία ανδρών, τερμάτισε

στην 8η θέση με 19 βαθμούς και θα δώσει αγώνες

μπαράζ για την παραμονή του ή όχι στην ίδια κατηγο-

ρία.

Οι αγώνες μπαράζ θα πραγματοποιηθούν στις 9-10

Απριλίου, αλλά  το ίδιο Σαββατοκύριακο γίνεται και

το Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα, στο οποίο συμ-

μετέχει ο νεαρός αθλητής του Άρη, ΣΤΡΑΤΟΣ  ΔΑ-

ΜΙΑΝΗΣ, ο οποίος βεβαίως θα λείπει από την ομάδα.

Έτσι, χωρίς τον βασικό παίκτη της ομάδας είναι πολύ

δύσκολο να παραμείνει στην κατηγορία του.

Στα μπαράζ θα συναντήσει τις ομάδες του ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ,  ΑΡΗΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ  και ΑΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ που θα έχουν πλήρη την σύνθεση τους.

Για την Α2 Εθνική κατηγορία, η γυναικεία ομάδα του

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 αποτελούμενη από νεαρά κορίτσια,

κατέλαβε την 2η θέση στο πρωτάθλημα  με 25 βαθ-

μούς και θα δώσει αγώνες μπαράζ για την άνοδο της

στην Α1 εθνική κατηγορία, επίσης στις  9 & 10 Απρι-

λίου. Στους αγώνες μπαράζ θα συναντήσουν τις ομά-

δες του  Π.Κ.ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, τα ΤΑΤΑΥΛΑ και τον

ΤΕΛΑΜΩΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

H Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της

FIFA με επιστολή της προς τον αρμό-

διο για τον Αθλητισμό Υπουργό

Σταύρο Κοντονή  μεταξύ άλλων απει-

λεί ευθέως με grexit το Επαγγελμα-

τικό Ελληνικό Ποδόσφαιρο από τις

διεθνείς διοργανώσεις  στην περί-

πτωση που η Ελληνική κυβέρνηση δεν

άρει την απόφασή της για διακοπή

του Ελληνικού Κυπέλου μέχρι την

15η Απριλίου 2016

Για το θέμα η Επιτροπή Παρακολού-

θησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού

Έργου-Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, εξέ-

δωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώ-

νει μεταξύ άλλων τα εξής:

«...κανένας εκβιασμός ή έστω προει-

δοποίηση, δεν μπορεί να τίθεται σε

ένα πλαίσιο υπεράνω των Δικαστη-

ρίων και της Ελληνικής έννομης

τάξης. Η έξωθεν μαρτυρία όπως ρητά

αναφέρεται στην επιστολή της Επι-

τροπής Εκτάκτων Θεμάτων της FIFA

ότι “οποιαδήποτε αναφορά στην υπό-
θεση που κατατέθηκε ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΣτΕ) από την
ΕΠΟ είναι άσχετη..” αποτελεί τουλά-

χιστον δικαστικό  παράδοξο και προ-

σβολή του κράτους δικαίου, καθώς

‘’αυτοί’’ που προσέφυγαν στο ΣτΕ

είναι οι ‘’ίδιοι’’ που υποβαθμίζουν και

ακυρώνουν την ύπαρξη και την λει-

τουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου.    

Σε κάθε περίπτωση, για ακόμα μια

φορά αποτυπώνεται περίτρανα η

σήψη στην οποία έχουν περιέλθει οι

διοικούντες του Ελληνικού Επαγγελ-

ματικού Ποδοσφαίρου που με νύχια

και με δόντια προσπαθούν να διατη-

ρήσουν τα κεκτημένα ετών. Η κυβέρ-

νηση και ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται προς

την αυτονόητη κατεύθυνση της εξά-

λειψης των μηχανισμών που δημιουρ-

γούν τα γνωστά σε όλους και

ανεξέλεγκτα φαινόμενα κοινωνικής

αθλητικής βίας. Σε αυτή την προ-

οπτική το παράπλευρο και παρασιτικό
σύστημα ανομίας δεν έχει θέση στον
αθλητισμό και στην ίδια την κοινω-
νία.»

ΕΠΕΚΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Προσπαθούμε να βρούμε, τις αιτίες της “Διαφθοράς”, και στο χώρο του Παγκό-

σμιου Αθλητισμού,   λες, και δεν γνωρίζουμε, ότι είναι γέννημα και θρέμμα, του

ίδιου του Καπιταλιστικού συστήματος,  και, ως εκ τούτου,  χωρίς “έγκλημα” δεν

υπάρχουν, κέρδη…. Σήμερα,  και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν, ότι, στη εποχή μας,

τα οικονομικά συμφέροντα σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, κυρίως μετά την

πλήρη εμπορευματοποίησή του, το 1984/1985 από τη ΔΟΕ,  είναι τεράστια, μπο-

ρούμε λοιπόν να πούμε  μετά βεβαιότητας,  ότι, ο κ. Μπλάντερ,  Πρόεδρος τις

FIFA και o κ. Πλατινί Πρόεδρος της UEFA  και  τα τσιράκια τους, “έφαγαν” με

την ψυχή τους, και  ήρθε η

ώρα τους αναίμακτα να φύ-

γουν, γιατί περιμένουν στη

σειρά  να φάνε και άλλοι. 

Ακριβώς τα ίδια, έγιναν και

στην Παγκόσμια Ομοσπον-

δία Στίβου IAAF, με περι-

γραφές για τον τρόπο με

τον οποίο  τα  “έτρωγε” ο

Πρώην Σενεγαλέζος  Πρό-

εδρος με τούς δύο γιούς

του.  Έτσι έχουν τα πράγ-

ματα, αυτή είναι η πραγμα-

τικότητα.  Πολλοί είναι

αυτοί,  που ελπίζουν, ότι, με τον νέο Πρόεδρο, στην IAAF  Σεμπάστιαν Κόου

παγκοσμίου φήμης  Άγγλο αθλητή, νομίζω,  είναι και Λόρδος, ότι,  τα πράγματα

θα πάνε καλύτερα. Να μου επιτρέψετε, να έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί τη “δια-

φθορά” τη γεννάει το ίδιο το σύστημα. Αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρά στο

μυαλό μας, γιατί με το να ρίχνονται οι ευθύνες στα πρόσωπα και στη μακροχρό-

νια παραμονή τους στη διοίκηση μίας  Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως

μοναδική αιτία “Διαφθοράς” είμαστε για Γέλια...

Xωρίς “έγκλημα” δεν υπάρχουν, κέρδη…. 

Tη διαφθορά τη γεννάει το ίδιο το σύστημα!

Ο Υπουργός ενέκρινε 

την αδειοδότηση για 

γήπεδο της ΑΕΚ

αγνοώντας Δήμο, 

Περιφέρεια και  υπηρεσίες

του ΥΠΕΝ

Ο Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος 
καταγγέλει θεσμική εκτροπή

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Π. Σκουρλέτης, ενέκρινε την

περιβαλλοντική αδειοδότηση της Δικέφαλος Α.Ε για το

νέο γήπεδο της ΑΕΚ, αγνοώντας πλήρως όλες τις επι-

στημονικά τεκμηριωμένες παρατηρήσεις του Δήμου Φι-

λαδέλφειας-Χαλκηδόνος, της Περιφέρειας Αττικής,

καθώς και υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, που έγιναν με γνώμονα

την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την

ομαλή ένταξη του νέου γηπέδου στην πόλη, γράφει σε

ανακοίνωσή του ο Δήμος Φιλαδελφείας επισημαίνοντας

ότι: «Δεν συμπεριελήφθη ουδεμία τροποποίηση αναφο-
ρικά με το ύψος του γηπέδου, την προστασία του άλσους,
την κυκλοφορία, τη στάθμευση, καθώς και τη δημιουργία
υποδομών για τμήματα της ερασιτεχνικής ΑΕΚ στην
οποία έχει παραχωρηθεί το οικόπεδο.
Ως εκ τούτου εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας για την
υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από το ΥΠΕΝ και δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση
ότι η δημοτική αρχή Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας θα συνε-
χίσει να υπερασπίζεται με συνέπεια το δημόσιο συμφέ-
ρον και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας».

Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου-Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ

«Καμία απειλή δεν μπορεί να ανακόψει την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ 
για την εξυγίανση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου»



Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
ο εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια
του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, 
συμμετοχικά.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και προβολής
της πνευματικής δημιουργίας του τόπου αυτού, 
με την πανάρχαιη πλούσια “βλάστηση” του πνεύματος, 
των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα
(μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 
2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας 
(ενδεικτικά, επί ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).
Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, 
προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες.
Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
Η δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον 
εκδότη (Σκαραβαίος), μέχρι τέλους Ιουλίου, ώστε η έκδοση να έχει 
ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.
Με εκτίμηση.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ:

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης


