Αυτή και μόνο είναι η ρίζα από
όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για
πρώτη φορά, είναι προστάτης.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Η ώρα των πολιτών

“Κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη”
Ενιαίο Μέτωπο Αντίστασης

Παράνομη η εκχώρηση της χρήσης
αιγιαλού & παραλίας από τους ΟΤΑ

Σελ. 7

Οι πολιτικοί αλλάζουν,

“Επανάληψις Μήτηρ πάσης Μαθήσεως”
Αριστοτέλης

η πολιτική μένει.

Έγραφα πρόσφατα και το ξαναγράφω για να το εμπεδώσουμε:
Για να σκεφθούμε ψύχραιμα και
ορθά και να δράσουμε αναλόγως
πρέπει ν’ απεγκλωβιστούμε από
την “πεπατημένη” αρένα του “Κολοσαίου” των Βρυξελλών!

Χτύπησαν ανελέητα
τους αγρότες
που τόλμησαν

Από το υπερκράτος Λεβιάθαν
του Κώστα της Ο.Ν.Ε. (και της παρεπόμενης
Βενετσάνου ΤΤΙΡ), και του νεο-φιλελευθερισμού της ασυδοσίας του κεφαλαίου. (Μιλάμε για το μεγάλο κεφάλαιο και ιδίως
το χρηματο-οικονομικό).
Αρνούμαι να παίξω το “παιχνίδι” τους, με τους δικούς τους αυθαίρετους κανόνες, στη δική τους
αρένα, με το δικό τους διαιτητή! Δεν μπορούν να
μας υποχρεώσουν κι ας λύγισε ο επίορκος και
αδύναμος Τσίπρας, κάτω από οποιεσδήποτε πιέσεις και εκβιασμούς (και μαζί μ’ αυτόν, βέβαια, κι
οι άλλοι που τον στήριξαν στην αποστασία).

να διαμαρτυρηθούν
στο Σύνταγμα!

“Ακτιβιστική” διάνοιξη
της οδού Ιριδος Βούλας

Οι δυνάστες - δανειστές ΔΕΝ πρόκειται να καμφθούν προτού αρπάξουν και την τελευταία πλουτοπαραγωγική και καταναλωτική πηγή. Από
κοντά και τα κοράκια τους. Δεν θ’ αφήσουν σπίτι
για σπίτι, που να μην το φάνε, για “ένα κομμάτι
Συνέχεια στη σελ. 2
ψωμί”.

Σελίδα 12

To Ελληνικό δεν Πωλείται

Πρέπει να τους αναγκάσουμε, ν’ ανταγωνιστούν
στο δικό μας “στάδιο”, με έντιμους και απαράγραπτους δίκαιους κανόνες, το δικό μας “άθλημα”:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ!
Η Κυβέρνηση των ριψάσπιδων και επίορκων πέρασε ήδη από τη Βουλή την πρώτη δέσμη “προαπαιτούμενων με μικρές αλλά οδυνηρές
απώλειες. Όμως, οι πλειστηριασμοί αρχίζουν! Τα
“κοράκια” ακονίζουν τα ράμφη τους. Τα σπίτια περνάνε στα χέρια των “τραπεζών” και των funts. Ακολουθεί σύντομα η δεύτερη δέσμη με τα
απ-ασφαλιστικά μέτρα και το φορολογικό.

Aπολογισμός αντιπυρικής
περιόδου Αν. Αττικής
ΣΥΡΙΖΑ Νοτ.Αθήνας
Σελίδα 11

Σελίδα 3

Αντίθετοι για την
αύξηση του κρασιού
Φιλίππου και Μεθενίτης
Σελίδα 7

Διάρρηξη στο 2ο Λύκειο
Βούλας Σελίδα 7

Σελ. 10

Οχι στην εκποίηση της
φυσικής μας κληρονομιάς

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

“Κανένα σπίτι στα χέρια Τραπεζίτη”
Συνέχεια από τη σελ. 1

Και δεν κινδυνεύουν μόνο(!) τα σπίτια δανειοληπτών
ή χρεωμένων νοικοκυριών. Αυτά κινδυνεύουν άμεσα.
Έπονται και τα σπίτια αυτών που σήμερα, κουτσά στραβά έχουν και πληρώνουν τον ΕΝΦΙΑ, τους φόρους, τ’ ασφαλιστικά ταμεία, τους τοκογλυφικούς
διακανονισμούς, με 5%(!), τα έξοδα στοιχειώδους
διαβίωσης.
Όταν μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις, οι μισθοί και οι
λοιπές απολαυές, ενώ παράλληλα θ’ αυξάνουν οι φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις, το ισοζύγιο θα
γίνει αρνητικό και γι’ αυτούς που σήμερα αντέχουν
ακόμη. Από πού, τότε, θα πληρώνουν κι αυτοί; Η επίθεση στην ελληνική κοινωνία είναι μεν σταδιακή,
αλλά εν τέλει είναι κ α θ ο λ ι κ ή .
Τα κόμματα, αυτά, τουλάχιστον, που βρίσκονται στη

Βουλή, με εξαίρεση το ΚΚΕ και την ενοχοποιημένη,
έστω, ηγεσία της Χ.Α., ασχέτως επικοινωνιακών
στρατηγικών, δεν δικαιούνται ή αδυνατούν να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία που λεηλατείται.

νουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Οργανωμένα κατά πόλεις, χωριά
και συνοικίες. Με νομική και κοινωνική στήριξη. Δυναμική, μαχητική. Κανένας μόνος του: Κανένας μοιρολάτρης ή απαθής. Δύναμή μας η ένωσή μας.

Δυστυχώς, απερίσκεπτα ή φοβισμένα, αυτά τα κόμματα κι αυτούς τους εκπροσώπους ψήφισε ο ελληνικός λαός.

Οι δυνάμεις που αντιστέκονται: Κινήσεις πολιτών,
πολιτικά κινήματα, κόμματα, οργανώσεις, προσωπικότητες πρέπει να ενωθούν σ’ ένα ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
Αντίστασης για την Εθνική και Κοινωνική σωτηρία. Για
την προστασία κάθε πολίτη και όλων μαζί.

Επομένως, το βάρος πλέον της αντιμετώπισης του
προβλήματος πέφτει στις πλάτες των ίδιων των πολιτών.
Φτάσαμε να βρεθούμε “με την πλάτη στον τοίχο”.
Ήρθε η ώρα να πούμε: Φτάνει πια! Έως εδώ.
Είναι προφανές πλέον ότι οι μνημονιακές πολιτικές
είναι αδιέξοδες και οδηγούν το μεγαλύτερο μέρος
του ελληνικού λαού στην εξαθλίωση. Άσχετα από
ιδεολογίες και κομματικές επιλογές.

Διαβάστε ακόμη

Οι πολίτες όμως, όπως είναι ευνόητο, αδυνατούν ν’
αντισταθούν μεμονωμένα. Την αντίσταση θα την κά-

νέου ληξιπρόθεσμου χρέους «μεταρρυθμίζεται» προς το χειρότερο, εφόσον ο σε ισχύ όρος
εξαλείφεται πλήρως από το 2018,
με σταδιακή μείωση των 30 ημερών στο διάστημα από 1.6.2016
και για τον επόμενο ενάμιση
χρόνο.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά διδακτική ιστορία για την κατάσταση
της χώρας μετά την επιβολή του Γ’
Μνημόνιου: Οι μεν δανειστές
επείγονται να «πνίξουν» τον κάθε
πολίτη όχι μόνο με τη νέα φοροκαταιγίδα που έφερε, αλλά και με
ό,τι χρωστούσε έως 1.3.2015, ενώ
το είχε ρυθμίσει και πλήρωνε κανονικά. Εμφανίζονται ως τόσο ορκισμένοι «εξολοθρευτές» της
ρύθμισης έως 100 δόσεις, που δεν
έχουν καν την υπομονή να περιμένουν 30 μέρες μέχρι να χάσει

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Σήκω απ’ τον καναπέ σου, προτού στον κατασχέσουν!!!

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η σωτηρία
της πατρίδας και του ελληνικού λαού.

Ο Νασρεντίν Χότζας και οι 100 δόσεις
Με την ψήφιση σήμερα ενός
ακόμα πολυνομοσχεδίου με προαπαιτούμενα για υποδόση της
δόσης, τινάζεται στον αέρα ο
νόμος Κατσέλη, ανοίγοντας το
δρόμο για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για «κόκκινα δάνεια» λαϊκών και μεσαίων
στρωμάτων, με όλες τις συνέπειες, σε συνθήκες γενικευμένης
κοινωνικής δυστυχίας, για τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο ίδιο
νομοσχέδιο, ωστόσο, συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση του
βασικού όρου, μέσω του οποίου τινάχτηκε στον αέρα η ρύθμιση έως
100 δόσεις τρεις μήνες νωρίτερα,
κατά την ψήφιση του βασικού
νόμου του Μνημόνιου στις
14.8.2015.
Σύμφωνα με το μνημονιακό όρο
που ισχύει ακόμα, η ρύθμιση χάνεται, ακόμη κι αν εξυπηρετείται κανονικά, εφόσον νέα ληξιπρόθεσμα
δεν έχουν πληρωθεί - ή ρυθμιστεί
με ένταξη στην πάγια ρύθμιση των
12 δόσεων - μέσα σε 30 μέρες από
την ειδοποίηση ότι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Με το παρόν
νομοσχέδιο, ωστόσο, ακόμα κι
αυτή η προθεσμία «τακτοποίησης»
εντός 30 ημερών του οποιοδήποτε

Για τις επιδιώξεις και τα μέσα, σε εθνικό επίπεδο έχω
αναφερθεί αναλυτικότερα σε άρθρο μου στην “7η”
(24/10/2015 φ. 905. www.ebdomi.com, αρχείο - άρθρα
Κ.Β.).

τη ρύθμιση ο κάθε ενταγμένος
πολίτης που βρέθηκε με έστω κι
ένα μικροποσό νέου χρέους, αλλά
απαιτούν «στιγμιαίο θάνατο».
Η δε κυβέρνηση εμφανίζει ως διαπραγματευτική της επιτυχία ότι
κατάφερε να διατηρήσει ακόμα
για ένα 7μηνο το 30ήμερο μέχρι
το «θάνατο». Και αντί να σκεφτεί
σοβαρά πως μπορεί, έστω και
τώρα, να διασωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται να θεσπίζει μια κάποια
«ανακούφιση» των χρεοφειλετών
του δημοσίου κατ’ αναλογία της
μεθόδου που πρότεινε ο Νασρεντίν Χότζας στον άνθρωπο που
ζούσε σε μια τόσο μικρή καλύβα,
που δεν χωρούσε καλά-καλά ο
ίδιος: Να κλείνει μέσα κάθε μέρα
κι από ένα ακόμα από τα ζώα του
και να τη μοιράζεται μαζί τους έως
τη στιγμή που θα τα διώξει όλα
μαζί. Τότε μόνο θα εκτιμήσει πόσο
ευρύχωρη ήταν η καλύβα του. Ή,
στη δική μας περίπτωση, με πόσο
γενναιόδωρους όρους επήλθε η
απώλεια μιας ρύθμισης χρεών με
συμμετοχή 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.
Νάντια Βαλαβάνη
πρ. Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών

19.11.2015

Αποφάσεις Δ.Σ. 3Β
Δηλώσεις Δημοσθένη
Δόγκα για Παρίσι

Σελ. 6

Σελ. 6

Μπρεχτ: “Ο φασισμός είναι καΣελ. 8
πιταλισμός”

Σταυροφόροι και σταυροφορίες Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8
Οταν παλεύουν στο βάλτο τα
Σελ. 9
βουβάλια... Γρηγ. Ρώντας
Συνελήφθη 92ος καστανάς

Σελ. 9

Φυσικές ομορφιές στη χώρα
των ...θεών Φαίδρα Φραγκομανώλη Σελ. 11

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Σελ. 14
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης
Δήμαρχοι Αν. Αττικής στο Ευρωκοινοβούλιο
Σελ. 12

Πνευμονία, αιτίες

Σελ. 21

«Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των
Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κρωπίας και
Σελ. 17
ορισμός τελών»

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
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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.
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“Ακτιβιστική” διάνοιξη της οδού Ίριδος, στη Βούλα
Από το Δήμαρχo των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Τρίτη, 17/11, διανοίχτηκε από συνεργείο
του Δήμου, τμήμα της οδού Ίριδος, στη
Βούλα, που εμπόδιζε την ακίνδυνη και
απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων επί
40 χρόνια! Τις εργασίες κατηύθυνε και
επέβλεπε ο Δήμαρχος.
Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα
μεγάλη έκπληξη όταν διερχόμουν, όλως
τυχαίως, κι έγινα έτσι αυτόπτης μάρτυρας
του γεγονότος.
Μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό τη

θεωρώ χρήσιμη.
Από το 1975 ακόμη είχα υποδείξει στον
τότε Πρόεδρο της Κοινότητας Βούλας
αείμνηστο Παν. Τζάιδα, με τη συγγενική
μου ιδιότητα, να διανοίξει την οδό, σε
μήκος 10 μέτρων περίπου διότι εμπόδιζε
την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά μου απήντησε ότι δεν μπορεί
να το κάνει γιατί ήταν ιδιωτική ιδιοκτησία
και απαιτούσε αποζημίωση, πράγμα που
αδυνατούσε ν’ ανταποκριθεί η Κοινότητα.
Τήν ίδια υπόδειξη έκανα μετά 8 - 10 χρό-

νια, ως Αντιδήμαρχος πλέον, στον τότε
δήμαρχο Ι. Κιούκη. Μου επικαλέσθηκε την
ίδια αδυναμία. Του αντέτεινα ότι από τη
διάνοιξη οφελείται και ο ιδιοκτήτης πέραν
της κοινοτικής του υποχρέωσης. Δεν ήταν
βέβαια της αρμοδιότητάς μου και το θέμα
έμεινε στάσιμο.
Πέρασαν κι άλλοι Δήμαρχοι, όπως ο αποφασιστικός Αποστολάτος, αλλά “συνηθίσαμε”, ως οδηγοί, να ζούμε με το
πρόβλημά μας. Μάλιστα στον πρώτο καλλικρατικό Δήμο επί Δημάρχου Γρηγόρη
Κασιδόκωστα είχε παρθεί απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου το 2011, για απε-

Και ήρθε ξαφνικά ένας δήμαρχος - από
τον οποίο ομολογώ δεν το περίμενα - που
έδρασε αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Ανοιξε σε μια μέρα το δρόμο με αυτεπιστασία, με μια δράση ακτιβισμού και
οδηγοί και περίοικοι ανακουφίστηκαν!
Σήμερα, μετά την επέμβαση του δημάρχου, αυθημερόν, η οδός είναι ανοιχτή σε
όλο το μήκος της και με πεζοδρόμιο!

λευθέρωση του οδοστρώματος και κατασκευή πεζοδρομίου στην διασταύρωση
των οδών Ιριδος και Ποσειδώνος, άνευ
πρακτικού αποτελέσματος.

Γλυφάδας Σιούφη, που γκρέμισε οικίσκο,
που βρισκόταν καταμεσίς της Λεωφόρου
Γούναρη.
Κ. Βενετσάνος

Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω μιαν
ακτιβιστική δράση, όταν αποβλέπει στο
δημόσιο κοινό συμφέρον, - όπως παρόμοια είχε γίνει, προ ετών, από το Δήμαρχο

Η οδός πριν ανοιχτεί

Ψήφισμα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις
στη Γαλλία από το Δήμο 3Β
Στη συνεδρίαση του Δήμου
3Β (16η Νοεμβρίου) προτάθηκε από το δήμαρχο να

δημιουργηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να εκδόσουν ψήφισμα
για το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στις 13 Νοεμβρίου στην καρδιά του
Παρισιού.
Με την 691/2015 ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή συνέταξε
το
παρακάτω
ψήφισμα συμπαράστασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, εκφράζει
τη βαθύτατη θλίψη του, για
την πολύνεκρη τραγωδία
που έπληξε τον γαλλικό
λαό με την πολυμέτωπη

τρομοκρατική
ενέργεια
στο Παρίσι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015.
Αποδοκιμάζουμε τις πράξεις βίας, από όπου και αν
προέρχονται, που επιφέρουν πόνο ή θάνατο σε
αθώους ανθρώπους και
αποκρούουμε κάθε λογική
που οδηγεί στην ανάπτυξη
ακραίων φαινομένων, που
υποσκάπτουν τα θεμέλια
του δημοκρατικού πολιτεύματος και περιορίζουν την
ελευθερία των πολιτών.
Μένουμε προσηλωμένοι
στην ιδέα της δημοκρατίας
και της ειρήνης και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον
ευγενή αγώνα της υπεράσπισης των ανθρώπινων
αξιών και της ελευθερίας.
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«Το Καπλάνι της Βιτρίνας»
της Τζωρτζίνας Καλέργη
Συγκινητική η πρεμιέρα της παράστασης «Το Καπλάνι της
Βιτρίνας», της Άλκης Ζέη, καθώς η ίδια η συγγραφέας
βρισκόταν εντός του θεάτρου και επί σκηνής στο τέλος
της παράστασης. Γερασμένη, αλλά με λαμπερό πρόσωπο
και πολυγραφότατη σαν συγγραφέας, μας συγκίνησε με
την παράσταση αυτή καθώς πολλές γενιές μεγάλωσαν με
το μυθιστόρημα αυτό, που αποτελεί έργο – σταθμό για
την ελληνική παιδική λογοτεχνία.
Κατάμεστο το Θέατρο Βρετάνια στις 3 η ώρα το μεσημέρι
στις 15 Νοεμβρίου. Παιδιά όλων των ηλικιών πλημμύρισαν την επιβλητική θεατρική αίθουσα. Το φουαγιέ του θεάτρου ήταν γεμάτο από τα βιβλία της Άλκης Ζέη.
Μνήμες, συναισθήματα, ωραίος λόγος και δυνατές υποκριτικές ερμηνείες, κυρίως στο δεύτερο μέρος της παράστασης. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιάννης
Καρατζογιάννης, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Δημήτρης
Μαύρος, Βίκυ Μαραγκάκη, Αλέξανδρος Βάρθης, Αγγελική Πασπαλιάρη, Αρετή Τίλη, Χριστίνα Πάγκαλη, Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Χάρης Χιώτης,
Κωνσταντίνος
Πλεμμένος.
Κάθε Κυριακή στις 11.30 και στις 15:00, και κάθε Σάββατο στις 13:00.

ΕΒΔΟΜΗ

«Όμορφη Πόλη» Μουσικοθεατρικό ταξίδι για παιδιά
Την παιδική παράσταση, με τίτλο
«Όμορφη Πόλη», παρουσιάζει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, (ΟΑΠΠΑ) το
Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 18.00 στο
πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 18, Βούλα – παραπλεύρως
Δημαρχείου).

Η παράσταση βασίζεται στο ομότιτλο
παιδικό βιβλίο της Μάρως Θεοδωράκη, το οποίο είναι εμπνευσμένο από
το ομώνυμο τραγούδι των Γιάννη και

Μουσικοθεατρική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής.
Μια συναρπαστική θεατρική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους ταξιδιώτες
Το θρυλικό έργο του Ιουλίου Βερν ανεβαίνει στην παιδική σκηνή του Μεγάρου και μεταμορφώνεται σε
ένα περιπετειώδες ταξίδι με δράση, χιούμορ, ζωντανή μουσική και διαδραστικές βιντεοπροβολές.

Η παράσταση θα παίζεται κάθε Σαββατοκύριακο. Γενική είσοδος 12€

Tη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 7 μ.μ., στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Βούλας (Μπιζανίου 1, Βούλα, 16673) διεξάγεται εκδήλωση με θέμα
τις πρακτικές ανακύκλωσης στο σχολείο, στην κοινότητα, στη γειτονιά.
Στόχοι της εκδήλωσης είναι η εξοικείωση των πολιτών
της περιοχής με τις πρακτικές ανακύκλωσης και η παρακίνησή τους στην υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς. Συμπληρωματικός στόχος είναι
η παρουσίαση έξυπνων - βέλτιστων πρακτικών για την
παρακίνηση των μαθητών μέσα από εκπαιδευτικές πρακτικές.
Την εκδήλωση συν-διοργανώνουν οι ΠανΟραματιστές
και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και υποστηρίζει επιστημονικά η εταιρεία
NEST - Nature Environment Society Technology.
panoramatistesvoulas@gmail.com | www.panoramatistes.gr

και διασκευασμένα για τις ανάγκες
της παράστασης από την Μάρω Θεοδωράκη. Έτσι τραγουδιούνται επί σκηνής τα παρακάτω: «Αν θυμηθείς τ’
όνειρό μου», «Απρίλη μου ξανθέ»,
«Βάρκα στο γιαλό», «Μυρτιά»,
«Όμορφη Πόλη» κ.α.
Η «Όμορφη Πόλη» αποτελεί μια πρόταση –πρόκληση για τον γονιό, το δάσκαλο, τον εμψυχωτή και τον θεατή
που αγαπά το παιδικό θέατρο .
Το έργο παρουσιάζεται από ηθοποιούς
/ τραγουδιστές και μουσικό σύνολο σε
επιμέλεια δραματοποίησης – μουσικοκινητικής προσέγγισης – ενορχηστρώσεις Μάρως Θεοδωράκη.
Είσοδος Ελεύθερη

Εκδηλώσεις με το Βιβλιοπωλείο “Πρόφης”

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες

"Πρακτικές ανακύκλωσης
στο σχολείο,
στην κοινότητα, στη γειτονιά"

Μίκη Θεοδωράκη και αναφέρεται στην
πόλη των Χανίων. Πρόκειται για ένα
μουσικοθεατρικό ταξίδι που καλεί τα
παιδιά - ακροατές να συμμετέχουν
ενεργά και βιωματικά μέσα σε αυτό.
Ένα ταξίδι γνώσης και εξερεύνησης,
της πόλης των Χανίων, μέσα από τις
διηγήσεις της μικρής Άννας, της ηρωίδας που ταξιδεύει στα Χανιά, στον Γαλατά, για να κάνει διακοπές με τον
παππού και την γιαγιά. Μέσα από τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει και
μέσα από την θεατρική συνθήκη, η
μικρή αυτή δραματοποίηση, στοχεύει
στην επαφή των παιδιών με έννοιες,
αξίες και παραδόσεις . Τα τραγούδια
της παράστασης είναι προσαρμοσμένα

Ελάτε
να ανακαλύψουμε
δεινόσαυρους...
Το Σάββατο 21.11 και ώρα 12:00
το Βιβλιοπωλείο Πρόφη (Βασ.
Κωνσταντίνου 128 Κορωπί) και η
4Μ περιμένουν όλους τους μικρούς φίλους που αγαπούν τις
ανασκαφές σε ένα απολαυστικό
εργαστήρι, για να ανακαλύψουν
...δεινόσαυρους και να ζωγραφίσουν. Για παιδιά από 5 ετών.

“Στους δρόμους
του Καΐρου”
Την Κυριακή 22.11 και ώρα 18.30
θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου
της Πέρσας Κουμούτση “Στους
δρόμους του Καΐρου - περίπατος
με τον Ναγκίμπ Μαχφούζ”
Η συγγραφέας Ελένη Γκίκα και η ποιήτρια Καλομοίρα Πιέτρη - Αυγουστή
μιλούν με τη συγγραφέα, στο χώρο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου (Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος).
Εκδόσεις Ψυχογιός

Πρωινά Κυριακής στο Μουσείο Ορυκτολογίας
Το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει
για 3η συνεχή χρονιά την εκδήλωση "Πρωινά Κυριακής
στο Μουσείο Ορυκτολογίας".
Στη συλλογή του Μουσείου φιλοξενούνται ορυκτά και πετρώματα από την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν εκθέματα και από
τη Λαυρεωτική.
Στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας προσφέρονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαλέξεις και ξεναγήσεις για όλη την οικογένεια, ενώ τα παιδιά μπορούν να
ανακαλύψουν την ομορφιά των πολύτιμων λίθων, την ιδιαιτερότητα των μετεωριτών, τη μοναδικότητα των φθοριζόντων ορυκτών, την ιστορία του Λαυρίου και πολλά άλλα.
Οι νεαροί επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και σε μια περιπέτεια γνώσης , πειραματισμού και ανακαλύψεων, με τις ιδιότητες των
κρυστάλλων, την άγρια ομορφιά των ηφαιστείων , αλλά και
το «κυνήγι» των χρυσοθήρων, ψάχνοντας στην άμμο για
να βρουν τους κρυστάλλους που θα πάρουν μαζί τους.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη χρονιά η «Έκθεση Ελλήνων Συλλεκτών Ορυκτών», με συλλογές ορυκτών από όλο τον κόσμο.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους και το Μουσείο θα είναι
ανοιχτό τις δύο τελευταίες Κυριακές του Νοεμβρίου και τις
δύο πρώτες του Δεκέμβρη (22 και 29/11 και 6 και 13/12).

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη
τηλ. 210-7274112, 7274180, 7274124
http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy

ΕΒΔΟΜΗ
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Μονοήμερη εκδρομή
Μυκήνες - Ναύπλιο
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ευρυάλη Βούλας»
οργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Μυκήνες και
στο Ναύπλιο, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015.
Στις Μυκήνες θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό
χώρο και το Μουσείο με ξενάγηση και στη συνέχεια θα μεταβούν στο Ναύπλιο.
Αναχώρηση ώρα 8π.μ. από την οδό Σωκράτους,
έναντι φούρνου Στεργίου.
Πληροφορίες: Εφη Γαβριλάκη 6937730962 &
Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Ξενάγηση στα μνημεία της
άμεσης δημοκρατίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11

Στην αρχαία αγορά το γνωστό διοικητικό, φιλοσοφικό,
εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό και κυρίως οικονομικό κέντρο της Αθήνας θα έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν με την ξενάγηση που
οργανώνει η Εναλλακτική Δράση. Θα γνωρίσουν από
κοντά μοναδικά μνημεία, όπως τον Ναό του Ηφαίστου,
το Βουλευτήριο, το Μητρώο, την αρχαία εφημερίδα
τοίχου, το βωμό των 12 θεών, τη Θόλο, τις σχολές
των σοφιστών κ.ά.
Θα μιλήσουν για τη σημασία της
Οδού των
Παναθηναίων, που διέσχιζε την αγορά και μέσω της
οποίας έφθανε στο Ερεχθείο η μεγάλη πομπή προς
την Ακρόπολη κατά την διάρκεια των Παναθηναίων.
Συνάντηση 10πμ στην πλατεία Μοναστηράκι, μπροστά στο σταθμό. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής
Γιώργος Σούλτος 6906468807, ena.drasi@gmail.com

«Στα βήματα του Ελ Γκρέκο»
Η Ενωση Πολιτών Βούλας και η Ενωση Κρητών ΒΒΒ
οργανώνουν εκδήλωση, όπου θα γίνει παρουσίαση
του μουσικού έργου «Στα βήματα του Ελ Γκρέκο» σε
μουσική και στίχους Γιώργου Μαρινάκη, την Κυριακή
22 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»
(παραπλεύρως Δημαρχείου) Λεωφόρος Κ. Καραμανλή
18, Βούλα
Ερμηνεύουν:
Δημήτρης Κλειδάς, Ελένη Κοταδάκη: τραγούδι
Γιώργος Μαρινάκης: πιάνo,
Αλεξάνδρα Καμινιώτη: φλάουτο

«Χρέος για τη Ζωή»
Ο Δήμος Παλλήνης, η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου και ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος «Πανόραμα»
Παλλήνης οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Χρέος για τη Ζωή» την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 19:00,
«Οινοποιείο Πέτρου» Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη.

ΙΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
150 χρόνια νεότερο Λαύριο
H ΙΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής θα διεξαχθεί
εφέτος στο Λαύριο από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015, στο
Κτηριακό συγκρότημα του Παλαιού Μηχανουργείου. Είσοδος από την
πλατεία Καμινευτών στο λιμάνι
(δίπλα στο Δημαρχείο).
Στη διάρκεια των
εργασιών της Συνάντησης δίνεται η
δυνατότητα
σε
επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να προβούν σε
ανακοινώσεις επί

Ο Σαρωνικός λεωφόρος
πολιτισμού και γνώσης
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Επιστημονική Ημερίδα οργανώνεται για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία και ανάδειξη των
μνημείων ιστορίας και πολιτισμού του Σαρωνικού, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Μέγαρο του ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, στον
Πειραιά
Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα ζωήςena.drasi@gmail.com
Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικούsaronikosforall@gmail.com

πλ 6977990887-6937450241-6979775853
Είναι γνωστό ότι ο Σαρωνικός από την αρχαιότητα αποτέλεσε κοιτίδα ενός πολιτισμού του οποίου η συνεισφορά, ιδιαίτερα στην κλασική περίοδο, δεν περιορίζεται
μόνο στη χώρα μας και στις χώρες της Μεσογείου, αλλά
είχε καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. Σε όλους τους παράκτιους δήμους,
όπως και στα νησιά, οι άνθρωποι που έζησαν στο διάβα
των αιώνων άφησαν κληρονομιά μνημεία, που η υψηλή
τους αισθητική και καλλιτεχνική αξία αντανακλά ΠΡΩΤΑ
τον πόθο και τους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία.

“Προσέγγιση του θεάτρου
από την Κατοχή ως τον
Εμφύλιο και ο ρόλος
της γυναίκας”
Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας οργανώνει απογευματινή εκδήλωση / τσάι με θέμα: «Προσέγγιση του
θεάτρου από την Κατοχή ως τον Εμφύλιο και ο
ρόλος της γυναίκας», με ομιλήτρια την Εύη Ντούσια (φιλόλογο MSc).
H εκδήλωση γίνεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις
6.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ (Λεωφόρος Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα)

ποικίλων τοπικών θεμάτων (αρχαιολογικών, ιστορικών, λαογραφικών, πολεοδομικών, προστασίας του περιβάλλοντος
κ.λ.π.) σχετικών με την περιοχή που εκτείνεται από τον
Υμηττό και την Πεντέλη μέχρι το Σούνιο.
Τις ημέρες των εισηγήσεων των θεμάτων, θα οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις με εκθέσεις ζωγραφικής, σύγχρονης ελληνικής χαρακτικής, βιβλιοπαρουσιάσεις,
ντοκιμαντέρ καθώς και μουσικές εκδηλώσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στο:
http://issuu.com/014745/docs/program_16_5x24_mail_2_

“Viva Cuba”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη
25 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της Ταινίας “Viva
Cuba”.
Είσοδος-Εισφορά 3€
Υπόθεση
Η μικρή Μαλού έχει για καλύτερο φίλο τον Χορχίτο, παρ' όλο
που μεγαλώνουν σε δύο οικογένειες διαφορετικών πεποιθήσεων και κοινωνικής τάξης της Αβάνας. Οι δυο τους ξεκινούν
κρυφά ένα ταξίδι μέχρι την άλλη άκρη του νησιού, όπου ζει ο
πατέρας της Μαλού, για να βρουν τρόπο να αποτρέψουν τη μητέρα της από την εμμονή της να μεταναστεύσουν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117 ΠΑΛΛΗΝΗ

12ο Πανόραμα
Οικολογικών Ταινιών!
Επίκαιρα θέματα περιβάλλοντος, μέσα από την αντισυμβατική ματιά 19 σημαντικών Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών!
Ξεκίνησε το 12o Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών της
ΕΛΛΕΤ που φέτος πραγματοποιείται σε συνεργασία με
την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου
2015 στις 18:30, (Λαΐς, Ι. Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134136, Κεραμεικός).
Ενα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για το τριήμερο με παράλληλες συζητήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες: www.ellet.gr

«Παραδοσιακό
γλέντι στη Βάρη»
O σύλλογος “Σεμέλη”, συμμετέχοντας στον εορτασμό
της πολιούχου εκκλησίας της Βάρης το Σάββατο 21-1115, συμμετέχει στην περιφορά της εικόνας με μέλη του ενήλικες και παιδιά - που θα φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας και ώρα 21:00 διοργανώνουν
παραδοσιακό γλέντι με εννεαμελή ορχήστρα στην ταβέρνα «Η φωλιά των κυνηγών» Λεωφ. Βάρης 31, Δίλοφο
Βάρης.
Για επιδόρπιο θα προσφερθεί η παραδοσιακή, γλυκιά κολοκυθόπιτα που έφτιαχναν πάντα οι Βαριώτες στης Παναγιάς
τη χάρη. Οι πίτες θα είναι προσφορά των γυναικών του συλλόγου “Σεμέλη”, οι οποίες ακολουθούν την παραδοσιακή
συνταγή όπως την έχουμε καταγράψει στην περιοχή.
Τηλ. 6932880278, http://www.semeli.org
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Η “τάξη και ησυχία” των Ευρωπαίων
πολιτών μόνο φαινομενική είναι
όλα αυτά τα χρόνια

ΕΒΔΟΜΗ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 3Β
780.000 € για πολιτισμό

Δήλωση Δημοσθένη Δόγκα
για την πολύνεκρη τρομοκρατική
επίθεση στο Παρίσι
Αυτές τις ώρες του θρήνου και της περισυλλογής για
τα αδικοχαμένα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης
στο Παρίσι, ενώνουμε
όλοι τη σκέψη και την αλληλεγγύη μας με το γαλλικό λαό.
Η αποτρόπαιη αυτή θηριωδία εναντίον αθώων
έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι βρισκόμαστε ήδη
σε μια σύγχρονη εποχή
βαρβαρότητας. Η “τάξη
και ησυχία” των Ευρωπαίων πολιτών μόνο φαινομενική είναι όλα αυτά
τα χρόνια, την ώρα που
τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν στις χώρες της
Μέσης Ανατολής, στην άλλη πλευρά της Μεσογείου.
Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές των τελευταίων μηνών με πρώτο αποδέκτη τη χώρα μας, απλώς
υπογραμμίζουν μια ζοφερή πραγματικότητα στην ευρύτερη γεωπολιτική μας γειτονιά.
Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες.
Η ευρωπαϊκή και αμερικανική εξωτερική πολιτική, αποικιακή και νεοαποικιακή, μια πολιτική επεμβάσεων, εξέθρεψε τέρατα. Αν η απάντηση της τρομοκρατημένης
σήμερα Ευρώπης είναι το κλείσιμο των συνόρων της
και μια νέα πολεμική σταυροφορία, η Ελλάδα ως σύνορο της Ευρώπης θα δεχτεί ανυπολόγιστη πίεση και
βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέα δεινά
όπως το πρόσφατο, που δικαίως χαρακτηρίστηκε “11η
Σεπτέμβρη της Ευρώπης”.
Απαιτείται σύνεση, προβληματισμός και αλλαγή προσανατολισμού για να αποκτήσει ξανά η ήπειρος και η
χώρα μας ένα ασφαλές περιβάλλον.

Φάρμακα για το Καστελλόριζο
συγκεντρώνει ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης
Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης προσκαλεί
τους κατοίκους και τα φαρμακεία της περιοχής να
συμμετάσχουν στη δράση συλλογής φαρμάκων και
αναλώσιμων υλικών για την ενίσχυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης (Καστελλόριζο) και την κάλυψη των εύλογα αυξημένων
αναγκών του ακριτικού νησιού.
Η συλλογή θα γίνεται από έως και 24 Νοεμβρίου
στα ΚΑΠΗ των τριών πόλεων.
Συγκεκριμένα:
- ΚΑΠΗ Βάρης στην οδό Τερψιχόρης 4
- Κοινωνική Υπηρεσία οδό Ζεφύρου 2 Βούλα
- ΚΑΠΗ στην οδό Αφροδίτης 7 Βουλιαγμένη

Επιχορήγηση του ΟΑΠΠΑ ύψους
780.000 ευρώ (μεγαλύτερη από
την προηγούμενη χρονιά) ψήφισε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
3Β, στη συνεδρίαση της 16/11/15,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για πολιτιστικές δράσεις. Ανάμεσα
σ’ αυτές που θα διοργανώσει,
όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση
είναι μαθήματα αυτοάμυνας για
όλες τις ηλικίες, που θα διεξαχθεί
σε κλειστό γήπεδο κόστους 4 με
5.000 περίπου ευρώ. Επίσης Μεσογειακό φεστιβάλ που θα διαρκέσει

περίπου τρεις εβδομάδες με μια
πλειάδα εκδηλώσεων.
O Δημ. Δαβάκης διαφώνησε σημειώνοντας «διαφωνώ στη μεγάλη
δαπάνη για τον πολιτισμό αυτή την
ώρα στη χώρα μας».

Ξανά παγοδρόμιο
Φέρνουν για δεύτερη χρονιά το
παγοδρόμιο στην πλατεία της Βούλας μέσα στο χώρο στάθμευσης.
Πέρυσι γινόταν κομφούζιο καθημερινά στο χώρο στάθμευσης, που
εγκλωβίζονταν Ι.Χ. και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Το παγοδρόμιο πέρυσι στο Δήμο
κόστισε κάποιες χιλιάδες ευρώ
από το ρεύμα που έκαιγε καθημερινά για να δημιουργήσει τον
πάγο. Τον πρώτο μήνα του έκαναν
δώρο και το δώρο το πήρε από
μόνος του ο επιχειρηματίας, αφού
δεν πλήρωσε τη ΔΕΗ ύψους 1800
ευρώ.
Η “πλατεία” Πηγαδακίων, μάλλον
βαίνει προς δημιουργία. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι τα βρήκε με
τους ιδιοκτήτες του Ο.Τ. 303 και
συμφώνησαν να το δώσουν σε κοινόχρηστη χρήση.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016,
ύψους 65.69.000,00 ευρώ. Είναι 2 εκατομμύρια παραπάνω
από τον φετινό. Εξ’ αυτών το 44% των εσόδων προέρχεται
από τα τέλη των δημοτών. Το 27% του ποσού αφορά μισθοδοσίες!
Ο δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος γιατί το επίπεδο υλοποίησης ανήλθε στο 94-95% «κάτι πολύ σημαντικό και σπάνιο για την Τ.Α.», όπως τόνισε.
Απηύθυνε εύσημα σε αιρετούς και εργαζόμενους, οι οποίοι
«έχουν ξεπεράσει εαυτόν, αφού έχουν υπογραφεί 215 συμβάσεις μόνο εφέτος», όπως δήλωσε.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας, έθεσε εκ νέου ζήτημα για τους κρυφούς χορηγούς μελετών, τονίζοντας την προσωπική ευθύνη του Δημάρχου
για την αποκάλυψη των χορηγών και για το περιεχόμενό
τους.
Πρόκειται για 7 μεγάλες μελέτες, όπως “Προτάσεις δημιουργίας πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζογεφυρών σε διάφορα σημεία του Δήμου”, “Ειδική μελέτη για τη
δασολογική αξιοποίηση των οικοπέδων της εκκλησιαστικής
περιουσίας σε Βάρη και Βουλιαγμένη”, “Ανάπλαση της πλατείας Νυμφώνος στη Βουλιαγμένη” κ.ά., τις οποίες η δημοτική αρχή στις 23 Ιουνίου 2015 ανακοίνωσε ότι απεντάσσει
από τον Προϋπολογισμό του Δήμου, παρακάμπτοντας συ-

Αιμοδοσία στα 3Β
Εθελοντικές Αιμοδοσίες σε συνεργασία με το
Ασκληπιείο Βούλας διοργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι
αιμοδοσίες θα πραγματοποιηθούν:
- στη Δ.Ε. Βούλας, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου,
στην Αίθουσα ΙΩΝΙΑ (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – παραπλεύρως Δημαρχείου) από τις 10:00 έως τις
13:00
- στη Δ.Ε. Βάρης, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στο
Κέντρο Υγείας Βάρης από 16:00 έως 19:00.
Στις αιμοδοσίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι
πολίτες και με τον τρόπο αυτό να συμμετέχουν
στην τράπεζα αίματος του Δήμου.
Πληροφορίες: 213 20 19 904

νειδητά τον νόμο 3316/2005 που ορίζει πώς οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναθέτουν τεχνικές μελέτες.
Δικαιολογώντας την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού, ο
Δημοσθένης Δόγκας τόνισε:
«Το θέμα της απένταξης κρίσιμων μελετών του Δήμου από
τον Προϋπολογισμό με την παράλληλη ανάθεσή τους σε
ανώνυμους μέχρι στιγμής χορηγούς ευαισθητοποιεί πολύ
εμένα προσωπικά αλλά και την παράταξή μας.
Ήταν πολιτική επιλογή να προχωρήσει η δημοτική αρχή
γρήγορα, αλλά όπως παραδέχτηκε ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του, ο χειρισμός αυτός μπορεί να κρύβει και λάθη.
Θα ψηφίσω “υπέρ” στον Προϋπολογισμό, αλλά σας καθιστώ
κύριε Δήμαρχε προσωπικά υπεύθυνο σε περίπτωση που οι
μελέτες αυτές αποκλίνουν από το συμφέρον των τριών πόλεων ή σε περίπτωση που δεν δηλωθούν τα ονόματα των
χορηγών όπως προβλέπεται. Τότε θα πρέπει να υποβληθούν οι μελέτες αυτές στην Περιφέρεια για έγκριση.
Είμαστε θετικά διακείμενοι στις προσπάθειες που προωθούν το καλό του τόπου αλλά οφείλουμε να επιστήσουμε
την προσοχή από τυχόν παγίδες και αστοχίες”».

Απο ...αριστερά ο Κοντονής
Διαφοροποιήθηκε ο Διον. Κοντονής για το ψήφισμα
που πρότεινε ο δήμαρχος, για το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία.
«Αυτό είναι αντίδραση από κάποια άλλη μορφή
βίας. Ποιοι τους οπλίζουν αυτούς;
300 παιδάκια εκτέλεσαν πριν από μέρες στο Λίβανο
και δεν το έμαθε κανείς!»
σ.σ. Από κανέναν άλλον δεν ακούσαμε λέξη...

Συμπαραστάτης στα 3Β
Ο Συμπαραστάτης του δημότη λειτουργεί στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και δέχεται καθημερινά προβλήματα των δημοτών στο Δημαρχείο της
Βούλας.
Είναι ο Σωτήρης Ελευθερίου και μπορείτε να επικοινωνείτε στο 213 2020007
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Διαμαρτυρία του Δημάρχου
Μαρκοπούλου για τον
φόρο στο κρασί

Παράνομη - οριστικά - η εκχώρηση της
χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ιδιώτες,
από τους δήμους
Σημαντική απόφαση για τις παραλίες
και τους αιγιαλούς, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίνοντας παράνομη την παραχώρηση των
αιγιαλών σε ιδιώτες που δρουν ανεξέλεγκτα αποκλείοντας τον απλό πολίτη
να απολαύσει το κοινό αγαθό.
Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι επικρατείας με την υπ΄αριθμόν 3944/2015
απόφασή τους έκριναν πως ο αιγιαλός
και η παραλία αποτελούν δημόσια

τος με την απόφαση 3944/15 (εισηγήτρια η σύμβουλος Κατερίνα Σακελλαροπούλου) έκανε δεκτή την αίτηση
ακύρωσης που είχε ασκήσει προ ετών
ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ
πρόσθετη παρέμβαση είχε ασκήσει και
ο Δήμος Σαρωνικού, ενάντια σε απόφαση του 2009 (των υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών)
περί απευθείας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,

μους πρέπει να γίνονται «μεμονωμένα, κατά περίπτωση» εφόσον υπάρχουν σχετικά διαγράμματα τα οποία
θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις και
τους όρους της παραχώρησης,
«ύστερα από εξατομικευμένη κρίση
της διοικήσεως, συνοδευόμενη από τα
αναγκαία διαγράμματα, με την οποία
θα τίθενται και οι αναγκαίοι όροι και
περιορισμοί ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό παραχώρηση
συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, προκειμένου να διασφαλισθεί και
η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού».
Επίσης αποκλείεται η παραχώρηση αιγιαλού, όχθης κ.λπ. όταν αυτή έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος ή έχει
χαρακτηριστεί περιοχή φυσικού κάλλους ή υπάρχουν ευπαθή οικοσυστήματα.

κτήση με αποτέλεσμα να είναι παράνομη η εκμετάλλευση παραλιών από
τους παράκτιους δήμους και εκχώρησή τους σε ιδιώτες προκειμένου να
τοποθετούνται καθίσματα, ομπρέλες,
ξαπλώστρες, αναψυκτήρια, κανό, θαλάσσια ποδήλατα, κλπ.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο
ακύρωσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί το 2010 κρίνοντας πως ειναι παράνομη η
διαδικασία. Θεωρεί δε ότι αυτή η εκχώρηση δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για όλη την Ελλάδα με μία μόνο
υπουργική απόφαση.
Η επταμελής σύνθεση του Ε’ Τμήμα-

παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.
Προηγήθηκε τον Μάρτιο ανάλογη
απόφαση της πενταμελούς σύνθεσης
του Ε’ Τμήματος (αρ. 646/15) που
λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος παρέπεμψε την οριστική κρίση του
θέματος στην επταμελή του σύνθεση.
Και φέτος το είδαμε αυτό κατά κόρον,
αφού μισθώθηκε και η τελευταία
γωνιά παραλίας από τους Δήμους και
γέμισαν οι ακτές ομπρελοξαπλώστρες, οι οποίες βεβαίως δεν έμειναν
καν στα όρια που τους έδινε ο έκαστος Δήμος, αλλά απλώνονταν παντού.
Πλέον οι παραχωρήσεις από τους Δή-

Διάρρηξη στο 2ο Λύκειο Βούλας
Την περασμένη Κυριακή 15/11, έγινε διάρρηξη στο 2ο Λύκειο Βούλας και οι
δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου
(ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.) αλλά προέβησαν και σε πρωτοφανείς βανδαλισμούς. Διέλυσαν τα γραφεία των καθηγητών, άδειασαν τους πυροσβεστήρες
και κατέστρεψαν ότι έβρισκαν μπροστά τους.
Οπως ανέφερε ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο 15/11, ο συναγερμός του
σχολείου δεν λειτούργησε και ευθύνες αναλογούν και προς την εταιρεία που
τον συντηρεί, γιατί λίγες ημέρες πριν είχε παρουσιάσει αδύνατη μπαταρία.
Το θέμα της φύλαξης των σχολείων είναι μεγάλο γιατί σε όλη την επικράτεια
τα σχολεία δέχονται μεγάλες καταστροφές είτε από ληστείες, είτε από ανόητους που νομίζουν ότι καταστρέφουν δημόσια περιουσία και όχι αυτήν που
πληρώνουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους.

Πιστεύουμε πλέον ότι μπαίνει “φρένο”
σ’ αυτές του είδους τις παραχωρήσεις
γιατί σε λίγο την παραλία θα τη βλέπουμε μόνο σε ...φωτογραφίες. Εκτός
και γίνουν ξένη γη από το ΤΑΙΠΕΔ που
διοικείται από ένα κουαρτέτο “γυπών”
που έχουν βαλθεί να μη μείνει τρίμα
γης ελληνική και η παρούσα κυβέρνηση με τους νεοπασόκους αγναντεύει από ...απέναντι.
Αννα Μπουζιάνη

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου, εκφράζει την
πλήρη αντίθεσή της, στην επιβολή φόρου στο ελληνικό κρασί, με στόχο την κάλυψη ισοδύναμων
μέτρων που αναζητά η Κυβέρνηση, καθώς μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα
στον τομέα της οινοπαραγωγής, οινοποίησης και
εμπορίας.
Άμεσες συνέπειες της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, θα είναι η μείωση του εθνικού πλούτου
και προφανώς, η αύξηση
των ποσοστών ανεργίας,
καθώς είναι βέβαιο, πως
πολλοί άνθρωποι θα πάψουν να ασχολούνται με
τον συγκεκριμένο κλάδο.
Η πρόταση επιβολής
φόρου 0,40 ευρώ/ λίτρο
κρασιού, θα βύθιζε ακόμη
περισσότερο στην ύφεση,
την οικονομία της χώρας μας, η οποία στηρίζεται
στον Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής, αποτελώντας
μάλιστα και «ευρωπαϊκή πρωτοτυπία», καθώς σε
καμμία άλλη χώρα στην Ευρώπη, δεν υφίσταται
τέτοιος φόρος!
Παρακαλούμε για την άμεση Τροποποίηση, του
προς ψήφιση άρθρου, καθώς αυτό επιτάσσει το
συλλογικό συμφέρον!
Σε διαφορετική περίπτωση, προσκαλούμε τους
Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, να καταψηφίσουν το εν λόγω άρθρο.
Σωτήρης Μεθενίτης
Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αντίθετος και ο Aντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου
στην επιβολή φόρου στο κρασί
Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής στον
Υπουργό Οικονομικών για ανάκληση του μέτρου για τη φορολόγηση του κρασιού.
Αντίθετος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου στην απόφαση της
κυβέρνησης να επιβάλλει ειδικό
επιπλέον φόρο στο ελληνικό
κρασί προκειμένου να καλύψει
τα ισοδύναμα μέτρα που ζητούν
οι δανειστές. Γι’ αυτό και την
διαφωνία του αυτή ο Π. Φιλίππου την εξέφρασε με επιστολή
που απέστειλε στον Υπουργό
Οικονομικών (19-11-2015 )

Στην επιστολή του ο Π. Φιλίππου αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι είναι αδιανόητη μια τέτοια
απόφαση που απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου των οινοπαραγωγών, σε μια περίοδο
που ο πρωτογενής τομέας, του
οποίου η παραγωγή έχει μειωθεί δραματικά τα χρόνια της
κρίσης που βιώνει η χώρα, παραμένει ένας από τους χώρους
εκείνους – μαζί με τον τουρισμό
– που μπορεί να αξιοποιηθεί
και να αναπτυχθεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας,
προσφέροντας
παράλληλα
νέες θέσεις εργασίας.
Τόνισε ακόμη ότι η επιπλέον

φορολόγηση της οινοπαραγωγής θα προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στον
ήδη επιβαρυμένο οινοπαραγωγικό κλάδο και πιθανόν να σηματοδοτήσει τη χαριστική βολή
για τους οινοπαραγωγούς,
αφού σε μια τέτοια περίπτωση
θα αντιμετωπίσουν σοβαρά
προβλήματα βιωσιμότητας των
μονάδων τους.

σ.σ. η επιστολή του Δήμου
και του Αντιπεριφερειάρχη,
γράφτηκε πριν ψηφιστεί ο
νόμος, αλλά δεν άκουσε κανείς, αφού απλά τροποποιήθηκε και το 0,40 έγινε 0,20.
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Μπρεχτ: «Ο φασισμός είναι καπιταλισμός»
“Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια”
«Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί, παρά μονάχα ως
καπιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή»
Ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση όπου μπήκε τώρα ο
καπιταλισμός, κι έτσι είναι κάτι το καινούργιο και παλιό
μαζί. Ο καπιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια
μονάχα σαν φασισμός κι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασύς κι ο πιο δόλιος
καπιταλισμός.
Πώς, λοιπόν, τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το φασισμό όταν δε θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό, που τον προκαλεί; Πώς να 'χει
η αλήθεια αυτή πραχτική σημασία;
Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να 'ναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιούνται για
τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την

ίδια, μοιάζουν μ' ανθρώπους που θέλουν το μερτικό τους
απ' τ' αρνί χωρίς όμως να σφαχτεί το αρνί. Θέλουν να φάνε
το κρέας, να μη δουν όμως τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο χασάπης πλύνει τα χέρια του προτού φέρει το
κρέας στο τραπέζι.
Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας, που προκαλούν
τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας,
υψώνουν τη φωνή εναντίον της, κι αυτό το κάνουν από
χώρες όπου κυριαρχούν οι ίδιες σχέσεις ιδιοκτησίας, όπου
όμως οι χασάπηδες πλένουν ακόμα τα χέρια τους προτού
φέρουν το κρέας στο τραπέζι.
Οι φωνακλάδικες διαμαρτυρίες κατά των βαρβαρικών μέτρων μπορεί να 'ναι αποτελεσματικές για λίγο καιρό, όσο
δηλαδή οι ακροατές τους πιστεύουν πως στη δικιά τους
χώρα δε θα 'ταν ποτέ δυνατό να παρθούν τέτοια μέτρα.
Ορισμένες χώρες είναι σε θέση να κρατήσουν τις σχέσεις

Σταυροφόροι και σταυροφορίες
στο πρελούντιο της ιστορίας
Εισαγωγή
Όταν πια ακούστηκε ο λόγος του Πάπα Ουρβανού: «Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή
του, να πάρει ταπεινά τον δρόμο του Κυρίου»
οι Φράγκοι άρχισαν να ράβουν σταυρούς
στον δεξιό τους ώμο.
Από τον τίτλο του άρθρου καταφαίνεται πως
το θέμα μας είναι οι Σταυροφορίες.
Θα αναφερθούμε στο πρόσχημα, στις αφορμές και στα πραγματικά αίτια, και όλα αυτά
τουλάχιστον που μέχρι τώρα έχει φέρει στην
επιφάνεια η αναδίφηση και η αναλυτική μελέτη της ιστορίας.
Προτού προχωρήσομε στο κυρίως θέμα όμως,
σκόπιμο είναι να γίνει μια μικρή αναφορά στη
γεωπολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής.
Κατ’ αρχήν μια απλή και σχηματική διαίρεση
της βυζαντινής ιστορίας, πολύ δε κατατοπιστική, βρήκα στο βιβλίο του Cyril Mango ‘’’Byzantium,
the Empire of New Rome’’
καθηγητού βυζαντινολόγου στο πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης.
Η βυζαντινή αυτοκρατορία, γράφει, «ως γνωστόν άρχισε με τη ίδρυση της Κωνσταντινούπολης ως Νέα Ρώμη το 324 π.Χ. έσβησε δε
ολοκληρωτικά το 1453 με την Άλωσή της από
τους Οθωμανούς».
«Αυθαίρετα», δηλώνει ο παραπάνω συγγραφέας, «μπορούμε να διαιρέσομε την βυζαντινή ιστορία τουλάχιστον σε τρείς μεγάλες
περιόδους».
Σε μια Πρώιμη, περίοδο η οποία σταματά στη
διάρκεια του 7ου αιώνα, όταν συγκεκριμένα
οι Άραβες οριστικά πλέον έχουν καταλάβει

τις ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου. Σε Μέση, με την κυριαρχία των Τούρκων στη Μικρά Ασία, που χρονικά φτάνει
σχεδόν στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1204. Και σε Ύστερη περίοδο που
έρχεται και λήγει με την δεύτερη Άλωση, το
1453.
Ίσως συμπληρωματικά θα ήταν καλύτερα
στην κατανόηση, να δούμε αυτές τις περιόδους, απόλυτα σχηματικά σε τρία διαφορετικά τρίγωνα. Στο πρώτο τρίγωνο το
ισοσκελές, δίνεται η Πρώιμη περίοδος, στην
οποία διακρίνεται να επικρατεί μια ισορροπία
των ανταγωνιστικών δυνάμεων μεταξύ Δύσης
και Ανατολής. Στο δεύτερο τρίγωνο δίνεται η
Μέση. Αυτό είναι ανισοσκελές. Η μία του
πλευρά η μακρύτερη, φανερώνει την μεγάλη
εξάπλωση και κυριαρχία του Ισλάμ. Απέναντί
του, οι δυο μικρότερες εκπροσωπούν Βυζάντιο και Δυτική Ευρώπη.
Στο τρίτο τρίγωνο, ανισόσκελο και αυτό, γράφεται η Ύστερη τέλος περίοδος. Με το μακρύτερο σκέλος του, δείχνεται η υπερίσχυση
της δυτικής Ευρώπης. Στα δύο βραχύτερα, να
υπολείπεται ο βυζαντινός και αραβικός κόσμος.
Σε αυτή την τελευταία και Ύστερη περίοδο, το
μεγαλύτερο μέρος της Ανατολής βρίσκεται
στα χέρια των Σελτζούκων Τούρκων, ενώ το
θαλάσσιο εμπόριο, στα χέρια των Ιταλών παρουσιάζεται να θεριεύει. Το Βυζάντιο τώρα
φαίνεται από παντού εγκλωβισμένο. Από την
Ανατολή το πολιορκούν κυκλωτικά οι Τούρκοι
από τη Δυση το περισφίγγουν οι Φράγκοι με
τον Πάπα. Η άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία

ιδιοκτησίας τους με λιγότερο βίαια για την ώρα μέσα απ'
ό,τι άλλες. Εκεί η δημοκρατία προσφέρει ακόμα τις υπηρεσίες για τις οποίες άλλες χώρες αναγκάζονται να καταφύγουν στη βία, δηλαδή την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας στα
μέσα παραγωγής. Το μονοπώλιο στα εργοστάσια, στα ορυχεία, στα τσιφλίκια δημιουργεί πάντα βάρβαρες καταστάσεις σ' αυτές τις χώρες είναι όμως λιγότερο ορατές.
Η βαρβαρότητα γίνεται ορατή απ' τη στιγμή που το μονοπώλιο δεν μπορεί πια να προστατευτεί παρά μονάχα με
την ανοιχτή βία».
Μπέρτολτ Μπρεχτ, “Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς
την αλήθεια”, εκδόσεις Στοχαστής.
Μπέρτολτ Μπρεχτ (10 Φεβρουαρίου 1898-14 Αυγούστου 1956).
Γερμανός δραματουργός, σκηνοθέτης και ποιητής του 20ού αιώνα.
Γεννήθηκε ως Eugen Berthold Friedrich Brecht. Θεωρείται ο πατέρας του «επικού θεάτρου» (Episches Theater) στη Γερμανία.
[Πηγή: www.doctv.gr]

στο χάρτη προοδευτικά και με το χρόνο διεκδικεί το χώρο μιας κουκίδας. Εσωτερικά βιώνει την προσωπική της κρίση. Πολιτική
στρατιωτική και θρησκευτική της κρίση. Παρ’
όλα ταύτα το γόητρο της Βασιλεύουσας εξακολουθεί να γοητεύει και τα σεντούκια επαρκώς γεμάτα να δηλώνονται και να προκαλούν.
Η Βασιλεύουσα θλίβεται για την καταπάτηση
των Αγίων Τόπων από τους Σελτζούκους
Τούρκους για την ανησυχητικά γρήγορη εξάπλωσή τους, για τις βιαιοπραγίες που δεν
παύουν να διαπράττονται σε βάρος των Χριστιανών. Ενημερώνει σχετικά τον Πάπα, την
ισχυρή εξέχουσα θρησκευτική ηγεσία της
Δύσης.
Του ζητεί να χρησιμοποιήσει την ισχύ του για
να αφυπνίσει τη Δυτική Ευρώπη. Να συνενωθούν όλοι μαζί, Ανατολή και Δύση ενάντια
στην επερχόμενη μουσουλμανική λαίλαπα. Ο
Πάπας συναινεί. Η Δύση συμμετέχει και στέλνει εθελοντές, αγνούς υπερασπιστές κυρίως
όμως τον δικό της κατακτητικό στρατό εναντίον προς την πάσα ανατολή· μουσουλμανική
μα και χριστιανική. Στρατό κατακτητικό μεν
αλλά με το σταυρό στον ώμο για την εξυγίανση των αρπαγών και σφαγών του.
Ο δυτικός θρησκευτικός αρχήγος ήξερε άραγε
από την αρχή τον δόλιο απώτερο αυτό σκοπό;
Δεν μας το γνωρίζει η ιστορία. Το βέβαιο πάντως είναι ότι το Βατικανό, πάντα φθονούσε το
Βυζάντιο. Οτι ποτέ δεν ήθελε διαμοιρασμένη
ισότητα. Οτι πάντοτε πάσχιζε την υποταγή
του Πατριαρχείου. Και ότι απέβλεπε και στον
υλικό του πλούτο. Αυτά άλλωστε όλα τρανώς
τα απέδειξε η ιστορική εξέλιξη των γεγονότων.
Πάμε λοιπόν παρακάτω.
«Να σώσουμε τους χριστιανούς. Να ενώσομε
τις δυνάμεις μας για την προστασία των Αγίων
Τόπων» ηχεί η φωνή του Πάπα. Εθελοντές
τρέχουν, ράβουν το σταυρό στον ώμο της
στολής τους, και να έτοιμος ο κατακτητικός
στρατός επί ποδός πολέμου. Ανάμεσά του άρχοντες φεουδάρχες, απλός λαός, με σκοπούς
αγνούς ή και ιδιοτελείς με επιμελώς αποκρυπτόμενα συμφέροντα. Μαζί τους ευγενείς και
ιππότες και στρατιωτικοί που επιζητούν τη
δόξα. Ανάμεσα και αγύρτες πανέτοιμοι για
πλιάτσικο. Αλλωστε η διακήρυξη του Ουρβα-

νού τόνιζε: «χρημάτων δεν έχετε χρείαν. Ο
θεός και η ευσπλαχνία του, θα σας ελεήσει».
Ο εστί μεθερμηνευόμενο «πως θα ζείτε και θα
πλουτίζετε απ’ ό,τι θα βουτάτε και θα αρπάζετε». Θύματα δε τοιούτων αρπαγών εκ μέρους των σταυροφόρων υπήρξαν όχι μόνο οι
Μουσουλμάνοι αλλά και Χριστιανοί.
Με βασικό λοιπόν το πρόσχημα η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων γίνεται η σύναξη του
στρατού. Ποιο όμως υπήρξε το βαθύτερο αίτιο
αυτών των Σταυροφοριών; Εκ των πραγμάτων
ο πολιτικός και θρησκευτικός φθόνος. Φθόνος
για το Βυζάντιο, φθόνος για την αίγλη του,
στόχος οι θησαυροί του.
Η αλήθεια πάλι είναι ότι οι τοπικοί Μουσουλμάνοι άρχοντες των ανατολικών περιοχών,
βλέποντας τους πολλούς προσκυνητές και
τους εμπόρους με πραμάτειες να πηγαινοέρχονται, συχνάκις τους άρμεγαν εκβιαστικά με
σκοπό το ίδιον όφελος. Ακόμα οι ληστές που
δρούσαν σε αυτές τις περιοχές, τους φρόντιζαν ανάλογα.
Ετσι η Δύση έβλεπε το μεταπρατικό εμπόριό
της με την Ανατολή να καταποντίζεται. Και
κάτι έπρεπε να κάνει και το έκανε συμμετέχοντας παμψηφεί όταν η ευκαιρία, με το πρόσχημα της προστασίας των Αγίων Τόπων,
δόθηκε.
Τέλος πάντων, μαζί με τους παντοειδούς προέλευσης και ποικίλων απώτερων σκοπών
Σταυροφόρους, φαίνεται πως τουλάχιστον
στην αρχή ενώθηκαν και οι Βυζαντινοί. Γρήγορα όμως οι του Βυζαντίου αντιλήφθηκαν ότι
εδώ είχαν να κάνουν με στρατό ασύνταχτο
και απείθαρχο και έτοιμο για αδίστακτη λεηλασία.
Σχετικά διαβάζω στην Ν. Οικονομίδη καθηγητή βυζαντινολόγο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πως «οι σταυροφόροι ήταν ξένοι προς το
Βυζάντιο. Από την αρχή φάνηκαν εχθρικοί,
αφού μερικοί από αυτούς όπως οι Νορμανδοί
προσπαθούσαν ήδη από τον 11ο αιώνα να
χρησιμοποιούν τη σταυροφορία σε βάρος των
Βυζαντινών. Τότε όμως ακόμη η αυτοκρατορία
ήταν ισχυρή και απέκρουε τις φιλοδοξίες
τους· άνοιγε όμως από τότε ο δρόμος για την
άλωση της Κωνσταντινούπολης από την 4η
σταυροφορία το 1204»
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Συνελήφθη 92χρονος καστανάς!
Η αστυνομία, στη Θεσσαλία με Επιχείρηση-σκούπα συνέλαβε έναν επικίνδυνο 92χρονο καστανά!
Ο υπερήλικος, όπως αναφέρει το thessalianews.gr,
συνελήφθη γιατί δεν είχε ταμειακή μηχανή, ενώ οι
αστυνομικοί του κατάσχεσαν τα κάστανα και τη φουφού, με την κατηγορία «της παράνομης χρήσης ρυπαίνοντος μηχανισμού»...
Και επειδή είναι η δεύτερη φορά που δικάζεται για
τον ίδιο λόγο ο 92χρονος, πιθανόν να του επιβληθεί
ποινή έως 32 μήνες!
Τί να κάνουμε; Να αποδώσουμε εύσημα στην Αστυνομία
για το μεγάλο “ψάρι” που έπιασε ή να απευθύνουμε την
ανοιχτή παλάμη κατά κει που επιβάλλονται οι κανόνες...

Αφησαν τους τζιχαντιστές να σπέρνουν τρόμο στη
Συρία εδώ και δύο χρόνια περίπου, γιατί πολλούς
τους βόλευε η κατάσταση.
Χθες όμως που ήρθε ο τρόμος στην πόρτα μας!
Οι Γάλλοι δια στόματος πρωθυπουργού της Γαλλίας
Μανουέλ Βαλς, γνώριζαν ότι θα χτυπηθούν: «γνωρίζαμε εδώ και μήνες ότι θα επιχειρηθούν χτυπήματα
και ήμασταν σε επιφυλακή».
Τόνισε μάλιστα πως έχουν πληροφορίες «ότι επίκεινται και νέες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον γαλλικών και άλλων ευρωπαϊκών στόχων».
Οσο τα βλέπαμε “κινηματογραφικά” δεν μας άγγιζαν.
Τώρα βλέπουμε μια Γαλλία να πηγαίνει στην άλλη
άκρη, πάλι, και να ετοιμάζει ευρωπαϊκούς στρατούς,
αντί να σταματήσουν να δημιουργούν πολέμους
αυτοί που κερδοσκοπούν απ’ αυτούς...

Ο τρόμος ήρθε στην Ευρώπη
To χτύπημα στη Γαλλία, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου, όπου σκορπίζουν οι άνεμοι και θα θερίσουμε
θύελλες!!!

Στο ίδιο έργο θεατές... Απρόκλητα χτύπησαν τα ΜΑΤ
τους αγρότες που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν γιατί
τους στερούν τη ζωή τους...

Bόμβα κατέρριψε το ρωσικό
αεροπλάνο!
Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι η πτώση του
πολιτικού αεροσκάφους Airbus А321 της αεροπορικής εταιρίας Kogalymavia οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια, σε
έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού ισχύος 1,5 κιλού ΤΝΤ.
Η Υπηρεσία ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 50 εκατ. δολαρίων
για όποιον καταθέσει στοιχεία για τους δράστες.

Τί είναι φασισμός;
Απολυταρχικός τρόπος διακυβέρνησης.
Τί είναι φασισμός; Αναδρομικές αφαιμάξεις στις συντάξεις.
Τί είναι φασισμός; Ακύρωση των συμβάσεων και αναδρομικά επιτόκια των 100 δόσεων.
Tί είναι φασισμός; Ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας...

“Kανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”.
1/15 Aλέξης Τσίπρας
“Δεν θα υπάρξει κανένας πλειστηριασμός πρώτης
κατοικίας.”
9/15 Αλέξης Τσίπρας
Νοέμβριος 2015, χιλιάδες σπίτια θα βγουν στο
σφυρί...

«Όταν παλεύουν στον βάλτο τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια»
(γερμανική παροιμία)

Στην παρούσα συγκυρία, με τις δυσπρόβλεπτες, αλυσσιδωτές αντιδράσεις που σε βάθος χρόνου θα επιφέρει το
πολύνεκρο χτύπημα των τζιχαντιστών στο Παρίσι, το μόνο
βατραχάκι της γειτονιάς είναι η τάλαινα Ελλάς, εν τοις
πράγμασι Ελλαδίτσα, επειδή οι πλειοψηφούντες μικρόνοες
και μικρόψυχοι ιθαγενείς της επιλέγουν μικροπρεπείς κυβερνήτες, κατά το ρηθέν «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» (ή βελάζει).
Ως ευρωπαϊκό –και κυρίως γερμανικό- προτεκτοράτο η
χώρα μας δεν αντιμετωπίζει μόνον την επιβληθείσα οικονομική εξαθλίωσή της, αλλά και την σύμφυτη ατυχία να
κρατούν τα ηνία της όχι ηγέτες ηνίοχοι, ούτε καν αγέρωχοι,
καλλίδρομοι και ωκύποδες ίπποι, αλλά κάτι τρεκλίζοντα
γαϊδουρομούλαρα, κατάλληλα μόνο για σκυλοτροφές.
Παρακολούθησα από ραδιοφώνου την άκρως ενδιαφέρουσα και πολυσήμαντη ομιλία του Φρανσουά Ολάν στην
κοινή συνεδρίαση των δύο γαλλικών νομοθετικών σωμάτων, Γερουσίας και Βουλής. Στο ραδιόφωνο, η απουσία της
τηλεοπτικής εικόνος ενδυναμώνει την προσήλωση του
ακροατή στον ομιλούντα. Κι επειδή προσήλωση παρ’ αρχαίοις ημών σημαίνει κάρφωμα, καρφώθηκα στην καρέκλα μου
για ν’ ακούσω τον Γάλλο πρόεδρο, με μόνη παρενόχληση
την συνακρόαση μιάς ανεπαρκούς μετάφρασης.
Ως ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία της ομιλίας
Ολάν θεωρώ την σαφή αναφορά του –καμπανάκι προς Μέρκελ- ότι «το Σύμφωνο Σταθερότητος δεν πρέπει να τίθεται
υπεράνω του Συμφώνου Ασφαλείας». Ήταν η επεξήγηση
της προηγηθείσας δήλωσής του για την άμεση προκήρυξη
χιλιάδων προσλήψεων στα γαλλικά Σώματα Ασφαλείας, με
την συνακόλουθη προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Υπερθεμάτισε της αναγκαιότητας αναθεώρησης του
γαλλικού συντάγματος, ώστε να περιλαμβάνει διατάξεις
που κατά περίπτωση θα επιτρέπουν στις διωκτικές και δικαστικές Αρχές τον περιορισμό των δικαιωμάτων του πολίτη (παρακολουθήσεις συνδιαλέξεων, άδεια οπλοχρησίας

Γρηγόρης Δ. Ρώντας
των αστυνομικών κατά μη συνεργαζόμενου υπόπτου και
άλλα, που σε ελεύθερη έως ασύδοτη απόδοση, εστέ βέβαιοι ότι μετ’ ου πολύ θα τα λουστούμε κι εδώ).
Όμως, η ιδιαίτερα ανησυχητική για την Ελλάδα αναφορά
του Γάλλου προέδρου ήταν εκείνη στην οποία προανήγγειλε μιά πανευρωπαϊκή πανστρατιά, επιφορτισμένη να επιφέρει συντριπτικά πλήγματα κατά των τζιχαντιστών στη
Συρία και σε όποια ισλαμική χώρα χρησιμοποιούν ως ορμητήριό τους. Όλη η Ευρώπη, τόνισε, είναι στόχος των τρομοκρατών, επομένως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν
να συμμετέχουν σε μιά ένοπλη επέμβαση στη Συρία και
όπου αλλού χρειαστεί. «Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ’ τη
θέση σου» που λέει κι ο Νίκος Γούναρης σ’ ένα παλιό
σουξέ.
Το κατά πόσον μία δορυφοροποιημένη χώρα, με υποτελή
ηγεσία, δύναται να ασκήσει εξωτερική πολιτική η οποία να
υπηρετεί τα συμφέροντά της, κατεδείχθη και από την αναιμική παρουσία Τσίπρα στην Άγκυρα, όπου παρεκάλεσε το
κράτος-διακινητή λαθρομεταναστών και προσφύγων να συνεργαστεί με την Ελλάδα για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Όταν, δηλαδή, η αυτογελοιοποίηση «κάνει
ηλιοθεραπεία», για να θυμηθούμε και μία από τις κορυφαίες
ιλαροτραγικές δηλώσεις της κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου.
Ακόμα και μία μονάδα του Υγειονομικού αν δεχθούμε να
στείλουμε στη Συρία, αυτομάτως η Ελλάδα θα μετατραπεί
σε «νόμιμο» στόχο των βλαμένων. ΤσιπρΑΝΕΛαστικές αντιδράσεις θα ήταν εξόχως ρομαντικό να αναμένει κάποιος.
Άρα έχουμε και λέμε, ή μάλλον δεν έχουμε (Έλληνες ηγέτες) και κλαίμε:
Οι τζιχαντιστές της Συρίας εξοπλίστηκαν από ΗΠΑ, Γαλλία,
Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλα καλά παιδιά, για να εκ-

διώξουν από την εξουσία τον σύμμαχο της Ρωσίας, Μπασάρ αλ Άσαντ. Στην συνέχεια όμως ξέφυγαν κι άρχισαν να
τραγουδάνε τον δικό τους αμανέ. Από σύμμαχοι των καλών
Ευρωαμερικανών έγιναν εχθροί. Έχει λεχθεί ότι η Ιστορία
εκτός από μέγας διδάσκαλος είναι μιά πόρνη.
Οι καλοί και πολιτισμένοι και ανθρωπιστές λευκοί άνθρωποι
εξόπλισαν, εκπαίδευσαν και χρηματοδότησαν τους Ταλιμπάν για να εκδιώξουν τους Σοβιετικούς και τον τότε σοβιετόφιλο πρόεδρο του Αφγανιστάν, Νατζιμπουλάχ. Μετά, οι
εξελίξεις δεν ήταν όπως τις περίμεναν και συνειδητοποίησαν ότι οι Ταλιμπάν, υπό τον παμπόνηρο μουλά Ομάρ, δεν
χρησιμοποιούνταν από τους Δυτικούς, αλλά ήταν εκείνοι
που χρησιμοποιούσαν προς όφελός τους την έχθρα των
«απίστων» Αμερικανών προς τους «άπιστους» Ρώσους.
Το ίδιο ακριβώς σενάριο παίχθηκε και στη Συρία κι έχει απόλυτο δίκιο ο Πούτιν να κατηγορεί για θρασύτατη υποκρισία
Ευρωπαίους και Αμερικανούς.
Με περίπου 3.000.000 παλαιότερους λαθρομετανάστες
στην Ελλάδα και με τις καθημερινές αφίξεις Σύριων –κυρίως- να έχουν, σύμφωνα με στοιχεία της Frontex, υπερβεί
τις 500.000 στο πρώτο δεκάμηνο του 2015, η ανεπάρκεια
του ελλαδικού κομματοχανείου να προτάξει και διεκδικήσει
εθνικά συμφέρουσες κατευθύνσεις, είναι κάτι παραπάνω
από οφθαλμοφανής. «Ο κόσμος καίγεται και το παπί ψειρίζεται» με ισοδύναμα χαράτσια στο κρασί. «Πάλιν τον καύκον έπιες, πάλιν τον νουν απώλεσες» (μνημειώδες κράξιμο
σε αυτοκράτορα, στον ιππόδρομο της Κωνσταντινουπόλεως).
Δείτε το κι αλλιώς, όπως θα το απέδιδε ο από τηλεοπτικής
οθόνης παραδίδων μαθήματα ζωγραφικής σε αρχάριους,
συμπαθέστατος Αμερικανός ζωγράφος, Μπομπ Ρος, …
«κάπου εκεί, κάτω απ’ τα δέντρα, σ’ ένα θαμνάκι, μπορούμε
να ζωγραφίσουμε ένα μικρό τσιπράκι». Ως τσιπράκι αναφέρεται στην δημώδη καθομιλουμένη ο Μνημονιοσκίστης ο
ελληνικός, της ομοταξίας των φουφουτοειδών.
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ΟΧΙ στην εκποίηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς
ΝΗΣΟΣ ΦΛΕΒΑ: Διαμάντι του φυσικού περιβάλλοντος στην αυλή 5 εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής
Η αναγγελθείσα εκποίηση των νήσων και νησίδων των Ελληνικών θαλασσών με μεταμφίεση δήθεν την «αξιοποίησή τους» είναι
σύμπτωμα μιας βαθύτερης πολιτικοπνευματικής κρίσης. Συμβολίζει μια απελπιστικά διαστρεμμένη και λανθασμένη αντίληψη ως
προς το τι είναι οικονομική ανάπτυξη και περιφρονεί πάγιες παραδοχές για το πώς συνδέονται τα δημόσια αγαθά με τους πολίτες, την ευημερία τους, το περιβάλλον τους, την αξιοπρέπειά
τους, τις κοσμοθεωρίες τους, τη δημοκρατία τους και την πολιτική
τους ελευθερία. Είναι επίσης απελπιστικά ανορθολογική όσον
αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της συντρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης.
Είναι μια στάση αξιοθρήνητα κοντόφθαλμη και μικροπρεπής: Τη
στιγμή που το (ίδιο) πολιτικό προσωπικό λόγω λαθών, παραλείψεων και σπαρακτικής διαπραγματευτικής ανικανότητας προκαλεί
απώλεια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ θα σωθούμε, περίπου μας λένε, εάν με την εσπευσμένη και εξευτελιστική εκποίηση των ιερών μας τοπίων επενδυθούν μερικά εκατομμύρια ευρώ
από Τούρκους ή Γερμανούς χρηματιστές και κερδοσκόπους.
Με μια λέξη: η εκποίηση των δημόσιων αγαθών μας είναι πράξη
που ενσαρκώνει παραδοχές ιδιωτείας και υποδηλώνει μια άκρως
επικίνδυνη πολιτική ανικανότητα. Η θάλασσά μας και οι απείρου
φυσικού κάλλους και πάμπλουτης χλωρίδας νήσοι, νησίδες και
βραχονησίδες δεν προσφέρονται για ξεπούλημα στους ιδιώτες.
Είναι αθάνατα συλλογικά αγαθά και μια απόφαση εκποίησής τους
είναι βέβηλη, παράλογη και ανορθολογική.
Τα ιερά αυτά θαλάσσια τοπία συνδέουν πνευματικά, ψυχικά και
υλικά τους σημερινούς ζωντανούς Έλληνες με τους νεκρούς
τους και με τις μελλοντικές γενιές τους. Το ξεπούλημά τους θα
είναι ένα ανθρωπολογικό, οικολογικό και περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Όπως και με πολλά άλλα δημόσια αγαθά της Ελληνικής
επικράτειας, οι θάλασσές μας, τα νησιά της και οι πανταχόθεν διάσπαρτοι νήσοι, νησίδες και βραχονησίδες συνδέονται με τον
τρόπο ζωής μας και με το ιστορικό μας γίγνεσθαι.

Συνδέονται με μακραίωνες εθνικές μνήμες, με αγώνες ελευθερίας, με τη γεωπολιτισμική μας υπόσταση, με την ασφάλειά μας,
με τους πλουτοπαραγωγικούς μας πόρους, με τη μακραίωνη λαϊκή
εξύμνηση των μοναδικών αθάνατων φυσικών τοπίων και του πολιτισμικού τους παρελθόντος και με τις πατροπαράδοτες παραδόσεις μας. Επί χιλιετίες κανένας δεν καταπάτησε αυτά τα ιερά
τοπία, αυτά τα θαύματα της φύσης. Τώρα απλώνονται βέβηλα
χέρια.
Αντί ρηξικέλευθων αποφάσεων αντιμετώπισης της κερδοσκοπικής επίθεσης των τελευταίων ετών –και να θυμίσω ότι πλήττει και
άλλα κράτη τα οποία την αντιμετωπίζουν διαφορετικά– και αντί
εμπνευσμένων ηγετικών στάσεων που συσπειρώνουν τους πολίτες και διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, η επίπλαστη σημερινή διακυβέρνηση μετατρέπεται σε επικίνδυνο εντολοδόχο
πολιτικά ανεξέλεγκτων τεχνοκρατών και αδιαφανών ξένων συμφερόντων. Γίνονται έρμαιο, επιπλέον, των καταστροφικών ηγεμονικών στρατηγικών των πολιτικά αδιόρθωτων ισχυρών κρατών της
Ευρώπης.
Χωρίς πολιτικούς σκοπούς, χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνικοπολιτικούς ελέγχους, χωρίς ορθολογιστικό σχέδιο αντιστροφής της
ύφεσης και οικονομικής ανάπτυξης και τρομοκρατημένα από την
επερχόμενη θύελλα λόγω απανωτών λαθών τους, τα μέλη της ση-

μερινής επίπλαστης διακυβέρνησης κατάντησαν να θέλουν να ξεπουλήσουν ό,τι ιερότερο διαθέτουμε.
Εξανέμισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε μερικούς μήνες και
θα «σώσουν την Ελλάδα», μας λένε, με τα ψίχουλα του ξεπουλήματος των ιερών μας τοπίων. Χάθηκε κάθε μέτρο, κάθε λογική,
κάθε ορθολογισμός. Αν στο όνομα μιας τέτοιας ψευδεπίγραφης
και φτηνής δικαιολογίας περί οικονομικής ανάπτυξης ξεπουληθούν τα δημόσια αγαθά μας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελεί
την ισχυρότερη απόδειξη πως η πλήρης εκμηδένισή μας κοντεύει.
Αντί οι νησίδες μας να είναι διασφαλισμένες επτασφράγιστα κατά
της ιδιωτείας και η πολιτεία να βεβαιώνει ότι υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση στους Έλληνες πολίτες, η παρούσα διακυβέρνηση μεθοδεύει την αρπαγή τους και την παντοτινή εκποίησή τους. Το
κοινωνικό κόστος θα είναι γιγαντιαίο ενώ σε κάθε περίπτωση το
οικονομικό όφελος μηδαμινό.
Η μιζέρια των δικαιολογιών περί «οικονομικής ανάπτυξης» είναι
κυριολεκτικά αξιοθρήνητη. Είναι θλιβερό να ακούει κανείς
αστείες θέσεις που επιχειρούν να εκλογικεύσουν το ξεπούλημα
των αθάνατων αγαθών που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας!
Το άκουσμα της είδησης ότι μεθοδεύεται η εκποίηση των επί χιλιετίες ανέγγιχτων νήσων και βραχονησίδων συμβολίζει την εκμηδένιση κάθε ποιοτικής αξίωσης και κάθε προσχήματος
αξιοπρέπειας. Η ποιότητα εκμηδενίζεται στο όνομα της ποσότητας και σαρώνονται τα ιερά και τα όσια.

Νήσος Φλέβα: Όαση φυσικής ομορφιάς στην
αυλή εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής
Θα αναφέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νήσο Φλέβα.
Τα ίδια ισχύουν για όλες τις νήσους, νησίδες και βραχονησίδες
αλλά και όποιο άλλο υλικό ή πνευματικό αγαθό επιχειρείται να εκποιηθεί.
Η νήσος Φλέβα είναι μια όαση φυσικής ομορφιάς μέσα στην αυλή
της Αττικής, δηλαδή της πιο πυκνοκατοικημένης περιοχής της
Ελλάδας. Σήμερα είναι βάση του ναυτικού μας. Πολλοί στο παρελθόν μιλήσαμε για μια πραγματική εναλλακτική αξιοποίησή της
–και εναλλακτική βέβαια λύση για τις ασκήσεις του ναυτικού μας–
προς όφελος του κοινωνικού σώματος υπό το πρίσμα μιας φιλικής
για τον άνθρωπο αντίληψης για το περιβάλλον και συντελεστική
για την οικονομική ανάπτυξη σχέση του πολίτη με τα φυσικά
αγαθά του.
Η νήσος Φλέβα, βασικά, είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο συνάμα
και χερσαίο φυσικό τοπίο από την Κόρινθο μέχρι το Σούνιο (είναι
γνωστή η περιπέτεια της νήσου Πάτροκλος). Η χλωρίδα και πανίδα, για να μην μιλήσω για τον υποθαλάσσιο πλούτο των Φλεβών,
είναι μοναδική αν όχι ανεπανάληπτη. Το βάθος σε πολλά σημεία
των βράχων είναι ξαφνικά μέχρι και 50 μέτρα, νότια βρίσκονται
πάμπλουτα βαθειά νερά του ανοικτού πελάγους και οι ψαράδες
συνηθίζουν να λένε ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει τι ψάρια κρύβει ο
ποικιλόμορφος βυθός των Φλεβών. Η παράδοση και οι γεωλόγοι,
εξάλλου, υποστηρίζουν ότι η νήσος Φλέβα ήταν ενωμένη με τη
Βουλιαγμένη μέχρι που έγινε ένας μεγάλος σεισμός πριν από χιλιάδες χρόνια. Τοπικός παράγοντας υπερβάλλοντας πρόσφατα μίλησε για σύνδεση των Φλεβών με τη Βουλιαγμένη με
γέφυρα-πεζόδρομο.
Η ιδέα πολλών, γενικότερα, ήταν η νήσος Φλέβα να γίνει ένα
ελεγχόμενο δημόσιο τοπίο με μονοπάτια και φυσικά καταφύγια
για περιπάτους, ξεκούραση όσων θέλουν μια εύκολη διέξοδο από
το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας. Όχι βιασμό της φύσης
με ξενοδοχεία αλλά ένα παντελώς απείρακτο φυσικό τοπίο δοσμένο στους εκατομμύρια κατοίκους που διαμένουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Εξ αντικειμένου, αυτή θα ήταν μια
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά ωφέλιμη αξιοποίηση και όχι
μια άκριτη εκποίηση του φυσικού τοπίου σε ιδιώτες.
Ερωτάται: Αξίζουν περισσότερο μερικά εκατομμύρια και ο οικο-

λογικός βιασμός ενός πανέμορφου φυσικού τοπίου της Αττικής
από τη δυνατότητα παντοτινής απόλαυσής του από τους Eλληνες
πολίτες ή τους φιλοξενούμενούς τους;
Η Φλέβα είναι και ένας κυριολεκτικά ανεξάντλητος αλιευτικός
παράδεισος από τους σημαντικότερους της Ελλάδας. Παρά τις
σχετικές απηρχαιωμένες απαγορεύσεις, επειδή όπως είπαμε είναι

βάση του ναυτικού, εκατοντάδες βάρκες και μικρά σκάφη κάθε είδους πλεούμενα σχεδόν καθημερινά αγκυροβολούν και απολαμβάνουν το πιο μαγευτικό τοπίο από το οικολογικά πιο πλούσιο
νησί του Σαρωνικού.
Μιλάμε για πατροπαράδοτες ιερές παραστάσεις Ελλήνων που
αντιστέκονται στον βάρβαρο μεταμοντέρνο τρόπο ζωής. Οικογενειακές εξορμήσεις, νεαρά ζευγάρια με φουσκωτά, ερασιτέχνες
αλιείς που ψαρεύουν από τα σκάφη τους και ασφαλώς επαγγελματίες αλιείς που τροφοδοτούν με αλιεύματα όλη την περιοχή. Τα
κάθε είδους «χόρτα του βράχου», εξάλλου, ομορφαίνουν με
ακόμη πιο βαθύ πράσινο στα ενδότερα του νησιού.
Το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο, το μόνο που προστατεύει το
περιβάλλον, το μόνο που είναι οικονομικά παραγωγικό γιατί εν δυνάμει ωφελεί εκατομμύρια ανθρώπους και το μόνο που προσφέρει
ένα ωραίο τεράστιο θαλάσσιο και συνάμα νησιωτικό τοπίο στους
πολίτες που ζουν στην περιοχή της Αθήνας είναι η προσφορά των
Φλεβών στα εκατομμύρια κατοίκους του Αττικού λεκανοπεδίου.
Για να απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Αττικής ένα τέτοιο πανέμορφο τοπίο ως ένα δημόσιο αγαθό, ελεύθερα και για πάντα. Αντίθετα, ιδιωτική κατοχή της αποτελεί βεβήλωση, οικονομική
διαστροφή, οικολογικό έγκλημα και πολιτισμική ασέβεια.
Η προσφορά των Φλεβών στους πολίτες συνεπάγεται λίγο κόστος και μεγάλο όφελος: Αρκούν λίγα μονοπάτια, μερικά καταφύγια και λιμενική επιτήρηση για να μην παραβιάζεται ο
Κανονισμός Λιμένα από τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς. Αλιεία η οποία εξάλλου ως πατροπαράδοτο πολιτισμικό αγαθό
μπορεί και πρέπει να είναι ελεύθερη εφόσον τηρούνται οι λιμενικές διατάξεις.
Αντί αυτού, λοιπόν, η βαρβαρότητα θέλει να εισβάλει. Να βιαστεί
η φύση από την ξένη και ντόπια ιδιωτεία. Να δοθεί το σημαντικότερο, ωραιότερο και μοναδικό στο είδος του θαλάσσιο και χερσαίο
φυσικό τοπίο για ιδιοτελή εκμετάλλευση. Να βιαστεί το περιβάλλον με τσιμεντένιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, περιφραγμένες ιδιωτικές κατοικίες πλουσίων και ιδιωτικά αγκυροβόλια. Να
στερηθούν έτσι αυτό το θαύμα της φύσης τα εκατομμύρια κατοίκων στο κατώφλι της μεγαλύτερης ελληνικής πόλης. Πως είναι
δυνατόν, αλήθεια, να μπαίνουν τόσο διαστρεμμένες ιδέες μέσα
στα μυαλά των ανθρώπων;
Κυριολεκτώντας λέμε ότι η περίπτωση των Φλεβών υποδηλώνει
πως η διάσωση των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων από την
ιδιωτεία θα είναι και το μέτρο στάθμισης και εκτίμησης του κατά
πόσο μπορεί να επιβιώσει ο σύγχρονος Έλληνας. Αν δεν αντισταθεί, σημαίνει ότι το πνευματικό και πολιτικό ανοσοποιητικό του
σύστημα είναι πλέον νεκρό.
Παναγιώτης Ήφαιστος
καθηγητής διεθνών σχέσεων - Δημότης ΒΒΒ
www.ifestosedu.gr – info@ifestosedu.gr
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Το Ελληνικό ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ
Σκληρή ανακοίνωση κυκλοφόρησε η
Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Αθήνας
του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Κυβέρνησης, για
το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και
την επένδυση που γίνεται εκεί, μιλώντας για εξυπηρετήσεις συμφερόντων
και διορισμούς συγγενών προσώπων.
Την παραθέτουμε παρακάτω:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Αθήνας
του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεδρίαση της αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω.
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για
το Ελληνικό , εκφράζει για άλλη μία
φορά την πλήρη αντίθεσή της στην
προώθηση με τις εντολές της Ε.Ε. και
των δανειστών αλλά και τις ενέργειες
της Κυβέρνησης και της διοίκησης του
ΤΑΙΠΕΔ, των επενδυτικών σχεδίων της
εταιρείας συμφερόντων Λάτση LAMDA
DEVELOPMENT, για την έκταση του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Θεωρεί παράνομη και νομικά διάτρητη
τόσο τη διαδικασία του υποτιθέμενου
διαγωνισμού όσο και το προσχέδιο
σύμβασης που είχε υπογράψει η εν

λόγω εταιρεία με την πρώην διοίκηση
του ΤΑΙΠΕΔ το 2014. Και μάλιστα με
ένα σκανδαλωδώς μικρό τίμημα που
τόσο η μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου όσο και οι εμπειρογνώμονες μηχανικοί που ορίσθηκαν από την
Εισαγγελία που διερευνά την υπόθεση
το προσδιόρισαν περίπου στο τριπλάσιο.
Είμαστε αντίθετοι στις πολιτικές που
αντιμετωπίζουν τη δημόσια περιουσία
ως αντικείμενο σκανδαλώδους εκμετάλλευσης, είτε για την κάλυψη ελλειμμάτων του δημοσίου είτε για δήθεν
οικονομική ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος. Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού είναι
αναγκαία προϋπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Αττικής με
κοινωνικά και οικολογικά χαρακτηριστικά.
Εδώ και χρόνια πρωτοστατούμε και
στηρίζουμε κάθε αγωνιστική προσπάθεια ώστε να γίνει ο χώρος του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού, Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού πρασίνου.
Καταγγέλλουμε και θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός και βέβαια δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο και την πολιτική
σκοπιμότητα της Κυβέρνησης για την
τοποθέτηση στο νέο Δ.Σ. της εταιρείας
Ελληνικό ΑΕ μνημονιακών προσώπων

Όταν το αντίτιμο μιάς αναψυχής θυμίζει χαράτσι
Αξιότιμον κύριον Δήμαρχον Τριπόλεως
-Κοινοποίησις:
Εμπορικόν Σύλλογον ιστορικής πόλεώς σας
Κύριε Δήμαρχε,
Επιστρέφοντας από Βάστα Αρκαδίας, όπου στις 14 Νοεμβρίου 2015 είχα την
τύχη να προσκυνήσω στο εκκλησάκι της νεομάρτυρος Αγίας Θεοδώρας (με τα
17 μεγάλα, αυτοφυή δέντρα στην σκεπή του), ήμουν ομολογώ στην καλύτερη
δυνατή ψυχική διάθεση, όχι μόνον από την μέθεξη σε μιά πολύ δυνατή παρουσία της Πίστεώς μας, αλλά και από το πανέμορφο αρκαδικό τοπίο που και
άλλες φορές στο παρελθόν με είχε αναγκάσει να αναφωνήσω «Μέγας ει
Κύριε».
Πλην όμως, σε κάθε παραμυθένια εικόνα υπάρχει κι ένας δράκος. Τον συνάντησα όταν είχα την ατυχή έμπνευση να πιώ έναν καφέ στην εντυπωσιακή πλατεία της Τριπόλεως, όπου σε μιάν άκρη της δεσπόζει το μνημείο του
Ελευθερωτή Γέρου του Μοριά. Εκεί ανεκάλυψα ότι αληθεύουν οι φήμες που
παρουσιάζουν τους διαβόητους αρχι-λήσταρχους Νταβέλη και Γιαγκούλα να
ωχριούν συγκρινόμενοι με ορισμένους χαντζαροφόρους επιχειρηματίες της
αρκαδικής πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα με εκείνους που ενεδρεύουν στα πολυσύχναστα από επισκέπτες σημεία.
Δυσφημούν και αμαυρώνουν την ιστορική Τρίπολη και αναρωτιέμαι μήπως θα
έπρεπε να τους συστήσετε λίγη αυτοσυγκράτηση στο βουλιμικά ληστρικό «επιχειρείν» τους.
Την επόμενη φορά που θα περάσω από την Τρίπολη θα έχω καφέ μαζί μου και
τις αισθήσεις μου σε επιφυλακή, μη τυχόν και κάποιοι ευγενείς επιχειρηματίες
συμπολίτες σας έχουν στήσει καραούλια στα περάσματα.
Μετά τιμής
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

που έχουν υπηρετήσει πιστά και τυφλά
το προηγούμενο νεοφιλελεύθερο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και του
Πασόκ .
Πολύ σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει
ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι φωλιά σκανδάλων.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ή υπό την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διοίκηση
οφείλει να εξασφαλίζει την διαφάνεια
και να πράττει με τρόπο, που να μην
αφήνει σκιές, όπως ο διορισμός από
υψηλόβαθμα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ σε
υψηλόβαθμες θέσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ πρώην
συγγενικών προσώπων τους. Καθώς
και του σημερινού Δημάρχου του
Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης,
ενός ανθρώπου που δυστυχώς εδώ και
πολλά χρόνια στις γειτονιές μας έχει
δείξει με λόγια και έργα την ταύτιση
του και την πολιτική εξάρτηση του με
τα μεγάλα οικονομικά και ιδιωτικά συμφέροντα που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και να τσιμεντοποιήσουν τον
δημόσιο χώρο του πρώην αεροδρομίου
του Ελληνικού.
Η τοποθέτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ πολιτικών προσώπων, πρόθυμων στις εντολές της
εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT, θυμίζουν έντονα το αμαρτωλό παρελθόν
του ΤΑΙΠΕΔ αμαυρώνουν την εικόνα
της κυβέρνησης και ακυρώνουν το
ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς στην
κοινωνία.”
Τα προωθούμενα σχέδια των «επενδυτών» περιλαμβάνουν την δημιουργία
μιας μικρής πόλης με πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία, καζίνο και εμπορικά
κέντρα, πράγμα που θα επιφέρει κλείσιμο εκατοντάδων μαγαζιών και χειροτέρευση της κρίσης της αγοράς
κατοικίας στα νότια προάστια. Πιθανότατα το μόνο πράσινο στο χώρο θα
αποτελέσουν οι ακάλυπτοι χώροι των
οικοδομικών συγκροτημάτων που θα
ανεγερθούν. Το πολύχρονο αίτημα για
τη δημιουργία ενός πάρκου υψηλού
πρασίνου, που θα αποτελούσε πνεύμονα οξυγόνου για τους κατοίκους των
νοτίων προαστίων αλλά και της ευρύτερης Αττικής, δίνεται βορά στους τοκογλύφους
δανειστές
μας
και
τσιμεντοποιείται κατά το χειρότερο
τρόπο.
Η μελέτη του Ε. Μ. Πολυτεχνείου έχει
δείξει ότι η ανάπτυξη και συντήρηση
του μητροπολιτικού πάρκου, είναι εφικτή οικονομικά με αυτοχρηματοδότησή
του μέσα από την ήπια αξιοποίηση των
υπαρχόντων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
ΑΘΗΝΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015
ΝΟΜ. ΕΠ. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Φυσικές ομορφιές στη
χώρα... των θεών!
Ο ποταμός της αρχαίς Θράκης Κόρναζος, κυλούσε τα ορμητικά νερά του στα δυτικά της σημερινής πόλης των Σερρών σε απόσταση 45 χλμ. περίπου. Αφότου όμως πνίγηκε
στα νερά του, ο Θράκας βασιλιάς Παλαιστίνος, ο ποταμός
πήρε το όνομα του βασιλιά. Οι μέγιστοι όμως Έλληνες
ιστορικοί, όπως ο Θουκυδίδης, ο Στράβων κ.ά., αναφέρουν

τον ποταμό με το όνομα “Στρυμών”, όπως δηλαδή τον λένε
μέχρι σήμερα οι Έλληνες! Ο Στρυμόνας μεταφέρει συνέχεια
φερτά υλικά και αλλάζει το ανάγλυφο της επιφάνειας της
γης, όπως το αλλάζουν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στις εκβολές του Στρυμόνα υπήρχε μια μεγάλη λίμνη που
τον ονόμαζαν Κερκινίτιδα και βρισκόταν 5 χλμ. από την
γνωστή σε όλο τον κόσμο ιστορική Αμφίπολη, από τις ανασκαφές και τα μοναδικά ευρήματα στον Τύμβο Καστά, οι
οποίες ξαφνικά σταμάτησαν, σκορπώντας μυστηριώδη
σιωπή, η οποία γεννά πολλές απορίες, αμφιβολίες, προβληματισμούς, δυσπιστίες και περίεργα ερωτηματικά, σε
κάθε νοήμονα άνθρωπο! Η Κερκινίτιδα λίμνη από τα γήινα
υλικά που μετέφερε ο ποταμός, έγινε αβαθής, ονομάστηκε
λίμνη του Αχινού και τέλος αποξηράνθηκε, γιατί μετατράπηκε σε έλος.
Πολλά μέρη της Σεραϊκής πεδιάδας γίνονταν έλη από τα
λιμνάζοντα νερά του Στρυμόνα, όπως κοντά στο χωριό Λιθότοπος.
Η εταιρεία Monks - Ulen, που διαχειριζόταν την υδροδότηση της Ελλάδας, θέλησε να χρησιμοποιήσει τα νερά του
ποταμού και στην ελώδη περιοχή του Λιθότοπου κατασκεύασε το 1928 ένα μικρό φράγμα που το τελείωσε το ελληνικό κράτος το 1932! Το φράγμα αφάνισε τα έλη και
δημιούργησε μια τεχνητή λίμνη που την ονόμασαν Κερκίνη, από το όνομα της αρχαίας Κερκινίτιδας. Από το 1971
ο υδροβιότοπος της λίμνης, προστατεύεται με τη σύμβαση
Ραμσάρ και μαζί με την ομώνυμη οροσειρά, που εκτείνεται
στα Β.Δ. της λίμνης και αποτελεί φυσικό σύνορο με τη
Βουλγαρία, που τη λένε στα βουλγαρικά “Μπέλλες”, αποτελούν ένα από τα δέκα προστατευόμενα Εθνικά Πάρκα,
για την αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα τους.
Το 1982 το φράγμα ανυψώθηκε και η λίμνη μεγάλωσε και
φιλοξενεί χιλιάδες μόνιμα ή αποδημητικά πουλιά, όπως
τους ροδοπελεκάνους, τους σταχτοτσικνιάδες, τους τσίφτηδες και τους ψαραετούς.
Οι βίδρες, τα περίφημα βουβάλια, τα βατράχια, τα χέλια,
τα υδρόφιδα, τα ψάρια και κυρίως τα γριβάδια, συμβιώνουν
αρμονικά μέσα στα καλάμια και στα νούφαρα!
Τα αβαθή νερά, η πλούσια βλάστηση και οι ήπιες μορφολογίες του εδάφους συντέλεσαν στη διατήρηση και αύξηση του φυσικού πλούτου σε αέναη πάλη με το χρόνο!
Συνέχεια στη σελ. 14

12 ΣΕΛΙΔΑ - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΒΔΟΜΗ

Aπολογισμός Αντιπυρικής περιόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Βράβευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων από τον Δήμο Κρωπίας
Ολοι οι εμπλεκόμενοι - εθελοντές και εργαζόμενοι - στην
αντιπυρική προστασία της Ανατ. Αττικής βρέθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην εκδήλωση για τον απολογισμό του
2015 και τη βράβευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων
από τον Δήμο Κρωπίας.
Tην εκδήλωση οργάνωσαν από κοινού η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής και ο Δήμος Κρωπίας και πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κρωπίας.
Ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης καλωσόρισε
όλους τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για
την παρουσία τους στην εκδήλωση, αλλά κυρίως για την
πολύτιμη συμβολή τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου και την άψογη συνεργασία που είχαν, τονίζοντας
ότι χάρη σε αυτή τη συνεργασία η φετινή αντιπυρική περίοδος είχε θετικό πρόσημο για την περιοχή χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα.
Ακολούθησε η ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής
Πέτρου Φιλίππου, ο οποίος έκανε ένα συνοπτικό απολογισμό της δράσης και των ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής καθ’ όλη την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ήταν μια χρονιά με
σαφώς λιγότερα συμβάντα σε σχέση με τις προηγούμενες,
με εξαίρεση βεβαίως τις περιπτώσεις της μεγάλης φωτιάς
του Υμηττού, της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Μαλακάσα και των αποπειρών εμπρησμού σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στον Δήμο Κρωπίας, αλλά και το περιστατικό
στη Μερέντα Μαρκοπούλου, που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στη συνέχεια, ο Π. Φιλίππου ευχαρίστησε με τη σειρά του
όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική ενότητα της Ανατολικής Αττικής και συνεισφέρανε τα μέγιστα
στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν.

Εκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι θεωρεί σκόπιμο να
προσδιοριστούν από τώρα οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ενόψει της νέας περιόδου προτείνοντας, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής
να ξεκινήσουν άμεσα (εντός της χειμερινής περιόδου) σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών αλλά και ενημέρωσης
των πολιτών σε θέματα πυρκαγιών μέσα από επισκέψεις
σε σχολεία και συναντήσεις με πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς συλλόγους, ΚΑΠΗ και εθελοντές, ώστε να γίνει καλύτερη προετοιμασία ενόψει της επόμενης αντιπυρικής
περιόδου.

Δήμαρχοι της Ανατ. Αττικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Διήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες
(20-22/11) πραγματοποίησαν πολλοί
δήμαρχοι της Αττικής προκειμένου να
συμμετέχουν στην παρουσίαση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας
(Interreg), αναπτυξιακών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, αλλά και
επενδυτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι. Απώτερος στόχος της
διοργάνωσης ήταν να ενημερωθούν οι
Δήμαρχοι για τις δυνατότητες συνεργασίας με τα όργανα και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε
να αναπτυχθούν εποικοδομητικές
σχέσεις, αποδίδοντας οφέλη στην τοπική κοινωνία.
Παρόντες στην ενημέρωση ήταν και οι
δήμαρχοι Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης και
των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Επίσης στις εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Βερολίνο (4
- 6/11), με τον συμβολικό και ουσιαστικό τίτλο «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

γκρεμίζει το Τείχος της Κρίσης» συμμετείχε και ο Γ. Σωφρόνης.
Δυνατότητες αξιοποίησης προγραμμάτων σχετικών με την αγροτική οικονομία, την ενίσχυση και ανάδειξη του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την
ανάπτυξη της συμμετοχικής διαδικα-

νομίμων μεταναστών αποτέλεσαν μερικούς από τους βασικούς πυρήνες
συζήτησης. Το μείζον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, με παραδείγματα
και
μοντέλα
πράσινης
διαχείρισης αλλά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών από την
εφαρμογή προοδευτικής ενεργειακής

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους τρεις δημάρχους και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αγ. Παρασκευής Γ. Πατούλη.

σίας των πολιτών, δημιουργώντας
έναν Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο, διευκολύνοντας την ομαλή ένταξη των

πολιτικής σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ιωάννα Τσούπρα, η οποία
αναφέρθηκε στον θετικό – σε γενικές γραμμές - απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου που ήταν αποτέλεσμα της
καλής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστικής, Περιφέρειας, Δήμων, Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, εθελοντών).
Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι τοποθετήσεις όλων των παρευρισκόμενων – καλεσμένων της εκδήλωσης, οι οποίοι εξέφρασαν την ευχή να συνεχιστεί στο ίδιο κλίμα
συνεννόησης και αλληλοβοήθειας η συνεργασία όλων των
φορέων με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα την επόμενη
αντιπυρική περίοδο.

Τιμητικές βραβεύσεις
Ακολούθησε η τιμητική βράβευση από τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Κρωπίας του Πυροσβεστικού Σώματος, των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας, των
δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ), του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, του
Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του
Πεντελικού (ΣΠΑΠ), των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας
των δήμων, της Περιφέρειας Αττικής και των συνεργαζόμενων φορέων για την αντιπυρική περίοδο 2015 και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη δεξίωση που παράθεσε ο
Δήμος Κρωπίας προς τιμήν των βραβευθέντων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο
Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής Υποστράτηγος Αθανάσιος Σερεντέλος, ο Διοικητής Π.Υ. Ανατολικής
Αττικής Αρχιπύραρχος Αθανάσιος Τζοΐτης, ο Διοικητής
Π.Υ. Λαυρίου Πύραρχος Χαράλαμπος Χιόνης, ο Διοικητής
Π.Υ. Κορωπίου Πύραρχος Σπύρος Πέτρου, ο Δήμαρχος
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, εκπρόσωποι του ΣΠΑΥ,
του ΣΠΑΠ, από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής ο
πρόεδρος Σταύρος Ιατρού, εκπρόσωποι των δήμων και των
Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας αυτών καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων - οργανώσεων από όλη την Ανατολική Αττική.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ανοιξαν οι εργασίες της ΙΣΤ Επιστημονικής Συνάντησης ΝοτΑνατ. Αττικής
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες της ΙΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης
Νοτιοανατολικής Αττικής που φέτος πραγματοποιείται από τις 18-22/11 στο κτιριακό
συγκρότημα του Παλαιού Μηχανουργείου
και Χυτηρίου στο Λαύριο. Η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστή σημασία γιατί συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 150 χρόνων
από την ίδρυση του νεώτερου Λαυρίου γι’
αυτό και εντάχθηκε στις εκδηλώσεις εορτασμού «1865 – 2015: 150 χρόνια Νεότερο
Λαύριο».
Στις εργασίες της πρώτης ημέρας της Επιστημονικής Συνάντησης παρευρέθηκαν και
απηύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, ο
Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λου-

κάς, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και
ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου. Oloi τόνισαν τη στενή συνεργασία που έχουν το Υπουργείο, η Περιφέρεια και ο Δήμος Λαυρεωτικής.
Η περιοχή έχει ενταχθεί σε ένα ευρύτερο
σχέδιο της Κυβέρνησης για έργα με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του ποιοτικού
τουρισμού στο Δήμο και όχι την τυποποιημένη αντιμετώπιση των επισκεπτών. Η Ρ.
Δούρου ανέφερε ότι έχει ήδη εγκριθεί χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και είναι
σε εξέλιξη η εκπόνηση μελετών, η σύναψη

προγραμματικών συμβάσεων Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου, καθώς και οι απαραίτητοι διαγωνισμοί.
Σειρά έργων ανέφερε η Περιφερειάρχης,
που εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό Υπουργείου και Περιφέρειας για τη διασύνδεση όλων των

την άψογη συνεργασία και το ενδιαφέρον
της για το Δήμο.
Ο Πέτρος Φιλίππου, στην ομιλία του παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό των Επιστημονικών Συναντήσεων από το 1984 μέχρι και
σήμερα, τονίζοντας ότι για όλους όσοι έζησαν τις Επιστημονικές Συναντήσεις από την

αρχαιολογικών χώρων, όλων των μνημείων,
όλων των περιόδων, της περιοχής της Λαυρεωτικής, με διπλό στόχο. Πρώτον, την εύρυθμη λειτουργία τους και δεύτερον την
ανάδειξή τους σε πόλους πολιτισμού και
τουρισμού.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς ευχαρίστησε την Περιφερειάρχη για

πρώτη τους ημέρα, η χθεσινή εκδήλωση
ήταν μια στιγμή μεγάλης χαράς αλλά και
έντονης συγκίνησης. Παράλληλα αναφέρθηκε στις σχέσεις των Μεσογειτών με τους
Λαυριώτες, απαγγέλλοντας περιπαικτικά
αποφθέγματα που είχε συλλέξει ο Καλυβιώτης Αρχαιολόγος Χρίστος Πέτρος – Μεσογείτης.

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα της Επιστημονικής Συνάντησης. Διακρίνονται ο δήμαρχος Λαυρίου Δημ. Λουκάς, ο βουλευτής Π. Σκουρλιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου και ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης.

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της
Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ
3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ
4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ
Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου
βρίσκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς
το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος
Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθενοφόρο.
Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr
www.facebook.com/acservice.gr

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ
Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Σπουδῆς* και Μελέτης*
ἄρχεσθαι
και Ἀν-ετυµολογίας παύεσθαι
«Ἐκ δέ τούτων δῆλόν ἐστιν ὅτι πάντας χρή καί τούς
εὐφυεστέρους καί τούς ἀµβλυτέρους τήν φύσιν, ἐν
οἷς ἄν ἀξιόλογοι βούλωνται γενέσθαι, ταῦτα καί
σπουδάζειν καί µελετᾶν»

ΕΒΔΟΜΗ

Όπως ο οργανισμός του ανθρώπου για να λειτουργήσει
σωστά χρειάζεται καλή, υγιεινή διατροφή, έτσι και ο εγκέφαλός μας για να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση,
επιφυλακή, διαρκή ετοιμότητα, έχει ανάγκη έξ-υπνων
“τροφών” [ιδεών].
Όπως διέσπασαν την τροφική μας αλυσίδα έτσι διέρρηξαν και την πνευματική μας και μάς πέρασαν τις αλυσίδες της δουλείας / υποτέλειας βυθίζοντάς μας σε μια
μόνιμη χειμερία πνευματική νάρκη, σε μια διανοητική
ατροφία, σε μια αποχαύνωση της σκέψης.
Μας βομβαρδίζουν καθημερινά με μιντιακά “τηλεσκύβαλα” που μας αποξενώνουν από τη γλώσσα μας, την
ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Μιλάμε ότι από τη μεταπολίτευση και δώθε έγιναν πολλές μαζικές “γενοκτονίες” Ελλήνων μαθητών.

(= Και απ’ αυτά καθίσταται φανερό πως πρέπει όλοι όσοι
έχουν ανώτερη και όσοι έχουν κατώτερη ευφυΐα, σ’ όσα
τυχόν θέλουν να αναδειχθούν και να διακριθούν, αυτά
να τα σπουδάζουν και να τα μελετούν).

(Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος, 668-584, Σοφός)

(= να μελετάς τα πάντα)
(= να προσηλώνεσαι στην Αλή-θεια)

«Μάθη γάρ τοι φρένας αὔξει»
(Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος, 495-435, Fragment 17)

(= γιατί ασφαλώς η μάθηση αυξάνει / ακονίζει το νου,
διευρύνει τη λογική, τη σκέψη, το πνεύμα, την κρίση του
ανθρώπου.

«Ἐρωτηθείς Ἀντισθένης τί τῶν μαθημάτων ἀναγκαιότατον, “τό περιαιρεῖν”, ἔφη, “τό ἀποµανθάνειν”»
«Παρεκελεύετό τε κακῶς ἀκούοντας καρτερεῖν
µᾶλλον ἤ εἰ λίθοις τις βάλλοιτο»
(Αντισθένης Αντισθένους Αθηναίος, Κυνικός, 445-365 Διογένης Λαέρτιος, 3ος αιών μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων” 6,7)

(= όταν ο Αντισθένης ο κυνικός ρωτήθηκε ποιο μάθημα
είναι το πιο σπουδαίο, απαραίτητο, απάντησε: εκείνο
που θα μας εξασφαλίζει από το να ξε-μαθαίνουμε ό,τι
μάθαμε (ενν. στραβά, λανθασμένα).
(= και συμβούλευε να είμαστε περισσότερο καρτερικοί
όταν μας συκοφαντούν / κακολογούν παρά όταν μας λιθοβολούν).

«ἀγνοίᾳ γάρ τῆς διαφορᾶς, ἅτε τό ψεῦδος ὡς ἀληθές προµαθόντες ἐκ παίδων καί σύντροφον ἔχοντες, ἐξαµαρτήσονται»
(Φίλων ο Ιουδαίος, 20 π.Χ. - 50 μ.Χ., “Περί ειδικών νόμων” 1, 53,6)

(= γιατί από άγνοια διάκρισης, επειδή πράγματι διδάχτηκαν το Ψ-εύδος ως αληθινό από παιδιά και επειδή το
‘χουν ως ακόλουθο / συμπαραστάτη, πάντοτε θα πέφτουν έξω, θα κάνουν λάθη στις επιλογές τους)

Και να θυμόμαστε τα σοφά λόγια του Χαλίλ Γκιμπράν
(1883-1931) μεγάλου ποιητή και φιλοσόφου από το Λίβανο! «Να λυπάστε το ΕΘΝΟΣ που επαναστεί μονάχα
όταν βρίσκεται ο λαιμός του μεταξύ λίθου και ξίφους».
«Η στάση σου απέναντι στη ζωή θα καθορίσει και τη
στάση της ζωής απέναντί σου».
Κι ο τραγικότερος των τραγικών, ο Παν-Έλλην Ευριπίδης
(485-406) εύστοχα και διεισδυτικά παρατηρεί πως:
«Όποιος στη νεότητά του παραμελεί τη ΜΑΘΗΣΗ έχει
χάσει και τον χρόνο που πέρασε αλλά και το ΜΕΛΛΟΝ
έχει πεθάνει γι’ αυτόν»
Ας τον δικαιώσουμε!
1. Από έρευνά μου διαπίστωσα ότι υπάρχουν δύο παραλλαγές
του ρητού αυτού, οι εξής: η πρώτη είναι διπλῶς ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα και η δεύτερη ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα,
που συναντώνται στον Μένανδρο (342-292) και όχι στον Πυθαγόρα όπως διαβάζουμε στις ιστοσελίδες.
Ας μας πουν λοιπόν αυτοί που έχουν τις ιστοσελίδες, σε ποιο
συγκεκριμένο κείμενο συγγραφέα υπάρχει το ρητό αυτό, διότι ερρίζουν δύο συγγραφείς περί της πατρότητός του· ο Πυθαγόρας
και ο Μένανδρος. Φαίνεται ότι οι ιστοσελίδες δεν εφαρμόζουν το
ρητό και κλείνουν τα μάτια αντιγράφοντας ο ένας τον άλλον!!!

(Ξενοφών, 430-355, “Απομνημονεύματα” Γ’, 9,3)

σχόλιο: Η σπουδή και η μελέτη είναι οι βασικότερες
προϋποθέσεις για την πρόοδο και ανέλιξη του ανθρώπου. Μόνη της η ευφυΐα δεν είναι ικανή να φέρει θετικά
αποτελέσματα, αν δεν γίνει η καλλιέργεια /ανάπτυξη
της νόησης με τη μελέτη. Ο ιστορικός Ξενοφών είναι κατηγορηματικός στο θέμα αυτό. Η μελέτη προϋποθέτει τη
βούληση και την προσοχή. Με τη μελέτη ενεργοποιούνται όλες οι ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του ατόμου.
«Μελέτη τό πᾶν»
«Ἀλη-θείας ἔχου»

(= η μελέτη, άσκηση βέβαια ωφελεί, προάγει την εργασία· ο άνθρωπος όμως που αναβάλλει / αμελεί την εργασία του διαρκώς, με τις ζημιές παλεύει.

* Σπουδή < σπεύδω < πέδον < πεύδον + πλεονασµό του -σ όπερ
σηµαίνει «ὁ γάρ ἀγωνιζόµενος τήν γῆν διεγείρει».

Διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα.1
«Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρίζουν γράμματα».
Πυθαγόρας (580-490 π.Χ.)

Επιγραφή στα ελληνικά που κοσμεί την είσοδο της
Γραμματείας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.
Τί μέλλει γενέσθαι; Θα μείνουμε απαθείς θεατές του
κλυδωνισμού μας;
Το μέλλον όμως εξαρτάται μόνο από εμάς τους ίδιους
και ας μην ξεχνάμε πως όποτε σπάει η - χρυσή - αλυσίδα
της παράδοσης, οι κρίκοι δεν ξαναενώνονται ποτέ πια.
Πρέπει να εφαρμόσουμε το αυτονόητο κικερώνειο δίδαγμα “πως μόνο η συνειδητοποίηση του λάθους οδηγεί στη διόρθωσή του».
«cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore
proservare»
(Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, 107-43, “Φιλιππικοί Λόγοι”, 12, 5, 3)

(= όλοι οι άνθρωποι διαπράττουν λάθη / σφάλματα.
είναι ίδιον το σφάλλειν, κανείς όμως δεν επιμένει στα
σφάλματά του, πλην του ασύνετου, του ανόητου).
Ο σκοπός της ζωής μας, το χρέος μας το ηθικό είναι να
κυνηγάμε με οποιοδήποτε κόστος να ανακαλύψουμε την
Αλή-θεια. Αλλά δυστυχώς, όπως μας κατάντησαν, κυνηγάμε να εξασφαλίσουμε με μόχθο “τον άρτον τον επιούσιον” την επιβίωσή μας. Πού τέτοια “πολυτέλεια” για
περίσσεια χρόνου προς εξιχνίαση, εξερεύνηση της Αληθειας.
Ας μην ξεχνάμε πως το Ελληνικό Έθνος:
Υποτάχθηκε αλλά δεν ηττήθηκε!
Σκλαβώθηκε αλλά δεν εξοντώθηκε!
Ξεγελάστηκε αλλά δεν ξεπουλήθηκε!
Λοιδορήθηκε αλλά δεν ταπεινώθηκε!
Εξουθενώθηκε αλλά δεν λύγισε!
«Μελέτη δέ τοι ἔργον ὀφέλλει· αἰεί δ᾽ἀµβολιεργός
ἀνήρ ἄτῃσι παλαίει»
(Ησίοδος, 8ος αιών, «Ἔργα καί ἡµέραι» στ. 412-413)

* Μελέτη < µελετάω. Σχετίζεται ετυµολογικώς και µε το µέλω
= φροντίζω, νοιάζοµαι, εξ᾽ου µέλησις = επιµέλεια, πρόνοια,
φροντίδα και µέληµα = το καθήκον, το χρέος. Και µε το µέλλω
= σκοπεύω, µελετώ, σχεδιάζω, βραδύνω [ὁ γάρ βραδύνων ἀεί
ἐν ἀναζητήσει ἐστιν], εξ ου µέλλησις = χρονοτριβή, αργοπορία, αναβολή και µέλληµα = καθυστέρηση.
Κι όλα αυτά ανάγονται σε πρωτογενές, µονοσύλλαβο ρήµα µῶ
µε αναδιπλασιασµό µε -µῶ = προθυµοῦµαι, έχω ζήλο, φιλοτιµούµαι, επιδιώκω έντονα.

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

Φυσικές ομορφιές στη
χώρα... των θεών!
Συνέχεια από τη σελ. 11
Με ειδικές βάρκες γίνονται περιηγήσεις στη λίμνη και
με ποδήλατα και άλογα στη γύρω περιοχή.
Η οροσειρά της Κερκίνης έχει βοτανικό και ζωολογικό
ενδιαφέρον και περιλαμβάνεται στις περιοχές Natura
2000.
H πιο ψηλή κορυφή της είναι 2.031 μ. και υπάρχουν σηματοδοτημένα διεθνή περιπατητικά μονοπάτια που ξεκινούν από τους πρόποδες, αλλά και τοπικά μονοπάτια
που έχουν την αφετηρία τους στο χωριό Ανω Πορόια.
Εκτός από τις πεζοπορείες γίνονται ορειβασίες και
αναρριχήσεις.
Τα πλούσια δάση της Κερκίνης έχουν δέντρα Οξιάς,
Δρυός, Μαύρης και Δασικής Πεύκης, ενώ στις απόκρημνες πλαγιές φιλοξενούνται σπάνια είδη αρπακτικών
πουλιών, όπως θαλασσαετοί, χρυσαετοί, κραυγαετοί,
σφκηνιάρια και σαΐνια.
Εντονη είναη η παρουσία αγριόχοιρων, ζαρκαδιών, αλεπούδων, τσακαλιών, λύκων και μικρότερων ζώων.
Η γαστρονομική εμπειρία είναι μοναδική καθώς και η Ποντιακή φιλοξενία των γύρω χωρών (Θεοδώριου, Ροδόπολης, Ανω και Κάτω Πορόιας, Βυρώνειας, Λιβαδιάς κ.ά.).
Μια μόνο επίσκεψη θα σας πείσει!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ΕΒΔΟΜΗ
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Προγραμματισμός πρόληψης και αντιμετώπισης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Σύγκλιση Σ.Τ.Ο. στο Δήμο Σαρωνικού
Συνάντηση των μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, στο Δημαρχείο Σαρωνικού προεδρεύοντος του Δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη.
Η προγραμματισμένη συνάντηση αποσκοπεί στον έγκαιρο και έγκυρο σχεδιασμό δράσεων
για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Τέθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για την αποδοτική και αποτελεσματική
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετών.
Επιπλέον, έγινε απολογισμός για την αντιπυρική περίοδο, η οποία έληξε και θεωρήθηκε
αρκετά επιτυχημένη. Οι οργανωμένες επεμβάσεις τόσο της Πολιτικής Προστασίας και των
Εθελοντών του Δήμου, υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η έγκαιρη ανταπόκριση των Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Σαρωνικού, αλλά και η διαρκής επιφυλακή
είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ελάχιστων εστιών φωτιάς αλλά και του άμεσου περιορισμού τους.

«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον καθένα σας για την προσφορά
και την αφοσίωση του, τον αλτρουισμό που επιδεικνύεται κάθε φορά που υπάρχει
ανάγκη. Φέτος το καλοκαίρι, καταφέραμε χάρη στην άψογη συνεργασία και την άμεση
επέμβαση να περιορίσουμε τις εστίες της φωτιάς, διασφαλίζοντας τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας αλλά και των ιδιοκτησιών τους. Εύχομαι να μην προκύψει
ανάγκη αλλά αν χρειαστεί είμαι σίγουρος ότι και τον επερχόμενο χειμώνα θα καταφέ-

ρουμε να αντιμετωπίσουμε καίρια και αποτελεσματικά κάθε περιστατικό», σημείωσε ο
Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των
Τοπικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών, Τροχαίας, του Δασαρχείου, οι επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σαρωνικού, εκπρόσωποι και μέλη φορέων και εθελοντικών οργανώσεων.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

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
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Πτυχιούχος τμήματος
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Οροι και Προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας
Οροι και Προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τον πλειστηριασμό που
θα περιλαμβάνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2 συν 10 δισ.
ευρώ που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο θα ψηφιστεί
την Πέμπτη 19/11/2015.
Oπως μας ενημερώνει ο Γραμματέας του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), Φώτης Αλεξόπουλος, οι Δανειολήπτες θα
μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 να υποβάλουν στο
δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από
την εκποίηση το ακίνητο υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις όπως :
Α) Το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα
Β) Τις δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%
Γ) Την αντικειμενική αξία της κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης
Επισημαίνεται ότι ισχύει πλέον 180.000 € για τον άγαμο
οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 € για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.
Σχετικά με τις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης θα πρέπει
να ήταν συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης.

τανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση,
υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες
υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες εστίασης, οι δαπάνες για διαρκή αγαθά και
συσκευές και οι επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού όπως αυτές καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ΕΟΠ).
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Ειδική μέριμνα, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, ώστε
να μη βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου
ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση
αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
Η εκτίμηση του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται από ειδικό
εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο. Για
το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κατά τόπους ειρηνοδικεία Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Για συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία
όμως δεν ξεκαθαρίζει πως το Ελληνικό δημόσιο θα παίρνει
μετά τα χρήματα πίσω από τον δανειολήπτη. (Και εάν τα απαιτεί με προσαυξήσεις)! Πάντως ο Μηχανισμός στήριξης από
το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος 2015.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των
δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, με συνέπεια το
συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει
αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής
διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή
την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται
στο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία
του λόγου ανάκλησης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Ο υπολογισμός για την δυνατότητα καταβολών του οφειλέτη
θα αφορά στις βασικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη
διαβίωση όπως: Οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και
συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κα-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της
οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των
οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ¦ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου, 190 03 Μαρκόπουλο
Πληροφορίες: Σωτηρίου Βασιλική, Τηλέφωνο : 22990 – 20118, Fax: 22990 – 24009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ΄αριθμ. 97/2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δ.Σ. περί προγραμματισμού σύναψης σύμβασης μίσθωσης
έργου έτους 2015 .
5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 21539/11618/20-03-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
6. Τις υπ΄ αριθμ. 4001/21-4-2015 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/84/20607/29-07-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ:
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
8. Το υπ' αριθμ. οικ. 27516/03-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
9. Το υπ' αριθμ. 59354/32978/06-08-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ΄αριθμ. 323/2015 απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού.
11. Την υπ΄αριθμ. 18221/30-10-2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.
12. Το υπ' αριθμ. 79396/43183/06-11-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
έγκρισης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία Χορωδίας και διδασκαλία Μουσικής στην Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου», συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α», με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ́. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Διάρκεια
Αριθμός
απασχόλησης
Τόπος Εκτέλεσης
Ειδικότητα
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101
Δήμος Μαρκοπούλου
ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Από την υπογραφή
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
της σύμβασης έως
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ένα (1) έτος
1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102
Δήμος Μαρκοπούλου
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Από την υπογραφή της
ΧΟΡΩΔΙΑΣ
σύμβασης έως ένα (1) έτος
1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός απασχόλησης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101
α) Πτυχίο Αρμονίας,

εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής.
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ εκκρεμών υποθέσεων
Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί και δεν έχει
λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, υποχρεούνται
εντός 6 μηνών να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία.

Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος
Φώτης Ν. Αλεξόπουλος
Τηλ Κέντρo: 11711, τηλ Γραφ. 2103632443
Κιν 6942915786

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2016

β) Πτυχίο Αντίστιξης,
γ) Πτυχίο Φυγής (Φούγκα),
δ) Πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών και κρουστών οργάνων
ε) Δίπλωμα πνευστού ή κρουστού οργάνου αναγνωρισμένο από το κράτος
στ) Διδακτική και καλλιτεχνική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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α) Πτυχίο Αρμονίας,
β) Πτυχίο Αντίστιξης,
γ) Πτυχίο Φυγής (Φούγκα),
δ) Αποδεδειγμένη επιμόρφωση σε Διεύθυνση ορχήστρας – χορωδίας,
ε) Διδακτική και καλλιτεχνική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «4-2-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου
21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «4-2-2015» να γίνει στο χώρο του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ.: 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Σωτηρίου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20118). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ εφαρμόζοντας το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, προχώρησε, την μέρα της Πανελλαδικής Πανεργατικής απεργίας της 12 Νοέμβρη, στη σύλληψη πέντε φοιτητών, των οποίων την έκδοση ζητούν οι ιταλικές αρχές. Οι πέντε
φοιτητές διώκονται για συμμετοχή σε επεισόδια της 1ης Μάη στο Μιλάνο σε κινητοποίηση

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 18-11-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 269/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κρωπίας
που αφορά στην «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 229/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας περί Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας
των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ορισμός τελών».
Στο Κορωπί στις 18 Νοεμβρίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την με αριθμό 229/2015 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην 'Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών
Κοιμητηρίων και ορισμός τελών' όπως παρακάτω:
1. το άρθρο 1 – Δικαίωμα Ταφής ως εξής: «Το δικαίωμα
ταφής στα Κοιμητήρια του Δήμου Κρωπίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και
αντιστοιχεί σε α) δικαίωμα ταφής σε τάφο 3ετούς
ταφής (δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 2 έτη
ύστερα από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους) και
β) σε δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο για τον αρχικό δικαιούχο του τάφου καθώς και στους πρώτου βαθμού συγγένειας ανιόντες και κατιόντες αυτού στον
οποίο ανήκει η αρχική κυριότητα του τάφου. Ειδικότερες προβλέψεις διατυπώνονται στα επόμενα άρθρα του
Κανονισμού.»
2. το άρθρο 4 παρ. 2 ως εξής: «Για την σύσταση οικογενειακού τάφου απαιτείται αίτηση κάθε ενδιαφερομένου με την οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί οικογενειακό
τάφο για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου,
προσκομίζοντας σχετική εξουσιοδότηση, και ότι αποδέχεται τον παρόντα Κανονισμό. Η σύσταση θεωρείται
ότι έχει συντελεστεί αφ’ ότου υπογραφεί από τον Δήμαρχο και αυτόν που υποβάλλει την αίτηση ή σχετική
πράξη (παραχωρητήριο).»
3. το άρθρο 4 παρ. 4 ως εξής: «Ειδικότερα για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου χρειάζεται:
α) Αίτηση ενδιαφερομένου.
β) Απόφαση Δημάρχου
γ) Υπογραφή παραχωρητηρίου πράξεως από τον Δήμαρχο μετά την εξόφληση του τιμήματος ή την εξό-

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 19 /11/2015
Αρ. Πρωτ.: 34144
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2015
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμο-

ΑΔΑ:ΒΧΡ0ΩΛ6-ΓΡ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί18-11-2015
Αρ. Πρωτ.: 21846
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682
FAX :
210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια φωτιστικών,
λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού κλπ. 2015» για τα τμήματα 1

φληση της τμηματικής καταβολής (εντός 18 μηνών).»
4. άρθρο 4 παρ. 5 ως εξής: «Οι νέοι Δημότες Κορωπίου
προερχόμενοι από μεταδημότευση έχουν το δικαίωμα
να υποβάλλουν αίτηση αγοράς και σύσταση οικογενειακού τάφου, μετά από δυο έτη από την ημερομηνία μεταδημότευσης.»
5. το άρθρο 14 – Εκτέλεση Έργων Διακοσμήσεως καταργείται.
6. το άρθρο 20 - Δικαιώματα – τέλη ως εξής: «Με εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τέλη και δικαιώματα κάθε χρήσεως των
Δημοτικών Κοιμητηρίων.
Ειδικότερα καθορίζονται :
1) Δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου ανά ζώνη.
2) Δικαίωμα ταφής σε τάφο 3ετίας.
3) Δικαίωμα για τριετή ταφή συγγενών του αρχικού δικαιούχου (φιλοξενία).
4) Δικαίωμα επί μνημόσυνων.
5) Δικαίωμα εκ συντήρησης κηπαρίων.
6) Τέλη καθαριότητος.
7) Τέλος διαφυλάξεως οστών στο οστεοφυλάκιο.
8) Τέλος παρατάσεως εκταφής πλέον της τριετίας.
9) Τέλος παρατάσεως διαφυλάξεως οστών στο οστεοφυλάκιο.
10) Τέλος φύλαξης νεκρών στο ψυγείο
Δι’ αποφάσεώς του το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να
κηρύσσει κεκορεσμένους χώρους των Κοιμητηρίων για
την παραχώρηση σ’ αυτό τάφων μόνον ως οικογενειακών ή να καθορίζει αλλιώς.»
7. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ως εξής:
Το τέλος 3ετους ταφής ανέρχεται σε 250€
Διαγράφεται το τέλος ανορύξεως τάφου.
Διαγράφεται το τέλος ενταφιασμού.
Διαγράφεται το τέλος εκ κηδειών.
Διαγράφεται το τέλος ανακομιδής οστών.
Το τέλος παρατάσεως εκταφής πλέον της τριετίας διαμορφώνεται σε 70 ευρώ για κάθε έτος παράτασης.
Κατά τα λοιπά η με αριθμό 229/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει ως έχει.
Οι αποφάσεις 269/2015 & 229/2015 βρίσκονται αναρτημένες κατά το πλήρες κείμενο τους στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

λογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο.Ε. 2015, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.800,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 30/11/2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρού-

σης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
και τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30
& Αριστείδου –3ος όροφος-τηλ.
2132023893-842) καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας→Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» ΚΑΙ «ΕΒΔΟΜΗ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

και 2 όπως αναφέρονται στην
ΤΥ/42/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε και
για τα δύο τμήματα, είτε για κάθε
ένα από τα δύο τμήματα, ξεχωριστά. Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως
απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμ-

βρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 52.845,15€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 64.999,53€
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, μόνο ως προς
το τμήμα 1, σύμφωνα με το άρθρο
23 των Όρων Διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

εναντίον της διεθνούς έκθεσης «Expo Milano 2015». Φέρονται να ανήκουν στους Έλληνες,
που, την επομένη των επεισοδίων, είχαν προσαχθεί από Ιταλούς αστυνομικούς, προκειμένου να υποβληθούν σε υποχρεωτική λήψη δειγμάτων DNA.
Η εφαρμογή και ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του ΚΚΕ κατά τη θέσπισή του, ότι τέτοια
μέσα εντάσσονται και υπηρετούν ένα γιγάντιο πλέγμα μηχανισμών καταστολής που δημιουργεί η ΕΕ, με διάφορα βολικά προσχήματα, όπως η «πάταξη της τρομοκρατίας και του
οργανωμένου εγκλήματος», για να περιορίσει ασφυκτικά τα δημοκρατικά δικαιώματα και
τις λαϊκές ελευθερίες, για το χτύπημα ουσιαστικά του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στη δίκαιη απαίτηση όχι μόνο να μην εφαρμοστεί, αλλά και
να καταργηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και να μην προχωρήσει η έκδοση των
φοιτητών στις ιταλικές αρχές.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 13.11.2015
Αρ. Πρωτ. 18970
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη»,
προϋπολογισμού 4.800,000 πλέον
ΦΠΑ 23%, με το σύστημα που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή με
κατ’ αποκοπή, εργολαβικό αντάλλαγμα (άρθρο 8 του Ν. 3669/08).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
29η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα
λήξης 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας του
Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας
Επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμμιά προσφορά, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της, η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί
με Fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα
(10π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Το έργο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 213 2007311, 2132007318
Fαx: 210 6633311
Πληροφ.: κ. Αντωνίου, κ. Λεοντάρη
Σπάτα,18/11/2015
Αρ.πρωτ. :37948
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ
Π.Ε. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΠΡΟΥΠ. : 750.000,00 € με Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ιδίου Νόμου,

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει
να είναι εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον
ανήικουν!
Υδραυλικά (ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.857.272,80 € συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων 3ης
τάξης και άνω ανεξαρτήτου έδρας,
Ηλεκτρομηχανολογικά (ενδεικτικού
προϋπολογισμού 2.785,909,20 €
συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων) 3ης τάξης και άνω ανεξαρτήτου έδρας,
Και τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού να συμπράξουν τόσο κατά την διαδικασία
του διαγωνισμού (σύνταξη μελέτης
Προσφοράς - Οριστική Μελέτη) όσο
και στη συνέχεια κατά την εκτέλεση
του έργου στη σύνταξη Μελέτης
Εφαρμογής με κατάλληλα μελετητικά γραφεία ικανά να εκπληρώσουν
με τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο της
μελέτης κατά τη φάση της δημοπρασίας (φάκελος τεχνικής προσφοράς), όσο και των μελετών
εφαρμογής των τροποποιήσεων ή
συμπληρώσεών τους κ.λπ. και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων, τα
οποία θα διαθέτουν:
- ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης ακι άνω
στην κατηγορία Στατικών Μελετών
(Κατηγορία 8)
- ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
στην κατηγορία Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών Μελετών (Κατηγορία 9),
- ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
στην κατηγορία Συγκοινωνιακών
Μελέτη (Κατηγορία 10)

- ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
στην κατηγορία Υδραυλικές μελέτες (Κατηγορία 13)
- ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
στην κατηγορία Γεωτεχνικών Μελεετών (Κατηγορία 21).
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξήυ τους υπό τους όρους του
άρθρου 16 παρ. 7 του Κ.Δ.Ε., όπως
αυτόο έχει τροποποιηθεί από το
άρθρο 199 παρ. 2, γ) του Ν.
4281/14, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του προϋπολογισμού χωρίς
την αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με
εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή
του Τ.Π. & Δ. ή αναγνωρισμένης
τράπεζας ποσού 96.000 €, με
χρόνο ισχύος τουλάχισοτν μέχρι
την 28η Νοεμβρίου 2016.
Η συμνολική προθεσμία περαίωσης
του έργου ορίζεται σε τριάντα (30)
ημερολογιακούς μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτική διακήρυξη, τεύχη,
έντυπο οικονομικής προσφοράς
κ.λπ. δίδονται από το Δήμο Μαρκοπούλου μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2015 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, αφού καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
που ανέρχεται σε 80€. Η παραλαβή
της διακήρυξης είναι υποχρεωτική.
Πληροφορίες κα Αικατερίνη Σκοπελίτη, τηλ. 2299020123 - 20167.
Μαρκόπουλο 13.11.2015
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήρης Μεθενίτης

με συνολική κατά τον προϋπολογισμό
της
μελέτης
δαπάνη
750.000,00 € (περιλαμβανομένου
του ποσού για Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15-122015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες
στο
ΜΕΕΠ,
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
Σ.Α.Τ.Α.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμ-

μετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 12.195,12 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον 9 μήνες & 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των πρόσφορων είναι 9 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας
ήτοι μέχρι και την 10-12-2015
ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00. Επίσης
αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα
τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007311, κ.
Αντωνίου & 2132007318 κ. Λεοντάρη.
ΣΠΑΤΑ, 18-11-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ:
(352) 29 29 42 670
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ojs@publications.europa.eu
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.europa.eu
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 357359, Πόλη : GR-152 31 Χαλάνδρι, Σημείο Επαφής: Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών, Υπόψη : κα
Αγγελοπούλου Ειρήνη, Δ/ντρια Διοικητικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
procurement@desfa.gr, Τηλέφωνο: +30 210 6501815
Φαξ: + 30 210 6749504, Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική
Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL):
http://www.desfa.gr
Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων:
Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο (α) επαφής
Προσφορές αποστέλλονται: Στο(α) προαναφερόμενο(α)
σημείο(α) επαφής
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Supply of Natural Gas Quantity Required
for the Operational Gas Offsetting in the Hellenic Natural
Gas Transmission System During the Year 2016 / Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας του Ε.Σ.Φ.Α.: 01.01.2016 08:00
π.μ. – 01.01.2017 08:00 π.μ..
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των
υπηρεσιών: (β) Προμήθειες- Αγορά. Κύριος τόπος παράδοσης: Στο Νομό Αττικής. Κωδικός NUTS: Αττική: GR300.
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης:
Προμήθεια Φυσικού Αερίου Λειτουργίας για το χρονικό
διάστημα 01 Ιανουαρίου 2016 08:00 έως 01 Ιανουαρίου
2017 08:00.
Ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός θα συνάψει Συμφωνητικό Σύμβασης με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την Περίοδο Προμήθειας με έναρξη ισχύος
την 01.01.2016 στις 08:00πμ και λήξη την 01.01.2017
στις 08:00πμ (στο εξής η «Περίοδος Προμήθειας»).
Οι Διαγωνιζόμενοι θα είναι Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου ή Κοινοπραξίες (Κ/Ξ)/ Συμπράξεις Προμηθευτών και/ ή Εμπόρων Φυσικού Αερίου (νομικά
πρόσωπα), οι οποίοι πρέπει ν’ αποδείξουν ότι, σύμφωνα
με τους κανονισμούς της χώρας εγκατάστασής τους,
έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
και ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό.
Ενδεικτικά και για σκοπούς κατάρτισης προϋπολογισμού και μόνο, η Συμβατική Ποσότητα για την περίοδο
από 01.01.2016 στις 8:00 έως 01.01.2017 στις 08:00
υπολογίζεται σε 72.384,028 MWh. Οι πραγματικές ποσότητες φυσικού αερίου προς παράδοση θα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα υπολογίζει την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου που έχει εγχυθεί κάθε μήνα για σκοπούς Αντιστάθμισης Φυσικού Αερίου. Η εν λόγω Μηνιαία Ποσότητα Φυσικού Αερίου ισούται με το άθροισμα των
Ημερησίων Παραδόσεων Φυσικού Αερίου, οι οποίες
υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ.
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(CPV ): Κύριο Λεξιλόγιο : 09121200
ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (GPA): Όχι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι.
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:
Όχι.
ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός
της Προμήθειας, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται
ανωτέρω στο τμήμα ΙΙ.1.5, ανέρχεται στο ποσό των
τριών
εκατομμυρίων
χιλιάδων
ΕΥΡΩ
(€3.000.000,00)Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Όχι.
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
-Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€60.000,00)Ευρώ, με ισχύ για δύο (2) μήνες
τουλάχιστον από την ελάχιστη περίοδο ισχύος της προσφοράς.
-Για την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του
επί του Προσφερόμενου Τιμήματος, που ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον από τη συνολική Συμβατική Περίοδο (όπως ορίζεται στην ΣΥΜΒΑΣΗ).
-Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ζητήσει γραπτώς να
παραταθεί η ισχύς των Προσφορών, σύμφωνα με το
Άρθρο 8, της Διακήρυξης, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει
να παρατείνουν επίσης την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής των. Εάν κάποιος Διαγωνιζόμενος αρνηθεί ή δεν συμμορφωθεί με τέτοια απαίτηση, ο
Διαγωνιζόμενος αυτός θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί
από κάθε δικαίωμά του σε σχέση με την Διακήρυξη.
-Οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να έχουν εκδοθεί από
Τράπεζα, η οποία να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε χώρες που
έχουν συνάψει Συμφωνία Συνεργασίας με την ΕΕ, η
οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων.
-Τα κείμενα των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών θα εκδίδονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Εναλλακτικά, οι Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί σε
γλώσσα πλην της Ελληνικής ή της Αγγλικής, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική
ή την Αγγλική γλώσσα, η οποία εκδίδεται από αρμόδια
αρχή στη χώρα της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή από την Ελληνική Προξενική
Αρχή στη χώρα όπου εκδόθηκε η παραπάνω Εγγυητική
Επιστολή.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών
ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν
- Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
-Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται έναντι δεόντως εκδοθέντων τιμολογίων που συνοδεύονται από τα
απαραίτητα έγγραφα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία.
-Η πληρωμή των τιμολογίων θα λαμβάνει χώρα έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μ+1 από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Όποιες τραπεζικές χρεώσεις για τις παραπάνω
πληρωμές, που μπορεί να επιβάλουν οι τράπεζες για
οποιονδήποτε λόγο, θα βαραίνουν τον ΠΩΛΗΤΗ.
-Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα τιμολόγια και όλα τα συνοδευτικά παραστατικά και οι οικονομικές διευθετήσεις

που έχει υποβάλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αντικατοπτρίζουν
τα πραγματικά στοιχεία σχετικά με τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αφορούν.
III.1.3) Νομική μορφή την οποία πρέπει να περιβληθεί η
κοινοπραξία οικονομικών φορέων στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση
-Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου ή Κοινοπραξίες (Κ/Ξ),
Συμπράξεις Προμηθευτών και/ ή Εμπόρων Φυσικού Αερίου (νομικά πρόσωπα), οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας
εγκατάστασής των, έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους
στην επιλεκτική διαδικασία, υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται και στην παράγραφο ΙΙΙ.2 κατωτέρω.
Οι Επιλέξιμοι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου που πληρούν τα εξής κριτήρια:
i) Έχουν ιστορικό και εμπειρία στην αγορά φυσικού αερίου, έχοντας συνάψει και εκτελέσει με επιτυχία συμβάσεις/ εκφορτώσεις
την τελευταία 5ετία, με συνολική παραδοθείσα ποσότητα φυσικού αερίου που ανέρχεται τουλάχιστον σε 1,5
bcm (δις κ.μ.), ή
ii) Που έχουν άδεια για την προμήθεια φυσικού αερίου,
που να έχει εκδοθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
της Ελλάδας (Ρ.Α.Ε).
Σε περίπτωση Κ/Ξ, οι απαιτήσεις των σημείων (i) ή (ii)
πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από τον Επικεφαλής
της Κ/Ξ, έχοντας ελάχιστη συμμετοχή ύψους 50% στην
Κ/Ξ.
-Οι Διαγωνιζόμενοι, ή στην περίπτωση Κ/Ξ τουλάχιστον
ο Επικεφαλής με ελάχιστη συμμετοχή ύψους 50% στην
Κ/Ξ, θα αποδείξουν την οικονομική τους κατάσταση παρουσιάζοντας ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες χρήσεις, τα τελευταία τρία (3) χρόνια,
(2012–2014) ύψους τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων €.
-Δεν απαιτείται η νομική σύσταση μιας Κοινοπραξίας για
τη συμμετοχή της στον παρόντα Διαγωνισμό. Οι Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν σε Κοινοπραξία/ Σύμπραξη
δεν επιτρέπεται να υποβάλουν Προσφορές μεμονωμένα
ή ως μέλη άλλης Κοινοπραξίας / Σύμπραξης ή να ενεργήσουν υπό την ιδιότητα άλλων φορέων άλλης Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης που επίσης συμμετέχει στον ίδιο
Διαγωνισμό.
Όλα τα άμεσα και έμμεσα έξοδα οποιουδήποτε είδους
για την κατάρτιση της Προσφοράς από τους Διαγωνιζόμενους, περιλαμβανομένων εξόδων που σχετίζονται με
την παράσταση στις προκαταρκτικές συναντήσεις, τη
συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις και διευκρινιστικές
συναντήσεις, κ.λ.π., θα βαρύνουν τους Διαγωνιζόμενους.
III.1.4 Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η
εκτέλεση της σύμβασης: Όχι.
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων:
Δήλωση:
Ο Διαγωνιζόμενος ή, στην περίπτωση Κ/Ξ, καθένα από
τα μέλη της, θα υποβάλει γραπτή δήλωση βεβαιώνοντας
ότι:
-Ο Διαγωνιζόμενος έχει μελετήσει όλους τους όρους
της Προκήρυξης και ότι αποδέχεται απολύτως ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιέχονται στα Τεύχη
Διακήρυξης,
-Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχει η
Προσφορά του είναι αληθή.
Όνομα εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου και αριθμός
φαξ.
-Καταστατικό Εταιρείας και όργανο λήψης αποφάσεων:
Ο Διαγωνιζόμενος, ή στην περίπτωση Κ/Ξ όλα τα μέλη
της Κ/Ξ, θα υποβάλει:
i. το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας όπου βρίσκεται εγγεγραμμένος,
καθώς και τα παρακάτω έγγραφα:
Σημείωση:
α) Για εταιρείες που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο,
τα καταστατικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από
τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο Φύλλο Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή από πιστοποιητικά αρμόδιας
Αρχής, δηλαδή Καταστατικό, Σύνθεση ΔΣ, Εγγραφή στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
β) Για εταιρείες της αλλοδαπής το Εταιρικό Καταστατικό
θα πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά σχετικά με τις
εξουσίες εκπροσώπησης και απόφασης του προσώπου
(-ων) αυτού.
ii. Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών από Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου
οργάνου για τη λήψη αποφάσεων ή δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου από τον Διαγωνιζόμενο:
α) αναφορικά με την απόφαση συμμετοχής του στον
Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης,
β) με τα οποία διορίζεται Νόμιμος Εκπρόσωπος με εξουσία να εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
γ) με τα οποία δηλώνεται η αποδοχή της ποσοστιαίας
συμμετοχής της Εταιρείας στην Κ/Ξ και κατονομάζεται
ο Επικεφαλής της Κ/Ξ που θα σχηματιστεί σε περίπτωση
κατακύρωσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ (όπου ισχύει).
δ) με τα οποία διορίζεται ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος
της Κ/Ξ (όπου ισχύει)
-Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον προαναφερθέντα Νόμιμο Εκπρόσωπο του Διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται
πλήρως τον διορισμό του.
Σημείωση: Στην περίπτωση Κ/Ξ, η εν λόγω δήλωση από
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο κάθε μέλους καθώς και αυτή
του Κοινού Νόμιμου Εκπροσώπου θα πρέπει ακόμη να
κατατίθεται.
Κοινοπραξίες (Κ/Ξ):
Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Κ/Ξ, απαιτείται η υποβολή πρόσθετων εγγράφων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 11 της Διακήρυξης.
-Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Διαγωνιζόμενος, ή
στην περίπτωση Κ/Ξ κάθε μέλος της, είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό/ επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με
το Δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του, και ότι διεξάγει
δραστηριότητες προμήθειας φυσικού αερίου σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Ειδικά
όσον αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα επαγγελματικά
μητρώα αναφέρονται στο Άρθρο 46 και στο Παράρτημα
IX της Οδηγίας 2004/18, 31.03.04.
Σημείωση: Όπου η σχετική χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά όπως απαιτείται παραπάνω, αυτά
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
ενδιαφερόμενου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού φορέα στη χώρα εγκατάστασης
του Διαγωνιζόμενου.
-Πριν από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο Ανάδοχος,
ενεργώντας μέσω του Νόμιμου Εκπροσώπου του, πρέπει να υποβάλει στον ΔΕΣΦΑ υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι
δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά του Διαγωνιζόμενου, υπό την έννοια του άρθρου 3 του Ν.
3310/05, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.
Εάν, πριν από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το Δικαστήριο εκδώσει οριστική καταδικαστική απόφαση κατά
του Διαγωνιζόμενου με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα
με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, ο Διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ, ενώ πρέπει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να
προσκομίσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και στο Τμήμα Ελέγχου
Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ) επικυρωμένο αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ποινικού

ΕΒΔΟΜΗ

μητρώου του Νόμιμου Εκπροσώπου ή Εκπροσώπων το
οποίο να αναφέρει την καταδίκη. Στη συνέχεια, ο Διαγωνιζόμενος θα αιτηθεί από το παραπάνω Τμήμα την έκδοση πιστοποιητικού ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του ασυμβίβαστες ιδιότητες ή/ και κριτήρια αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 του Ν.
3310/2005, όπως επαναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με
τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν.
3414/2005.
Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κοινοποιεί τη συγκεκριμένη καταδικαστική
απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ) και υποβάλλει την απόφαση αποκλεισμού του
Διαγωνιζόμενου ώστε να ελεγχθεί πριν από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 του Ν. 3310/2005, όπως επαναριθμήθηκε και
τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 3414/2005.
Εάν αυτή η οριστική καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς εκδοθεί μετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο αυτής της απόφασης στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και στο
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα
Ελέγχου Διαφάνειας την απόφαση αναφορικά με την
έκπτωση του Αναδόχου για την προαναφερθείσα αιτία
προκειμένου να ελεγχθεί, σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως επαναριθμήθηκε
και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 8, του άρθρου 5 του Ν. 3414/2005.
Κατά συνέπεια:
-Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, ελληνικές και αλλοδαπές, πρέπει να υποβάλουν ένορκη δήλωση ότι δεν αποτελούν εξωχώριες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις
της περίπτωσης α, παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005.
-Σύμφωνα με το ΠΔ 82/1996 και τον Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τα εξής:
• Πιστοποιητικό έκδοσης από αρμόδια Αρχή, το οποίο να
δηλώνει ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
• Λεπτομερή κατάλογο με τους μετόχους της εταιρείας
και τον αριθμό μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή
κάθε μετόχου (ιδιώτη, ΕΠΕ ή Προσωπικής Εταιρείας)
σύμφωνα με τις επίσημες καταχωρίσεις στο Μητρώο
Μετοχών της Εταιρείας. Ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί
να είναι παλαιότερος των τριάντα (30) ημερών πριν από
την Προθεσμία Υποβολής των Προσφορών. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι του Διαγωνιζόμενου, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 1% του συνολικού αριθμού των
εταιρικών μετοχών, περιλαμβάνουν άλλες ΑΕ/ ΕΠΕ,
αυτές οι εταιρείες θα πρέπει, με τη σειρά τους, να προσκομίσουν κατάλογο των δικών τους μετόχων (ιδιωτών,
ΕΠΕ ή προσωπικών εταιρειών), και ούτω καθεξής, έως
ότου προσδιοριστεί κάθε μέτοχος όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών σε επίπεδο μεμονωμένου ιδιώτη, ΕΠΕ
ή προσωπικής εταιρείας.
-Οι αλλοδαπές εταιρείες που συμμετέχουν μεμονωμένα
στον Διαγωνισμό ή ως μέλη Σύμπραξης/ Κοινοπραξίας,
όταν υπάρχει πρόβλεψη στο δίκαιο της χώρας εγγραφής, πρέπει να υποβάλουν τα εξής:
• Πιστοποιητικό που εκδίδει η αρμόδια αρχή σύμφωνα
με τους νόμους της χώρας εγγραφής, το οποίο να διαπιστώνει ότι οι
μετοχές της εταιρείας που εκδίδονται σύμφωνα με το
καταστατικό της εταιρείας είναι ονομαστικές. Σε περίπτωση ανώνυμων μετοχών σύμφωνα με τον καταστατικό της εταιρείας, η σχετική διαδικασία για την
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ώστε να
προβλέπει τη μετατροπή όλων των μετοχών σε ονομαστικές πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την
αρμόδια εποπτική αρχή πριν από την υποβολή της Προσφοράς και οπωσδήποτε πριν από την Προθεσμία Υποβολής των Προσφορών.
• Λεπτομερή κατάλογο με τους μετόχους της εταιρείας
και τον αριθμό μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή
κάθε μετόχου (ιδιώτη,
ΕΠΕ ή Προσωπικής Εταιρείας) σύμφωνα με τις επίσημες
καταχωρίσεις στο Μητρώο Μετοχών της Εταιρείας δυνάμει των νόμων της χώρας εγκατάστασης. Ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί να είναι παλαιότερος των τριάντα
(30) ημερών πριν από την Προθεσμία Υποβολής των
Προσφορών. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι του Διαγωνιζόμενου, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 1% του συνολικού
αριθμού
των
εταιρικών
μετοχών,
περιλαμβάνουν άλλες ΑΕ/ ΕΠΕ, αυτές οι εταιρείες θα
πρέπει, με τη σειρά τους, να προσκομίσουν κατάλογο
των δικών τους μετόχων (ιδιωτών, ΕΠΕ ή προσωπικών
εταιρειών), και ούτω καθεξής, έως ότου προσδιοριστεί
κάθε μέτοχος όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών σε
επίπεδο μεμονωμένου ιδιώτη, ΕΠΕ ή προσωπικής εταιρείας.
• Τυχόν άλλη σχετική τεκμηρίωση που να μην είναι παλαιότερη των τριάντα (30) ημερών πριν από την Προθεσμία Υποβολής, από
την οποία να προκύπτει ο κατάλογος των εγγεγραμμένων μετόχων της εταιρείας.
Σε περίπτωση που η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης δεν προβλέπει την υποχρέωση μετατροπής των μετοχών ξένων εταιρειών σε ονομαστικές προκειμένου να
συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, αυτές οι εταιρείες
πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:
• Πιστοποιητικό που εκδίδει η αρμόδια αρχή στη χώρα
εγκατάστασης, το οποίο να διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται τέτοια νομική
υποχρέωση, διαφορετικά θα πρέπει να υποβάλουν
ένορκη δήλωση που να το πιστοποιεί.
• Έγκυρο και ενημερωμένο κατάλογο των εγγεγραμμένων μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το 1% είτε του
συνολικού αριθμού
των μετοχών είτε των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ενημερωμένος
κατάλογος εγγεγραμμένων μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να
προσκομίσει κατάλογο των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το 1% είτε του συνολικού αριθμού των μετοχών είτε των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, όπως
προκύπτει από την πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση, με
την προϋπόθεση ότι αυτοί οι μέτοχοι είναι γνωστοί στην
εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία πρέπει
να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι μέτοχοι
αυτοί δεν είναι γνωστοί, με την επιφύλαξη της έγκρισης
και εκτίμησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
-Προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσδιορισμού των μετόχων τους σε επίπεδο μεμονωμένων
ιδιωτών, ΕΠΕ ή προσωπικών εταιρειών, οι ελληνικές ή
αλλοδαπές εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλη Σύμπραξης/ Κοινοπραξίας
και έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή χώρας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης πρέπει να προσκομίσουν τα
εξής έγγραφα:
• Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου που να βεβαιώνει ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο
αυτό.
• Ενημερωτικό δελτίο που να αναγράφει τους μετόχους
της εταιρείας.
-Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων για την τελευταία 3ετία που να
παρουσιάζουν τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών του Διαγωνιζόμενου ή, στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε μέλους της Κ/Ξ.
-Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας
εγγραφής και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου ή Κοινοπραξίες (Κ/Ξ), Συμπράξεις

Προμηθευτών και/ ή Εμπόρων Φυσικού Αερίου (νομικά
πρόσωπα), οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας εγκατάστασής
των, έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους στην επιλεκτική διαδικασία.
-Ο Προσφέρων, ή σε περίπτωση Κ /Ξ κάθε ένα από τα
μέλη της, Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης και απόφαση όσον
αφορά την εταιρεία, υποβάλλει απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, του ενός ισοδύναμο έγγραφο
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου το πρόσωπο
αυτό προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
αποτελέσει αντικείμενο καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθμούνται κατωτέρω:
Α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 (1) της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ,
Β. Η διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και του άρθρου 3
(1) του Συμβουλίου, την κοινή δράση98/742/ΔΕΥ, αντίστοιχα,
Γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Δ. Ξέπλυμα χρήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος,
Ε. Υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, της πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας πτώχευσης, oι
ανωτέρω απαιτήσεις σύμφωνα με το εδάφιο (Ε) υπόκεινται σε απόρριψη της προσφοράς μόνο εάν σχετίζονται με το επάγγελμα των παραπάνω προσώπων.
-Ο Προσφέρων, ή σε περίπτωση Κ /Ξ κάθε ένα από τα
μέλη της, υποβάλλει αποσπάσματα ποινικού μητρώου,
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμα έγγραφα εκδίδονται από
τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας
καταγωγής ή / και της χώρας όπου ο προσφέρων (ή σε
περίπτωση Κ /Ξ κάθε ένα από τα μέλη της) είναι εγγεγραμμένος, αποδεικνύει ότι:
Α. Ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υποχρεωτική διαχείριση, συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία, όπως προβλέπεται από την εθνική
νομοθεσία.
Β. Δεν έχει κινηθεί διαδικασία εναντίον του Διαγωνιζόμενου για την κήρυξη σε πτώχευση, υποχρεωτική διαχείριση, συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή σε
αποτέλεσμα από οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.
Γ. Ο προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε
σχετίζεται με την επαγγελματική ακεραιότητα και την
συμπεριφορά του.
Δ. Ο προσφέρων δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί με
οποιοδήποτε τρόπο.
-Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη χώρα δεν εκδίδει
τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά, όπως απαιτείται παραπάνω, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του Προσφέροντα, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής είτε συμβολαιογράφου ή της κατάλληλης
επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας όπου ο Προσφέρων είναι εγκατεστημένος,
-Πιστοποιητικά που έχουν εκδώσει αρμόδιες αρχές στη
χώρα εγγραφής, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων:
α. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την
καταβολή εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης ή σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία,
β. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την
καταβολή φόρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
σε περίπτωση που στο παρελθόν διεξήγαγε δραστηριότητες στην Ελλάδα.
-Θα υποβληθεί επίσης βεβαίωση υπογεγραμμένη από
τον προαναφερθέντα Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντος ότι αποδέχεται πλήρως τον διορισμό του. Η βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει αριθμό τηλεφώνου, φαξ
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εκπροσώπου του προσφέροντα.
• Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών
και μετοχολόγιο με ημερομηνία έκδοσης το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της Προσφοράς και
με θεώρηση ακριβούς αντιγράφου εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της εταιρείας, τόσο για τις
ημεδαπές όσο και τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες.
Ειδικά για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας που
έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομίσουν:
-Σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
υφίσταται υποχρέωση ονομαστικοποίησης .
-Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία
υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση των
μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη
περίπτωση η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω μέτοχοι.
-Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές
εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από κατά νόμον
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και να συνοδεύονται, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συνταχθεί στην
ελληνική ή αγγλική, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν
είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρ. 4 εδαφ. α του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως
ισχύει.
Επίκληση Πόρων Τρίτων:
-Σε περίπτωση που ο προσφέρων βασίζεται και χρησιμοποιεί την οικονομική και χρηματοπιστωτική ή/ και τεχνική ή/ και επαγγελματική ικανότητα Άλλων Φορέων,
σύμφωνα με το Άρθρο 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι
Φορείς αυτοί πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παραπάνω, και ο Σφραγισμένος Φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα
για κάθε τέτοιο Άλλο Φορέα:
-Δεόντως υπογεγραμμένη Δήλωση, σύμφωνα με το
άρθρο 13 της Διακήρυξης, και δεόντως επικυρωμένα έγγραφα, στα οποία ο όρος «Διαγωνιζόμενος» υποκαθίσταται από τον όρο «Άλλος Φορέας».
Σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερθέντων εγγράφων, η χρήση συγκεκριμένων πόρων Άλλων Φορέων
δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
-Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών Συνέλευσης
του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου
λήψης αποφάσεων ή δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου από τον Άλλο Φορέα, σχετικά με την έγκριση
διαθεσιμότητας στον Διαγωνιζόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, των συγκεκριμένων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ή/ και τεχνικών ή/ και
επαγγελματικών ικανοτήτων. Η σχετική απόφαση πρέπει να είναι λεπτομερής και να διευκρινίζει τους συγκεκριμένους πόρους που θα διατεθούν για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, κατά τρόπο ώστε ο ΚΥΡΙΟΣ να προχωρήσει στην αξιολόγηση και εκτίμηση της σπουδαιότητας
αυτών των πόρων στη φάση της υποβολής των προσφορών, και να μπορεί να ελέγχει την υλοποίηση αυτής της
δέσμευσης κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
-Πρωτότυπο της δεσμευτικής συμφωνίας ανάμεσα στον
Διαγωνιζόμενο και τον Άλλο Φορέα, που να αποδεικνύει
την μεταξύ των σχέση, με την ταυτόχρονη δέσμευση

για την διάθεση πόρων.
-Εάν δεν ικανοποιηθούν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις, η αίτηση αυτού του Άλλου Φορέα δεν θα ληφθεί
υπόψη από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
-Η προαναφερθείσα σχέση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Εάν η σχέση ανάμεσα στον Διαγωνιζόμενο και τον Άλλο Φορέα πάψει να ισχύει στη
διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΚΥΡΙΟΣ έχει το
δικαίωμα να εφαρμόσει τη συμβατική διάταξη περί έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
-Οι βεβαιώσεις και η τεκμηρίωση του Διαγωνιζόμενου
και του Άλλου Φορέα αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων πόρων θα είναι μέρος των Συμβατικών Τευχών.
-Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος βασίζεται σε
συγκεκριμένους πόρους άλλου φορέα σε σχέση με την
εμπειρία που περιγράφεται στην υποπαράγραφο
13.12.1.Α, της Διακήρυξης, η επίκληση αυτή μπορεί να
αφορά την περίπτωση 1 ή την περίπτωση 2 ή και τις δύο
περιπτώσεις αυτής της υποπαραγράφου.
III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα: Πληροφορίες και
διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν
πληρούνται οι απαιτήσεις:
- Επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων πρέπει να είναι
Προμηθευτής ή Έμπορος φυσικού αερίου, ο οποίος να
έχει συνάψει
και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5)
έτη συμφωνίες προμήθειας Φυσικού Αερίου με συνολική
παραδοθείσα
ποσότητα τουλάχιστον 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ή να διαθέτει Άδεια για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου που να
έχει εκδοθεί από την
Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
-Επί ποινή αποκλεισμού, οι Συμμετέχοντες (σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύμπραξης τουλάχιστον ο επικεφαλής με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 50%)
θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική τους κατάσταση παρουσιάζοντας ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών (2012-2014), όπου
πρέπει να υπερβαίνει τα 100 εκ. Ευρώ.
-Κάθε Συμμετέχουσα επιχείρηση ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύμπραξης κάθε επιχείρηση μέλος πρέπει
να υποβάλει:
Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται
ο ετήσιος κύκλος εργασιών της.
-Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητα της Επιχείρησης κατ’ ελάχιστο ποσό
του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (€1.000.000,00), στο ακόλουθο γενικό πλαίσιο:
Μετά από αίτημα της Εταιρείας ...............(εταιρική επωνυμία του Διαγωνιζόμενου), με το παρόν επιβεβαιώνουμε πως ..................(εταιρική επωνυμία του
Διαγωνιζόμενου), είναι πελάτης της τράπεζάς μας, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μέχρι στιγμής έχει επαρκείς πιστώσεις για τη συνεπή προσήλωσή τους στις
συμβατικές και οικονομικές υποχρεώσεις.
Η Τράπεζά μας έχει εγκρίνει, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται και κοινοποιούνται στην Εταιρεία, τις γραμμές πίστωσης για τη χρηματοδότηση (εξαιρουμένων των εγγυητικών επιστολών)
ύψους € ...................
Όσον αφορά τον παραπάνω Διαγωνισμό υπ’ αριθ.
555/15/ΔΔΠ, η Τράπεζά μας είναι πρόθυμη να εξετάσει
κάθε αίτημα της Εταιρείας για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια της Τράπεζας, τους νομισματικούς
και πιστωτικούς κανόνες που εφαρμόζονται, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας κατά
το χρόνο της υποβολής της προσφοράς.»
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται
οι απαιτήσεις:
Κάθε Συμμετέχουσα επιχείρηση ή στην περίπτωση Κ/Ξ /
Σύμπραξης κάθε επιχείρηση μέλος, πρέπει να υποβάλει:
Έγγραφα που παρουσιάζουν το προφίλ, τη διάρθρωση,
την οργάνωση και υποδομή του Διαγωνιζόμενου ή, στην
περίπτωση Κ/Ξ, καθενός από τα μέλη της, σε σχέση με
το προτεινόμενο πλαίσιο προμήθειας.
Εμπειρία Διαγωνιζόμενου:
Παρουσίαση της εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου και αναφορές στον τομέα του προτεινόμενου πλαισίου προμήθειας.
Α. 1. Κατάλογος των Συμβάσεων Παροχής Φ.Α του Διαγωνιζόμενου ή/ στην περίπτωση Κ/Ξ, καθενός από τα
μέλη της, οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία την τελευταία οκτα-(8)-ετία, αναφέροντας αναλυτικά:
• Τίτλο του Έργου Προμήθειας
• Κύριο Έργου/ Πελάτη, με όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας
• Είδος Σύμβασης, αριθ. Σύμβασης, ημερομηνία κατακύρωσης
• Τεχνικά στοιχεία
• Σύντομη περιγραφή του Πλαισίου της Σύμβασης
• Αρχικό και Τελικό Συμβατικό Τίμημα
• Προγραμματισμένη και πραγματική ημερομηνία παράδοσης
Σε περίπτωση Συμβάσεων σε εξέλιξη, πρέπει να αναφερθεί επίσης το ανεκτέλεστο τμήμα κάθε Σύμβασης
(ως προς τον όγκο / κόστος) κατά την προθεσμία υποβολής των Προσφορών.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ήταν υπεργολάβος, απαιτείται γραπτή δήλωση από τον Πελάτη και τον
κύριο Ανάδοχο του Έργου με όλα τα παραπάνω στοιχεία.
2. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του
Διαγωνιζόμενου στην αγορά φυσικού αερίου σύμφωνα
με το Άρθρο 2 (π.χ. επίσημα στοιχεία από δημοσίως διαθέσιμες πηγές, όπως ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας,
στοιχεία ανεξάρτητων αναλυτών, κ.λ.π.) ή
Β. Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου που χορηγείται
από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, πριν από
την προθεσμία υποβολής Προσφορών.
Σημειώνεται ότι επί ποινή αποκλεισμού, ο προσφέρων
πρέπει να είναι Προμηθευτής ή Έμπορος φυσικού αερίου, ο οποίος να έχει συνάψει και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη συμφωνίες
προμήθειας Φυσικού Αερίου με συνολική παραδοθεί σα
ποσότητα τουλάχιστον 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ή να διαθέτει Άδεια για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου που να
έχει εκδοθεί από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα:
Όχι
ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: Όχι
ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν το
όνομα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων
στα οποία ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας: Όχι
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Aνοικτή
ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 555/15/ΔΔΠ
IV.3.2) Προηγούμενη (ες) δημοσίευση (εύσεις) σχετικά
με την ίδια Σύμβαση: Όχι
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων:
Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση
εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: 18.12.2015
Έγγραφα έναντι αντιτίμου: Όχι.
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Ημερομηνία: 30.12.2015 Ώρα: 12:00
ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να
συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά, Αγγλικά.
IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφο-

ράς: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 30.12.2015 Ώρα: 12:30
Τόπος: Στη διεύθυνση του σημείου Ι.1
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Ναι
Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα τεύχη της Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ
ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ:
Όχι.
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1) ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
-Η παρούσα Προκήρυξη διέπεται από τους νόμους της
Ελλάδας και την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα
με το ΠΔ 59/2007 και την Οδηγία 2004/17/ΕΚ που θα διέπουν γενικώς τις σχέσεις ανάμεσα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
τους Διαγωνιζόμενους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά
τους. Τυχόν διενέξεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Η διαδικασία
για την διευθέτηση διενέξεων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, διέπεται από τον Νόμο 3886/2010.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες Οδηγίες προς Διαγωνιζόμενους.
-Οι διατάξεις που αφορούν την ονομαστικοποίηση των
μετοχών ΑΕ.
• ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων
ή προμηθειών του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 66Α’/ 11.04.1996),
• Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α’/ 14.02.2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279
Α’/10.11.2005),
• ΚΥΑ20977/ 23.08.2007 (ΦΕΚ 1673Β’/ 23.08.2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005».
Οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο της
χώρας όπου εδρεύουν, εξαιρούνται από τις παραπάνω
διατάξεις. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να υποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, δηλώνοντας ότι έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα τους.
-Άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199Α’/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3060/2002 (ΦΕΚ 242Α’/ 24.12.2002) για τη θεμελίωση
της αρμοδιότητας των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες διατάξεις, Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005 (ΦΕK 279Α’/
10.11.2005)”, ΥΑ 1108437/ 2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590
Β’/16.11.2005) σχετικά με τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες, ΚΥΑ 24014/2005 (ΦΕΚ
1637 Β’/25.11.2005), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267
Α’/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», άρθρο 25 «Επιτάχυνση της
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων».
-Νόμος 4013/2011 σε συνδυασμό με την Υπουργική
Απόφαση ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ 3335/Β’/ 11.12.2014), σχετικά με την υποχρεωτική εισφορά ποσοστού 0,10% επί
του συμβατικού τιμήματος υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
-Οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές διατάξεις, κανονισμοί, ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή άλλες πράξεις οι
οποίες συνδέονται ή εγκρίνονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στο
παρόν.
2) Σημειώνεται ρητά ότι η Σύμβαση που θα υπογραφεί,
υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του
Ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
από το Ν. 3414/2005 (βλ. ΚΥΑ 20977/ 23.08.2007 ΦΕΚ
1673/2007).
3) H διάρκεια ισχύος της προσφοράς των 6 μηνών της
παραγράφου IV.3.6 αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του
Διαγωνισμού.
4) Η διαδικασία υποβολής των προσφορών διέπεται από
την Οδηγία 2004/17/ΕΚ.
5) Η ΣΥΜΒΑΣΗ τίθεται σε ισχύ κατά την ημέρα υπογραφής της και λήγει την 01.01.2017 στις 08:00, εκτός εάν
λυθεί νωρίτερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ή επεκταθεί σύμφωνα με την ακόλουθη υποπαράγραφο.
Η διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ μπορεί να παραταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, κατόπιν ανάλογης ειδοποίησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ(-ΕΣ), τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν
από τη λήξη της ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
6) Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Όλα τα άμεσα και έμμεσα έξοδα οποιουδήποτε είδους
για την κατάρτιση της Προσφοράς από τους Διαγωνιζόμενους, περιλαμβανομένων εξόδων που σχετίζονται με
την παράσταση στις προκαταρκτικές συναντήσεις, τη
συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις και διευκρινιστικές
συναντήσεις, κλπ, θα βαρύνουν τους Διαγωνιζόμενους.
7) Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η παραλαβή των Tευχών του Διαγωνισμού από το
συμμετέχοντα σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο
IV.3.3
8) Η αποστολή του παρόντος γίνεται με ηλεκτρονικά
μέσα.

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 357359, Πόλη: GR-152 31 Χαλάνδρι. Τηλέφωνο: +30 210
6501200 Φαξ: + 30 210 6749504, Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
(URL): http://www.desfa.gr
VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών:
Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις
προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335).
VI.4.3. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, Πόλη : GR152 31 Χαλάνδρι. Τηλέφωνο: +30 210 6501200 Φαξ: +
30 210 6749504, Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση
της
Αναθέτουσας
Αρχής
(URL):
http://www.desfa.gr
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε: 16.11.2015
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Bazaar Ζωοφιλικής Ενωσης Ηλιούπολης
Στις 12&13 Δεκεμβρίου σας
περιμένουμε, όπως κάθε
χρονιά, στο Χριστουγεννιάτικο μας παζάρι!!!
1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης, Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη, πίσω από
την πλατεία 28ης Οκτωβρίου
Διακοσμητικά αντικείμενα
με θέμα τον σκύλο και τη
γάτα
Χρηστικά αντικείμενα για

όλο το σπίτι
Κοσμήματα και ρούχα για
εσάς
Πρωτότυπα ρούχα και αξε-

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό,
για
την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 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 ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών
στο
σύστημα:
5/01/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 11/01/2016
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 15/01/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών και όχι μέρος

αυτών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
3.251,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ», «ΕΒΔΟΜΗ», ΑΥΓΗ & «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2132023893-842).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σπάτα, 17/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.:37863
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396
Fax.: 210 6630163
ΘΕΜΑ: Περίληψη της διακήρυξης
του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων»
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε
ακέραιες μονάδες επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης μέσης λιανικής
τιμής πώλησης έκαστου είδους,
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή) για τον
Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, για την ανάδειξη
αναδόχου που θα αναλάβει την
προμήθεια καυσίμων του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων. Ο
χρόνος προμήθειας ορίζεται σε ένα
έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
253.228,71 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα CPV της προμήθειας είναι τα
εξής: 09132100-4, 09135100-5 και
09134100-8
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται
στο 1% του προϋπολογισμού της
προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσού δυο χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα
επτά λεπτών (2.058,77 €). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να
έχει χρονική ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερών μετά τον χρόνο
λήξης υποβολής προσφοράς.
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 κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-82014), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
στο π.δ. 60/07 και συμπληρωματικά
στο π.δ. 118/07. Οι Προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τουλάχιστον (90) ημέρες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

ΣΤΟ ΒΑΖΑΑR ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:
Χριστουγεννιάτικα είδη

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.:15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 18/11/2015
Αρ. Πρωτ.:33959
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr
Παρασκευή 20/11/2015
Τρίτη 24/11/2015
Παρασκευή 11/12/2015
και ώρα 13:00 μ.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr και στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με
τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο

δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

σουάρ για τους τετράποδους φίλους σας
Βιβλία και CD.
Και φυσικά τα καινούρια
μπλουζάκια και αδιάβροχα
μπουφάν του σωματείου
μας!
Όπως και τις προηγούμενες
χρονιές, έτσι και φέτος,
στον μπουφέ μας θα βρείτε
φρέσκο καφέ, παγωμένα
αναψυκτικά, αλμυρά και
γλυκά εδέσματα vegeterian
και vegan, donuts και φυσικά
σκυλολιχουδιές!
Τα μέλη της Ζωοφιλικής
Ένωσης Ηλιούπολης θα σας
ενημερώνουν για τη δράση
του Σωματείου και για τα,
αξιολάτρευτα ζώα που είναι
διαθέσιμα για υιοθεσία!

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία ενδιαφέρεται για ενοικίαση διαμερίσματος,
70 έως 80 τ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8994.116

ZHTΕΙΤΑΙ προς Ενοικίαση διαμέρισμα 70 έως 80
τ.μ. από Ελληνίδα με εγγυήσεις και για μακροχρόνια μίσθωση.
Τηλ. 210 8994.116
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ. 6938653701.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, στα Βουλευτικά, οικόπεδο ένα στρέμμα εντός σχεδίου και
έτερο συνεχόμενο επίσης ενός στρέματος πωλούνται μαζί ή χωριστά. Τηλ. 6937194268

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.:15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 18/11/2015 / Αρ. Πρωτ.:33961
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.130.000,00€ (Α.Μ. 81/2015).
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 ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 5/01/2016 και ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα: 11/01/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 15/01/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο μίας ή περισσότερες ομάδες (1-16) των υπό προμήθεια οχημάτων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟ
(σε €)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 (Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με καύσιμο
πετρέλαιο -τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου)
81.300,81
813,01
ΟΜΑΔΑ 2 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου
με καύσιμο πετρέλαιο -τύπου πρέσσας)
48.780,49
487,81
ΟΜΑΔΑ 3 (Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού)
81.300,81
813,01
ΟΜΑΔΑ 4 (Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων
με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών
και ογκωδών αντικειμένων).
121.951,22
1.219,52
ΟΜΑΔΑ 5 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος)
40.650,41
406,51
ΟΜΑΔΑ 6 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου αποφρακτικού οχήματος
(τριαξονικό με βυτίο 8-10μ3)
48.780,49
487,81
ΟΜΑΔΑ 7 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου καλαθοφόρου μικτού
βάρους έως 3,5τ)
24.390,24
243,91
ΟΜΑΔΑ 8 (Προμήθεια τριών (3) ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο έως 3,5τ.)
60.975,61
609,76
ΟΜΑΔΑ 9 (Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο)
36.585,37
365,86
ΟΜΑΔΑ 10 (Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc
με καύσιμο πετρέλαιο)
16.260,16
162,61
ΟΜΑΔΑ 11 (Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο
πετρέλαιο)
24.390,24
243,91
ΟΜΑΔΑ 12 (Προμήθεια ενός (1) συρόμενου κλαδοθραύστη 60-120hp)
56.910,57
569,11
ΟΜΑΔΑ 13 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου τράκτορα)
60.975,61
609,76
ΟΜΑΔΑ 14 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου εκσκαφέα)
89.430,89
894,31
ΟΜΑΔΑ 15 (Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από
100 HP)
81.300,81
813,01
ΟΜΑΔΑ 16 (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου σαρώθρου)
44.715,45
447,16
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΕΒΔΟΜΗ», «ΑΥΓΗ» & «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023893-842).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

www.ikaraiskos.gr

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ψυχώσεις - νευρώσεις

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ειδικός Ρευματολόγος

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

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

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

www.petridoulemoniapsychologist.com

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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 βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

www.psychosynthesis.gr

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α 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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας

Τι είναι η πνευμονία. Oι αιτίες και τα συμπτώματα
Η πνευμονία είναι η λοίμωξη των πνευμόνων,
η οποία προκαλεί βήχα, πυρετό και δυσκολία
στην αναπνοή. Είναι μία σοβαρή κατάσταση,
ειδικά στα μικρά παιδιά, στα άτομα ηλικίας
άνω των 65 ετών και στα άτομα που έχουν
άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η πνευμονία είναι η πιο γνωστή νόσος του
αναπνευστικού από την αρχαιότητα. Πρώτος
ο Ιπποκράτης (460-370π.Χ.) αναφέρεται στη
νόσο και τα συμπτώματά της. Στους αιώνες η
πνευμονία θεωρείται κύρια αιτία νοσηρότητος
και θνητότητος. Το 1918 ο εξέχων ιατρός Ουίλιαμ Όσλερ χαρακτηρίζει την πνευμονία ως
“κυβερνήτη” των αιτιών θανάτου εκείνη την
εποχή. Το 1929 ο Άγγλος ερευνητής Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλλίνη, το
πρώτο αντιβιοτικό σκεύασμα. Έκτοτε η αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης μείωσε
τη θνησιμότητα της πνευμονίας στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας καθιερώθηκε το 2009, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της Παιδικής
Πνευμονίας μετά από τη σύμπραξη 125 μη κυβερνητικών οργανώσεων, κινημάτων πολιτών
και κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου
να υποστηριχθούν οι προσπάθειες όλων των
εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση
της νόσου.
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πνευμονίας, η χρήση των εμβολίων κατά της πνευμονίας, καθώς και η πρόσβαση σε υγειονομική
περίθαλψη, σώζουν ζωές, με απλά μέτρα,
όπως ο έγκαιρος και αποκλειστικός μητρικός
θηλασμός, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι,
καθαρό οικιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλούς πόσιμου νερού και βελτιωμένων εγκαταστάσεων υγιεινής, και η
παροχή θρεπτικών ιχνοστοιχείων συμβάλλουν
ΑΔΑ: Ψ161ΩΗΔ-ΚΧ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960
Χαλάνδρι 17 / 11 / 2015
Αριθ. Πρωτ: 33921
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «Έργο Συντηρήσεων και
Διαμορφώσεων εντός του Κοιμητηρίου» Α.Μ. 12/2015, με προϋπολογισμό 400.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 326.178,86€ (συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ, απρόβλεπτα, προμήθεια και
αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αγ. Γεωργίου 34
& Φ. Λίτσα (2ος όροφος) μέχρι την

ώστε να μειωθούν τα περιστατικά πνευμονίας.
Συνήθως προκαλείται από βακτήρια, αλλά
μπορεί επίσης να προκληθεί από ιούς και άλλους μικροοργανισμούς.
Ποια είναι τα συμπτώματα της πνευμονίας;
Τα συχνότερα είναι τα εξής:
• Βήχας • Πυρετός • Δύσπνοια
• Πόνος στο στήθος κατά τη βαθιά ανάσα
• Ταχυκαρδία • Ρίγος
• Απόχρεμψη πυωδών ή βλεννωδών φλεγμάτων
Η πνευμονία της κοινότητας (ΠΚ) είναι ο συνηθέστερος τύπος πνευμονίας και οφείλεται
συνήθως σε βακτήρια ή ιούς, ωστόσο το πιο
συχνό βακτηριακό αίτιο είναι ο πνευμονιόκοκκος.

Πώς μεταδίδεται;
Τα άτομα που είναι φορείς ιών που προκαλούν
πνευμονία ή του βακτηρίου του στρεπτόκοκκου στη ρινική κοιλότητα και στον φάρυγγα
μπορούν να μολύνουν άλλους μέσω του αέρα
με το φτέρνισμα ή τον βήχα.
Παράγοντες κινδύνου
Το κάπνισμα είναι ο μοναδικός σημαντικός
αναγνωρισμένος και προλήψιμος παράγον-

Πέμπτη 10/12/2015.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού
δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023989 - 980, FAX επικοινωνίας
213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος
και κα Μ. Γιαννακοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
15/12/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του
έργου, ήτοι 1ης τάξης και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι των
περιπτώσεων β και γ της παρ. 21.1
του άρθρου 21 της ιακήρυξης που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει

έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του ΚΕ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 6.523,58 € και με
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ
(18) μήνες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

τας κινδύνου για την πνευμονία της κοινότητας. Η μεγαλύτερη ηλικία, η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ),
προηγούμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού αυξάνουν επίσης τους κινδύνους για
εκδήλωση πνευμονίας της κοινότητας. Σε
ηλικιωμένους ασθενείς, ο αλκοολισμός, το
άσθμα, οι ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, οι
παθήσεις του πνεύμονα, οι καρδιακές παθήσεις, η παραμονή σε ιδρύματα και η μεγαλύτερη ηλικία είναι συνδεμένα με τον
κίνδυνο να ασθενήσουν από πνευμονία.
Καταστάσεις όπου πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε στενή επαφή (π.χ. σε σχολεία,
στρατώνες, φυλακές, καταφύγια για άστεγους) διευκολύνουν την εξάπλωση μερικών
από τις πιο λοιμώδεις αιτίες της πνευμονίας
και οδηγούν σε τοπικές επιδημίες.
Ορισμένα επαγγέλματα (π.χ. αγρότες) είναι
συνδεμένα με μερικές από τις πιο συνηθισμένες αιτίες της πνευμονίας.
Τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται η
πνευμονία από την κοινότητα είναι κοινά και
με άλλες νόσους του αναπνευστικού συστήματος, με αποτέλεσμα η διαφορική διάγνωση
εκτός νοσοκομείου να είναι συχνά δύσκολη.
Κατά την αρχική εκτίμηση του ασθενούς πρέπει να τίθεται το ερώτημα εάν τα συμπτώματα
είναι αποτέλεσμα τυπικής πνευμονίας, πνευμονίας εξ εισροφήσεως ή άλλης μη λοιμώδους νόσου (άσθμα, ΧΑΠ, καρδιακή
ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή).
Υποψία της νόσου πρέπει να τίθεται σε ασθενείς ηλικίας >65 ετών, σε όσους έχουν ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου και σε όσους
εμφανίζουν ορθόπνοια. Στο ερώτημα αν πρόκειται για απλή οξεία βρογχίτιδα ή πνευμονία,
ισχυρή υποψία για πνευμονία τίθεται εάν ο
ασθενής εμφανίζει οξεία εμφάνιση βήχα και
δύσπνοια, ταχύπνοια ή πυρετό που επιμένουν
περισσότερο από 4 ημέρες. Η συνύπαρξη συμ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου,
Τ.Κ.14565, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέξης Ευάγγελος
Τηλ.: 2132030628
Φαξ: 2132030630
Άγιος Στέφανος, 20/11/2015
Αριθμός Πρωτ.: 32822
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική,
φανερή και προφορική, για εξαετή
εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέ-

πτωμάτων από το ανώτερο αναπνευστικό
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ιογενούς λοίμωξης.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ακτινογραφία θώρακα (πρόσθια και πλάγια) επιβεβαιώνει τη
διάγνωση.
Ποια είναι η θεραπεία της πνευμονίας;
Η πνευμονία θεραπεύεται με αντιβιοτικά. Η
φαρμακευτική με αντιβιοτικά αγωγή στα
αρχικά στάδια μπορεί να θεραπεύσει τη βακτηριακή πνευμονία. Ακόμη δεν υπάρχει γενική θεραπεία για την ιογενή πνευμονία,
αν και φάρμακα κατά των ιών μπορεί να
φανούν χρήσιμα σε μερικές περιπτώσεις.
Ασθενείς με σοβαρή πνευμονία πρέπει να
λαμβάνουν εντατική θεραπεία και μπορεί να
χρειασθούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η ανάρρωση από την πνευμονία είναι
αργή. Μεταξύ 19-31% των ασθενών με πνευμονία της κοινότητας, είτε δεν επιστρέφουν
στην εργασία τους ή δεν αναρρώνουν πλήρως μέσα σε 6-8 εβδομάδες, και αυτό το ποσοστό αυξάνει στο 55% στους ηλικιωμένους.
Στους ενήλικες, η θνησιμότητα αυξάνει με
την ηλικία, με τους περισσότερους θανάτους
να εμφανίζονται στους ηλικιωμένους.
Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τις πιθανότητες να ξαναπάθετε πνευμονία;
Πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή
αλκοολούχο αντισηπτικό. Έτσι προστατεύεστε έστω και μερικώς από τους άφθονους μικροοργανισμούς. Επίσης υπάρχει διαθέσιμο
εμβόλιο κατά του συχνότερου μικροβίου που
προκαλεί πνευμονία. Εντούτοις, αυτό δεν έχει
ένδειξη για τον καθένα. Ρωτήστε το γιατρό
σας εάν μπορείτε και είναι απαραίτητο να το
κάνετε. Επίσης οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να εμβολιαστούν κατά του ιού της γρίππης κάθε χρόνο.
http://medlabgr.blogspot.com

ρου που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Μητρ. Κυδωνιών & Λ.Διονύσου στη Δ.Ε.Διονύσου του
Δήμου Διονύσου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
09/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:30, στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο,
ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (350€) για κάθε μήνα
του πρώτου μισθωτικού έτους. Το
διαμορφωθέν μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου (3% επι
του μισθώματος) & υπέρ ΟΓΑ (20%
επι του χαρτοσήμου) όπως ισχύουν.
Ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς
ανάμειξη του Δήμου στην απευθείας πληρωμή αντιτίμου του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, ΟΤΕ, και

όλων των τελών, φόρων και δικαιωμάτων υπέρ του Δήμου ή του Δημοσίου εξ ολοκλήρου.Τα έξοδα
δημοπρασίας, κηρύκεια, χαρτόσημα
κλπ βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαγάγουν στην αρμόδια επιτροπή κατά
την ημέρα του διαγωνισμού, εγγύηση
συμμετοχής ύψους 420€ όπως η
προκήρυξη ορίζει, για να μπορέσουν
να μετέχουν στη δημοπρασία.
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Διονύσου από 09:00 π.μ.
έως 15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα:
2132030628 Μέξης Ευάγγελος και
2132030649 Νικοκάβουρα Καλλιόπη.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ
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Φιλική αναμέτρηση ΘΕΤΙΣ
- Εθνική Νεανίδων

ΕΒΔΟΜΗ

Τουρνουά ακαδημιών ΑΟ Μαρκοπούλου

Φιλική αναμέτρηση έδωσαν το απόγευμα της Τρίτης (17/11)
η γυναικεία ομάδα της Θέτιδας με την Εθνική Νεανίδων
(γκρουπ Αθηνών) στο κλειστό Γεώργιος Γεννηματάς της
Βούλας, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση ισόπαλες 2-2.
Πριν την έναρξη της αναμέτρησης μοιράστηκαν λουλούδια
στις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας από την γραμματέα του
συλλόγου Δήμητρα Τσουβάλα και δόθηκαν δώρα στο προπονητικό τιμ.
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού των ακαδημιών
του Α.Ο. Μαρκοπούλου για τη φετινή χρονιά με την συμμετοχή των ομάδων της Ραφήνας και του ΑΟ Σπάτων ”ΓΑΙΑ”.
Το Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου πλημμύρισε από παιδιά και γονείς, έπαιξαν πολύ βόλλευ, χειροκρότησαν τις μικρές αθλήτριες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 13 Δεκέμβρη στην έδρα της ΓΑΙΑΣ στα Σπάτα.
ην 5η της σερί νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε
η ομάδα Νεανίδων του Πρωτέα Βούλας,
καθώς επιβλήθηκε με 92-30 του Ολυμπιακού
στο Κλειστό της Βούλας για την 6η αγωνιστική
ημέρα της Α΄ΕΣΚΑΝΑ.

Τ

ΑΣ.ΠΕ.Θέτις Βούλας - Εθνική Νεανίδων 2-2
Τα σετ: 25-22,25-27, 25-20,14-16
ΑΣ.ΠΕ.Θέτις Βούλας (Παπαθανασίου): Φραγκιαδάκη, Μελετιάδη, Φωτεινού, Λεωνίδου, Καράμπαλη, Χριστοδούλου,
Τουρνάκη, Ζήση Χρ., Ζήση Παν., Κερασιώτη, Γαλανού, Αναγνώστου, Αλεξανδροπούλου.
Εθνική Νεανίδων (Ανδρεάδης): Τσελέπη, Λύρα, Καρακάση,
Νικολογιάννη, Τσιάκουλα, Αλεξάκου, Βλάχου, Μιλεντίγιεβιτς, Γιώτα, Πάντου, Φάκη, Μπακοδήμου, Τοντάι, Καραμπάγια, Κάστανου.

Την επόμενη εβδομάδα η ομάδα του Πρωτέα έχει
ρεπό και επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις
στις 2/12 υποδεχόμενη τον Φάρο Κερατσινίου.
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 41-54
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63-29
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 92-30

Φιλικός διενοριακός αγώνας ποδοσφαίρου
Διπλός φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Ομάδος ποδοσφαίρου
των Ενηλίκων της Ι. Μητροπόλης Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. «Ο Άγιος Νέστωρ» και του Αθλητικού Κέντρου
StarSport Club Boύλας εξελίχθηκε το

λαθοσφαίρησηςς του Αθλητικού Οργανισμού της Μητρόπολης, για το φετινό Εκκλησιαστικό έτος 2015-2016.
Ο Αγιασμός και η αθλητική συνάντηση
διεξήχθησαν στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Star-

στους άσσους του ποδοσφαίρου, που
συμμετείχαν στον αγώνα, ήταν ο Δημήτρης (Μίμης) Δομάζος, ο Ανδρέας
Μπονόβας, ο πρόεδρος των παλαιμάχων του Ολυμπιακού, Αντώνης Γλύκας
που παρουσίασε και την εκδήλωση, ο
Σωτήρης Γεωργουδάκης, ο τερματοφύλακας Παναγιώτης (Τάκης) Παντέλης, ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, ο
Κωσταντίνος Φραγκολιάς, ο Δημήτρης
Σαρρής κ.α.
Για την Ιστορία η Ομάδα της Μητρόπολης, έχασε από τους Στάρ 2-1, ενώ νίκησε τους Εργαζομένους Στάσυ με
4-2. Όλοι οι αθλητές, στην απονομή
έλαβαν το μετάλλιό τους με τη μορφή
του Προστάτη του Αθλητικού Οργανισμού, Άγιο Νέστωρα.
Τον Μητροπολίτη κ.κ. Παύλο, που
απουσιάζει στο εξωτερικό, εκπροσώ-

Σάββατο 14 Νοεμβρίου.
Η ομάδα του StarSport Club Βούλας
αποτελείται από Διεθνείς Βετεράνους
Παλαιμάχους Ποδοσφαιριστές, Καλλιτέχνες και Επιστήμονες.
Ο αγώνας εξελίχθηκε σε δύο ημίχρονα των 30 λεπτών.
Στο 2ο ημίχρονο, η Ομάδα της Μητρόπολης «Ο Άγιος Νέστωρ», αντιμετώπισε την ομάδα Εργαζομένων της
Εταιρίας ΣΤΑΣΥ (Σταθερές συγκοινωνίες ΑΕ) .
Στο ημίχρονο του αγώνα ετελέσθη η
επίσημη έναρξη των Διενοριακών
Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου και Κα-

Sport ClubBoύλας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα

πησε ο Σταυροφόρος Οικονόμος π. Γεώργιος Γαντζός.

ΕΒΔΟΜΗ
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Final Four Τουρνουά Μπάσκετ «Αμερικάνος – Κολοκυθάς» στο Δήμο Σαρωνικού
Το Σαββατοκύριακο 21 και
22 Νοεμβρίου 2015 η καρδιά του μπάσκετ, χτυπά στο
Κλειστό Γήπεδο Αντώνης
Τρίτσης στα Καλύβια. Το
άθλημα που έχει προσφέρει
αμέτρητες συγκινήσεις και
χαρές, συνεχίζει να κλέβει
τις καρδιές και να αναδεικνύει νέα ταλέντα.
Ο Σύλλογος Παλαιμάχων
Αθλητών Καλαθοσφαίρισης
Ελλάδας (Σ.Π.Α.Κ.Ε.) διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ
αφιερωμένο στη μνήμη του
θρυλικού «μύτου» Γιώργου
Κολοκυθά και του «παγκό-

σμιου» του μπάσκετ Γιώργου Αμερικάνου. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί αγώνες θα

γίνουν στο Κλειστό Γήπεδο
Μπάσκτε Αντώνης Τρίτσης.
Οι ομάδες που συμμετέχουν

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ BOYΛΑΣ
Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Νοεμβρίου η προκριματική φάση
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών. Χωρίς ήττα πέρασαν
στην τελική φάση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2016 οι νεαροί
αθλητές ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ & ΖΩΝΙΟΣ ΠΑΡΗΣ του Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ και
οι νεαρές αθλήτριες του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, ΕΛΛΗ
ΦΙΣΕΡ και ΙΑΩΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου, με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ρεκόρ (216 αγόρια και κορίτσια) πραγματοποιήθηκε το αναπτυξιακό πρωτάθλημα μικρών ηλικιών στην ΒΕΡΟΙΑ. Για μία ακόμη φορά οι αθλητές και
αθλήτριες της Βούλας καταφέρανε να διακριθούν, αφού από τα 5 μέλη της
αποστολής τα 3 ανεβήκανε στο βάθρο.
Στους Εφήβους ο Στράτος Δαμιανής κατέλαβε τη 2η θέση την ίδια θέση κατέλαβε και η Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου στις Νεάνιδες και στην 3η θέση η Φοίβη
Πεχλιβανίδη στις Κορασίδες. Την 6η θέση στους Εφήβους κατέκτησε ο Νίκος
Γενεράλης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών και Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη
Πληροφορίες: Α. Μαυρέλης
Τηλ:213 2030427-421
Fax:2132030439
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» με προϋπολογισμό 500.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την
διαδικασία της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.
3669/08
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική
επιτροπή
με
την
υπ.αριθμ.απόφ. 435/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
Ψ9Ο3ΩΨΖ-0ΚΨ
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
με το σύστημα της προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ)
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τις προϋποθέσεις της
παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.691,06 € και
ισχύ τουλάχιστον (9) (εννέα) μηνών
& τριάντα ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 9 (εννέα) μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται σε 800.000,00
€και αναλύεται σε:
-Δαπάνη Εργασιών: 209.347,32 €
-Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 37.682,52 €
-Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 37.054,48 €
-Αναθεώρηση: 468,53 €
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
65.447,15 €

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ και υπόκειται στις κρατήσεις
που προβλέπονται για τα έργα
αυτά.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες: Αθ. Μαυρέλης τηλ.:
213 2030427 - 213 2030421 -213
2030431, FAX επικοινωνίας 213
2030439, μέχρι την Πέμπτη 10-122015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του Δήμου
www.vvv.gov.gr/index.php/planningtexniki-ipiresia/diagonismoi-texnikonergon όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν το τεύχος της μελέτης από την Γραμματεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός
Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672,
Βάρη και να αναλάβουν την αναπαραγωγή του με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

στο Final Four και διεκδικούν τον τίτλο είναι:
ΕΚΑ(Εργατικό Κέντρο Αθηνών), ΒΥΡΩΝΑΣ, ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ.
Οι ημιτελικοί θα γίνουν το
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
2015, ο πρώτος αγώνας θα
ξεκινήσει στις 17:00 και ο
επόμενος θα ακολουθήσει
στις 19:00. Την Κυριακή το
τζάμπολ του τελικού θα
κάνει ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης. Ο
πρώτος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 17:00 για την
ανάδειξη του τρίτου και τέταρτου νικητή και θα ακολουθήσει ο μεγάλος τελικός
στις 19:00.
Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει του φιλάθλους και θεατές που θα βρεθούν στο
γήπεδο. Ο αγαπημένος Έλληνας καλαθοσφαιριστής
της χρυσής ομάδας, που σήκωσε το Κύπελλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το
1987, αλλά και ο προπονητής που οδήγησε την εθνική
ομάδα μπάσκετ σε αμέτρη-

τες επιτυχίες, Παναγιώτης
Γιαννάκης θα βρεθεί στο
γήπεδο για να παρακολουθήσει τους αγώνες και να
εμψυχώσει τους παίχτες.
Ένας ακόμα σπουδαίος
μπασκετμπολίστας ο Γιώργος Τρόντζος, αντίπαλος
του Κολοκυθά σε πολλούς
αγώνες μέσα στο γήπεδο,
θα είναι επίσης εκεί. Ο
«Ψηλός» -όπως είναι το…
χαϊδευτικό του- ήταν ο βασικός σέντερ και της Εθνικής ομάδας επί σειρά ετών
συμμετέχοντας σε 136 αγώ-

νες και σκοράροντας 1543
πόντους.
Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον αθλητισμό, με
τη συμμετοχή αγαπημένων
αθλητών και μια μοναδική
ευκαιρία για τους θεατές να
συναντήσουν μερικά από τα
πιο αγαπημένα πρόσωπα
του ελληνικού μπάσκετ.
Όσοι φίλαθλοι επιθυμούν
μπορούν να προσφέρουν
τρόφιμα για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Η είσοδος
είναι δωρεάν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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ΘΕΜΑ: Περίληψη της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Αποστολή των
λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου & προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας»
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία με τίτλο «Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου & προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας». Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 179.085,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής: 64121100-1, 79800000-2
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε 2%
του προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσού δυο χιλιάδων διακοσίων εξήντα
πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (2.265,60 €) για την κατηγορία Α και ποσού εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα
έξι λεπτών (646,36 €) για την κατηγορία Β. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εκατόν
είκοσι (120) τουλάχιστον ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
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 κανονική
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση
στο ΦΕΚ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ
60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους
για τουλάχιστον (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ Παρασκευή 20/11/2015
Δευτέρα 23/11/2015
Τρίτη 1/12/2015
www.promitheus.gov.gr
και ώρα 13:00 μ.μ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Μοιράσου τις χαρές της ζωής
Υπάρχουν σημαντικές στιγμές
της ζωής μας που θέλουν να
φωνάξουν τη χαρά τους δυνατά!
Πέρα απο το στενό οικογενειακό
και φιλικό μας κύκλο.
Ενα πτυχίο.
Μια Διάκριση.
Ενας γάμος…
Δεν είναι ματαιοδοξία.
Eίναι ανθρώπινη ανάγκη.
Γιατί να τις κρατήσετε διακριτικά
στην αφάνεια;
H ΕΒΔΟΜΗ είναι πρόθυμη
να αναδείξει
κάθε κοινωνική σας εκδήλωση
κάθε προσωπική σας επιτυχία.

Επικοινωνείστε με την ΕΒΔΟΜΗ
και την ΕΒΔΟΜΗ on-line
Tηλ: 2108959004
Κιν: 6937153052
Fax: 2109658949
e-mail: press@ebdomi.com
www.ebdomi.com

