
Αίτιος “δεν είναι τόσο εκείνος που υποτάσσει,
που δυναστεύει, όσο εκείνος που δύναται να προ-
ασπίσει και ν’ απαλλάξει από την καταδυνά-
στευση και δεν το πράττει”1

Το ποιοι υποτάσσουν και δυναστεύουν τον ελλη-

νικό λαό και τους άλλους λαούς με τον έναν ή

άλλον τρόπο, “για το καλό μας”, είναι γνωστό και

αντιληπτό, φαντάζομαι, τοις πάσι. Είναι οι πρυτα-

νεύουσες “εταίρες” μας χώρες της Ε.Ε., οι

(θ)εσμοί και σε τελευταία ανά-

λυση το χρηματοπιστωτικό, κυ-

ρίως, κεφάλαιο. Είναι ο

νεο-”φιλελευθερισμός” και η

παγκοσμιοποίηση της κυριαρχίας

του κεφαλαίου.

(Για όποιον δεν το έχει καταλά-

βει, ή έχει τους ενδοιασμούς

του, ή τα παρωχημένα ιδεολο-

γικά του κωλύματα, δεν θα μπω

στον κόπο να επιχειρηματολο-

γήσω. Το έχω κάνει κι εγώ και άλλοι επανειλημ-

μένα. Είναι πλέον, ηλίου φαεινότερον).

Το θέμα μας, λοιπόν, περιορίζεται στους δυνάμε-

νους ν’ αποτρέψουν την υποταγή, την καταδυνά-

στευση, τον εξανδραποδισμό και δεν το έπραξαν

ή ΔΕΝ το πράττουν ακόμη!

Οι “δυνάμενοι” είναι δύο κατηγοριών: 

― Πρώτον, ο ίδιος ο λαός - οι πολίτες και παραλ-

λήλως, 

― δεύτερον, οι “φύλακες” και οι Ταγοί (πολιτική

ηγεσία)

Και ο μεν λαός καθοδηγείται από τους ταγούς και

τα διαπλεκόμενα “παπαγαλάκια” τους - τα ΜΜΕ

και τους συστημικούς δημοσιογράφους - οι οποίοι

«για να δικαιολογούν τις πράξεις τους (και τις

“απόψεις” τους), αλλάζουν ακόμα και τη σημασία
των λέξεων»2, όπως έλεγε κι ο Θουκυδίδης! 

Η δανειοδότησή μας, π.χ., με απαράδεκτους

όρους υποταγής και παραίτησης από την εθνική

κυριαρχία(!) και η υπαγωγή μας στο αγγλικό δίκαιο 

Συνέχεια στη σελ. 2

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

Δυνάμενοι & μη δρώντες
Φύλακες, Ταγοί, Πολίτες

«Δεν είμαστε υπεύθυνοι
μόνο γι’ αυτό που κάνουμε,
αλλά και γι’ αυτό 

που δεν κάνουμε».
Μολιέρος, 1622-1673, Γάλλος θεα-

τρικός συγγραφέας

του Κώστα 
Βενετσάνου

Υπεγράφη η αποκατάσταση

ΧΑΔΑ στην Κερατέα 
Σελίδα 6

Η ΕΛ.ΑΣ στο έλεος 
των παρέργων...

Σελίδα 11

5ος Δημοτικός Παιδικός
Σταθμός στα 3Β  

Σελίδα 7

Επικίνδυνοι ρύποι στο
πόσιμο νερό του Ωρωπού

Σελίδα 6

Απολογισμός 
στο Δήμο Σαρωνικού

Ενισχυμένο 

το κοινωνικό

έργο
Σελίδα 12

Σελίδα 13

1η Ιανουαρίου 2016
Οι πλειστηριασμοί αρχίζουν!

Σελίδα 7

Αγωνία για τα λύματα στην Ανατ. Αττική

SOS θα μας πάρουν τα σπίτια μας!

Στόχος να “φρενάρουν” την  επιβολή προστίμων από Ε.Ε.
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

και στα δικαστήρια του “Μεγάλου Δουκάτου του Λού-

ξεμπουργκ”(!), ονομάζεται “Ευρωπαϊκή στήριξη”! Η

Τρόικα της επιτροπείας των Βρυξελών και του ΔΝΤ,

μετονομάζεται σε... κουαρτέτο “θεσμών”, ώστε ν’

αποκτά κι ένα είδος “μουσικής ...αρμονίας”!!!! Το ξε-

πούλημα των κρατικών υποδομών και των δημοσίων

κοινωνικών αγαθών, ονομάζεται ...αξιοποίηση! κ.ο.κ.       

Αφήνω το ποια επαίσχυντος καταπάτηση του Συντάγ-

ματος έχει συντελεστεί και σε ποια έκταση, με την

ανοχή και συνενοχή των “αμνών”, των πολιτειακών

συντελεστών, των ρεαλιστών νομικών, των πειθαρ-

χημένων [λόγω “δημοσίου συμφέροντος(;)] δικαστών

και των εφησυχαζομένων Συνταγματολόγων! (ά, και

των πειθαρχημένων ενστόλων).

Τί κάνει η διανόηση αλήθεια; Ξέχασε να σκέπτεται,

να διαβάζει, να διακονεί, να πρωτοστατεί, να ηγείται;

(Οι μειωμένοι μισθοί και οι συντάξεις - αλλά πάντως

παχυλοί - βέβαια - τρέχουν “βρέξει - χιονίσει”). 

Όλοι αυτοί, που σκόρπια αναφέραμε, είναι “οι δυνά-

μενοι παύσαι” που με όποιες εξαιρέσεις, δεν το πράτ-

τουν. Δεν προασπίζουν το κοινό - κοινωνικό

συμφέρον και το εθνικό συμφέρον! Δεν αμύνονται

περί Πάτρης· και αυτός είναι οικτρός οιωνός! 

Ακόμη οικτρότερος, όταν κάποιοι τολμούν ν’ αποκα-

λούν αβασάνιστα, όσους υπεραμύνονται της πατρί-

δας και του έθνους, “εθνικιστές” ή “ελληναράδες”

(ειρωνικά), ή ακόμη και “χρυσαυγίτες” (συκοφαντικά),

οι άφρονες, λησμονώντας, όντας “αριστεροί”, ότι

ασελγούν και ασεβούν απέναντι στο Εθνικό Απελευ-

θερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και στον ηρωικό Ε.Λ.Α.Σ.

Αλλά, “ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι” και τί

λέγουσι!

Οι Ταγοί λοιπόν απεδείχθησαν όχι μόνον κατώτεροι

των περιστάσεων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και

προδότες ή και κοινοί απατεώνες! Τί απρόσμενη, τί

απίστευτη κατάντια!

Και η ανοχή; Η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα;

Στοιχείο κοινωνικής σήψης. Αλλίμονο!

Θέλω όμως, οφείλω ορθότερα, να επανέλθω σε μιαν

υποκατηγορία των ταγών: Τους “φύλακες”. Κι αυτοί

έχουν ιδιαίτερη ευθύνη, όταν πρώτιστο καθήκον τους

είναι να “γρηγορούν”, όχι με την έννοια που το λέμε

εμείς σήμερα, αλλά με την έννοια να βρίσκονται κάθε

στιγμή σε ετοιμότητα (σε εγρήγορση) και ν’ αντι-

δρούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Ποιοι, όμως, είναι οι “φύλακες;”

Είναι οι φύλακες του δικαίου και της ουσιαστικής και

συνταγματικής νομιμότητας. Είναι ακόμη οι φύλακες

της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Είναι οι έν-

στολοι φύλακες που μαζί με το λαό και εκφράζοντας

το λαϊκό αίσθημα, επέβαλαν την αποδοχή Συντάγμα-

τος, στον Βαυαρό μονάρχη.

Είναι το αναίμακτο, λαϊκής έκφρασης και αποδοχής

κίνημα του 1909. Αυτοί οι ένστολοι! Όχι της βαβού-

ρας του μεσοπολέμου και της Χούντας των συνταγ-

ματαρχών. Με το βάρος του κακού πρόσφατου

παρελθόντος οι ένστολοι φύλακες οφείλουν να πε-

ριέλθουν σε κατάσταση μεγάλης περισυλλογής, “με

το όπλο παρά πόδας” κι όχι “επί σκοπόν”.

Αυτή τη στιγμή τον κύριο λόγο, μαζί με τους πολίτες

και πλάι στους πολίτες, έχουν οι φύλακες του Δι-

καίου, οι δικαστικοί. Οι δικαστικοί του πνεύματος κι

όχι του γράμματος και της σκοπιμότητας των νόμων.

Των “νόμων” που ψηφίζουν κάποιοι βουλευτές εκ των

προτέρων δεσμευμένοι, στρατευμένοι και καθ’ υπα-

γόρευση των επιτρόπων, των (θ)εσμών των τραπεζι-

τών. Οι δικαστικοί που έχουν πρότυπο και εικόνισμα

τον Τερτσέτη και τον Πολυζωΐδη. Που ασπάζονται το

θεϊκό ή φυσικό δίκαιο και όχι το δίκαιο του κράτους

Λεβιάθαν. Οι δικαστικοί που αποδέχονται ότι «ὅρκοις
τά μή δίκαια μή νικᾶν» που εκέλευε η θεά της σο-

φίας3 και “θέσπισε θεσμό αιώνιο” με “δικαστές που
τον όρκο τους θα κρατούν”.
Με τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα, η εντολή της

Αθηνάς λέει ότι με συμφωνίες, μνημόνια και καθ’

υπαγόρευση αντισυνταγματικούς νόμους ΔΕΝ ΕΠΙ-

ΤΡΕΠΕΤΑΙ να ποδοπατείται το ΔΙΚΑΙΟΝ, τα δικαιώ-

ματα και η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, ούτε

έχει ισχύ κανένας νόμος που είναι προϊόν μειωμένης

εθνικής κυριαρχίας, όποια συμφωνία κι αν έχει γίνει,

γιατί κανένας (δεν) είχε και δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.

Κανένας ΔΕΝ μπορεί να υποθηκεύσει τούτη τη γη,

την ποτισμένη με αίμα ηρώων, τη σπαρμένη με κό-

καλα προγόνων! 

Και δεν μιλάω για 3000 και, χρόνια πριν. Μιλάω για

τα κοντινά 75 χρόνια και για τα κοντινότερα 40 χρό-

νια απ’ τον “Αττίλα”.

Μεγάλο το ηθικό, κοινωνικό και εθνικό βάρος των δι-

καστών. Το αναγνωρίζω, αλλά οφείλουν να το σηκώ-

σουν με περηφάνεια και αυτοθυσία ακόμη. Γιατί

γνωρίζουν πως αν δεν απονέμεται δίκαιη ΔΙΚΑΙΟ-

ΣΥΝΗ, αναπόφευκτα, κάποια στιγμή επέρχεται η Νέ-
μεσις, που είναι σκληρή και άμετρος! Φύλακες

γρηγορείτε, λοιπόν.

Τέλος, στους “δυνάμενους παύσαι” είναι και ο λαός.

Οι πολίτες που, με όσα ελαφρυντικά κι αν έχουν,

εκείνοι φέρουν το βάρος των Ταγών, που επιλέγουν

και των Φυλάκων, που αποδέχονται. Εκείνοι φέρουν

το βάρος της δράσης και των αντιδράσεων. Τους το

επιβάλλει εκτός του Συντάγματος (αρθρ. 120), η συ-

νείδησή τους και το καθήκον τους απέναντι στα παι-

διά τους, στην ιστορία μας, στην πατρίδα μας.

――――――――
1. Θουκυδίδης, “Πελοποννησιακός Πόλεμος”, Ζαχαρόπουλος, τόμ.

Α’, σελ. 126-69. Ελευθερ. απόδοση πρωτοτύπου: «…οὐ γὰρ ὁ δου-
λωσάμενος, ἀλλ' ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι περιορῶν δὲ ἀληθέστε-
ρον αὐτὸ δρᾷ,».
2. Θουκυδίδης: στο Γ, 82,4: “καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνο-
μάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει”.
3. Αθηνά, Αισχύλος, “Ευμενίδες”, στιχ. 432

4. Αυτόθι ως άνω στι. 483-484.

3η Εκθεση Οικοτεχνικών 

Προϊόντων στην Παλλήνη Σελ. 6

Νέο Δ.Σ. στον Θεσσαλικό
“Δευκαλίωνα” Σελ. 6

Tί πρέπει να γνωρίζουμε για τα

χριστουγεννιάτικα στολίδια Σελ. 7

Πώς κλαδεύεται η ελιά Σελ. 8

Σταυροφόροι, Σταυροφορία 2η
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ενα πεισματάρικο, χιώτικο για-

σεμί... Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ενα έργο διαρκείας 2.300 χρό-
νων! Φαίδρα Φραγκομανώλη Σελ. 11

Μικρά και μεγάλα παραλειπό-

μενα του Δήμου 3Β Σελ. 11

Μεταπτυχιακό Διοίκησης

αθλητικών Επιχειρήσεων Σελ. 17

Bazaar Ζωοφιλικής Ενωσης Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη

Δυνάμενοι & μη δρώντες

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!

― Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της Βιομηχανικής –
Βιοτεχνικής περιοχής της Δ.Κ. Καλυβίων, να λάβουν γνώση
της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης Σελ. 18

― «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης
Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Κα-
λοπήγαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας» Σελ. 18

― Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτη-
σίας στη μελέτη: «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδό-
μησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας
“Πόρτο Εννέα” (πρώην) Δήμου Κερατέας» Σελ. 23

― Μελετήστε τα δημοτικά τέλη και άλλα, που αποφάσισε
το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης 16, 17
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μια

ξεχωριστή έκδοση του εκδοτικού μας “οίκου” ΣΚΑΡΑ-

ΒΑΙΟΣ, έργο του διακεκριμένου συντοπίτη και φίλου

Δημήτρη Ράπτη, με τίτλο: «Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ στη

Γνώση και τη Ζωή».

Πρόκειται για ένα βιβλίο φιλοσοφικό και πολιτικό, που

αναφέρεται στα σύγχρονα ρεύματα, αλλά και επί-

καιρο και καταγγελτικό, γιατί αναφέρεται στο «Σύγ-

χρονο Μεσαίωνα», που κατά τον συγγραφέα   και την

κοινή διάχυτη αντίληψη, κυριαρχεί τελευταία στον

Πλανήτη και επηρεάζει δραματικά και τη Χώρα μας.

Αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως αυτό το πόνημα είναι

το εύρος και η πυκνότητα των νοημάτων του, που το

καθιστά μοναδικό σαν “ατζέντα” και πανδέκτη του

σύγχρονου προβληματισμού. Με αυτό του το χάρι-

σμα, απευθύνεται κυρίως στη Νεολαία όλων των ηλι-

κιών, γιατί δίνει συμπυκνωμένες τόσες γνώσεις, που

θα έπρεπε να αναγνώσει κανείς πολλές δεκάδες κλα-

σικών και δυσνόητων βιβλίων για να τις αποκτήσει.

Θεωρούμε ότι αποτελεί μια πολύτιμη «πυξίδα» γνώ-

σης για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, που ανοίγει τα

φτερά του στον κόσμο της διανόησης και προβλη-

ματίζεται με όσα ακατανόητα συμβαίνουν γύρω

του. Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή στο διαλεκτικό

τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, αποτελεί κι έναν

πολύ χρήσιμο οδηγό για πιο επιτυχημένη και σί-

γουρη στάση απέναντι στη ζωή.

Είναι ένας καλαίσθητος τόμος 640 σελίδων

(17x24) με σκληρό εξώφυλλο, και διατίθεται στην

τιμή των 25 €.

Κεντρική διάθεση: Στις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ,

Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, email:

press@ebdomi.com (στέλεται με αντικαταβολή)

― Στα βιβλιοπωλεία της Βούλας

― Στο Πρακτορείο βιβλίου Τζανακάκης 

“Παρ ημίν” Χαρ. Τρικούπη 11α, τηλ. 210

3811.201 

― Βιβλιοπωλείο “Καρδαμίτσα”, Ιπποκράτους 8

Αθήνα, τηλ. 210 3615.156

«Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ στη Γνώση και τη Ζωή»

του Δημήτρη Ράπτη

To περασμένο Σάββατο 28 Νοεμβρίου,

εγκαινιάστηκε ένα καινούργιο μαγαζί

στη Γλυφάδα, το “Βιολογικό Χωριό”,

επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 83

στο κτήριο Holmes Place.

Ο επιχειρηματίας είναι ο πρώην αντιδή-

μαρχος των 3Β, Νίκος Ζαχαράτος,

είναι το 4ο Βιολογικό Χωριό, και του

ευχόμαστε να τα πολλαπλασιάσει

ακόμα περισσότερο.

Το κατάστημα είναι γεμάτο από καλυν-

τικά, τρόφιμα, όσπρια, χυμούς, ποτά

και ό,τι εκλεκτό διαθέτει η ομώνυμη

αλυσίδα βιολογικών τροφίμων.  

Αρκετός ο κόσμος, πολύ καλή μουσική

“ζωντανή” και βέβαια οι λιχουδιές που

προσφέρονταν απλόχερα, με τον chef

Βασίλη Καλίδη στην κουζίνα!

Το παρών έδωσε ο δήμαρχος Γλυφά-

δας Γιώργος Παπανικολάου. 

Πολλοί και οι Βουλιώτες και οι “συνά-

δελφοι” πολιτικοί του Δήμου:  ο Αντιδή-

μαρχος Δημοσθένης Βαμβασάκης, ο

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Δημήτρης Κιού-

κης, οι Δημ. Σύμβουλοι Δημοσθένης

Δόγκας και Μαρία Σίνα.

Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ε Σ   Ν Ε Ε Σ   Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Βιολογικό χωριό στη Γλυφάδα

― Βιβλιοφιλία”  Κ. Σπανού, Μαυρομιχάλη 7 Αθήνα, τηλ. 210 3623.917



4 ΣΕΛΙΔΑ -  5  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

Το Θέατρο Άνεσις παρουσιάζει κάθε Δευτέρα και

Τρίτη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, την

ανάλαφρη γαλλική κωμωδία «Ερωτική Μονομαχία».

Το έργο των Eugene Scribe και Gabriel Jean Baptiste

Ernest Legouve διαδραματίζεται στην Γαλλία του

1817. Ένας  νεαρός και όμορφος επαναστάτης, ο

οποίος καταζητείται από την αστυνομία, γίνεται το

μήλο της έριδος ανάμεσα σε δύο θελκτικές νέες γυ-

ναίκες -θεία και ανιψιά- που τον διεκδικούν. Το κεν-

τρικό θέμα της παράστασης είναι ο έρωτας και οι

τρέλες που κάνουν στο όνομά του οι άνθρωποι,

καθώς όμως εκτυλίσσεται σε μία πολιτικά ταραγ-

μένη εποχή, το έργο παράλληλα σατιρίζει τη δια-

φθορά και το φανατισμό των αντίπαλων

παρατάξεων που διαδέχονται η μία την άλλη στην

εξουσία. Οι πέντε ήρωες του έργου δημιουργούν

ταιριαστά και αταίριαστα ζευγάρια, μεταμφιέζονται,

μηχανεύονται πανούργα σχέδια, αστειεύονται με τη

ζωή και βρίσκονται ο καθένας στη δική του δίνη.

Άλλος στη δίνη του έρωτα, άλλος στη δίνη της πο-

λιτικής του επιλογής, άλλος και στα δύο, κι όλα

αυτά κάτω από το βλέμμα του χρόνου που περνά

αδυσώπητος. Το κοινό βομβαρδίζεται από μια συνε-

χόμενη σειρά ανατροπών από την αρχή έως το

τέλος της παράστασης που οδηγούν σε αβίαστο

γέλιο αλλά και αυξανόμενη αγωνία για την έκβαση

των καταστάσεων.

Η Κερασία Σαμαρά σκηνοθετεί αλλά και πρωταγω-

νιστεί στην παράσταση, μαζί με τους Σαράντο Γεω-

γλερή, Αλέξανδρο Νταβρή, Βίκυ Μαραγκάκη και

Μιχάλη Μαρκάτη.

«Ερωτική Μονομαχία»

της Τζωρτζίνας Καλέργη

Η θεατρική ομάδα του Μη-

τροπολιτικού Κοινωνικού

Ιατρείου Ελληνικού παρου-

σιάζει την Κυριακή 06 Δε-

κεμβρίου στις 11:30 π.μ.,

στο Θέατρο «Μελίνα Μερ-

κούρη» στο Δημαρχείο Αγ.

Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου

55), υπό την φιλοξενία του

Συλλόγου Υπαλλήλων του

Δήμου Αγίου Δημητρίου,

την παιδική θεατρική παρά-

σταση, για μικρούς και με-

γάλους, «Η μελωδία που
έκανε τα αστέρια να μιλή-

σουν» του Γ. Βήχα.

Όλη η παραγωγή, είναι της

ομάδας των εθελοντών, οι

οποίοι και παίρνουν μέρος

στην παράσταση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Όποιος θέλει μπορεί να

φέρει παιδικά γάλατα/κρέ-

μες και μη ληγμένα φάρ-

μακα, τα οποία και θα

διαθέσει το ιατρείο στους

ασθενείς του.

Σε όλες τις παραστάσεις θα

προσφέρεται δωρεάν φα-

γητό, 

''ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" 

Εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

To “Kαλλιτεχνόραμα Γλυφάδας” είναι προσπάθεια μιας

ομάδας με μεράκι και έμπνευση για δημιουργική και κοι-

νωνική δράση. Βρίσκεται επί της οδού Σοφίας Βέμπο 10

Ανω Γλυφάδα. Πληροφοριες   πρωι απο 11 - 1 η απογευμα

6 - 8 η στα τηλεφωνα  215 555 0688  /// 6981087117  ///

site : www.kallitexnorama.eu

Εκδηλώσεις 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 στις 6.30 το απογευμα παρουσιαζουν το

βιβλιο της ΤΖΙΝΑΣ ΚΑΤΣΑΤΟΥ "Τα προσωπα της αγαπης”
με την συνοδεια πιανου απο την δασκαλα ΕΛΕΝΗ  ΜΠΕ-

ΛΙΜΠΑΣΑΚΗ (που εχει μελοποιησει και ποιηματα του βι-

βλιου)

―- την ιδια ημερα θα γινει και η κληρωση του λαχνου με

4 ξεχωριστα δωρα.

18  -  19  και  20 /12   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR στο

ισογειο στο BLANOS BOWLING ΣΤΗΝ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 3 στη

ΓΛΥΦΑΔΑ

27/12  ΚΥΡΙΑΚΗ μεσημερι γλεντι με ζωντανη μουσικη

στον χωρο τους !!!!

Στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο

Δένδρο στην Κεντρική Πλατεία

Μαρκοπούλου με… ευχές, μου-

σική και τραγούδια!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοι-

νωφελής Δημοτική Επιχείρηση

Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), την Κυ-

ριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα

12 το μεσημέρι, στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου, για να

στολίσουν το Χριστουγεννιάτικο

Δένδρο με ...ευχές!

Για τρίτη συνεχή χρονιά, μικροί και

μεγάλοι θα στολίσουν το Δένδρο

με τις Ευχητήριες Κάρτες που

ετοίμασαν οι ίδιοι. Η καλύτερη δε

ζωγραφιά, θα γίνει η επίσημη εορ-

ταστική κάρτα του Δημάρχου, με

την οποία θα στείλει τις ευχές του

για τα Χριστούγεννα, ενώ ο δημι-

ουργός της, μαζί με την οικογέ-

νειά του, θα έχουν ελεύθερη εί-

σοδο στο Κινηματοθέατρο

«Άρτεμις», για τη χειμερινή σεζόν

2015-2016!

Οι Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες

θα μας ταξιδέψουν!

Πρώτος θα κάνει την εμφάνιση του ο

Μικρός Τυμπανιστής, για να καλέσει

στο ρυθμό και την ορχήστρα «Nas-
tazia & The Jazzuars – The Light Year
Project»

Μαζί τους, η εξαίρετη Elena Fornaro

στο τραγούδι και οι αγαπημένοι

Human Beatboxers Gno & Tsatsaras.

«Forget your troubles! Come on Get
Happy!», «Sing! Sing! Sing!», «Santa
Claus is coming to Town!» και άλλες

πολλές Χριστουγεννιάτικες Μελω-

δίες.

Χορευτική μουσική από αγαπημένα

μιούζικαλ και καρτούν, ρετρό και funk

επιτυχίες, γεφυρώνονται με Χρι-

στουγεννιάτικες Μελωδίες και εκρη-

κτικούς ρυθμούς, σε συνθέσεις που

θα γεμίσουν με κέφι, χαρά και ελ-

πίδα, για να ανταμώσουν με δύναμη

το νέο έτος.

Στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Μαρκόπουλο

Aτομική Εκθεση Φωτογραφίας

Λώρας Δημόγλου 

Tην πρώτη της  ατομική έκθεση φωτογραφίας εγκαινιά-

ζει η Λώρα Δημόγλου στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας

(έναντι ναού Αγ. Κωνσταντίνου), την Τετάρτη 9 Δεκεμ-

βρίου στις 6 μ.μ. 

Τα έργα της είναι εικόνες και θέματα που “την άγγιξαν”

όπως σημειώνει και θέλησε να μοιραστεί με το ευρύ-

τερο κοινό.

Η έκθεση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού τα

κέρδη της  θα δοθούν σε άπορες οικογένειες του Δήμου

Γλυφάδας.

Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας ( Έναντι Αγ. Κωνσταντί-

νου)

Ημέρες και ώρες επίσκεψης: Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου

έως Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου από τις 09:00πμ -

«Η μελωδία που έκανε τα
αστέρια να μιλήσουν» 

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος του Δήμου μετατρέ-

πουν τα Πολιτιστικά Κέντρα της πόλης σε σκηνικά

Χριστουγεννιάτικης δράσης δίνοντας πρωταγωνιστικό

ρόλο στο παιχνιδιάρικο και συναρπαστικό πνεύμα των Χρι-

στουγέννων. Συναυλίες, προβολή χριστουγεννιάτικων ται-

νιών, θεατρικές παραστάσεις κ.α.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

16.30 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 Ταχυδρομείο Αϊ-Βασίλη  Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής

 Στέκι Χριστουγεννιάτικων ευχών  Εργαστήρι Στολιδιών

 Πριγκίπισσα Έλσα  (FROZEN)   Karaoke

 Santa’s Cafe

 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια-Παιδικό τμήμα του Λυ-

κείου Ελληνίδων &Παραδοσιακοί Χοροί από τα παιδικά

τμήματα Παραδοσιακών Χορών Δ.Ε. Παλλήνης 

 Χριστουγεννιάτικο Bazaar - 1ο Σύστημα Προσκόπων 

20.00- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
 «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία»

Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Παλλήνης

και των Παιδικών Χορωδιών των Δημοτικών Ενοτήτων

Παλλήνης και Γέρακα με την συμμετοχή κορυφαίων σο-

λίστ.

 Σε κάθε τοποθεσία θα υπάρχουν καλάθια περισυλλογής

τροφίμων & φαρμάκων  τα οποία θα διατεθούν για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης

Χριστούγεννα στο Δήμο Παλλήνης
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΠΑΝΕΛΙ

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Η Δημοτική Παραδοσιακή Σχολή Κερατέας «ΤΟ ΚΟΠΑ-

ΝΕΛΙ» οργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό των

«100 χρόνων  Κοπανέλι στην Κερατέα» που θα γίνει

το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19:00 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Κερατέας.  

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

• Ομιλία της  αρχαιολόγου-

διεθνολόγου Λίλας Ντε Τσά-

βες με θέμα "Το Κοπανέλι
στα Μεσόγεια" με προβολή

φωτογραφικού υλικού.

• Παραδοσιακά τραγούδια

από τετραμελή ορχήστρα και

χορούς από το χορευτικό

τμήμα της Σχολής μας.

•  Έκθεση με χειροποίητα

κεντήματα.

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Δημοτική Χορωδία Κερατέας.

Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ ΘΟΡΙΚΟΣ

του Δήμου Λαυρεωτικής. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ξενάγηση στο δάσος και

στη μονή Καισαριανής

Εξόρμηση κάνει στο δάσος και τη Μονή Καισαριανής η

“Εναλλακτική Δράση”, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. 

Συνάντηση Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 10.30πμ στο

πάρκινγκ  της Μονής Καισαριανής 

Πληροφορίες και δηλώσεις Γιώργος Σούλτος

6906468807 ή στο email ena.drasi@gmail.com  

Όσοι θα πάρουν μέρος στην πεζοπορία θα πρέπει

να φορούν παπούτσια αθλητικά  

Εορταγορά του Ομίλου 

για την Unesco

Νοτίων Προαστίων

Ο Όμιλος  για την UNESCO ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

οργανώνει εορταγορά (bazaar) στα Αστέρια Γλυφά-

δας – Balux την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 και

ώρα 10.00 έως 17.30 τα έσοδα της οποίας θα δια-

τεθούν για τα παιδιά με αναπηρία της περιοχής.

«1ο Φιλολογικό Κυριακάτικο

Πρωϊνό» με τους Αρκάδες

Ο Σύλλογος Αρκάδων Μαραθώνα, Νέας Μάκρης & Ραφή-

νας «ο Θ. Κολοκοτρώνης» και η εφημερίδα «Αρκαδικό

Βήμα», οργανώνουν το «1ο Φιλολογικό Κυριακάτικο
Πρωϊνό», την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.30

π.μ. στην Αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου Μαραθώνιου

Δρόμου, στην Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου, Μα-

ραθώνα, τηλ. 22940-67617.

Για την παρουσίαση του βιβλίου «Αρκαδία και Φιλοσο-

φία» του Δημ. Ζ. Ανδριόπουλου ομ. Καθηγητή Φιλοσο-

φίας του Α.Π.Θ.

“Ο κύριος Κιχ και το 

μυστικό κουτί των ήχων”

Θεατρική παράσταση για παιδιά διοργανώνεται το Σάβ-

βατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στις 5 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία”

της Βούλας (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18) με το έργο “Ο

κύριος Κιχ και το μυστικό κουτί των ήχων”, της Ομάδα

Κοπέρνικος, με ελεύθερη είσοδο. 

Παίζουν οι Τάσος Δημητρόπουλος και Φοίβος Συμεωνί-

δης. Το κείμενο έγραψαν οι Άγγελος Αγγέλου και Έμη

Σίνη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Ομάδα Κοπέρνι-

κος και ο Ελισσαίος Βλάχος. Τη μουσική και τους ήχους

της παράστασης έγραψε ο Άγγελος Αγγέλου και τις χο-

ρογραφίες επιμελήθηκε ο Θάνος Δασκαλόπουλος. 

Η παράσταση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία

της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα. 

Χριστουγεννιάτικη ψυχαγωγία για μικρούς και μεγά-

λους μαζί με προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ο

στόχος του Διημέρου που διοργανώνει η Δημοτική

Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργα-

σία με τη Χορωδία Βουλιαγμένης και τον Όμιλο

“Νέοι Ορίζοντες Φιλίας” το Σάββατο 12 και την Κυ-

ριακή 13 Δεκεμβρίου.

Αγαπημένες 

εορταστικές μελωδίες

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στις 8 μ.μ. στην αί-

θουσα “Ιωνία” στη Βούλα (Λεωφόρος Καραμανλή 18,

δίπλα από το Δημαρχείο) η Χορωδία της Βουλιαγμέ-

νης (MKO) θα ερμηνεύσει επί σκηνής αγαπημένες με-

λωδίες εορταστικές και όχι μόνο. Τη χορωδία θα

πλαισιώσει το μουσικό σύνολο Quasi Quartetto. 

“Ο μαγικός Κόσμος του Σκρουτζ”

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στις 8 μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία” στη Βούλα (Λεωφόρος Καραμανλή 18, δίπλα από το

Δημαρχείο) θα παρουσιαστεί το μιούζικαλ για όλη την οι-

κογένεια “Ο μαγικός Κόσμος του Σκρουτζ” του Κάρολου

Ντίκενς, από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου,

με πρωταγωνιστή τον Χάρη Ρώμα. 

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Δημοτική Βούληση Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Χορωδία Βου-

λιαγμένης και τον Όμιλο “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα συγκεντρώνον-

ται ρούχα σε καλή κατάσταση, παιχνίδια και τρόφιμα μα-

κράς διάρκειας τα οποία θα τεθούν στη διάθεση της

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας. 

“Το Αγόρι και ο Κόσμος”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη

9 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της Ταινίας “Το

Αγόρι και ο Κόσμος” (O Menino e o Mundo). 

 Είσοδος-Εισφορά 3€
Υπόθεση
Μέσα σ’έναν παράδεισο από ζωηρά χρώματα και μαγευτικούς
ήχους, ο θεατής ακολουθεί ένα αγοράκι, γεμάτο περιέργεια και
όρεξη για περιπέτεια, που αποφασίζει να πάει να βρει τον πα-
τέρα του και ανακαλύπτει τον κόσμο.
Το Αγόρι φεύγει από το χωριό του και πηγαίνει στην πόλη για
να συναντήσει τον πατέρα του, ο οποίος αναζητά εργασία ως
εσωτερικός μετανάστης. Στο ταξίδι αυτό, το Αγόρι ...
Βραζιλιάνικη animation ταινία του 2013 που διαρκεί 80 λεπτά.

Μια συγκλονιστική ταινία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες που

μπορούν να δουν και παιδιά από 8 ετών!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117 ΠΑΛΛΗΝΗ

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για όλους

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

2.330 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

(315 π.Χ. – 2015)

Ο Σύνδεσμος των Θεσσαλονικέων της Αθήνας θα πραγ-

ματοποιήσει μεγάλη επετειακή εκδήλωση-αφιέρωμα στα

2.330 χρόνια από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης. Η εκδή-

λωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα

18:00 στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου της

Αθήνας (Ριζάρη 11 & Βασ.   Σοφίας).

Η εκδήλωση θα αρχίσει με την Επιτομή της Ιστορίας της

Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της  έως σήμερα και ομι-

λητή τον τ. Πρύτανη, Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Χολέβα.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στο κοινό οι ΜΑΓΕΜΕ-

ΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με αναφορά  στην ιστορία και

την οδύσσεια των γλυπτών, με προβολή σχετικού ντοκι-

μαντέρ και ομιλητή-παρουσιαστή τον Αρχαιολόγο  Αστέ-

ριο Λιούτα της Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Τέλος, ο Ιστορικός Ερευνητής και Πολιτικός Επιστήμων

Κωνσταντίνος Χολέβας θα αναφερθεί στην Βυζαντινή

και Χριστιανική Θεσσαλονίκη από την εποχή του Αποστό-

λου Παύλου το 50 μ.Χ μέχρι το 1430 μ.Χ.
Το όλο πρόγραμμα, που έχει τεθεί υπό την Αιγίδα των Υπουρ-

γείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Ελλάδος και του Δήμου Θεσσαλονίκης,

συντονίζει ο συγγραφέας-δημοσιογράφος Γιώργος Λεκάκης.

Θα ακολουθήσει κοκτέϊλ στο Φουαγιέ του Μουσείου.

«Τριήμερο εθελοντισμού και

κοινωνικής προσφοράς 

στον Δήμο Σαρωνικού»

Ο Δήμος Σαρωνικού με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελον-

τισμού, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου

διοργανώνει δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα.

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

2015 οι εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου θα είναι στα κεντρικά super markets του Δήμου, προ-

κειμένου να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στους συμπολί-

τες, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική

κρίση. Τα χαρακτηριστικά καλάθια του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου θα βρίσκονται εκεί για να συγκεντρώσουν: τρό-

φιμα μακράς διάρκειας, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής

υγιεινής, χαρτικά, ρουχισμό. 

Η Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 είναι αφιερωμένη σε όλους,

σε κάθε σύλλογο, σωματείο, οργανισμό αλλά κυρίως σε

κάθε έναν ο οποίος προσφέρει εθελοντικά στον συνάν-

θρωπο, στο περιβάλλον, στα ζώα. Ο αλτρουισμός, το αί-

σθημα ευθύνης και αλληλεγγύης σε κάθε έκφρασή του

αξίζει και πρέπει να επιβραβεύεται. Την Κυριακή, λοιπόν, 6

Δεκεμβρίου από τις 10:00 το πρωί και μέχρι τις 14:00 το με-

σημέρι το Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού υποδέχεται

όλους του εθελοντές και σας προσκαλεί όλους να τους

γνωρίσετε. 
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To Πανελληνιο Κεντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σε

έρευνα που διενεργήθηκε από  επιστημονικούς συνεργάτες

του, για την αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού

της περιοχής του Ωρωπού βρήκε σημαντικά στοιχεία με

επιβάρυνση από μέταλλα αλλά και κολοβακτηρίδια

Η ποιότητα του νερού της συγκεκριμένης περιοχής έχει

απασχολήσει τόσο εξαιτίας της επαφής του νερού του δι-

κτύου με το δίκτυο αποχέτευσης (βόθροι) όσο και εξαιτίας

της παρουσίας του καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου που

εντοπίζεται στον Ασωπό ποταμό λόγω της χρήσης του ως

αποδέκτη βιομηχανικών αποβλήτων. Ο Ασωπός ποταμός

εκβάλλει στο Χαλκούτσι, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται

η ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα της ίδιας της περιοχής

αλλά και των γύρω περιοχών. Πηγαίνοντας προς τον

Ωρωπό, το Χαλκούτσι, τη Συκάμινο ή τη Σκάλα Ωρωπού, συ-

ναντά κανείς  αρκετές βιομηχανίες επί της Εθνικής οδού.

Επίσης σε αρκετά σημεία του δρόμου, διακρίνεται και ο

Ασωπός ποταμός. Τα νερά του είναι εμφανώς ρυπασμένα

αφού είναι θολά, δύσοσμα, σε ορισμένα σημεία εμφανίζουν

το φαινόμενο του ευτροφισμού, ενώ πηγαίνοντας κανείς

στο Χαλκούτσι, όπου ο ποταμός περνά από την πλατεία του

χωριού, τα νερά του έχουν ένα βαθύ κόκκινο χρώμα. Η

δειγματοληψία έγινε στις 17/11/2015 και στηρίχθηκε στην

οδηγία 98/83/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της για την ποιότητα

του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Συλλέχθηκαν δέκα

δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τις περιο-

χές Συκάμινο, Χαλκούτσι, Σκάλα Ωρωπού και χωριό Ωρω-

πού του δήμου Ωρωπού. Τα δείγματα αυτά υποβλήθηκαν σε

χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, με έμφαση στην

περιεκτικότητά τους σε εξασθενές χρώμιο. Επιλέχθηκαν

σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση με-

γάλου αριθμού κατοίκων όπως σχολεία, χώροι εστίασης,

καταστήματα τροφίμων κλπ. Σε αρκετά από αυτά τα σημεία,

οι ιδιοκτήτες ενημέρωσαν ότι  δεν χρησιμοποιούν το νερό

ως πόσιμο, ωστόσο γινόταν χρήση του για ξέπλυμα ή μα-

γείρεμα τροφίμων, ή για άρδευση καλλιεργειών τροφίμων.

Τέλος, συλλέχθηκαν και δυο δείγματα νερού απευθείας

από τον Ασωπό ποταμό με σκοπό την εκτίμηση της ποιότη-

τάς του ως προς το εξασθενές χρώμιο και άλλες χημικές

παραμέτρους. 

Σημεία δειγματοληψίας:

Φούρνος «Λεμπούση» (Συκάμινος), Δημοτικό σχολείο Συ-

κάμινου, Φυτά «Μανώλης» (Ωρωπός), Φούρνος (Ωρωπός),

Ψαράδικο “Χρήστος” (Σκάλα  Ωρωπού), Φυλακές ΚΕΔΩ

(Σκάλα  Ωρωπού), Βενζινάδικο BP (Σκάλα  Ωρωπού), Καφε-

τέρια «ΚΨΜ» (Σκάλα  Ωρωπού), Ψητοπωλείο «Αλάτι – Πι-

πέρι» (Σκάλα  Ωρωπού), Οικία (Χαλκούτσι), Ασωπός

ποταμός.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται ότι σε όλα

τα σημεία δειγματοληψίας ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώ-

μιο, ωστόσο οι τιμές του ήταν χαμηλές. Επίσης, σε τρία από

τα δείγματα (φυλακές ΚΕΔΩ, φυτά “Μανώλης” Ψητοπωλείο

“Αλάτι-Πιπέρι”), το νερό ήταν ακατάλληλο για πόσιμο λόγω

της μεγάλης συγκέντρωσης ολικών κολοβακτηριοειδών

και E.coli που περιείχε. Το νερό του Ασωπού ποταμού φαί-

νεται ότι είναι βαριά ρυπασμένο τόσο από την συγκέν-

τρωση εξασθενούς χρωμίου, όσο και από τη μεγάλη

θολερότητά του και το ασυνήθιστα κόκκινο χρώμα του.

Ανδριώτη Αμαρυλλίς

Χημικός

σ.σ. To ΠΑΚΟΕ ενημέρωσε σχετικά με επιστολή του το Δή-

μαρχο Ωρωπού, Θωμά Ρούση καθώς και την Περιφερειάρχη

Ρένα Δούρου, ώστε να παρέμβουν, γιατί και οι κάτοικοι της

περιοχής επιβαρύνονται, αλλά και όλο το λεκανοπέδιο,

αφού υπάρχει πρωτογενής παραγωγή στην περιοχή.

Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο

Θεσσαλών Μεσογείων 

«ο Δευκαλίωνας»

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε Γενική

Συνέλευση και αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Συλλόγου

Θεσσαλών Μεσογείων «ο Δευκαλίωνας», στο χώρο του

ΚΑΠΗ Γλυκών Νερών. Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ο

διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμε-

νου Δ.Σ., ενώ στις αρχαιρεσίες εκλέχθηκε το νέο 7μελές

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καθώς και η Εξελεγ-

κτική Επιτροπή. Το παρών έδωσαν δεκάδες μέλη και φίλοι,

καθώς και ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Μπαρούτας

Δημοσθένης. Της Εφορευτικής Επιτροπής προήδρευσε ο

Βουλευτής Αττικής, και Θεσσαλός στην καταγωγή, Κατσί-

κης Κωνσταντίνος. 

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, στον ίδιο χώρο, συ-

νήλθε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. για να εκλέξει το Προ-

εδρείο του. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

• Πρόεδρος: Πανταζή Ματίνα

• Αντιπρόεδρος: Θανασάς Άρης

• Γενικός Γραμματέας: Αλμπάνης Ευάγγελος

3η Έκθεση Οικοτεχνικών

Προϊόντων στο Γέρακα

Ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής

Αλληλεγγύης  εγκαινιάζει την 3η Έκθεση Οικοτεχνικών

Προϊόντων, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα

18.00 στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Παλλήνης, Ιθά-

κης 12 Γέρακας.

Στην έκθεση συμμετέχουν δεκάδες τοπικοί παραγωγοί,

χειροτέχνες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων σχολείων

του Δήμου Παλλήνης, το Κέντρο Ημέρας ενηλίκων με αυ-

τισμό «Σείριος», με προϊόντα και έργα τους.

Οι επισκέπτες της έκθεσης καλούνται να προσφέρουν

τρόφιμα μακράς διάρκειας, για την ενίσχυση του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου.

Διάρκεια έκθεσης: 17,18 & 19 Δεκεμβρίου 2015

Ώρες λειτουργίας : 10.00 έως 13.00 & 17.00 έως 20.00

Θα εκτεθούν: τυποποιημένα προϊόντα όπως κρασί, λάδι,

γλυκά του κουταλιού, μέλι, μαρμελάδες, χειροποίητα κο-

σμήματα, κεντήματα, χριστουγεννιάτικα είδη κ.λ.π.

Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Μεγάρων και Κερατέας
Ένα σημαντικό βήμα προς την ορι-

στική επίλυση του ζητήματος της

αποκατάστασης δύο ΧΑΔΑ της Αττι-

κής, σε Μέγαρα και Κερατέα πραγ-

ματοποιήθηκε με την υπογραφή από

την Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ και Περι-

φερειάρχη, Ρένα Δούρου, των αντί-

στοιχων εργολαβικών συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρό-

εδρος του ΕΔΣΝΑ και Πε-

ριφερειάρχης, Ρένα

Δούρου, υπέγραψε την

ανάθεση των εργολαβικών

συμβάσεων για την αποκα-

τάσταση του ΧΑΔΑ Μεγά-

ρων, ύψους 2.839.897,57

ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ) και του

ΧΑΔΑ Κερατέας, ύψους

1.777.269,42 (συμπεριλαμ-

βανομένου του ΦΠΑ), με

χρονικό διάστημα αποπεράτωσης

τους έξι (6) μήνες.

Ο ΧΑΔΑ Κερατέας βρίσκεται στην

θέση Φοβόλες, εντός δημοτικής

έκτασης και απέχει 500m από τον οι-

κισμό του Άνω Δασκαλειού και 500μ

από την Λεωφόρο Λαυρίου.

Ο ΕΔΣΝΑ εφαρμόζοντας το πρό-

γραμμα της νέας περιφερειακής

αρχής όσον αφορά την αλλαγή της

διαχείρισης των απορριμμάτων, προ-

χωράει άμεσα στις απαιτούμενες

ενέργειες για την αποκατάσταση

των ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει

συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νο-

μοθεσία και να αποφευχθούν τα

πρόστιμα του Δικαστηρίου των Ευ-

ρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η σύναψη των

συμβάσεων έγινε  στο πλαίσιο της

άμεσης προώθησης των

διαδικασιών που απαι-

τούνται για την Αποκατά-

σταση των ΧΑΔΑ της

Αττικής στο οποίο έχει

προχωρήσει ο ΕΔΣΝΑ

ήδη από τις 27 Απριλίου

2015.

Είναι η τελευταία διορία

να αποκατασταθούν οι

ΧΑΔΑ, χάρη στα προ-

γράμματα για έργα περί-

που 12 εκ ευρώ που ήδη

έχουν εξασφαλιστεί  προκειμένου

να μην επιβληθούν πρόστιμα, 

Το νερό του Ασωπού ποταμού είναι βαριά ρυπασμένο
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Ξεκίνησε τη λειτουργία από  3 Δεκεμβρίου ο νέος Δη-

μοτικός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης σε χώρο που μισθώθηκε από τον Οργανι-

σμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

(ΟΑΠΠΑ), στην Οδό Μιλτιάδου 2, στη Δ.Ε. Βούλας. 

Ο νέος παιδικός σταθμός φιλοξενεί, σε πλήρη λειτουρ-

γία, συνολικά 50 παιδιά, ικανοποιώντας πλήρως όλα τα

αιτήματα που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΠΠΑ. Ήδη από

τις 22 Οκτωβρίου, είχαν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις

παιδιών σε διάφορους σταθμούς του Δήμου.  

Με την στελέχωση του νέου 5ου Παιδικού Σταθμού,

όμως, τα παιδιά πήγαν στον Σταθμό που ανταποκρίνεται

στην περιοχή του και που το είχαν ζητήσει στην αίτησή

τους.

Παράλληλα, επειδή δημιουργήθηκαν περισσότερες θέ-

σεις απ’ αυτές που ζητήθηκαν, η διοίκηση του ΟΑΠΠΑ

μπορεί να δεχτεί και παιδιά που διαθέτουν όλα τα νόμιμα

δικαιολογητικά, αλλά είχαν καταθέσει εκπρόθεσμες αι-

τήσεις. 

Ταυτόχρονα, στον βρεφονηπιακό σταθμό που βρίσκεται

στην Οδό Ηρακλειδών, θα φιλοξενηθούν επιπλέον 12

βρέφη, φτάνοντας τον αριθμό στα 27.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την

εξέλιξη αυτή και τόνισε  ότι «η Δημοτική Αρχή δίνει από-
λυτη προτεραιότητα στην παροχή κοινωνικών υπηρε-
σιών υψηλού επιπέδου σε  όλους του δημότες.
Ειδικότερα για το θέμα των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, γίνεται πράξη η δέσμευση της Δημοτικής
Αρχής να μη μείνει κανένα παιδί του Δήμου έξω από
τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς». 

Χριστουγεννιάτικα στολίδια!
Τί πρέπει να γνωρίζουμε

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα τα στολίδια, με τα

οποία διακοσμούμε το σπίτι μας, τα Χριστούγεννα, πρέπει

να είναι ασφαλή. Τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια πρέπει

να πληρούν συγκεκριμένες διοικητικές και τεχνικές απαι-

τήσεις, για να μη βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία, την περι-

ουσία ακόμα και τη ζωή μας. Για να είναι ασφαλή τα

χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, γιρλάντες, φωτάκια, αγιοβα-

σίληδες και άλλα διακοσμητικά είδη, που λειτουργούν, με

ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει:

·  Να φέρουν, πάνω στο προϊόν τη σήμανση CE, τα τεχνικά

στοιχεία λειτουργίας (τάση, ισχύς, συχνότητα λειτουρ-

γίας), τον τύπο του προϊόντος, τον κατασκευαστή και τα

στοιχεία του ή τον εισαγωγέα / διαθέτη, στην Ελλάδα.

·  Να συνοδεύονται, από οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά και

να αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας, που διαθέτει

το προϊόν.

· Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος, σε εξωτερικό χώρο,

να αναγράφεται, σαφώς, η ένδειξη αυτή, επί της συσκευα-

σίας και του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης καθώς και η έν-

δειξη προστασίας ΙΡ (τουλάχιστον ΙΡ40 για εξωτερικό

χώρο) και να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας εσωτερι-

κών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

·  Το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι τουλάχι-

στον 5mm.

· Το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους.

· Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει ρελέ

διαρροής, στις οικιακές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστά-

σεις του σπιτιού μας, για την επιπρόσθετη προστασία των

χρηστών και των εγκαταστάσεων.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές συμβουλές, που πρέ-
πει να ακολουθούμε, οι καταναλωτές, όταν στολίζουμε το
σπίτι μας, τα Χριστούγεννα.

· Επιθεωρούμε τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά μας, για

διαρροές, κοψίματα ή καμένες λάμπες καθώς και αν το φις

έχει καλή προσαρμογή, με την πρίζα, για την αποφυγή

σπινθηρισμών, πριν τα τοποθετήσουμε στο δέντρο.

· Διαβάζουμε, με προσοχή, τις οδηγίες χρήσης και τις

εφαρμόζουμε.

· Δεν αφήνουμε, ποτέ, τα φωτάκια του δέντρου αναμμένα,

όταν πηγαίνουμε, για ύπνο ή όταν βγαίνουμε, από το σπίτι.

· Δεν αγοράζουμε χριστουγεννιάτικα φωτάκια, από πλανό-

διους.

· Αν υποψιαστούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν χρη-

σιμοποιούμε τα φωτάκια, αλλά τα επιστρέφουμε, στο κα-

τάστημα αγοράς.

· Δεν διορθώνουμε, ποτέ, χαλασμένα λαμπάκια.

· Τα φωτιστικά, στους εξωτερικούς χώρους, τα τοποθε-

τούμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορούμε να

βλέπουμε τυχόν φθορές, στις καλωδιώσεις ή υγρασία, που

μπορεί να έχει εισχωρήσει, στις επαφές. Δεν αφήνουμε τα

λαμπάκια να ακουμπούν, σε υλικά, που πιάνουν εύκολα

φωτιά, όπως χαρτιά και υφάσματα κ.α.

· Προσοχή, στα χριστουγεννιάτικα στολίδια, που μοιάζουν,

με φρούτα και τρόφιμα. Τα μικρά παιδιά μπορεί να τα θεω-

ρήσουν πραγματικά τρόφιμα, να τα βάλουν, στο στόμα τους

και να θέσουν, σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ζωή τους.  

· Προσοχή, στα σπρέι διακόσμησης. Ακολουθούμε, πιστά,

τις οδηγίες χρήσης.

Για την ασφάλεια του χριστουγεννιάτικου δέντρου πρέπει
να γνωρίζουμε:
·  Το χριστουγεννιάτικο δέντρο πρέπει να απέχει τουλάχιστον

ένα μέτρο, από το τζάκι ή άλλες εστίες φωτιάς. Πρέπει να στη-

ρίζεται γερά, να μην είναι σε επαφή με άλλα αντικείμενα του

χώρου και να μη φράζει εξόδους του σπιτιού. 
πηγή: ΚΕ.Π.ΚΑ

Λειτουργεί και 5ος Παιδικός Σταθμός στα 3Β
Καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις 

Νέα 

Εκτελεστική

Επιτροπή

στην ΠΟΕ - ΟΤΑ

Νέα Εκτελεστική Επιτροπή

(Ε.Ε.) στην Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων

στους ΟΤΑ (ΠΟΕ - ΟΤΑ)

προέκυψε μετά την παραί-

τηση του του Προέδρου

της Θέμη Μπαλασόπουλου

και την αντικατάστασή του

από τον Πρόεδρο των Ερ-

γαζομένων του Δήμου Νί-

καιας - Αγ. Ι. Ρέντη,

Νικόλαο Τράκα.

Η νέα Ε.Ε.  αποτελείται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΓΚΙΤΑ-

ΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΠΟΛΥ-

ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕ-

ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:

ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛH: ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣ., ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Κλασικοί ιστορικοί όπως  o Θουκυδίδης

και o Τίτος  Λίβιος, τονίζουν,  ότι   την

ιστορία του παρελθόντος πρέπει κανείς

να τη μελετά,  γιατί από τα λάθη της

πολλά θα έχει να μάθει, αφού όπως

φαίνεται  πάντοτε  τα   γεγονότα κυ-

λούν κάτω από  κάποια επαναλαμβανό-

μενη ομοιότητα. Σε αυτό βέβαια

υπάρχουν  αρκετές  ενστάσεις  ιδίως

όταν η ομοιότητα εγγράφεται  από το

απλό φαίνεσθαι, αλλά η περαιτέρω

ανάλυση εκφεύγει  του παρόντος. 

Πάντως στην προκειμένη περίπτωση,

όταν οι  σταυροφορίες μάς μιλούν για

πολεμικά γεγονότα  και  πράξεις  ανό-

σιες  μα και θρήνο που αυτές  προεκά-

λεσαν, αυτό   θα πρέπει να μας βάζει

σε σκέψεις  βαθιές.  

Όπως είπαμε   και από την περασμένη

εβδομάδα,  αυτά  τα καινούργια  λατι-

νικά   κρατίδια στην Ανατολή, δεν μπό-

ρεσαν ποτέ να διατηρηθούν, είτε γιατί

τα μουσουλμανικά φύλα, μέσα στον

αιώνα που επακολούθησε,  κατάφεραν

δυναμικά να ανασυνταχθούν και να αν-

τεπιτεθούν, είτε γιατί οι Λατίνοι  ηγεμό-

νες,   μέσα από τους ανώριμους  πανη-

γυρισμούς τους, έδειξαν  μια οργανω-

τική ανεπάρκεια.  Γρήγορα λοιπόν οι

λατινικές κτήσεις,   επανήλθαν εις τους

ως και  πρότερον  κρατούντες. 

Η Δύση όμως είχε  γλυκαθεί, και ο

Πάπας  Ευγένιος,  το  1145,   μήνα δε

Δεκέμβριο, κηρύσσει την Δεύτερη

Σταυροφορία.  Με αρχηγούς  τώρα βα-

σιλιάδες και μάλιστα τον Γάλλο Λουδο-

βίκο Ζ΄ και τον Γερμανό  Κορράδο  Γ΄.

Τυπικά από τον Μανουήλ  Α΄ που ήταν

ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ζητούν

την άδεια  για ελεύθερη διέλευση μέσα

από τα  εδάφη του. Ο Μανουήλ συμφω-

νεί και βάζει ως προϋπόθεση, να δειχ-

θεί σεβασμός από την άποψη

βιαιοπραγιών και λεηλασιών προς τα

ήδη βυζαντινά εδάφη και επιπλέον  ότι

κατά την πορεία να  του επιστρέφονται

όσες περιοχές πρότερον ανήκαν στο

Βυζάντιο.

Οι Δυτικοί ηγεμόνες  συμφωνούν πλην

μερικώς, δηλαδή στο να μην καταστρέ-

φουν και λεηλατούν τον βυζαντινό

χώρο,  αλλά απορρίπτουν στο  να απο-

δίδουν στο Βυζάντιο τα όποια εδάφη

κατακτούν, άσχετα με το ποιοί το είχαν

παλιότερα.

Τέλος πάντων και κάτω από αυτές τις

όποιες όχι καλές  για το Βυζάντιο συμ-

φωνίες, αρχίζει  η Δεύτερη  σταυροφο-

ρία.  Ξεκινούν λοιπόν   δυο στρατιές

Σταυροφόρων, κατά  τον  Σεπτέμβριο

μήνα, χωριστά και  με κάποια χρονική

διαφορά.  Ξεκινούν από ξηράς και  γρή-

γορα περνούν   προς τα   Μικρασιατικά

εδάφη. Πολιορκούν και επιτίθενται

εναντίον της Έδεσσας.  Πλην ανεπιτυ-

χώς διότι οι μουσουλμάνοι ανθίστανται

σθεναρά, αντέχουν και τελικά οι Σταυ-

ροφόροι απογοητευμένοι, εγκαταλεί-

πουν και αναχωρούν για Δαμασκό.

Μπροστά στη Δαμασκό, ίδιο και εκεί

ένα παρόμοιο  σκηνικό  διαδραματίζε-

ται. Πολιορκία, άμυνα,  και σε συνεχεία

η σκληρή αποτυχία  και η αποχώρηση.

Και καθώς   για την Ανατολή   γράφεται

μοιραία το τέλος  της Δεύτερης Σταυρο-

φορίας, το αντιμουσουλμανικό  μένος

μεταφέρεται σε άλλους εκτός της Ασίας

τώρα  τόπους.  Σε τόπους  όπου πάλι οι

μουσουλμάνοι  διαφεντεύουν.  

Η δράση κορυφώνεται στην  Πορτογα-

λία  και Ισπανία.   Επεκτείνεται ακόμα

και στους  παγανιστές Σλάβους που

δεν είναι μουσουλμάνοι και  ζούν ανα-

τολικά του ποταμού Έλβα.

Μετά  την αποτυχία των Σταυροφόρων

στο μέτωπο της Ανατολής, ήδη σε αν-

τιστάθμισμα  έρχονται οι  επιτυχίες στο

Δυτικό θέατρο του πολέμου και  έτσι

κλείνει  με ‘’ικανοποίηση’’   το ιστορικό

και αυτής της Δεύτερης Σταυροφορίας.

γιάννης κορναράκης  του μάνθου 

―――――――

Τα Βοηθήματα στο τέλος της σειράς

“Σταυροφορίες”

Σταυροφόροι 2

Σταυροφορία δεύτερη

Ο  Σύνδεσμος Πνευματικής & Κοινωνικής Δραστηριό-

τητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και ο Αγροτικός

Συνεταιρισμός Κερατέας, στοχεύοντας στην ανα-

βάθμιση της γνώσης του αγροτικού πληθυσμού της

περιοχής διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο με θέμα:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ,  ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ομιλητής και εκπαιδευτής θα είναι ο Σαμούτης Θεό-

δωρος, MSc  Γεωπόνος  με αντικείμενο  την εκμη-

χάνιση των καλλιεργειών στην Περιφέρειά μας.

Στόχος του σεμιναρίου  είναι η ενημέρωση των ελαι-

οκαλλιεργητών για τις διάφορες τεχνικές στην καλ-

λιέργεια της ελιάς και ιδίως για την εκμηχάνιση και

τα είδη κλαδέματος. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

είναι το εξής: 

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7:30μ.μ.

στην αίθουσα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ», Λ. Αθηνών –

Σουνίου 55, κεντρική πλατεία Κερατέας θα γίνει θε-

ωρητική προσέγγιση και ελεύθερη συζήτηση με θέμα

την ελαιοκομία. 

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ.

θα πραγματοποιηθεί το πρακτικό μέρος, με εκπαί-

δευση στο κλάδεμα ελαιόδεντρων από τους συμμε-

τέχοντες όπου θα γίνει ανάλυση του τρόπου

κλαδέματος. Συνάντηση στον Δημοτικό χώρο στάθ-

μευσης Κερατέας (επί της Κυπρίων Αγωνιστών) ώρα

11:30 το πρωί..

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, αλλά πρέπει να γίνει

κράτηση θέσης στον υπεύθυνο -  επιμελητή του σε-

μιναρίου Αθανασίου Παναγιώτη τηλ: 6945101921

(καθημερινά 20:00-22:00 ή με SMS)  ή στα γραφεία

του συλλόγου Λ.Αθηνών-Σουνίου 55 Tετάρτη, Παρα-

σκευή 19:00-21:00, τηλέφωνο 2299069850 ή στα

γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας κα-

θημερινά 19:00-21:00.

To σεμινάριο διεξάγεται με την στήριξη της επιχεί-

ρησης του Στάθη Τσομίδη με Βιομηχανικά είδη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
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“Η Τουρκία είναι συνεργός
της ISIS”!

Ο πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ, στρατηγός Γουέσλι

Κλάρκ σε συνέντευξη που έδωσε  στο CNN για την κα-

τάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστικού από τους Τούρ-

κους δήλωσε ξεκάθαρα: «Η Τουρκία έριξε το
αεροσκάφος και όχι το ΝΑΤΟ. Η συμμαχία δεν είχε καμ-
μία εμπλοκή και εξ’ όσων γνωρίζω δεν θα έχει εμπλοκή
στην αεράμυνα (!!)».
«H ISIS δεν είναι απλώς μία τρομοκρατική οργάνωση.
Είναι μία Σουνίτικη τρομοκρατική οργάνωση που εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Σαουδικής
Αραβίας. Η Τουρκία βοηθά την ISIS με κάθε τρόπο από
την αρχή. Στέλνει τρομοκράτες, τους διευκολύνει και
αγοράζει το πετρέλαιο τους.»
Κοινώς, η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος για να

σώσει την ISIS και αυτό το λέει ο Αμερικάνος στρατιω-

τικός που σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρεί-

ται φιλορώσος!

Απλά επαληθεύεται ο Πούτιν για όσα κατήγγειλε.
www.olympia.gr

Δύο μέτρα και δύο σταθμά
το ΝΑΤΟ

O σημερινός Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg σε συνέν-

τευξη Τύπου, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις

τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο είπε: «Άλλο οι τουρ-
κικές στην Ελλάδα και άλλο οι ρωσικές στην Τουρκία».
Οταν «του την έπεσαν οι δημοσιογράφοι» προσπαθών-

τας να τα «μαζέψει» είπε: «Είναι διαφορετικές καταστά-

σεις, στα σύνορα με Συρία και Ιράκ, η Τουρκία είναι

μπλεγμένη μέσα σε μια περίπλοκη και ρευστή κατά-

σταση και αυτόματα τοποθετείται σε ειδικές καταστά-

σεις!»

Δηλαδή μία χώρα του ΝΑΤΟ μπορεί να παραβιάζει ελεύ-

θερα τα εναέρια σύνορα μιας άλλης, χωρίς αυτή να επι-

τρέπεται να αντιδράσει.

Εν ολίγοις η Ελλάδα βρίσκεται σε μια «Συμμαχία» από

την οποία δεν μπορεί να περιμένει καμμία υποστήριξη

κατά του βασικού της γεωπολιτικού και ιστορικού αντι-

πάλου, που είναι η Τουρκία.

Ετσι εξηγείται πώς σφυρίζουν αδιάφορα στις παραβιά-

σεις της Τουρκίας προς την Ελλάδα, αφού Αμερικανοί,

ΝΑΤΟ και  ΕΕ.  θεωρούν την Τουρκία χώρα «ειδικού χει-

ρισμού» με αποτέλεσμα να την τοποθετούν εκτός πε-

ριορισμών και Διεθνούς Δικαίου!!!

Μάλιστα η Ε.Ε. έκανε και ένα δωράκι...  3 δις ευρώ προς

την  Τουρκία. 

Ο Πούτιν καταγγέλει χώρες
που υποστηρίζουν την ISIS

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της

Συνόδου Κορυφής των G20, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαν-

τιμίρ Πούτιν, είπε πως έχει ήδη γνωστοποιήσει στους

ηγέτες της G20 τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή

τους οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες: «Παρουσίασα συγ-
κεκριμένα παραδείγματα, με βάση τα στοιχεία που
έχουμε για τη χρηματοδότηση διαφόρων ομάδων του
Ισλαμικού Κράτους (σήμερα IS, παλαιότερα ISIS/ISIL)
από ιδιώτες. Όπως έχουμε εξακριβώσει, τα χρήματα
προέρχονται από 40 χώρες και υπάρχουν και χώρες της
G20 ανάμεσά τους».
https://www.youtube.com/watch?v=VbZDyr2LkdI

crashonline.gr

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ακόμα και το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

μοιάζει Αντίσταση στην Κατοχή μας. Κι ας γίνει έστω βα-

ρετά και στανικά: «Έλα μωρέ, για τα παιδιά, για το καλό.
Αλλιώς, ποιός έχει κέφια»;

Κανείς, ίσως, απ’ τους πολλούς. Έχετε, όμως, δει ενή-

λικο να στολίζει μαζί με τα παιδιά του το χριστουγεννιά-

τικο δέντρο; Γίνεται πιό παιδί κι απ’ τα παιδιά: «Όχι, μη
την βάζεις εκεί την κόκκινη μπαλίτσα, δεν πάει».

Χριστούγεννα με το στανιό; Ναι, έστω κι έτσι. Σαν τα

φτωχοκόριτσα της δεκαετίας του ’50, που γνώριζαν

άπειρους τρόπους να κάνουν ένα τριμμένο φουστανάκι

και μιά κορδέλα απ’ το ψιλικατζίδικο, να δείχνουν μαγικά

κι αστραφτερά.

Αμέτρητοι είναι κι οι τρόποι να ξεπροβάλει τ’ ΟΧΙ απ’ το

χώμα, ν’ αντρειέψει, να σταθεί και να καρπίσει. Οι πιό

τρανοί της Λευτεριάς αγώνες ξεκίνησαν μ’ ένα απλό «έ
όχι, δεν μου ταιριάζει αυτό, δεν το αντέχω». Έτσι απλά.

Πριν 2015 χρόνια, μόνο οι προφήτες γνώριζαν ότι ένα

νεογέννητο σε φάτνη ζώων παιδί, θα έφτανε να …«ρί-
χνει και συντρίβει και κυλά στην άβυσσο τους θρόνους
των τυράννων», όπως μας το αφηγείται ο Ιωάννης Πο-

λέμης στο εμπνευσμένο «Κρυφό Σχολειό» του. Άρκεσε

ένα θεόπνευστο «όστις βούλεται οπίσω μου ελθείν».

Στανικά γράφω κι εγώ, μα λες κι είναι χριστουγεννιάτι-

κες μπαλίτσες οι λέξεις μέσα στο κουτί με τα στολίδια,

μιά-μιά να με καλούν να τις διαλέξω και να τις συνται-

ριάξω στο προαιώνιο, Θεόρατο του Λόγου δέντρο …«εν
αρχή ην ο Λόγος».

Βέβαια, λένε κάποιοι «πεφωτισμένοι» μωροί, από δαύτους

που μένουν απαθείς στο θαύμα του γέλιου ενός μωρού

παιδιού, λένε πως όλα ξεκίνησαν μ’ ένα μεγάλο «μπουμ»,

απείρως μεγαλύτερο απ’ τα μικρά τα «μπουμ» π’ ακούγον-

ται συχνά μέσ’ στο κρανίο τέτοιων «σοφών» και μεγεθύ-

νεται ο κρότος στο ηχείο της κούφιας κρανιακής τους

κοιλότητας. Είναι αυτοί πιο σοφοί από τον Ευκλείδη, που

ανεφώνησε «αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί».

Προβληματικά και τα φωτάκια π’ αναβοσβύνουν στο δέν-

τρο, κάηκε φέτος μιά σειρά. Κινέζικα, τί περιμένεις;

Κείνο το γιασεμί, έξω απ’ το γκαράζ, γιατί δεν λέει να

σταματήσει τη γιορτή του; Κείνο το γιασεμί, που ντρο-

πιάζει την πίστη μου τη λιγοστή, κείνο τ’ ολάνθιστο το

γιασεμί, το πεισματάρικο. Να κατεβαίνω κάθε πρωί για

να «ζεστάνω» τ’ αμάξι και να λογαριάζω πριν τ’ αντι-

κρίσω: «Να, σήμερα δεν μπορεί νά ‘χει αντέξει, λυσσο-

μανούσε όλη νύχτα ο βοριάς, δεν θά ‘χει μείνει ούτ’ ένα

γιασεμάκι».

Κι εκείνο εκεί, να μου γελά, σαν να με κοροϊδεύει για

την πίστη μου τη λιγοστή, ολάνθιστο κι ευωδιαστό. Να

βρέχει καρέκλες δυό μερόνυχτα κι εκείνο πάλι εκεί, να

με καλημερίζει ολοστόλιστο: «Καλημέρα λιγόπιστε».

«Αν είχατε πίστη ίση μ’ έναν κόκκο σινάπεως, θα μπο-
ρούσατε να κινήσετε βουνά», είπε Εκείνος. Δεν έχουμε

ούτε τόση και γι’ αυτό τραβάμε όσα τραβάμε.

Κλειστά, τυφλά τα μάτια της ψυχής μας, να σκιαζόμαστε

από ανθρωπάρια που μας κουνάνε το δάχτυλο. Και μέσα

μας η Δύναμη, η μόνη ακατάλυτη Δύναμη, θαμμένη στα

σκότη του λιγοστού πια νου μας και στης μικρότατης

ψυχής μας τις τρομάρες, να φωνάζει σε ώτα κωφών:

«Εγώ ειμί το Φως».

Δίχως μιά τουφεκιά για την τιμή των όπλων, ηττημένοι

πλήρους υποταγής, από κοινούς, κοινότατους απατεώ-

νες και ληστοσυμμορίτες, που τους βαφτίσαμε «θ-
εσμούς» και τους προσκυνάμε και τους τρέμουμε, στη

φάκα μέσα, ποντικάκια που κάποτε είδαν μόνο το τυρί

και τώρα ζητιανεύουν στον δεσμοφύλακα γονατιστά:

«έλα ρε μεγάλε, δώσε λίγο τυράκι ακόμα». Κι όμως, ένα

“gr-exit”  θα κόστιζε απείρως περισσότερα σ’ εκείνους

απ’ ότι σ’ εμάς, γιατί θα έχαναν την κότα (όνομα και

πράγμα) με τα χρυσά αυγά.

Και μιά που μιλάμε για …κότες, έχετε μήπως δει κότα

να υπερασπίζεται τα κλωσσοπουλάκια της από επίθεση

γερακιού; Εγώ έχω δει και δεν πίστευα στα μάτια μου.

Κότα-νίντζα, το έτρεψε το γεράκι σε άτακτη φυγή. Εκ

των πραγμάτων διαθέτουμε σήμερα, ως λαός, λιγότερη

ψυχή από μιά κότα.

Θαμπωνόμαστε από σκουπίδια γυαλιστερά κι αδυνα-

τούμε να διαβάσουμε τα σημάδια που επαληθεύουν πως

όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γελά. Το δικό

Του σχέδιο υπηρετούν οι πάντες, ημέτεροι κι ενάντιοι,

είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι.

Άπειροι, ανυπολόγιστοι και συχνότατα αόρατοι οι τρόποι

Του. Θ’ αναφέρω μόνον έναν, επειδή μού υπεδείχθη να

τον προσέξω. Μπορείτε να γελάσετε, να ειρωνευθείτε,

να καγχάσετε, δεν πειράζει. Παρατηρείστε τα νέα ζευ-

γαράκια, των 18, των 20 ετών. Προσέξτε πως κρατιούν-

ται σφιχτά χέρι-χέρι, σαν να φοβούνται μη χάσουν ο

ένας τον άλλο μέσα στην απρόσωπη, συνθλίβουσα πο-

λυκοσμία.

Τους βυθίσαμε τους νέους Έλληνες στην αμάθεια, στην

παραπληροφόρηση, στις ψευδολατρείες και στον εκμαυ-

λισμό κι ευτελισμό κάθε αληθινής αξίας. Κι όμως τώρα

ανακαλύπτουν σιγά-σιγά τα τζοβαϊρια, κάτω απ’ τις κο-

πριές που σωριάζουμε εδώ και χρόνια. Από αυτούς τους

νέους θ’ ανάψει η σπίθα κι η φωτιά κι εμείς θ’ ακολουθή-

σουμε. Τους το οφείλουμε, Τους το οφείλουν τ’ ανομή-

ματά μας.

Όπως οφείλω κι εγώ, να κόψω και να φυλάξω λίγα για-

σεμάκια από το χιώτικο το γιασεμί μου, έξω απ’ το γκα-

ράζ. Το πείσμα του ταπείνωσε τη λιγοστή πίστη μου.

Μου …πήρε το σκαλπ, τ’ ομολογώ.

Καλά Χριστούγεννα, αλλά θα σας ξαναευχηθώ, επειδή

μ’ αρέσει πολύ.

Ένα πεισματάρικο, χιώτικο γιασεμί

που μ’ έβαλε σε σκέψεις

Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

4 22 μήνες φυλάκιση σε άνεργο που δεν είχε εισιτήριο.

Τέτοιοι σκληροί κακοποιοί δεν αλλάζουν. Θα βγει, θα το ξα-

νακάνει. 

4 Έρωτας είναι να την βλέπεις κάθε μέρα και να είναι σαν

να την κοιτάζεις για πρώτη φορά κάθε φορά. 

- Αλτσχάιμερ είναι αυτό αδερφέ...

4 “Η καριέρα είναι υπέροχο πράγμα, αλλά δεν μπορείς να

κουλουριαστείς μαζί της μια κρύα νύχτα”...

Αποστάγματα του FACEBOOK

Δράσεις ενημέρωσης για το AIDS έχει οργανώσει το

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ) αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα παρέμβα-

σης στο γενικό πληθυσμό, προκειμένου να

συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της

HIV λοίμωξης, ώστε να επιτευχθεί η πρόληψη των σε-

ξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και του AIDS,

αλλά και για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το

στίγμα και τον αποκλεισμό των οροθετικών ατόμων.  

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται Εκ-

στρατεία Πρόληψης για τα ΣΜΝ (Σεξουαλικά Μετα-

διδόμενα Νοσήματα) και τον HIV/AIDS, στο γενικό

πληθυσμό, σε νέους, σε μετανάστες, σε χρήστες

εξαρτησιογόνων ουσιών, σε εκδιδόμενα άτομα και σε

άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του χρόνου με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις

που έγιναν την 1η Δεκέμβρη.

Στη φετινή χειμερινή εκστρατεία με αφορμή τα 30

χρόνια εμφάνισης του ιού του AIDS το μήνυμα είναι

«μηδενίζουμε… τις νέες μολύνσεις, τους θανάτους,

τις διακρίσεις» με τους παρακάτω στόχους:

- Έγκαιρη διάγνωση με συνέπεια την καλύτερη πρό-

γνωση και μείωση νέων μολύνσεων. 

· Μείωση του αριθμού ατόμων που δεν γνωρίζουν

την οροθετικότητά τους από HIV ή μόλυνση από

άλλο ΣΜΝ. 

- Aναχαίτιση του επιπολασμού του ιού του AIDS

στους χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ου-

σιών.

Από την 1η Δεκεμβρίου τρέχει πρόγραμμα στην «Τε-

χνόπολις» του Δήμου Αθηναίων και παράλληλα Πρό-

γραμμα Δρόμου σε χώρους που συχνάζει η νεολαία.

Πρόγραμμα δρόμου με κύριες ομάδες – στόχο τους

νέους και τους ομοφυλόφιλους,  σε χώρους με δρώ-

μενα μέσα στην πόλη. 

Θα τους βρείτε ως 15 Δεκεμβρίου στις περιοχές:

Γκάζι - Πλατεία Καρύτση - Αγία Ειρήνη - Θησείο

- Ψυρρή – Μοναστηράκι - Κεραμεικός - Πανόρμου -

Περιστέρι - Μπουρνάζι - Γλυφάδα - Κορυδαλλός -

Νέα Ερυθραία

και ώρες 20:00 έως 02:00

με ενημερωτικά φυλλάδια, δωρεάν προφυλακτικά και

πάντα έτοιμους να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώ-

τησή σας.

Η πολλή τηλεόραση βλάπτει
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της

Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο και του Ια-

τρικού Κέντρου Βετεράνων, με επικε-

φαλής την Τίνα Χόανγκ, που έκαναν

τη σχετική δημοσίευση στο αμερικα-

νικό περιοδικό ψυχιατρικής "JAMA

Psychiatry", μελέτησαν πάνω από

3.200 ανθρώπους, που ήσαν 18 έως

30 ετών (κατά μέσο όρο 25 ετών)

στην αρχή της μελέτης. Μετά από 25

χρόνια, έγινε αξιολόγηση μέσω τεστ

της υγείας του εγκεφάλου τους, σε

σχέση με ώρες που παρακολουθού-

σαν τηλεόραση και ασκούνταν.

Όσοι ήδη από τη νεότητά τους παρα-

κολουθούσαν πάνω από τρεις ώρες

τηλεόραση την ημέρα, είχαν ως μεσή-

λικες γενικά χαμηλότερες επιδόσεις

στα νοητικά-γνωσιακά τεστ (ταχύτη-

τας σκέψης, μνήμης, προσοχής κ.α.),

σε σχέση με όσους έβλεπαν λίγη τη-

λεόραση.

Επίσης όσοι ασκούνταν στο παρελθόν

λιγότερο (συχνά ήσαν οι ίδιοι με αυ-

τούς που έβλεπαν πολλή τηλεόραση),

είχαν χειρότερες επιδόσεις στα τεστ,

σε σχέση με όσους ασκούνταν τα-

κτικά. Αυτοί που συνδύαζαν και τα

δύο - έβλεπαν την περισσότερη τηλε-

όραση και ασκούνταν λιγότερο από

όλους- είχαν διπλάσια πιθανότητα να

εμφανίσουν άσχημες επιδόσεις στα

κατοπινά τεστ.

Δεν είναι ακόμα σαφές στους επιστή-

μονες γιατί η πολλή παρακολούθηση

τηλεόρασης φαίνεται να σχετίζεται με

χειρότερες νοητικές επιδόσεις αργό-

τερα στη ζωή. Μία υπόθεση, σύμφωνα

με τη Χόανγκ, είναι ότι η τηλεόραση

ως δραστηριότητα δεν εξασκεί τον

εγκέφαλο. Μία άλλη ερμηνεία είναι

ότι όσοι βλέπουν πολλή τηλεόραση

και ασκούνται λίγο, ακολουθούν γενι-

κότερα έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής,

κάνοντας π.χ. κακή διατροφή, πράγμα

που επίσης έχει ως συνέπεια την πρό-

ωρη γήρανση του εγκεφάλου.

Προσωπικά πιστεύω ότι η τηλεόραση

βλάπτει με πολλούς τρόπους. Πέραν

της αποβλάκωσης, τρομοκρατώντας,

παραπληροφορώντας και κατευθύ-

νοντας. Ειδικά στις μέρες μας, κατα

κόρoν.                                         nooz.gr

30 χρόνια από την εμφάνιση του AIDS
«μηδενίζουμε… τις νέες μολύνσεις, τους θανάτους, τις διακρίσεις» 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Ένα έργο διαρκείας 2.300 χρόνων!

Πελοπόννησος σημαίνει το νησί του Πέλοπα· στην πραγματικό-

τητα όμως δεν είναι νησί, γιατί ενώνεται με τον Ελλαδικό κορμό

με μια στενή λωρίδα ξηράς, που λέγεται ισθμός.

Ο ισθμός επειδή βρίσκεται κοντά στην πόλη της Κορίνθου ονομά-

στηκε Ισθμός Κορίνθου. Χωρίζει δε δύο θάλασσες·  τον Κορινθιακό

Κόλπο από τον Σαρωνικό Κόλπο. Ενα πλοίο που ήθελε να περάσει

από τη μια θάλασσα στην άλλη έπρεπε να κάνει το γύρο της Πε-

λοποννήσου, δηλαδή άλλα 185 ναυτικά μίλια! Γι’ αυτό οι Κορίνθιοι

σκέφτηκαν και δημιούργησαν έναν δίολκο στον ισθμό, πάνω στον

οποία έσερναν τα πλοία λαμβάνοντας μεγάλο χρηματικό ποσό ως

διόδια!

Ο δίολκος ήταν ένα “πετροστρωμένο”

δρομάκι με πορώδεις κυβόλιθους στον

ισθμό. Πάνω στις πέτρες είχαν τοποθε-

τήσει ξύλινο πάτωμα, στη μέση του

οποίου υπήρχαν αυλακώσεις που πάνω

τους κυλούσαν οι πλατφόρμες, οι

οποίες μετέφεραν τις τριήρεις και άλλα

σκάφη. Οι αυλακώσεις αυτές (λούκια)

ήταν δύο και ονομάζονταν «ολκοί» και

σκοπός τους ήταν να μην εκτροχιάζον-

ται οι πλατφόρμες με τα πλοία, ειδικά

στις στροφές, καθώς η διαδρομή ήταν μεγάλη και ο δρόμος ελισ-

σόταν ανάμεσα από λόφους. Απο τα αυλάκια πήρε και το όνομα

Δίολκος.

Στην μια άκρη του δίολκου υπήρχε ειδική σκάλα, στην οποία ανέ-

βαινε το πλοίο, αφού πρώτα το άδειαζαν από εμπορεύματα και από

κάθε τι που μπορούσε να αφαιρεθεί για να γίνει πιο ελαφρό. Οι

δούλοι άλοιφαν τα ξύλα με λίπος και αφού έδεναν το πλοίο με

χοντρά σχοινιά το έσερναν μέχρι την άλλη άκρη, όπου το ξανα-

φόρτωναν και αφού πλήρωνε αναχωρούσε.

Οι πλοιοκτήτες συνήθιζαν να κάνουν ακριβά δώρα στους ιερείς της

Κορίνθου για να έχουν καλό ταξίδι.

Πρώτος ο Τύραννος της Κορίνθου, Περίανδρος το 602 π.Χ. σκέ-

φτηκε να ανοίξει κανάλι στον Ισθμό για να περνάνε τα πλοία. Η

δυσκολία όμως της κατασκευής ήταν τεράστια και δικαιολογήθηκε

ότι δεν θα κατασκεύαζε τη διώρυγα, για να μη θυμώσει ο Δίας. Η

αλήθεια όμως ήταν ότι δεν ήθελαν οι ιερείς, γιατί θα έχαναν τα

πλούσια δώρα των πλοιοκτητών και εμπόρων!

Το 307 π.Χ. προσπάθησε να το υλοποιήσει ο Δημήτριος ο Πολιορ-

κητής, χωρίς όμως επιτυχία. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και με-

ταγενέστερα από τον Ιούλιο Καίσαρα, τον Καλιγούλα.  

Το 66 μ.Χ. ο Νέρων, που είχε πάει στην Κόρινθο για να παρακο-

λουθήσει κάποιους αγώνες, θέλησε να κατασκευάσει τη διώρυγα

και έκανε ο ίδιος την έναρξη των εργασιών σκάβοντας με μια

χρυσή αξίνα. (έρχεται όπως βλέπετε από πολύ παλιά το ...χρυσό

μυστρί). 

Μετά τη δολοφονία του Νέρωνα, το έργο σταμάτησε. Το συνέχισε

μετέπειτα ο Ηρώδης ο Αττικός, αλλά και πάλι δεν προχώρησε ώστε

να ολοκληρωθεί.  

Το 1880, όταν Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ήταν ο Χαρίλαος Τρι-

κούπης, ο οποίος πίστευε ότι με σπουδαία έργα η Ελλάδα θα προ-

όδευε, ξεκίνησε το έργο της διώρυγας με τη μελέτη του Ελληνα

μηχανικού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη. Το έργο όμως και πάλι στα-

μάτησε, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Έτσι ολοκληρώθηκε από την

εταιρεία του Ανδρέα Συγγρού, το 1893.

Η διώρυγα έχει μήκος 6.346 μ., πλάτος 24,6 μέτρα και βάθος 7,50 - 8

μέτρα. Στις 25 Ιουλίου 2015  έκλεισε τα 120 χρόνια κατασκευής της!

Η σκέψη του Χαρίλαου Τρικούπη αποδείχθηκε σωστή, σχετικά με τα

μεγάλα έργα, τα οποία θα έδιναν άνεση και πρόοδο στους Ελληνες!

Μια βραβευμένη ταινία animation αναπαριστά με μοναδικό τρόπο

το εξαιρετικό μνημείο τεχνικού πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας

στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://tvxs.gr/webtv/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%8

2/%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-

%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με μεγάλη καθυστέρηση προχωράει

το θέμα της διαχείρισης απορριμμά-

των, καθώς και εκείνο της ανακύκλω-

σης στο δήμο μας. Όμως, η αύξηση

του ειδικού τέλους ταφής απορριμά-

των, δεν θα περιμένει. Σχεδόν θα δι-

πλασιαστεί το 2016, από τα 45 στα

80€/τόνο, και πρόκειται να φτάσει τα

105€/τόνο το 2021 (χωρίς να συνυ-

πολογίζονται τα αναπόφευκτα και

αναμενόμενα πρόστιμα από την Ευ-

ρωπαϊκή Eνωση για τη μη επίτευξη

των ετήσιων στόχων απομείωσης των

σύμμικτων απορρίμματων). Τέλος

που θα μετακυληθεί κατευθείαν

στους δημότες. Άμεσης προτεραιότη-

τας είναι η εφαρμογή από τον ίδιο το

Δήμο πρακτικών ανακύκλωσης σε ότι

αφορά πρώτα και κύρια τα απορρίμ-

ματα που δημιουργούνται από τις

υπηρεσίες του (κλαδέματα, χαρτί

κλπ), γεγονός που θα μειώσει σημαν-

τικά τα σκουπίδια που στέλνονται

ανεπεξέργαστα για ταφή στη Φυλή,

αλλά θα δώσει και το “καλό παρά-

δειγμα” στους δημότες για την

ανάγκη ολοκληρωμένης ανακύκλω-

σης. 

Η καθυστέρηση που θα μας φέρει

προ τετελεσμένου δεν συνιστά

απλά ολιγωρία. Συναρτάται άμεσα

με τις φαραωνικές βλέψεις για ερ-

γοστάσιο καύσης, με πιθανή χωρο-

θέτηση στα όρια του δήμου μας. Μια

τέτοια εγκατάσταση, θα φέρει βαρύ

περιβαλλοντικό φορτίο ενώ απαγο-

ρεύεται η χωροθέτησή της. Συναρ-

τάται επίσης και με τις επαφές

Πατούλη με Γερμανούς επιχειρημα-

τίες και την συνεχή και επίμονη απο-

στολή εντύπων – ερωτηματολογίων

με σκοπό την καταγραφή επενδυτι-

κών ευκαιριών για υποψήφιους

επενδυτές στο θέμα της διαχείρισης

απορριμάτων - και όχι μόνο -επενδυ-

τικές ευκαιρίες τις οποίες αποδέχε-

ται και προωθεί ο Δήμαρχός μας.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Μια “μικρή” διαφοροποίηση στους

συντελεστών επιβολής Δημοτικών

τελών και φωτισμού, επιχειρήθηκε

από τον Δήμαρχό μας για τους στε-

γασμένους (επαγγελματικούς) χώ-

ρους γενικής χρήσης ΑΝΩ των 6.000

τ.μ. Στην απόφαση Δημοτικών τελών

και φωτισμού του 2015 προβλεπόταν

στη Βουλιαγμένη τα καταστήματα 1-

6.000 τ.μ. να πληρώσουν 5,87€/τ.μ.,

ενώ για τους αντίστοιχους χώρους

άνω των 6.000 τ.μ. προβλεπόταν να

πληρώσουν 3,10€/τ.μ..

Με απόφαση της Οικονομικής επιτρο-

πής του Δήμου και εισήγηση του Δη-

μάρχου προτάθηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο η ψήφιση των Δημοτικών

τελών για το 2016 με την διαβεβαίωση

ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις

από την απόφαση για το 2015. Όμως

στην κατηγορία που περιλαμβάνει με-

γάλες επιχειρηματικές μονάδες π.χ.

Τον “Αστέρα Βουλιαγμένης”, στο

προς ψήφιση κείμενο περιελάμβανε

μείωση στα 2,94 €/τ.μ.

Πόσα είναι άραγε τα ακίνητα στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης

που ξεπερνούν τα 6.000 τ.μ. και σε

ποιους “αναξιοπαθούντες” ανήκουν;

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ
ΜΙΚΡΑ και ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β.

Την ώρα που Οργανισμός της ΕΛ.ΑΣ

προσπαθεί μέσω των συγχωνεύσεων

Αστυνομικών Υπηρεσιών, να εξοικονο-

μήσει δυνάμεις σε έμψυχο δυναμικό,

αυτές καθημερινά κατακρεουργούνται

στο βωμό των πάρεργων, που την

έχουν «κατακλύσει», σε βάρος της

προσφοράς ποιοτικής αστυνόμευσης

στον πολίτη και βεβαίως, σε βάρος

των εργασιακών δικαιωμάτων του

προσωπικού, που αγκομαχά από τον

«άτσαλο» προγραμματισμό του ωρα-

ρίου εργασίας του.

Με πρόχειρους υπολογισμούς μέχρι

και σήμερα έχουν απαιτηθεί 1240 ημέ-

ρες, για στατική φύλαξη κατασχεμέ-

νων μηχανημάτων έργων (συνεπεία

σχηματισθείσας δικογραφίας) σε πε-

ριοχή του Μαρκοπούλου Αττικής, συ-

νεχόμενα και αδιάλειπτα (έναρξη

φύλαξης από 3/7/2012) ήτοι 3720

8ωρα, που καλύφθηκαν από αστυνομι-

κούς του ΑΤ Μαρκοπούλου, αλλά και

των όμορων Αστυνομικών Τμημάτων.

Σχεδόν 4000 Αστυνομικοί, αυτά τα 3

χρονια και 6 μηνες, θα μπορούσαν να

αστυνομεύσουν καλύτερα την πε-

ριοχή, θα πρόσφεραν ποιοτική υπηρε-

σία στον πολίτη, θα ενεργούσαν

καθημερινή εποχουμένη περιπολία,

αλλά και βεβαίως θα κάλυπταν σημαν-

τικό μέρος των Υπηρεσιακών «κενών»

με συνέπεια, την εύρυθμη λειτουργία

της Υπηρεσίας, που θα είχε ως άμεσο

αποτέλεσμα, τον ομαλό και ανθρώ-

πινο προγραμματισμό, του ωραρίου

εργασίας των συναδέλφων μας.

Αντ’ αυτού όμως δυστυχώς οι αστυνο-

μικές δυνάμεις της περιοχής αλώθη-

καν  σε καθήκοντα αλλότρια της

αποστολής τους αποροφουμενες από

την τεράστια χοάνη των πάρεργων

που κατακλύζει τον οργανισμό μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

στα πλαίσια των καθηκόντων μου, που

απορρέουν από τις υποχρεώσεις μου,

ως αιρετού εκπροσώπου των συνα-

δέλφων μου, μετέβην σήμερα τις

πρωινές ώρες στον Προϊστάμενο της

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Ει-

σαγγελέα κ.κ. ΖΑΓΟΡΑΙΟ ΗΛΙΑ προ-

κειμένου, να τον ενημερώσω σχετικά

με την δημιουργηθεισα κατάσταση,

από την ανάθεση φύλαξης στην

ΕΛ.ΑΣ των κατασχεμένων μηχανημά-

των έργων συγκεκριμένης ιδιωτικής

επιχείρησης, που εδρεύει στο Μαρκό-

πουλο -Αττικής, αιτούμενος παράλ-

ληλα την ανάληψη πρωτοβουλιών, για

την επίσπευση των διαδικασιών και

αποδέσμευση των αστυνομικών δυνά-

μεων.

Ομολογουμένως η ανταπόκριση του

κ.κ Εισαγγελέα ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ Ηλία,

ήταν άμεση προκειμένου να διευθετη-

θεί μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας

το παραπάνω ζήτημα, που αποτελεί

πληγή για τα Αστυνομικά Τμήματα της

Νοτιοανατολικής Αττικής, που έχουν

εξαντλήσει κάθε απόθεμα δύναμης

τους.

Με εκτίμηση 

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΝ.Α.Σ.Α

Η ΕΛ.ΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΡΓΩΝ...
Φυλάσσονται κατασχεμένα μηχανήματα 

από εκατοντάδες  Αστυνομικούς, όταν οι πολίτες μένουν αφύλακτοι!!
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Σημαντική η πρόοδος  στον τομέα υποδομών του Δήμου Σαρωνικού

Απολογισμός του Δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη
Έχοντας συμπληρωθεί ένας χρόνος διοί-

κησης από την ανάληψη καθηκόντων της

νέας δημοτικής αρχής Σαρωνικού, με δή-

μαρχο τον Γιώργο Σωφρόνη πραγματοποι-

ήθηκε ο απολογισμός του πρώτου χρόνου

διοίκησης, με παρουσίαση όλων των

έργων, των δράσεων και των ενεργειών

που υλοποιήθηκαν μέχρι τον Νοέμβριο του

2015. 

Η εκδήλωση εξελίχθηκε την Κυριακή 29

Νοεμβρίου στην Παλαιά Φώκαια και ήταν

εντυπωσιακή η συμμετοχή των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος, Γιώργος Σωφρόνης μίλησε

αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όλα

όσα έχουν γίνει, για όσα έχουν ξεκινήσει

και ακολουθούν τροχιά υλοποίησης. Δεν

παρέλειψε όμως να εκφράσει την κάποια

απογοήτευσή του, γιατί είχε βάλει μεγαλύ-

τερους στόχους (όπως είπε) αλλά  αστάθ-

μητοι οικονομικοί και κοινωνικοί

παράγοντες αποτέλεσαν τροχοπέδη. 

Ιδιαίτερα τόνισε ο Δήμαρχος, το βαθμό αν-

ταπόκρισης και ανθρωπιάς των συμπολι-

τών, σημειώνοντας: «Σε αυτό το δύσκολο

ταξίδι, με άγνωστο προορισμό δεν είμαστε

μόνοι μας. Έχουμε συνοδοιπόρους όλους

εσάς,  που ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημα

για εθελοντική προσφορά, σε κάθε έκ-

κληση για βοήθεια, σε όλους εσάς που

παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες

δεν χάνεται την ανθρωπιά σας, δεν σταμα-

τάτε λεπτό να πράττετε για το κοινό συμ-

φέρον».

Στη συνέχεια, αναλύθηκε η στρατηγική

που ακολουθήθηκε, δίνοντας ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στον άνθρωπο και την αντιμετώ-

πιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το

Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Πρόγραμμα

Επισιτιστικής Βοήθειας, η δωρεάν δια-

νομή προϊόντων, η εφαρμογή κοινωνικού

τιμολογίου είναι μερικές από τις ενέργειες

για την ανακούφιση των συνδημοτών που

τους χτύπησε η οικονομική κρίση... 

Ο Δήμος Σαρωνικού ξεκίνησε εγκαίρως

την κοινωνική υποστήριξη δημοτών σε όλα

τα επίπεδα (υγείας, μαθητών, τρίτης ηλι-

κίας) πραγματοποιώντας σειρά παροχών.

Έτσι ιδρύθηκαν 2 νέα ΚΑΠΗ στη Σαρωνίδα

και τον Κουβαρά, διευρύνθηκε το ωράριο

λειτουργίας του ΚΕΠ Αναβύσσου μέχρι το

απόγευμα, ώστε μαζί και με το ΚΕΠ Καλυ-

βίων να εξυπηρετούν το δυνατόν περισσό-

τερους κατοίκους. 

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στον

τομέα των υποδομών. Έχει ξεκινήσει ήδη

η κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού

Κουβαρά, έργου προϋπολογισμού 2εκ.

ευρώ, το οποίο κινδύνευε να απενταχθεί

εξαιτίας αέναων δικαστικών διαμαχών και

γραφειοκρατικών προβλημάτων. Με συν-

τονισμένες προσπάθειες και επιμονή επε-

τεύχθη η έναρξη του έργου. 

Στο Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πό-

λεως Καλυβίων έχει ξεκινήσει η διαμόρ-

φωση κοινόχρηστου χώρου,

προϋπολογισμός 97.900€, κατασκευάζε-

ται γήπεδο Basket, πλατεία και παιδική

χαρά. Με αρκετά γρήγορους ρυθμούς προ-

χωρά και το αντιπλημμυρικό έργο της Ανα-

βύσσου. Η ακριβής φάση των σχεδίων

πόλεως, η ολοκλήρωση των οποίων είναι

απαραίτητη για την ανάπτυξη του Δήμου,

παρουσιάστηκε επίσης αναλυτικά. Το έργο

βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Αλιευ-

τικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας, ξε-

κινά εντός των ημερών, μετά την

τροποποίηση της αρχικής μελέτης και τη

σύμφωνη γνώμη της Εφορίας Ενάλιων Αρ-

χαιοτήτων να ξεκινήσουν οι εργασίες στο

ανατολικό τμήμα του λιμένα. 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεάν μαθή-

ματα θεατρικής αγωγής για παιδιά και ενή-

λικες, εκμάθηση μουσικών οργάνων και

παραδοσιακών χορών αλλά και δράσεις

της βιβλιοθήκης σε όλες τις δημοτικές ενό-

τητες, προσφέρουν διεξόδους και δυνατό-

τητες δημιουργικής απασχόλησης και

καλλιέργειας ιδιαίτερων ταλέντων σε

όλους. Ενίσχυση των αθλητικών σωμα-

τείων και συντήρηση των αθλητικών υπο-

δομών καθώς κι εκείνων των σχολικών κτι-

ρίων, των βρεφονηπιακών σταθμών και

των προαύλιων χώρων αποτελούν επίσης

μέρος των όσων έγιναν την περίοδο 2014-

2015. 

«Μέσα στον πρώτο αυτό χρόνο, καταφέ-

ραμε να επιτύχουμε το 30% περίπου του

πενταετούς προγράμματος, που σας εί-

χαμε παρουσιάσει προεκλογικά. Συνολικά

έχουμε δρομολογήσει το 50% των προ-

εκλογικών μας δεσμεύσεων. Σε όλη αυτή

την προσπάθεια, στις επιτυχίες, στις δυ-

σκολίες, στις χαρές είμαστε όλοι μαζί.

Είστε εσείς οι κάτοικοι και οι δημότες Σα-

ρωνικού και όλοι εμείς, τους οποίους επι-

λέξατε να σας εκπροσωπήσουμε», τόνισε

κλείνοντας τον απολογισμό ο Δήμαρχος

Γιώργος Σωφρόνης. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρ-

χος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο

Βουλευτής Αττικής Βασίλης Οικονόμου,

όλοι οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβου-

λοι, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτή-

των, οι Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου

Σαρωνικού, εκπρόσωποι Συλλόγων του

Δήμου και φυσικά πλήθος δημοτών. 
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Ευρεία σύσκεψη με θέμα την αποχέ-

τευση ακαθάρτων στην Αττική πραγμα-

τοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης μετά από πρό-

σκληση του Υπουργού Παναγιώτη

Κουρουμπλή. 

Στη σύσκεψη, αρχικά συζητήθηκαν τα

προβλήματα της Δυτικής Αττικής, όπου

ο Αντιπεριφερειάρχης Ι. Βασιλείου και

οι εκπρόσωποι των δήμων (η Δήμαρχος

Μάνδρας Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη,

ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσου-

καλάς, και εκπρόσωπος του Δήμου

Ασπροπύργου) μίλησαν για τη μέχρι

σήμερα πρόοδο των αποχετευτικών

έργων στην περιοχή, αλλά και για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέχρι

την ολοκλήρωση αυτών. 

Για την Ανατολική Αττική συμμετείχαν

εκτός από τον  Αντιπεριφερειάρχη Πέ-

τρου Φιλίππου, οι δήμαρχοι Κορωπίου

Δημήτρης Κιούσης, Ραφήνας – Πικερ-

μίου Βασίλης Πιστικίδης, Σπάτων – Αρ-

τέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Μαραθώνα

Ηλίας Ψηνάκης και ο Αντιδήμαρχος Τε-

χνικών Έργων Δήμου Μαρκοπούλου

Γιώργος Καβασακάλης.

Ο Πέτρος Φιλίππου έκανε λεπτομερή

αναφορά γιά κάθε δήμο αναλυτικά για

την κατάσταση που επικρατεί, τονίζον-

τας μεταξύ άλλων: 

― Αποχετευτικό Μαρκοπούλου – Κα-
λυβίων – Κουβαρά: έχει ήδη ολοκληρω-

θεί από το 2013 η Μονάδα Βιολογικού

Καθαρισμού στο Μαρκόπουλο, η οποία

λειτουργεί και αναμένονται να γίνουν

οι απαιτούμενες συνδέσεις για να τεθεί

σε πλήρη λειτουργία το έργο. Παράλ-

ληλα, πρόσφατα η Περιφέρεια Αττικής

ενέταξε στο πρόγραμμα εκτελεστέων

έργων και την αποχέτευση του Πόρτο

Ράφτη (προϋπολογισμός έργου 28

εκατ. ευρώ) και έχουν ξεκινήσει οι δια-

δικασίες δημοπράτησης του έργου. 

― Δήμοι Παλλήνης και Σαρωνικού:
Στο Δήμο Παλλήνης περιλαμβάνεται

και ο Γέρακας.

― Στο Δήμο Σαρωνικού που περιλαμ-

βάνει το παραλιακό μέτωπο: Παλαιά

Φώκαια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Λαγο-

νήσι και Αγία Μαρίνα Κορωπίου), υπάρ-

χουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες (σε

συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ), οι οποίες

από το 2012 έχουν ενταχθεί για χρημα-

τοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) με αποδέκτη

των λυμάτων την Ψυττάλεια. Το έργο

δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα γιατί

δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από τα αρ-

μόδια υπουργεία. 

Δήμοι Κορωπίου και Παιανίας: το (123

εκατ. Ευρώ) έχει ξεκινήσει από το 2014

και έχει προχωρήσει σε ποσοστό μεγα-

λύτερο του 50%. Αναμένεται δε (αν

δεν υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις

λόγω ευρημάτων από την Αρχαιολο-

γική Υπηρεσία ή οικονομικών προβλη-

μάτων)  να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το

τέλος του 2016.

― Δήμοι Σπάτων – Αρτέμιδας και Ρα-
φήνας – Πικερμίου: υπάρχει χωροθέ-

τηση για κατασκευή ΚΕΛ στη θέση

Πλατύ Χωράφι, αλλά υπάρχει αντί-

δραση από την πλευρά των κατοίκων.

Από τους δύο δήμους έχει γίνει πρό-

ταση για σύνδεση με το ΚΕΛ της Ψυτ-

τάλειας, αλλά δεν έχει δοθεί θετική

απάντηση – έγκριση του αιτήματος

ούτε από την ΕΥΔΑΠ ούτε από τα αρ-

μόδια υπουργεία. Επιπλέον, αξίζει να

επισημανθεί ότι έχει γίνει και αντιπρό-

ταση χωροθέτησης του ΚΕΛ στη ζώνη

του Αεροδρομίου. 

― Δήμος Μαραθώνα: έχουν ολοκλη-

ρωθεί οι διαδικασίες της ανάθεσης της

μελέτης που χρηματοδοτείται από την

Περιφέρεια Αττικής – αφού πρώτα λύ-

θηκε με κοινωνική συναίνεση το ζήτημα

του χώρου εγκατάστασης του ΚΕΛ -

και αναμένεται να είναι έτοιμη το 2016.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ανα-

μένεται να ξεκινήσει το έργο. 

Μετά την εκτενή παρουσίαση της προ-

όδου των έργων αλλά και των προβλη-

μάτων που υπάρχουν για την ολοκλή-

ρωσή τους, η συζήτηση επικεντρώθηκε

στο ζήτημα των προστίμων που έχουν

επιβληθεί τόσο για τα λύματα του

ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ όσο για τα λύματα

δήμων της Ανατολικής Αττικής και ζη-

τήθηκε από τον Υπουργό να δοθούν

άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για

την πρόοδο των έργων αποχέτευσης

προκειμένου να μπορέσει να αντικρου-

στεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-

στηρίου για την επιβολή των

προστίμων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από

το Υπουργείο Εσωτερικών ο Γενικός

Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης

Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος και

υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωπος

του Υπουργείου Εξωτερικών και εκ μέ-

ρους της ΕΥΔΑΠ ο Γενικός Διευθυντής

Ανάπτυξης & Παραγωγής Έργων

Κων/νος Βουγιουκλάκης

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθε-

νοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Περιφέρεια και Υπουργείο συζητούν για τα λύματα στην Ανατ. Αττική
εν όψει των προστίμων από Ε.Ε. 

Στόχος να αντικρουστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για επιβολή προστίμων
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«Αὖθις δέ οἱ µέν καί παρά δύναµιν τολµηταί καί
παρά γνώµην κινδυνευταί καί ἐν τοῖς δεινοῖς
εὐέλπιδες» Α,70

(Οι Αθηναίοι είναι τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους,

ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και αισιόδοξοι στις δυσκο-

λίες)

«Πολύ διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου,
κράτιστον δέ εἶναι ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παι-
δεύεται» Α,84

«Οἱ καιροί οὐ μενετοί» Α,142

«Ἆθλα γάρ οἷς κεῖται Ἀρετῆς μέγιστα, τοῖσδε καί
ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσι» Β, 46

(= στις πόλεις που βραβεύεται η αρετή [αριστεία] σ’

αυτές αναδεικνύονται πολίτες και άνδρες άριστοι)

«αἴσχιον δέ ἔχοντας ἀφαιρεθῆναι ἤ κτωμένους ἀτυ-
χήσαι» Β, 62

(= είναι μεγαλύτερη ντροπή να χάσει κανείς κάτι απ’

αυτά που κατέχει από το να αποτύχει να τα αποκτήσει)

«Φόβος γάρ μνήμην ἐκπλήσσει, τέχνη δέ ἄνευ ἀλκῆς
οὐδέν ὠφελεῖ» Β, 87

(= γιατί ο φόβος παραλύει /σμπαραλιάζει τη μνήμη και η

τέχνη χωρίς τη σωματική ρώμη δεν ωφελεί)

«αἴτιοι δ᾽ὑµεῖς κακῶς ἀγωνοθετοῦντες, οἵτινες
εἰώθατε θεαταί µέν τῶν λόγων γίγνεσθαι, ἀκρο-
αταί δέ τῶν ἔργων» Γ, 38

(= γι’ αυτά όμως ευθύνεστε εσείς που καθιερώνετε τέ-

τοιες επιδείξεις, συνηθίζετε να βλέπετε τα λόγια των

ρητόρων και να ακούτε τα έργα που πραγματικά γίνον-

ται)

«Οὐ τοῖς ἄρχειν βουλοµένοις µέµφοµαι ἀλλά
τοῖς ὑπακούειν ἑτοιµοτέροις οὖσιν· πέφυκε γάρ
τό ἀνθρώπειον διά παντός ἄρχειν µέν τοῦ
εἴκοντος, φυλάσσεσθαι δέ τό ἐπιόν» Δ, 61

[= και δεν κατηγορώ αυτούς που επιθυμούν να άρχουν,

αλλά εκείνους που είναι περισσότερο  έτοιμοι να υπο-

δουλωθούν (παρά να αντισταθούν)· γιατί είναι στη φύση

του ανθρώπου να άρχει σε ανθρώπους που υποχωρούν

και να αντιστέκεται σε ανθρώπους που έρχονται εναν-

τίον του].

«ἐπιθυµίᾳ µέν ἐλάχιστα κατορθοῦται, προνοίᾳ
δέ πλεῖστα» ΣΤ, 13

(= με την απλή επιθυμία ελάχιστα κατορθώνονται. Με

την προνοητικότητα όμως πετυχαίνονται τα περισσό-

τερα).

Επιλογή παραθεμάτων από 

την ιστορία του Θουκυδίδη, που 

αναφέρονται στην εκτέλεση 

«των δεόντων»

1. «ὡς δ᾽ἄν ἐδόκουν ἐµοί ἕκαστοι περί τῶν αἰεί
παρόντων τά δέοντα µάλιστ᾽εἰπεῖν, ἐχοµένῳ
ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυµπάσης γνώµης τῶν
ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται» Α, 22

(= έτσι έγραψα τους λόγους (δημηγορίες), όπως όμως

νόμιζα πως ο καθένας τους θα μιλούσε προσφορότερα

για τα κάθε φορά επίκαιρα ζητήματα, μένοντας όσο το

δυνατόν πιο κοντά στη γενική ιδέα του πραγματικώς ει-

πωμένου).

2. «Καί ταῦτα µετά πόνων πάντα καί κινδύνων
δ᾽ὅλου τοῦ αἰῶνος µοχθοῦσι, καί ἀπολαύουσιν
ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διά τό αἰεί κτᾶσθαι
καί µήτε ἑορτήν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἤ τό τά δέοντα
πρᾶξαι, ξυµφοράν τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν
ἀπράγµονα ἤ ἀσχολίαν ἐπίπονον· ὥστε εἴ τις
αὐτούς ξυνελών φαίη πεφυκέναι ἐπί τῷ µήτε
αὐτούς ἔχειν ἡσυχίαν µήτε τούς ἄλλους ἀνθρώ-
πους ἐᾶν, ὀρθῶς ἄν εἴποι». Α, 70

(= Και όλα αυτά με κόπους και κινδύνους τα μοχθούν σ’

όλη τους τη ζωή, και πολύ λίγο χαίρονται/απολαμβά-

νουν όσα έχουν, γιατί πάντα προσπαθούν ν’ αποχτούν

και άλλα, και δεν θεωρούν άλλο τίποτε για γιορτή παρά

να κάνουν ό,τι πρέπει [το καθήκον τους] και ως συμ-

φορά περισσότερο θεωρούν την αμέριμνη ησυχία/απρα-

ξία παρά την επίπονη δράση. Ώστε αν κανείς με δυο

λόγια ισχυριζόταν ότι αυτοί είναι γεννημένοι και οι ίδιοι

να μην ησυχάζουν και τους άλλους να μην αφήνουν

ήσυχους, την αλήθεια θα έλεγε».

3. «Καί τό ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως μέν δυνάμει, μελέτης
δέ βραχύτητι κράτιστος δή οὗτος αὐτοσχεδιάζειν τά
δέοντα ἐγένετο». Α, 138

(= με μια λέξη, ο άνθρωπος αυτός [Θεμιστοκλής] με τη

μεγάλη φυσική του ικανότητα και με ελάχιστη μελέτη,

ήταν ο ικανότερος απ’ όλους στο να εξευρίσκει / επινοεί

εκ του προχείρου τι έπρεπε να γίνει σε κάθε ζήτημα)

4. «ἐνθυμουμένους ὅτι τολμῶντες καί γιγνώσκοντες τά

δέοντα καί ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες αὐτά

ἐκτήσαντο καί ὁπότε καί πεῖρᾳ του σφαλεῖεν, οὔκουν καί

τήν πόλιν γε τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν,

κάλλιστον δέ ἔρανον αὐτῇ προϊέµενοι». Β,43

(= να σκεφτείτε [ότι όλα αυτά τα απέκτησαν /άντρες

τολμηροί (οι Αθηναίοι) οι οποίοι γνώριζαν τι έπρεπε να

πράξουν και κατά την ώρα του κινδύνου παρακινούνταν

από υψηλό αίσθημα τιμής/αξιοπρέπειας και οι οποίοι, αν

ποτέ ήθελαν αποτύχει σε κάποια επιχείρηση, έκριναν

αποφασιστικώς, ότι η πατρίδα τους τουλάχιστον δεν

έπρεπε να στερηθεί της ανδρείας τους, και πρόσφεραν

τη ζωή τους ως τον ενδοξότερον έρανον υπέρ αυτής).

5. «Καίτοι ἐμοί τοιούτῳ ἀνδρί ὀργίζεσθε ὅς οὐδενός
ἥσσων οἴομαι εἶναι γνῶναί τε τά δέντα καί ἑρμηνεῦσαι
ταῦτα, φιλόπολίς τε καί χρημάτων κρείσσων»

Β,60

(= Κι όμως εγώ, εναντίον του οποίου οργίζεστε είμαι νο-

μίζω άνθρωπος ο οποίος περισσότερο από τον καθένα

σας είμαι σε θέση να σχηματίζω ορθή γνώμη για το τί

πρέπει να γίνει κάθε φορά και να εξηγώ τους λόγους

για τους οποίους έχω τη γνώμη αυτή). 

ΣΧΟΛΙΑ:

1. Αφορά στη Μεθοδολογία συγγραφής που ακολού-

θησε ο ιστορικός στην καταγραφή των δημηγοριών

στρατηγών και πολιτικών που ενέταξε στο μνημειώδες

έργο του. Ψυχογραφεί τα πρόσωπα πώς θα μιλούσαν σε

κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία επιλέγοντας πάντοτε τις

σωστές ενέργειες και κάνοντας τους κατάλληλους χει-

ρισμούς/απόπειρες/επιχειρήσεις.

2. Οι Κορίνθιοι στην ομιλία τους στη Σπάρτη, αναλύουν

το χαρακτήρα και τη νοοτροπία των Αθηναίων προσπα-

θώντας να πείσουν τους Λακεδαιμόνιους να επιτεθούν

στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι θεωρούν το καθήκον τους

προς την πατρίδα όχι επιβεβλημένη υποχρέωση, αλλά

ως μία ελεύθερη εορταστική εκδήλωση.

3. Ο Περικλής / Θουκυδίδης εκθειάζει τη μεγάλη προσω-

πικότητα του Θεμιστοκλή με δώδεκα επίθετα υπερθετι-

κού βαθμού δηλώνοντας τις αρετές του και τα προσόντα

του.

4. Απόσπασπα από τον Επιτάφιο του Περικλή, που η φε-

ρόμενη αριστερή κυβέρνηση εξοστράκισε εφέτος από

τα σχολεία (2015-2016), γιατί είχε πολύ πατριωτικές

ιδέες που χαλυβδώνουν το φρόνημα του πολίτη, ενώ

αυτοί τον θέλουν να κάθεται φρόνιμα, ήτοι υπήκοο

(υπάκουο πελάτη).

5. Ο Ιστορικός Θουκυδίδης παρουσιάζει το πορτραίτο

του ικανού ηγέτη ως πρότυπο, ποιες αρετές πρέπει να

διαθέτει για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας

του.  Διοικητική ικανότητα, λήψη σωστών αποφάσεων,

αποφασιστικότητα. Υπάρχει σήμερα κάποιος ηγέτης που

να διαθέτει αυτά τα προσόντα του Περικλή; Δεν πι-

στεύω, θα τον μαθαίναμε αν υπήρχε.

Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος 

2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Θουκυδιδείας Ἱστορίας  ἄρχεσθαι 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ
(460 - 395)

Διαχρονικά µαθήµατα - διδάγµατα 
Ηθικοπολιτικής «Δεοντολογίας» και 

διαχείρισης κρίσεων από τον «ἐς αἰεί»
επίκαιρο Μέγα Ιστορικό ΘΟΥ-ΚΥΔ-ΙΔΗΝ

«Τα Δέοντα του Θουκυδίδου»

ΚΤΗΜΑ ΤΕ ΕΣ ΑΙΕΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΞΥΓΚΕΙΤΑΙ
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Ταξίδι στο χρόνο με τη χορωδία του ΚΑΠΗ Κερατέας
Για άλλη μια χρονιά η χορωδία του

ΚΑΠΗ Κερατέας εντυπωσίασε στην

ετήσια εκδήλωση το Σάββατο 28 Νοεμ-

βρίου 2015 στο χώρο του ΚΑΠΗ. Σε ένα

κλίμα χαράς και θετικής διάθεσης, τα

μέλη της χορωδίας του ΚΑΠΗ, ντυμένα

με κουστούμια εποχής, υπό τη διεύ-

θυνση του μαέστρου κ. Τάσου Λαζάρου

και με φόντο την παλιά Αθήνα, έκαναν

μία από τις πιο επιτυχημένες εμφανί-

σεις τους. 

Να σημειώσουμε ότι η χορωδία για

πρώτη φορά  παρουσίασε τραγούδια

μέσα από έναν θεατρικό τρόπο και έγι-

ναν αλλεπάλληλες πρόβες μέχρι την

εκδήλωση. Σε όλη αυτή την προσπά-

θεια, αμέριστη ήταν η συνδρομή του

Ν.Π.Δ.Δ. Κέφαλος. 

Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Οι χο-

ρωδοί τραγούδησαν παλιές επιτυχίες

διανθίζοντας τες με μουσικά σκετς.  Η

αίθουσα ήταν κατάμεστη από φίλους

και συγγενείς – μικρούς και μεγάλους-

των χορωδών , φτάνοντας συνολικά

πάνω από 300 θεατές. Όσοι βρέθηκαν

στην αίθουσα καταχειροκρότησαν τους

χορωδούς και έφυγαν  ενθουσιασμένοι. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην χο-

ρωδία και το μαέστρο, όχι μόνο για το

θαυμαστό αποτέλεσμα, αλλά και γιατί

απέδειξαν ότι η αγάπη και το μεράκι για

τη μουσική δεν έχουν ηλικία.

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαι-
πωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

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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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ
307/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Καθαριότητας–
Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016
Δήμου Παλλήνης». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται στο σύνολό της την ει-
σήγηση του προέδρου και καθορίζει
τα Τέλη Καθαριότητας– Δημοτικού
Φωτισμού έτους 2016 Δήμου Παλ-
λήνης, ως ακολούθως:
Α).1. Για στεγασμένους χώρους
έως 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται
για κατοικία ή εγκατάσταση νοση-
λευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων
των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.
2. Για στεγασμένους χώρους  άνω
των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται
για κατοικία ή εγκατάσταση νοση-
λευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων
των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου 1,33 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.
3. Για στεγασμένους χώρους έως
150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστή-
ματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχα-
νίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό
μέτρο.
4. Για στεγασμένους χώρους άνω
των  150 τ.μ. άλλης χρήσης (κατα-
στήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιο-
μηχανίες κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι
6.000 τ.μ 4,30 € ανά τετραγωνικό
μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ.
2,58 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
5. Για μη στεγασμένους χώρους
άλλης χρήσης(καταστήματα, βιοτε-
χνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά,
μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδη-
ρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα
πάρκ, αναψυκτήρια, ταπητοκαθαρι-
στήρια, άνθη – φυτά, φυτώρια, εκ-
θέσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.) εμβαδού
μέχρι 6.000 τ.μ 2,15 € ανά τετραγω-
νικό μέτρο και για πέραν των 6.000
τ.μ. 0,645 € ανά τετραγωνικό
μέτρο.
6. Για στεγασμένους χώρους που
χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση
βιομηχανίας παραγωγής μπετόν,
αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κη-
πευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού
μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγω-
νικό μέτρο και για πέραν των 6.000
τ.μ. 3,45 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
7. Για μη στεγασμένους χώρους
που χρησιμοποιούνται για εγκατά-
σταση βιομηχανίας παραγωγής
μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης
μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ
εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά
τετραγωνικό μέτρο και για πέραν
των 6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.
Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή
τέλους καθαριότητας και φωτισμού,
που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η.
για την βεβαίωση και την είσπραξη
του ανωτέρω τέλους, για κατοικίες
και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων
των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλαν-
θρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετρα-
γωνικό μέτρο και για άλλης χρήσης
(καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχα-
νίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό
μέτρο με αναγωγή στην τιμή αυτή
της επιφάνειας των ακινήτων των
άνω κατηγοριών περιπτώσεις
2,4,5,6, και 7. 
Γ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
α) Μείωση κατά ποσοστό 50% στις
ανωτέρω διαμορφούμενες νέες
τιμές για κατοικίες. Ειδικότερα: 
Α1) για πολύτεκνες οικογένειες
(όπως αναγνωρίζονται από το νόμο
και με ετήσιο οικογενειακό  φορο-
λογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά

τις 25.000,00 €) 
Α2) για ΑμεΑ (με ετήσιο οικογενει-
ακό φορολογητέο εισόδημα που
δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €) 
Α3)  για τρίτεκνες  μονογονεϊκές
οικογένειες (οι έχουσες την ιδιό-
τητα πολύτεκνης, σύμφωνα με τις
διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 6
του Ν. 3454/2006 και των παρ. 1 &
2 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008
και με ετήσιο οικογενειακό φορολο-
γητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά
τις 20.000,00 €).
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων
του ατόμου η του συνόλου των
μελών της οικογένειας σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού η/και η τρέχουσα
αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να
μην υπερβαίνει για το οικονομικό
έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδή-
ματος για την λήψη των παροχών.
β) Πλήρη απαλλαγή για :
Β1) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας

80% και άνω, και ετήσιο οικογενει-
ακό  φορολογητέο εισόδημα έως
15.000,00 €, 
Β2) Οικογένειες που έχουν δύο

μέλη ΑμεΑ (με τουλάχιστον 67%
ποσοστό αναπηρίας) και με  ετήσιο
οικογενειακό  φορολογητέο εισό-
δημα έως 20.000,00 €, 
Β3) Πολύτεκνοι με άνω των τριών
ανήλικων παιδιών και με ετήσιο οι-
κογενειακό φορολογητέο  εισό-
δημα έως 15.000,00 € και 
Β4) Άποροι (χωρίς ατομική ιδιοκτη-
σία) και με  ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδημα έως
5.000,00 €.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων
του ατόμου η του συνόλου των
μελών της οικογένειας σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού η/και η τρέχουσα
αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να
μην υπερβαίνει για το οικονομικό
έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδή-
ματος για την λήψη των παροχών.
- Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλ-
λαγής διεύθυνσης είναι υποχρεω-
μένοι να προσέλθουν στο Δήμο για
να το δηλώσουν. Οι απαλλαγές
αυτές ισχύουν ως ένα χρόνο υπό
τον όρο ότι εξακολουθούν να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των
οποίων δόθησαν.                     
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.
………………………………………..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
308/2015-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ
Τ.Α.Π.  ΕΤΟΥΣ 2016». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Μηδενική αύξηση για το έτος 2016,
δηλαδή να ισχύσουν οι ίδιοι συντε-
λεστές ηλεκτροδοτούμενων
χώρων,   όπως αυτοί ορίστηκαν με
την υπ΄αριθμ. 320/2014 απόφαση
δημοτικού συμβουλίου,  
Α) Για τους στεγασμένους χώρους,
ήτοι 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο
φωτιζόμενης επιφάνειας εκ των
οποίων 0,06 θα διατίθεται αποκλει-
στικά για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών των σχολείων.
Για τους μη στεγασμένους χώρους
ήτοι 0,185 € ανά τετραγωνικό
μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας εκ
των οποίων 0,02 θα διατίθεται απο-
κλειστικά για την κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών των σχολείων.
Β)  Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.A.Π.) ήτοι 0,35%ο.
Στην ΔΕΗ να γνωστοποιηθούν οι
κάτωθι συντελεστές :
Α) Συντελεστής φόρου ηλεκτροδο-
τούμενων χώρων για το έτος 2016

σε 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο
φωτιζόμενης επιφάνειας. 
Β) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.Α.Π) 0,35%ο.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
………………………………………

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
309/2015-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Ύδρευσης
έτους 2016, Δήμου Παλλήνης».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
1) Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης, για
το οικονομικό έτος 2016 και εφε-
ξής, σύμφωνα με το ισχύον τιμολό-
γιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π., σε βάρος αυτών
που κάνουν χρήση του δικτύου
ύδρευσης του δήμου ως εξής:
1.α) Τιμολόγιο ύδρευσης – οικιακό
(για τετραμηνιαία κατανάλωση):
――――――――――――――――
κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση 

προηξ. έτους 
――――――――――――――――
0 - 20 0,40 0,40  
21 – 60 0,80 0,80  
61 – 90 1,00 1,00  
91 – 120 1,50 1,50  
121 – 160 2,00 2,00  
161 – 200 2,50 2,50 
201 και άνω 3,20 3,20  

――――――――――――――――
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 13%
1.β) Τιμολόγιο ύδρευσης – επαγ-
γελματικό (για τετραμηνιαία κατα-
νάλωση):
――――――――――――――――
κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση 

προηξ. έτους 
――――――――――――――――
0 - 20 0,40 0,40  
21 – 60 0,80 0,80  
61 – 90 1,00 1,00  
91 – 120 1,50 1,50  
121 – 160 2,00 2,00  
161 – 200 2,50 2,50 
201 – 700 3,20 3,20  

700 και άνω 1,20 1,20
――――――――――――――――
Για ένταξη στην ως άνω κατηγορία
απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμε-
νου με παράλληλη προσκόμιση δι-
καιολογητικών που θα
αποδεικνύουν ότι η χρήση νερού
συνδέεται άμεσα με την επαγγελ-
ματική δραστηριότητα του ενδιαφε-
ρομένου (π.χ. ιατρικές μονάδες,
πλυντήρια αυτοκινήτων, εκπαιδευ-
τήρια, κλπ)  
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 13%
γ) Τιμολόγιο ύδρευσης για Φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, Δημόσια νοσο-
κομεία και Κλινικές (για
τετραμηνιαία κατανάλωση), ανε-
ξαρτήτως κατανάλωσης 0,80 €/κ.μ.
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 13%
Επιπροσθέτως προτείνουμε τα ακό-
λουθα μέτρα για την ελάφρυνση
των ευπαθών και οικονομικά ασθε-
νέστερων ομάδων:
Α) Για πενταμελή οικογένεια (γο-
νείς και τρία παιδιά) ή μονογονεϊ-
κές οικογένειες με τρία παιδιά, η
κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 60
κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζε-
ται με 0,65 €/κ.μ. Για κάθε επιπλέον
του τρίτου τέκνου το όριο των 60
κ.μ. θα προσαυξάνεται κατά 12
κ.μ./τετράμηνο.
Για τις ως άνω περιπτώσεις προκει-
μένου οι δημότες να λάβουν τις ελα-
φρύνσεις των δημοτικών τελών θα
πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι
πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα :
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου
όπου θα αναφέρονται όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που θα πρέ-
πει να έχει συνημμένα. 
2) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος

ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα
γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση,
αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν
αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογί-
σει  την οφειλή , της τελευταίας πεν-
ταετίας με τα ανάλογα πρόστιμα
στον κατά περίπτωση ωφελούμενο.
3) Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας, για καταγραφή
των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε
να μπορούν να γίνονται επαληθεύ-
σεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των
δικαιούχων-ωφελουμένων, αλλά και
χρέωσή τους σε περίπτωση μη τήρη-
σης των υποχρεώσεων τους ή παρα-
πληροφόρησης των υπηρεσιών μας.
4) Πρόσφατο απόκομμα λογαρια-
σμού Ύδρευσης του αιτούντος.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης.
6) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφω-
νητικό μίσθωσης της κατοικίας (όπου
θα φαίνεται το εμβαδόν της κατοι-
κίας). Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύ-
θυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι σε
περίπτωση λύσης της μίσθωσης  δε-
σμεύεται να προσέλθει στην Υπηρε-
σία για να δηλώσει αυτήν,
προκειμένου να γίνει η επαναφορά
στην αρχική χρέωση του ακινήτου.
Εάν αυτό δεν γνωστοποιηθεί στο
Δήμο  θα καταλογιστεί η οφειλή με
τα ανάλογα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη
για το χρονικό διάστημα που κάνει
χρήση του ακινήτου.
Β) Για ΑμΕΑ η κατανάλωση από 21
κ.μ. μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα
υπολογίζεται με 0,65 €/κ.μ.
Για την ως άνω περίπτωση προκειμέ-
νου οι δημότες να λάβουν τις ελα-
φρύνσεις των δημοτικών τελών θα
πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι
πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα :
1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου
όπου θα αναφέρονται όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που θα πρέ-
πει να έχει συνημμένα. 
2) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος
ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα
γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας
(π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση,
αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν
αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογί-
σει  την οφειλή , της τελευταίας πεν-
ταετίας με τα ανάλογα πρόστιμα
στον κατά περίπτωση ωφελούμενο.
3) Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας , για καταγραφή
των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε
να μπορούν να γίνονται επαληθεύ-
σεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των
δικαιούχων-ωφελουμένων, αλλά και
χρέωσή τους σε περίπτωση μη τήρη-
σης των υποχρεώσεων τους ή παρα-
πληροφόρησης των υπηρεσιών μας.
4) Πρόσφατο απόκομμα λογαρια-
σμού Ύδρευσης του αιτούντος.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κα
τάστασης. 
6) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκ-
δοθεί για συνταξιοδότηση λόγω
αναπηρίας ή για οποιοδήποτε λόγο
π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογι-
κές κ.α) / Απόφαση Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας
με ποσοστό αναπηρίας, είτε Από-
φαση συνταξιοδότησης λόγω ανα-
πηρίας, που να αναφέρεται το
ποσοστό συνταξιοδότησης, είτε
αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμο-
δίων οργάνων (Υγειονομικές επιτρο-
πές) που έχουν εκδοθεί πριν τη
λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολου-
θούν να ισχύουν, είτε βεβαίωση απο-
γραφής στα μητρώα της Πρόνοιας
εκδοθείσα από το 2012 και εξής:
Σε κάθε περίπτωση, στο παραπάνω
προσκομιζόμενο έγγραφο θα πρέπει
να αναγράφει ρητά το ποσοστό της
αναπηρίας του αιτούντος η μέλους
της οικογένειας του, το οποίο θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%και
κάτω του 80% και τη χρονική διάρ-
κεια ισχύος του.
7) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφω-
νητικό μίσθωσης της κατοικίας (όπου

θα φαίνεται το εμβαδόν της κατοι-
κίας). Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύ-
θυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι σε
περίπτωση λύσης της μίσθωσης  δε-
σμεύεται να προσέλθει στην Υπηρε-
σία για να δηλώσει αυτήν,
προκειμένου να γίνει η επαναφορά
στην αρχική χρέωση του ακινήτου.
Εάν αυτό δεν γνωστοποιηθεί στο
Δήμο  θα καταλογιστεί η οφειλή με
τα ανάλογα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη
για το χρονικό διάστημα που κάνει
χρήση του ακινήτου.
Για υπέρβαση των άνω τετραμηνι-
αίων οριακών καταναλώσεων δεν θα
εφαρμόζεται η εξαίρεση.
Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλλα-
γής διεύθυνσης είναι υποχρεωμένοι
να προσέλθουν στο Δήμο για να το
δηλώσουν. Οι απαλλαγές αυτές
ισχύουν ως ένα χρόνο υπό τον όρο
ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων δό-
θησαν.                       
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 10, παρ.11 του . 4071/12 (ΦΕΚ
85/11.04.2012 τεύχος Α’)  για την κά-
λυψη μέρους του ελάχιστου κό-
στους λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί
να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και
τους δήμους που παρέχουν τις υπη-
ρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος,
μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ορίζεται πάγιο μηνιαίο τέλος 1,25 €
3. Συντήρηση δικτύου – νέα έργα
15% επί της καθαρής αξίας κατανα-
λώσεως το τετράμηνο. Το προκύ-
πτον ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ
23%
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.  
………………………………………

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
310/2015-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τέλους Δικαιώματος
Ύδρευσης έτους 2016, Δήμου Παλ-
λήνης». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορισμός του τέλους δικαιώμα-
τος Ύδρευσης (τέλη σύνδεσης και
επανασύνδεσης) έτους 2016, στα
ίδια επίπεδα με το έτος 2015, ήτοι
στο ποσό των 500,00 €.
Επιπρόσθετα ορίζεται ταμειακή δι-
ευκόλυνση καταβολής του αντιτί-
μου για πενταμελή οικογένεια
(γονείς και τρία παιδιά) ή μονογο-
νεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά ή
ΑΜΕΑ ή οικονομικά αδυνάτους ως
ακολούθως:
Προκαταβολή: 200,00 ευρώ, συν
τρείς (3) μηνιαίες δόσεις των 100,00
ευρώ σε περίπτωση μη καταβολής
της πρώτης μηνιαίας δόσης θα βε-
βαιώνεται το υπόλοιπο των οφει-
λών.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την
χορήγηση της ως άνω ταμειακής δι-
ευκόλυνσης:
α) Εκκαθαριστικό σημείωμα των
τριών (3) τελευταίων ετών και συγ-
κεκριμένα: -για την πενταμελή οικο-
γένεια(γονείς και τρία παιδιά) με
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
μέχρι 12.000,00€
- μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
παιδιά με ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα μέχρι 12.000,00€
- ΑΜΕΑ με ετήσιο οικογενειακό ει-
σόδημα μέχρι 12.000,00€
• Το συνολικό ύψος των καταθέ-
σεων του ατόμου η του συνόλου
των μελών της οικογένειας σε όλα
τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας
και του εξωτερικού η/και η τρέ-
χουσα αξία μετοχών, ομολόγων
κλπ. να μην υπερβαίνει για το οικο-
νομικό έτος το διπλάσιο του ορίου
εισοδήματος για την λήψη των πα-

ροχών.
β) Δήλωση ακίνητης περιουσίας
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης
δ) Πιστοποιητικό ΑΜΕΑ
Για μετατόπιση – ανύψωση –καταβί-
βαση υδροπαροχής με αίτηση του
υδρολήπτη  και κατασκευή από το
Δήμο, κοστολογείται από την Τε-
χνική Υπηρεσία και χρεώνεται σε
βάρος του, προϋπολογιστικά:
α) Υλικά επί τιμή μονάδος
β) Εργατικά επί ωρομίσθιο εργαζο-
μένων
γ) Αυτοκίνητο για μεταφορά επί κό-
στος διαδρομής
δ) Εκσκαφέας επί ημερομίσθιο του,
συν ημερομίσθιο χειριστή.
3.Επί αίτησης διακοπής 60,00 € για
την αφαίρεση υδρομετρητή και
60,00€ για την επανασύνδεσή του.
4. Άσκοπη μετακίνηση του συνερ-
γείου για έλεγχο υδρομετρητή
25,00 € 

5. Αποκάλυψη φρεατίου 25,00 €.
6. Για την επανασύνδεση υδρομε-
τρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφει-
λών 100,00 €.

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημο-
σιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   
………………………………………...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
311/2015-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Νεκροταφείου
έτους 2016, Δήμου Παλλήνης»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 
Ορίζεται μηδενική αύξηση για τα
προβλεπόμενα  τέλη και δικαιώματα
για το έτος 2016, ήτοι παραμένουν
ως ίσχυαν για το έτος 2015, σύμ-
φωνα με την υπ΄αριθμ.323/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Αναλυτικά ως ακολούθως:

 Α. Άνοιγμα τάφου.
Α.1 Άνοιγμα τάφου τριετούς χρήσης σε
80,00 €
συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα
ταφής. 
Α.2 Άνοιγμα οικογενειακού τάφου σε
170,00 € 
συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα
ταφής

Β. Δικαίωμα ταφής
Β.1 Τριετούς χρήσης σε 260,00 € . Β.2
Ταφής συγγενών σε οικογενειακό
τάφου σε 170,00 €. (Εξαιρουμένου του
άμεσου δικαιούχου) 
Β.3  Φιλοξενία νεκρού σε οικογενειακό
τάφο σε 350,00 €.  
Β.4 Ταφή ανηλίκου μέχρι δύο (2) ετών
ΔΩΡΕΑΝ 

Γ. Εκταφή
Γ.1 Εκταφή από τάφο τριετούς χρήσης
σε 100,00 €. 
Γ.2 Εκταφή από οικογενειακό τάφο σε
150,00 €.  
Γ.3 Ενταφιασμός αδιάλυτων 60,00 €. 

Δ. Παρατάσεις τριετούς χρήσης
Δ.1 Παράταση ταφής 4ου έτους σε 8,00
€ μηνιαίως.
Δ.2 Παράταση ταφής 5ου έτους σε
25,00 € μηνιαίως. 
Δ.3 Παράταση ταφής 6ου έτους σε
70,00 € μηνιαίως.  
Δ.4 Παράταση ταφής 7ου έτους σε
110,00 € μηνιαίως.  
Δ.5 Παράταση ταφής 8ου έτους και άνω
σε 200,00 μηνιαίως.  
Ε. Φύλαξη Οστών
Ε.1 Φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο
σε 25,00 € ετησίως για τα μονά και σε
35,00 € ετησίως για τα διπλά.
Ε.2 Φύλαξη οστών σε οικογενειακό

τάφο σε 80,00 € εφ΄ άπαξ.  
Ε.3 Πώληση Οστεοθυρίδων σε 700,00
€ με δυνατότητα ρύθμισης του ποσού
ως εξής: 200,00 € προκαταβολή  και
τέσσερις διμηνιαίες δόσεις των 125,00
€, 
E.4 Για τις υφιστάμενες μισθωμένες

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
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θυρίδες – πενταετίας δίνεται η δυνα-
τότητα αγοράς με συμψηφισμό του
ποσού που έχει καταβληθεί για τα μι-
σθώματα. 
ΣΤ.1  Καθαριότητα και συντήρηση οι-
κογενειακού μονού τάφου σε 40,00 €
ετησίως.  
ΣΤ.2  Καθαριότητα και συντήρηση δι-
πλού οικογενειακού τάφου σε 80,00 €
ετησίως.  
Ζ.  Χορήγηση οικογενειακού τάφου σε
5.000,00 € εφάπαξ . 
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσι-
εύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4
εδ. α. του Ν. 3463/2006.   
………………………………………

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
312/2015-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί
καθορισμού Τελών Διαφήμισης
έτους 2016, Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία
Παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές,
που ισχύουν για το έτος 2015, όπως
αυτοί ψηφίστηκαν με την
υπ΄αριθμ.324/2014 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα:
Ι. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
(επικολλώμενες,  αναρτώμενες
κ.τ.λ.)
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή
αναρτώνται ή επικολλούνται:
       α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά
ή προσωρινά και κινητά πλαίσια  τα
οποία τοποθετούνται σε πλατείες,
οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και
κοινόχρηστους γενικά χώρους.
       β. Στις περιφράξεις ακαλύπτων
χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκατα-
λελειμμένων οικοδομών με συναί-
νεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του
διαχειριστή αυτών.
       γ. Σε χώρους σταδίων και γηπέ-
δων, που καθορίζονται από τη διοί-
κηση των αντίστοιχων φορέων.
       δ. Μέσα σε καταστήματα, κινη-
ματογράφους, θέατρα και άλλους
δημόσιους χώρους και σε περίπτερα,
στέγαστρα αφετηριών και στάσεων

αναμονής επιβατών λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοινω-
νιών. 
σε 0,50€ /μ2 την εβδομάδα.

ΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β με εφαρμογή διζωνικού συστήμα-
τος το οποίο   έχει ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει τις οδούς  οι
οποίες έχουν το χαρακτήρα εθνικών
και επαρχιακών οδών ή Δημοτικών
οδών μεγάλης κυκλοφορίας καθώς
και εσωτερικά διακεκριμένα κεντρικά
σημεία επιλογής του Δήμου με ει-
δικά διαφημιστικά πλαίσια τοποθετη-
μένα από τον Δήμο.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει του υπόλοι-
πους χώρους και οδούς που βρίσκον-
ται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου. 
Αναλυτικά  το τέλος της κατηγορίας
αυτής να  καθορισθεί  για κάθε ζώνη
ως εξής:
Α. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ Β στην ΖΩΝΗ Α :
Αα) Για τις φωτεινές σε στέγες σε
50,00€/μ2 το έτος.
Αβ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες
σε 20,00€/μ2 το έτος.
Αγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποι-
ουσδήποτε άλλους χώρους σε
25,00€/μ2το έτος.
Β. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Β στην ΖΩΝΗ Β :
Βα) Για τις φωτεινές σε στέγες σε
40,00€/μ2   το έτος. 
Ββ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες
σε 15,00€/μ2 το έτος.
Βγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποι-
ουσδήποτε άλλους χώρους σε 20,00
€/μ2 το έτος.
ΙΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Γ (διαφημίσεις έχουσες σχέση με δη-
μόσια οχήματα). Για διαφημίσεις που
γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηρο-
δρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων και κάθε τύπου
οχήματα δημοσίας χρήσης, ή στην
εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστά-
σεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα.
Για διαφημίσεις της κατηγορίας
αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων, κα-
ταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο
τέλος σε 8,00 €  το έτος.
ΙV. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δ ( ημερολόγια, δώρα, φέιγ βολάν,
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλ-
λητα κ.τ.λ.),  το τέλος διαφήμισης
να ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
τιμολογίου δαπάνης της διαφήμισης. 
Τέλος επισημαίνεται ότι:
- Για όλες τις  διαφημίσεις ορίζεται
ως ελάχιστη διάσταση το  ένα (1) μ2

ανά όψη.
- Στα ανωτέρω τέλη διαφήμισης υπό-
κεινται και οι διαφημιστικές πινακί-
δες που βρίσκονται εντός πρασιάς.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσι-
εύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρ-
θρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006. 

………………………………………...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
313/2015-ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί
καθορισμού τελών κατάληψης κοι-
νόχρηστων χώρων, έτους 2016
Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 
Ορίζονται οι ίδιοι συντελεστές που
ισχύουν για το έτος 2015, και όπως
αυτοί ψηφίστηκαν με την
υπ΄αριθμ.325/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι ως
ακολούθως:
I. Για την χρήση πεζοδρομίων και
πλατειών για εκθέσεις, τραπέζια,
καρέκλες κ.λ.π. με εφαρμογή διζω-
νικού συστήματος, ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει την Πλατεία
Μακεδονίας και τα πεζοδρόμια των
οδών  Θεσσαλονίκης και Ηρώων
Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε. Γέρακα.
Κατάληψη πεζοδρομίων και πλα-
τειών  σε  25,00 € / τ.μ. ετησίως.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει τους κοινό-
χρηστους χώρους, πλατείες  και πε-
ζοδρόμια που βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου (όλες
οι Δ.Ε.) πλην της άνω ζώνης. 
1 .Κατάληψη πεζοδρομίων   σε
10,00 € / τ.μ. ετησίως.
2. Κατάληψη πλατειών  σε  15,00 €
/ τ.μ ετησίως.
ΙΙ. Για κατάληψη ή χρήση πεζοδρο-

μίων ή τμήματος οδών από ανοικο-
δομούντες η χρέωση της κατάλη-
ψης πεζοδρομίου για κάθε φύση
τεχνοοικοδομικών εργασιών επι-
βάλλεται μηνιαίως έστω και αν το
χρονικό διάστημα κατάληψης είναι
μικρότερο του μήνα:
1. Για χρήση χώρου  πεζοδρομίων ή
τμήματος οδών σε χωματόδρομο
σε 3,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
2. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή
τμήματος οδών σε ασφαλτοστρω-
μένη οδό χωρίς κράσπεδα σε
4,00€/ τ.μ.  μηνιαίως.
3. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή
τμήματος οδών σε ασφαλτοστρω-
μένη οδό με κράσπεδα  σε 6,00€/
τ.μ.  μηνιαίως.
4. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή
τμήματος οδών σε ασφαλτοστρω-
μένη οδό με κράσπεδα και περατω-
μένο πεζοδρόμιο σε 8,00€ / τ.μ.
μηνιαίως.
ΙΙΙ. Για την κατάληψη πεζοδρομίου
από περίπτερα ως εξής:
1)  Σε 60,00€ ετησίως ανά τ.μ. για
επιφάνεια μέχρι 2.00 τ.μ. .
2)  Σε 100,00 € ετησίως ανά τ.μ. για
επιφάνεια άνω 2.00 τ.μ. .
IV. Για την κατάληψη πεζοδρομίων
από μικροπωλητές κατά την πε-
ρίοδο εορτών, πανηγύρεων, εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λ.π.
σε 5,00 €/ τ.μ. εφάπαξ.
V. Για την κατάληψη πεζοδρομίων για
τοποθέτηση εμπορευμάτων σε πεζο-
δρόμια σε 10,00 €/ τ.μ. ετησίως.  
VI. Για τη χρήση κοινόχρηστων
χώρων από στάσιμους, υπαίθριους μι-
κροπωλητές σε 20,00 €/τ.μ.  ετησίως.  
VII. Για την τοποθέτηση αυτόματων
πωλητών και σταθερών παιχνιδοκα-
τασκευών  σε 30,00 €/ τ.μ. ετησίως.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 13, παρ.3,
εδάφ. α του Β.Δ.24/9-20/10/58,
όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρα-
κτήρα, απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης
δημοσιεύεται σε περίληψη στο
παρόν  φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ)
Καλύβια, 03-12-2015  |  Αριθμ. Πρωτ.: 670

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ)

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 33/17.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κα-
τασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015 με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30.6.2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
4. Το υπ’ αριθμ. 14616/9.7.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς την
Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. με κάλυψη της δαπάνης από
ιδίους πόρους.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εται-
ρείας Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ), που εδρεύει στα Καλύβια Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ανώνυμη Δημοτική ΥΕ Εργατών Γενικών

Μονομετοχική Δήμος Καθηκόντων
Κατασκευαστική Σαρωνικού (Εργατών 8 μήνες 4

Εταιρεία Σαρωνικού καθαριότητας)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσω-
πικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συντελείται υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής από-
φασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι
συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 «Πα-
ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» επι-
σημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.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 υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού,
Δημαρχείο Αναβύσσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κρήτης, Τ.Κ.19013, Ανάβυσσος Αττικής, υπόψιν κας Μακρο-
δημήτρη Κατερίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2291041220, ΕΣΩΤ. 119). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία 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 κατά-
στημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την πα-
ρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη,  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 ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύν-
δεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φο-
ρέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ  ΑΕ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπ’αριθμόν 33/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου

Κρωπίας επικύρωσε το από 09/11/2014 κωδικοποι-

ημένο καταστατικό του σωματείου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ» με τις τροποποιήσεις επί του αρχικού  από

25/06/1986  τοιούτου στα άρθρα 1,6,7,9,14,17  

Κορωπί  03/12/2015

Η πληρεξούσια δικηγόρος

Καπετανάκου Αρετή 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ

«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών

Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών

και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος

2015-16 σαράντα θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται την μέθοδο της

σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλ-

ληλα με την διαζώσης εκπαίδευση. Η υποβολή των

αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω

της ειδικής φόρμας έως 15.12.2015 στο

http://www.sportmanagement.uop.gr/masters/pmssm. 

Πληροφορίες, στην Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύ-

θυνη Γραμματείας 

τηλέφωνο: 27310-89670, 

email: akourtes@uop.gr 
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Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους,
καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια   2/11/2015
Αριθ. πρωτ. 19245/15
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 – ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες : Δ/νση Περιβ. & Ποι-
ότητας Ζωής
Τηλέφωνο      :  22993/20300-20345
Φαξ                :  22990/48289-48653

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17-7-1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Την υπ' αριθ. 93027/7188/94
(ΦΕΚ 877Β/25-11-1994) απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11748/19-12-

2008 σύμβαση και 18891/14-8-2013
τροποποίησή της για την μελέτη
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση
– Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανι-
κής – Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου
Καλυβίων Θορικού».
δ) Την υπ’ αριθ. 172/5-6-2013 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαρωνικού.
ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29475/31-12-
2013 έγγραφο των μελετητών.
στ) Το Ν.4269/28-6-2014.
ζ) Τις υπ’αριθ. 7/2014 και 8/2015
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου Σαρωνικού.

Κ α λ ο ύ ν τ α ι
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων

της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής
περιοχής της Δ.Κ. Καλυβίων του
δήμου μας, όπως αυτή προσδιορίζε-
ται στα σχετικά σχεδιαγράμματα

κλίμακας 1/1.000 και 1/2.000, να λά-
βουν γνώση της προτεινόμενης πο-
λεοδομικής μελέτης και να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρή-
σεις ή ενστάσεις τους (1η Ανάρ-
τηση Β1 Σταδίου Πολεοδομικής
Μελέτης).
Επίσης να υποβάλλουν τυχόν νέες
δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις
επί των κτηματολογικών στοιχείων.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-
θεί στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε
δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημαρχείο
Σαρωνικού (Καλύβια). Η προθεσμία
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29 &
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
ΠΛΗΡΟΦ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
ΤΗΛ: 213 2030613 - 
Fax : 2132030630
Αγ. Στέφανος  30/11/2015
Αριθ. πρωτ: -    33669  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει  ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό  με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάθεση της «Προμήθειας

υπηρεσίας καθαρισμού υπόγειων
κάδων» του Δήμου Διονύσου με
προϋπολογισμό, 5.904,00 €, συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή στο σύνολο του προϋπολο-
γισμού της υπ’ αριθ. 32/2015
μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις
των Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινο-
τικού Κώδικα), 2286/95 και του Π.Δ.
28/1980
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του συστή-
ματος. Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheues.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 16-12-2015
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα , ενώσεις
προμηθευτών  και συνεταιρισμοί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού της υπηρεσίας εκτός
Φ.Π.Α. ήτοι 96,00€. 
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου από ώρα 09:00 π.μ. έως
15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο
2132030613.

Η Αντιδήμαρχος
Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

ΑΔΑ: 7Π8ΩΩΨΖ-Χ9Δ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα 26-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 52052

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου
Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού
Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δί-
λοφο Βάρης» με προϋπολογισμό
285.000,00 €.
2. 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 Κο Α. Μέμο τηλ.:
2132030465
FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 ,
μέχρι την Πέμπτη 17-12-2015 και
ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρ-
τηθεί στο διαδίκτυο στο site του

δήμου www.vvv.gov.gr, όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλά-
βουν την αναπαραγωγή του τεύ-
χους με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια ή να το λάβουν από το
φωτοτυπείο με επωνυμία FOTO-
COPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούν-
τος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οι-
κονομική Επιτροπή με την υπ’
αριθμό απόφ. 465/2015 και αναρτή-
θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
.ΩΑ11ΩΨΖ-Γ23
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
22-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3669/08
(Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών 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
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγω-
νιζόμενοι 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 Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 4.878,05 €
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟ-
ΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προκαταβολή δε θα χο-
ρηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κερατέα,   23/11/2015
Α.Π. 22238

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιο-
κτησίας και παρατηρήσεων επί των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Μελέτη Κτη-
ματογράφησης, Πολεοδόμησης,
Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’
κατοικίας “Πόρτο Εννέα” (πρώην)
Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας

“Πόρτο Εννέα” του Δήμου Λαυρε-
ωτικής να προσέλθουν στο Δημο-
τικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-
νίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-
φασης δήλωση ιδιοκτησίας και
τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά
το ακίνητο τους,  επί των κτηματο-
λογικών διαγραμμάτων και πινάκων,
τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπό-
δειξη των ιδιοκτητών μετά την επε-
ξεργασία των δηλώσεων
ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν
στην A’ Ανάρτηση, ώστε να λη-

φθούν υπόψη στη διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα)
συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη
του ακινήτου και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κερατέα,   23/11/2015
Α.Π. 22239

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιο-
κτησίας και παρατηρήσεων επί των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Μελέτη Κτη-
ματογράφησης, Πολεοδόμησης,
Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’
κατοικίας “Βρωμοπούσι ή Καλοπή-
γαδο” (πρώην) Δήμου Κερατέας»
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων τηςπεριοχής Β’ κατοικίας

“Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκει-
μένου να υποβάλλουν την προβλε-
πόμενη από της παρ. 1β του άρθρου
2 της υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β
/1994) Υπουργικής Απόφασης δή-
λωση ιδιοκτησίαςκαι τυχόν παρατη-
ρήσεις, όσον αφορά το ακίνητο
τους,  επί των κτηματολογικών δια-
γραμμάτων και πινάκων, τα οποία
συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των
ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία
των δηλώσεων ιδιοκτησίας που
συγκεντρώθηκαν στην Β’ Ανάρ-
τηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη

διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνο-
δεύοντα σε αυτά τοπογραφικά δια-
γράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου
5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανά-
θεση του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Α.Α.
(ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΣ-ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ -
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού
280.000,00€ (με τα απρόβλεπτα,
την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
22 / 12 / 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: α.) Εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες σε επίσημους κατα-

λόγους αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με την τάξη και κατηγορία
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
και γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επι-
χειρήσεις, στις οποίες δεν τηρούν-
ται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
(ΚΑΕ 97620504501). Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 4552,85 € αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 157.471,53 € ,
ΓΕ & ΟΕ 18% 28.344,88€, απρό-
βλεπτα 15% 27.872,46€, αναθεώ-
ρηση 5.453,41 €, απολογιστικά
8.500,00€ και Φ.Π.Α. 52.357,72€. 
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές

δεν επιτρέπονται. 
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε τέσσερεις (4)
μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών. 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
12. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρα-
τήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα  τηλέφωνα 213 2005321, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Θ. Θεοφανόπουλος όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη  17-
12-2015.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 03-12-2015
Αρ. πρωτ.: 38039

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 11η Δεκεμ-
βρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνο-
πτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για
την ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο «Διάφορα υλικά συντήρησης
και επισκευής εγκαταστάσεων του
Δήμου» προϋπολογιζόμενης δαπά-

νης 11.999,90 € συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 23%. Aφορά την προ-
μήθεια που περιλαμβάνει
διακόπτες, ορειχάλκινα ρακόρ,
μούφες, σωλήνες κ.λ.π. συνολικού
αριθμού 3.308 αντικειμένων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους
195,12 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr στο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗ-
ΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψή της θα

αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρ-
μογή Διαύγεια στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 210 6604641 FΑΧ:  210
6604615, αρμόδιος υπάλληλος κ.
Παπαιωάννου Β.).

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος
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ZHTΕΙΤΑΙ προς Ενοικίαση διαμέρισμα 70 έως 80

τ.μ. από Ελληνίδα με εγγυήσεις και για μακροχρό-

νια μίσθωση.

Τηλ. 210 8994.116

Κυρία  Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ. 6938653701.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, στα Βουλευ-

τικά, οικόπεδο ένα στρέμμα εντός σχεδίου και

έτερο συνεχόμενο επίσης ενός στρέματος πω-

λούνται μαζί ή χωριστά. Τηλ. 6937194268

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣBazaar Ζωοφιλικής Ενωσης Ηλιούπολης
Στις 12&13 Δεκεμβρίου  η Ζωοφιλική

Ενωση Ηλιούπολης, οργανώνει Χρι-

στουγεννιάτικο παζάρι!!! στο 1ο Γυ-

μνάσιο / Λύκειο Ηλιούπολης,  (Γρηγο-

ρίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη, πίσω

από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου)

ΣΤΟ ΒΑΖΑΑR ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

― Χριστουγεννιάτικα είδη

― Διακοσμητικά αντικείμενα με θέμα

τον σκύλο και τη γάτα

― Χρηστικά αντικείμενα για το σπίτι

― Κοσμήματα και ρούχα για εσάς

― Πρωτότυπα ρούχα και αξεσουάρ για

τους τετράποδους φίλους σας

― Βιβλία, CD, τα καινούργια μπλουζάκια

και αδιάβροχα μπουφάν του σωματείου!

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές,

έτσι και φέτος, στον μπουφέ θα βρείτε

φρέσκο καφέ, παγωμένα αναψυκτικά,

αλμυρά και γλυκά εδέσματα vegeterian

και vegan, donuts και σκυλολιχουδιές!

Τα μέλη της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλι-

ούπολης θα σας ενημερώνουν για τη

δράση του Σωματείου και για τα υπέ-

ροχα, καταπληκτικά, αξιολάτρευτα,

φανταστικά ζώα που είναι διαθέσιμα

για υιοθεσία!

*Στο φετινό χριστουγεννιάτικο bazaar

μας, έχετε την ευκαιρία να γίνετε ει-

κονικός γονιός σε κάποιο από τα ζωά-

κια που έχουν ανάγκη, επιλέγοντας

απλώς το ζώο που επιθυμείτε να στη-

ρίξετε οικονομικά και συμπληρώνον-

τας το έντυπο εικονικής υιοθεσίας.

Με το ποσό που θα επιλέξετε, βοη-

θάτε τα ζώα αυτά να παραμείνουν

ασφαλή μέχρι να βρεθεί μια οικογέ-

νεια και γι’ αυτά.

*Στο παζάρι συγκεντρώνουν τροφιμα

μακράς διαρκείας για τους συμπολίτες

μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Πρόσβαση με τα λεωφορεία:
-206 Δάφνη-Αγ.Μαρίνα

-212 Στ. Μετρό Δάφνης - Βύρωνας- Καρέας.

-Στάση “Γυμνάσιο”. Η Γρηγ. Αυξεντίου είναι

κάθετη στη στάση.

Η βοήθειά σας είναι σημαντική 

email στο info@zeil.gr!

ΑΔΑ: ΨΨΚΣ7Λ7-4ΨΚ
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα ,  11741 
Πληρ.:  κα Ανδρέου
Τηλ.:  2132065 313
Fax:   2132065 003

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: 
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου – Παιανίας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:                   
408.495,00€ χωρίς ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΡΓΟ: 
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργα-

σία και διάθεση ακαθάρτων 
περιοχών  Κορωπίου – Παιανίας»

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ:
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέ-
ρεια Αττικής 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή
για τα τεύχη: Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων, οδός Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.
11741, τηλ.: 2132065313 τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (8.00 με
15.00).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπη-
ρεσίας είναι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και διά-
θεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου – Παιανίας» και ο τόπος της
υπηρεσίας είναι στην περιοχή του
Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέ-
λος.
ΙΙ.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμ-
βασης
Η σύμβαση αφορά την Παροχή Υπη-
ρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τα
τρία υποέργα (όπως αναφέρονται
στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων)
του έργου «Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρ-
των περιοχών Κορωπίου – Παι-
ανίας». Οι εργασίες του Τεχνικού
Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβά-
νουν:

• Εργασίες με την υπογραφή της
σύμβασης του ΤΣ,
• Εργασίες κατά τη φάση κατα-
σκευής και λειτουργίας του έργου,

ΙΙ.2  Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 408.495,00 € (χωρίς
Φ.Π.Α.)
β) ανά κατηγορία μελέτης:
1. 122.006,25 € για υπηρεσίες που αν-
τιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09
2.  245.820,00 € για υπηρεσίες που
αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας
13
3. 40.668,75 € για υπηρεσίες που αν-
τιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18
Διάρκεια της σύμβασης ή προθε-
σμία εκτέλεσης: Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του συμβατικού αντι-
κειμένου ορίζεται σε 18 μήνες από
την υπογραφή του ιδιωτικού συμ-
φωνητικού

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
1α. Η εγγύηση συμμετοχής στη δια-
δικασία του διαγωνισμού ανέρχεται
σε 8.169,90 € (αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 2% επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής)
1β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
που θα καταθέσει ο ανάδοχος για
την υπογραφή της σύμβασης ανέρ-
χεται σε ποσοστό 5%, επί της αξίας
της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από
αναγνωρισμένα ιδρύματα που
έχουν αυτή την αρμοδιότητα κατά
τη νομοθεσία της χώρας του διαγω-
νιζόμενου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και
πληρωμής:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττι-
κής 2007 / 2013 / ΠΔΕ 2010
ΕΠ08580086) και δύναται να συνε-
χιστεί η χρηματοδότηση του, ως
έργο «Phasing» στην επόμενη Προ-
γραμματική Περίοδο 
Η αμοιβή του Αναδόχου καταβάλ-

λεται σε ποσοστό 90% του συνολι-
κού συμβατικού τιμήματος, σε
τμηματικές πληρωμές ανά τρίμηνο,
και σε ποσοστό 10% του συνολικού
συμβατικού αντικειμένου που θα
αποδοθεί στον Τεχνικό Σύμβουλο
μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής του έργου
της κατασκευής.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμ-
πραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υπο-
χρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Στο διαγωνισμό δι-
καιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε
σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμ-

φωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι
στους οποίους υπόκειται η εκτέ-
λεση της σύμβασης. Η εκτέλεση
της σύμβασης υπόκειται στις διατά-
ξεις του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκ-
πόνησης μελετών και παροχής συ-
ναφών υπηρεσιών”.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προ-
σωπική κατάσταση των διαγωνιζο-
μένων αναφέρονται στο άρθρο 19
του τεύχους της αναλυτικής Προκή-
ρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά –αποδεικτικά έγγραφα για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέ-
ρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ
στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρ-
θρου αναφέρονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προσωπικής κατά-
στασης των διαγωνιζομένων. Οι
απαιτήσεις για την ειδική τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα των
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο
άρθρο 20, ενώ τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη
αυτής αναφέρονται στο άρθρο 21.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται
α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμο-
νωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπρα-
ξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι
στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών
ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου
39 του Ν.3316/2005, στις ακόλου-
θες κατηγορίες και τάξεις:
α) Κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες
ΗΛΜ Έργων), πτυχίο τάξεως  Δ΄ και
άνω
β) Κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες
Υδραυλικών Έργων), πτυχίο τάξεως
Γ΄ και άνω 
γ) Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτε-
χνικές Μελέτες), πτυχίο τάξεως  Γ΄
και άνω
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα
(κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυ-
ξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμέ-
νοι σε τάξεις και κατηγορίες μελε-
τών αντίστοιχες με τις προαναφερ-
θείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που δεν τηρούν μητρώα (κατά το
άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης) ή
κράτη που έχουν κυρώσει την συμ-
φωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
στην περίπτωση αυτή να είναι εγγε-
γραμμένοι στα Επαγγελματικά/ Εμ-
πορικά Μητρώα του Παραρτήματος

IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα
αντίστοιχα μητρώα των χωρών
τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία
αντίστοιχη αυτής που απορρέει από
την εγγραφή στο Μητρώο Μελετη-
τών – Εταιρειών / Γραφείων Μελε-
τών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/05, ως εξής:

➢ για την κατηγορία μελέτης 09, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας και 1 τουλάχιστον στέλεχος
8ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον
στελέχη 4ετούς εμπειρίας.

➢ για την κατηγορία μελέτης 13, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας,
➢ για την κατηγορία μελέτης 18, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται
να καλύπτει συνολικά τις απαιτή-
σεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος
σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτεί-
ται να εμπίπτει σε μία από τις περι-
πτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέ-
χει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της
σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην
οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην
ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες των επί μέρους μελετών. Σε πε-
ρίπτωση σύμπραξης στην ίδια
κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος
αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις
(3), επί ποινή αποκλεισμού της δια-
γωνιζόμενης σύμπραξης.
4. Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος που
πληροί τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 18 της προκήρυξης, οφείλει να
διαθέτει, επιπλέον και ειδική τε-
χνική και επαγγελματική ικανότητα
κατά τα διαλαμβανόμενα στο αντί-
στοιχο άρθρο της προκήρυξης. Η ει-
δική τεχνική ικανότητα αποδεικνύε-
ται από την παροχή υπηρεσιών, πα-
ρόμοιων με την υπό ανάθεση, που
έχουν παρασχεθεί από τους διαγω-
νιζόμενους ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμ-
βούλου στις κατηγορίες 09 και 13
κατά την τελευταία 15ετία (2000
έως σήμερα) σε έργα παρόμοια από
ποιοτική και ποσοτική άποψη με το
παρόν. Ως παρόμοια έργα νοούνται
έργα αποχέτευσης αστικών λυμά-
των (δίκτυα αποχέτευσης και αντ-
λιοστάσια αποχέτευσης) καθώς και
έργα επεξεργασίας αστικών λυμά-
των για εξυπηρέτηση ισοδυνάμου
πληθυσμού 30.000 κατοίκων και
άνω (παροχή υπηρεσιών σε ένα
τουλάχιστον τέτοιο έργο αποχέτευ-
σης και ένα τουλάχιστον έργο βιο-

λογικής επεξεργασίας αστικών λυ-
μάτων τόσο στη κατηγορία 13 όσο
και στην κατηγορία 9).
Διευκρινίζεται ότι τόσο οι υπηρε-
σίες τεχνικού συμβούλου όσο και τα
έργα στα οποία αυτές αντιστοιχούν
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και
παραληφθεί από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες.
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών
στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή
επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως
της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλό-
τητα που απαιτείται κατά το άρθρο
αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει
τη γενική καταλληλότητα που προ-
κύπτει κατά τις προβλέψεις του άρ-
θρου 18 της παρούσας προκήρυξης
μπορεί να προκύπτει είτε αθροι-
στικά είτε από έναν μόνο από τους
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία
μελέτης.
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του
ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να
ενισχύσουν την τεχνική τους ικανό-
τητα (την οποία είτε δεν έχουν κα-
θόλου είτε έχουν αλλά όχι
ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμε-
νης εμπειρίας ή μέρος του ανα-
γκαίου προσωπικού), μπορούν να
στηρίζονται στις δυνατότητες
άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώ-
πων, που δεν μετέχουν ήδη στο δια-
γωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή
τους για την εκτέλεση της σύμβα-
σης, χωρίς να χρειάζεται να διατη-
ρούν με αυτούς δεσμούς
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η
δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του τρίτου (προκειμένου για νομικό
πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση,
προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.

ΤΜΗΜΑ IV 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοι-
κτή διαδικασία και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της
εκτίμησης του αντικειμένου της με-
λέτης (βαρύτητα 30%)
2. Αποτελεσματικότητα της Έκθεσης
Μεθοδολογίας, Οργανωτική αποτε-
λεσματικότητα της ομάδας παροχής
των υπηρεσιών (βαρύτητα 45%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα
25%)

Β. Όροι για την παραλαβή των τευ-
χών του διαγωνισμού
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για
παροχή εγγράφων και πληροφο-
ριών μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβο-

λής των προσφορών. Για την παρα-
λαβή των τευχών οι  ενδιαφερόμε-
νοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπα-
ραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφε-
ρόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν και ταχυδρομικώς τα
στοιχεία του διαγωνισμού  που δια-
τίθενται, κατόπιν συνεννόησης με
την υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο
καταβολής της δαπάνης αναπαρα-
γωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού
της παραγράφου 2.1 στα γραφεία
της, στην ταχυδρομική υπηρεσία
της επιλογής του ενδιαφερομένου,
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγ-
καιρη άφιξή τους.
Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την
συνοδεύουν διατίθενται από τη Δι-
εύθυνση Τεχνικών έργων της Περι-
φέρειας Αττικής, οδός Λ. Συγγρού
80-88, Αθήνα, Πληροφορίες κα Αν-
δρέου Τηλ..: 2132065313 τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (8.00 με
15.00).
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών
είναι η 2/2/2016 και ώρα 10:00, κατά
την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές
σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των
προσφορών πρέπει να είναι συνταγ-
μένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή
που διεξάγει το διαγωνισμό από την
οποία μπορούν επίσης να ληφθούν
σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού, το αργό-
τερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού
β) κατά των πρακτικών της Επιτρο-
πής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1) κατά του Πρακτικού Ι, σε δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες
β2) κατά του Πρακτικού ΙΙ, πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοί-
νωσης της γνωστοποίησης τοιχο-
κόλλησης των αντίστοιχων
Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απε-
στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισή-
μων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις
27.11.2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  |   Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr

Βούλα:  1/12/2015     |    Aρ. Πρωτ.:  52885

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της
προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 170/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου,
προϋπολογισμού 59.999,40€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά αφορά την προμήθεια του απαιτούμενου
εξοπλισμού πόλης που θα τοποθετηθεί σε διαμορφωμένα πάρκα, πλατείες και παιδικές χαρές του Δήμου με σκοπό
την βελτίωση και την αναβάθμιση τους, τόσο από λειτουργική, όσο και από αισθητική πλευρά. Η προμήθεια περι-
λαμβάνει ξύλινες ζαρντινιέρες ιδιαίτερης αισθητικής σε διάφορα μεγέθη, που θα τοποθετηθούν κυρίως σε εισόδους
πλατειών, πάρκων, πεζοδρόμων κ.λ.π, έτσι ώστε εκτός από την αισθητική αναβάθμιση των χώρων,να αποτελούν
στοιχείο αποτροπής εισόδου τροχοφόρων,  δοχεία  ελαφρών απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση, κάδους σταχτο-
δοχεία, δοχεία απόρριψης ακαθαρσιών κατοικίδιων ζώων, μικρές ξύλινες κατευθυντήριες πινακίδες- βέλη, διακο-
σμητικές πέτρες και λοιπά υλικά αναβάθμισης των χώρων πρασίνου.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Ξύλινη παραλληλόγραμμη ζαρντινιέρα Τεμ 2 200,00 400,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
2 Ξύλινη τετράγωνη ζαρντινιέρα Τεμ 2 140,00 280,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Ξύλινη εξάγωνη ζαρντινιέρα Τεμ 2 200,00 400,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 Ξύλινη ζαρντινιέρα παραλληλόγραμμη με καθιστικό Τεμ 4 380,00 1.520,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
5 Μεταλλικό δοχείο απορριμάτων με ξύλινη επένδυση Τεμ 175 150,00 26.250,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
6 Δοχείο απορριμμάτων δαπέδου με σταχτοδοχεία Τεμ 20 380,00 7.600,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
7 Δοχείο συλλογής ακαθαρσιών κατοικίδιων ζώων Τεμ 5 1.300,00 6.500,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8 Ξύλινη πινακίδα – βέλος κατεύθυνσης Τεμ 3 120,00 360,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9 Πάτημα κήπου ''κορμός'' Τεμ 30 28,00 840,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10 Πάτημα κήπου ασύμμετρο Τεμ 30 28,00 840,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11 Ξύλινη επιστύλια ταΐστρα για πουλιά Τεμ 3 280,00 840,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
12 Πέτρα τύπου φεγγαρόπετρας(σε συσκευασία 

μεγασάκου 1700 kg) Τεμ 1 850,00 850,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
13 Εξοπλισμός λειτουργίας διακοσμητικής λίμνης Τεμ 1 2.100,00 2.100,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 48.780,00
Φ.Π.Α 23% 11.219,40

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ. ΣΥΝΟΛΟ 59.999,40

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 975,60 € .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  170/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 52782/1-12-2015 (ΑΔΑ: Ω0ΨΕΩΨΖ-800) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-
2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 7-12-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   |   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131,2132019955 - Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  2-12-2015  |  Aρ. Πρωτ.:  53093

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της με α/α 94/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 73.800,00€  (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη λειτουργία, 

κεντρικού συστήματος θέρμανσης – ψύξης 
(αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα) στο κλειστό τεμ 1 60.000,00 60.000,00
γυμναστήριο “Γ. Γεννηματάς” στην Δ.Κ. Βούλας.
(Συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων 
υλικών, αεραγωγών, πινάκων ηλ. Ρεύματος, ανεμιστήρων κλπ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ : 60.000,00

Φ.Π.Α. 23% : 13.800,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 73.800,00 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 1.200,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  94/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
52793/1-12-2015 (ΑΔΑ: Ψ1ΕΩΩΨΖ-ΡΩΟ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-
2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 7-12-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή 
Τηλέφωνο: 22943 20 585
Πληροφορίες: Τηλ.: 22943 20585
FAX: 22943 20555
e-mail: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 03/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 32543

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγι-
σμένες προσφορές που θα διενεργη-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής για την προμή-
θεια λοιπών ειδών καθαριότητας
δήμου Μαραθώνος με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνο-
λικού προϋπολογισμού 7.872,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό Κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου
Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μα-
ραθώνος 104 από την αρμόδια Επι-
τροπή Διαγωνισμού την 11
Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών). Μετά τις 10:30
καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προ-
αναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά
την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί 18 Δεκεμβρίου 2015
ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα
όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν
για οποιοδήποτε λόγο δεν διενερ-
γηθεί ο διαγωνισμός την προανα-
φερθείσα επαναληπτική ημερομηνία
ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν
υποβληθεί καμία προσφορά ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την 28
Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα
την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον
ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προ-

σφορές να σταλούν ταχυδρομικά
και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
αρκεί να έχουν παραληφθεί από την
ανωτέρω αρμόδια επιτροπή ως την
ημερομηνία και ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών. Προσφορές
που κατατέθηκαν με τους προανα-
φερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα,
δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπη-
ρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, δια-
φορετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.site.marathon.gr ή από
το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη στις κ. Σ.Βασταρδή
τηλ. 2294320585, Α.Κατερέλου τηλ.
22943 20572, Χ.Αλεξανδρή τηλ.
22943 20573, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 03-12-2015
Αρ. πρωτ.: 38031

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 14η Δεκεμ-
βρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνο-
πτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για
την ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριό-
τητας και ευπρεπισμού και λοιπών
ειδών παντοπωλείου» προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης 14.602,27 € συμ-

περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Aφορά την προμήθεια που περιλαμ-
βάνει χλωρίνες, απορρυπαντικά,
απολυμαντικά, ζυγαριές, αλουμινό-
χαρτα κλπ. συνολικού αριθμού
3.478 αντικειμένων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρα-
κας Τ_Κ: 153_44) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ύψους 237,44 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα
του Δήμου στη διεύθυνση
www.palini. gr, ενώ περίληψή της θα

αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρ-
μογή Διαύγεια στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604641 FΑΧ: 210-
6604615, αρμόδιος υπάλληλος κ.
Παπαιωάννου Β.).

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

Οδοντιατρική περίθαλψη 

σε αδύναμους πολίτες
Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, ο Δήμος Μαρκοπούλου ανταποκρίθηκε θετικά στην

πρόταση εθελοντικής προσφοράς του οδοντιάτρου Μιχάλη Ανδρέου.

Ετσι ο Οδοντίατρος  Μιχάλη Ανδρέου προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ιατρείο του, που βρί-

σκεται στο Πόρτο Ράφτη, στους οικονομικά αδύναμους πολίτες και αφορούν τη θεραπευτική

οδοντιατρική περίθαλψη, με έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στις τρέχουσες οδοντιατρικές

τιμές και θα δέχεται κατόπιν ραντεβού, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 9 – 11 π.μ.

Για πληροφορίες στο παρόν Κοινωνικό Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται στην Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Βασιλική Σταύρου, Κοινωνική Λει-

τουργό, τηλ. 22990 20174. Απαραίτητη προϋπόθεση για το ραντεβού, είναι η παραλαβή

παραπεμπτικού σημειώματος από την Κοινωνική Υπηρεσία.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συγχαίρει τον κ. Μιχάλη Ανδρέου, για την κοινωνική του ευαισθη-

σία και να τον ευχαριστήσει θερμά, για την αξιέπαινη εθελοντική προσφορά του.
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Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ, στο

πλαίσιο της κοινωνικής του δρά-

σης, η οποία αναπτύσσεται πα-

ράλληλα και εξίσου με την

αγωνιστική, αποφάσισε να προ-

βάλλει το λογότυπο του «Χαμόγε-

λου του Παιδιού» και της

«γραμμής SOS 1056», στις νέες

αθλητικές εμφανίσεις του συλλό-

γου.

Μετά από σχετική άδεια του Ορ-

γανισμού «Το Χαμόγελο του Παι-

διού», η ομάδα χάντμπολ του Α.Ο

Άνοιξης, έχοντας στην πρώτη

γραμμή των προτεραιοτήτων της

το παιδί, θα μεταφέρει σε όλα τα

γήπεδα που θα αγωνίζονται οι

παιδικές ομάδες αγοριών και  κο-

ριτσιών  και σε όλη την οικογένεια

του χάντμπολ, το κοινωνικό μή-

νυμα της γραμμής SOS 1056, της

υπηρεσίας που στηρίζει τα θύματα

της παιδικής κακοποίησης και του

σχολικού εκφοβισμού (bulling).

Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας

διατηρεί τα επίσημα χρώματα του

συλλόγου, το πράσινο και το

λευκό. Αυτές που ξεχωρίζουν

είναι η μπλε και η ροζ-μαύρη για

τα αγόρια και τα κορίτσια αντί-

στοιχα, που θ'αποτελέσουν και το

μέσο διάδοσης του κοινωνικού

μηνύματος.  

Οι  νέες αγωνιστικές εμφανίσεις

του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ θα πα-

ρουσιασθούν επίσημα την Κυ-

ριακή 13 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονε-

ρίου του Δήμου Διονύσου, κατά

τη διάρκεια της εκδήλωσης που

συνδιοργανώνουν ο αθλητικός

σύλλογος, η Ομοσπονδία Χειρο-

σφαίρισης Ελλάδος και «Το Χαμό-

γελο του Παιδιού», με αφορμή τα

20 χρόνια λειτουργίας του οργα-

νισμού και την 11η Δεκέμβρη, την

παγκόσμια ημέρα για το παιδί, με

θέμα: «ΟΧΙ στην παιδική κακοποί-

ηση και το σχολικό εκφοβισμό,

ΝΑΙ στη γραμμή SOS 1056».

Φορεσιές με κοινωνικά μηνύματα o Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗ

Αναψε η φλόγα των χειμερινών ολυμ-

πιακών αγώνων, για το «Λιλεχάμερ

2016» στο Καλλιμάρμαρο την Τρίτη 2

Δεκεμβρίου σε μια συμβολική τελετή,

που διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή

Επιτροπή στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Η αφή της φλόγες έγινε με τον παρα-

δοσιακό τρόπο, στα χέρια της Πρωθιέ-

ρειας Κατερίνας Λέχου, η οποία την

παρέδωσε στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο,

αθλητή χιονοδρομίας Γιώργο Καρα-

κάση, ακολούθησε πορεία εντός του

σταδίου με αθλήτριες και στη συνέχεια

παρεδόθη στον πρόεδρο της Ελληνικής

Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) Σπύρο

Καπράλο, ο οποίος την παρέδωσε στην

πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής

των Αγώνων του Λιλεχάμερ, Σίρι Χάτ-

λεν για να ξεκινήσει η λαμπαδηδρομία

επί νορβηγικού εδάφους.

Της αφής της φλόγας προηγήθηκε

χορευτικό από τις Ιέρειες με τίτλο

«Κόρες» που εμπνεύστηκε η Χορο-

γράφος των Τελετών της Φλόγας, Άρ-

τεμις Ιγνατίου σε μουσική του συνθέτη

Γιάννη Ψειμάδα, ενώ τους Εθνικούς

και τον Ολυμπιακό Ύμνο απέδωσε η

Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος

Κοντονής κατά τον χαιρετισμό του τό-

νισε: «Πέρα από το εορταστικό και πα-

νηγυρικό μέρος της Τελετής, γίνεται

σήμερα μία υπόμνηση, ότι αυτός ο

τόπος γέννησε τα πιο υψηλά ιδανικά,

τις πιο μεγάλες αξίες του Ολυμπισμού

στην πιο υπέρτατη μορφή των Ολυμ-

πιακών Αγώνων. Είναι μία υπόμνηση

προς όλους, ότι αυτός ο τόπος, παρά

τις δυσκολίες, αντιμετωπίζει με αισιο-

δοξία το παρόν και ατενίζει με ελπίδα

το μέλλον. 

...Ταξιδεύει η φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Το Χριστουγεννιάτικο 

Μπαζάρ του Ομίλου μας πλησιάζει!!

Από την Κυριακή 13 

Δεκεμβρίου και ώρα 

11.00 έως την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου θα

σας περιμένουμε να διαλέξετε για τους φίλους σας και

τους δικούς σας όμορφα δώρα.

Χειροποίητα γλυκά, φρέσκα καθημερινά, μοναδικές Χρι-

στουγεννιάτικες διαφορετικές γεύσεις, βιολογικά, μονα-

δικά και ξεχωριστά μόνο για το Ν.Ο.Β!!!

Κεριά, χριστουγεννιάτικα δώρα για το σπίτι και για σας

και τους φίλους σας! ...αλλά και άλλα προσωπικά δώρα,

επιλεγμένα με γούστο και αγάπη για σας!

Σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο εντευκτήριο του

Ν.Ο.Β για καφέ και αγορές. Πληροφορίες: 210 8962.416
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ,. του Αθλητικού Ομίλου

Βουλιαγμένης υπ’ αριθμόν 142, καλείστε, ως μέλος του

Α.Ο.Β., σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12/12/2015,

ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 στα γραφεία του Ομίλου,

Αγίου Γεωργίου 2, για την διενέργεια εκλογών για την

ανάδειξη νέου Δ.Σ., όπως προβλέπει το Καταστατικό. Αν

δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί

στις 19/12/2015 την ίδια ώρα, στην ίδια τοποθεσία, ανε-

ξάρτητα του αριθμού προσέλευσης μελών. Δικαίωμα

ψήφου θα έχουν μόνο τα οικονομικώς ενήμερα μέλη.

Νέα πρωινά τμήματα 

Αθλητισμού 

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

ξεκινάει νέα πρωινά τμήματα, του Προγράμματος «Αθλη-

τισμός και Πολιτισμός για Όλους».

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στα τμήματα του Προ-

γράμματος, που με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιείται για

τέταρτη συνεχή χρονιά στο Δήμο Μαρκοπούλου, τους

οδήγησε στη δημιουργία και τη λειτουργία νέων τμημά-

των, προκειμένου όλοι οι δημότες, να έχουν τη δυνατό-

τητα συμμετοχής, στο Τμήμα της προτίμησής τους.

Οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν ήδη, στον 2ο όροφο στο Δη-

μαρχείο Μαρκοπούλου (1ο γραφείο), από τις 10:00 το

πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι. 

Πληροφορίες, στο τηλ: 22990-20179, τις ίδιες ώρες.

Τα καινούρΓια τμήματα που θα λειτουργήσουν, είναι:

•  Τρία (3) τμήματα Πιλάτες.

•  Ένα (1) τμήμα Γενικής Γυμναστικής Γυναικών.

•  Ένα (1) τμήμα Αεροβικής.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλα-

σίας ξεκίνησε με τα σωματεία του

Κέντρου, την σειρά συναντήσεων

που θα έχει με όλα τα σωματεία

της χώρας. Η πρώτη αυτή συνάν-

τηση, μέσα σε πολύ καλό κλίμα,

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία

της Ε.Ο.Π., στο Ολυμπιακό Ποδη-

λατοδρόμιο. 

Οι εκπρόσωποι των 16 σωματείων

αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα

τρέχοντα θέματα, συζητήθηκαν

θέματα ανάπτυξης, Εθνικών ομά-

δων και τεχνικά θέματα. Από την

πλευρά τους τα μέλη της διοίκη-

σης, με επικεφαλή τον πρόεδρο

Θανάση Τερζή, στάθηκαν ιδιαί-

τερα στο έργο της ΕΟΠ σε μια δύ-

σκολη χρονιά, εξαιτίας της

γενικής οικονομικής κρίσης. Μια

χρονιά που όμως ολοκληρώνεται

με επιτυχία αφού έφερε σε πέρας

όλο το αγωνιστικό της πρό-

γραμμα, διοργάνωσε επιπλέον και

ένα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

και μια Βαλκανιάδα, ενώ βρίσκεται

σε πολύ καλό δρόμο και για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,

όπου ήδη έχει εξασφαλί-

σει την συμμετοχή του ο

Χρήστος Βολικάκης και

την διεκδικούν και άλλοι

αθλητές, με πολλές ελπί-

δες πρόκρισης. 

Τα 16 σωματεία της Ένω-

σης Ποδηλατικών Σωμα-

τείων Κέντρου

(Ε.ΠΟ.Σ.Κ.) και οι εκπρό-

σωποί τους, το παρών στην Ομο-

σπονδία ήταν: 
• Πήγασος Κυψέλης: Λιανός Δημ.

• ΠΑΣ Ερμής Μαρκοπούλου: Μητσά-

κης Κωνσταντίνος

• Αετός Αθηνών: Λιανός Γιώργος

• ΑΠΟ Κορωπίου: Πολίτης

• ΠΣ Μάνδρας West Coast: Τζιτζικά-

κης Κωνσταντίνος

• ΠΕΣΑ Αστέρας: Γεωργίου Ιάκωβος

• ΠΣ Κρόνος Νίκαιας: Παπάζογλου

Παντελής

• ΑΣ Πρωτέας: Παττές Ιωάννης

• ΑΣ Πανερυθραϊκός: Τσιρακίδης Αλ.

• ΑΟ Παναθηναϊκός: Φωκάς Γιώργος

• ΑΟ Παραδείσου Αμαρουσίου: Λέμης Δημ.

• Πρόοδος Ν. Βουτζά: Συρίγος Μάκης

• Φοίνικας: Κελόγλου Αλέξανδρος

• ΑΟ Δόξα Πεύκης: Λέμης Νίκος

• Αλέξανδρος Πυγμαχικός: Τερζής Αθ.

• Ήρα: Τερζής Αθανάσιος

Από το ΔΣ της ΕΠΟΣΚ παραβρέθηκαν

οι: Κελόγλου Αλέξανδρος (Πρόεδρος),

Μητσάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρό-

εδρος), Λέμης Νίκος (Γενικός Γραμμα-

τέας), Καραμανίδης Τάσος (Ταμίας),

Πανταζής Δημήτρης (Ειδικός Γραμμα-

τέας), Στάθης Γιώργος (Μέλος), Συρί-

γος Μάκης (Μέλος).

Δεκαέξι ποδηλατικά σωματεία συναντήθηκαν με την Ομοσπονδία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟ-
ΧΗΣ", προϋπολογισμού 39.994,54
€ (συμπεριλαμβανομένου του
ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ)
και αναλύεται σε :
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και
απρόβλεπτα : 32.515,89 €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 7.478,65 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3δ Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα προσφοράς με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομά-
δες τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των πο-
σοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν.
3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανή-
κουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών και στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο-
ρίας Η/Μ. Στην περίπτωση που ο

τόπος του έργου βρίσκεται μέσα
στην περιφέρεια της έδρας της ερ-
γοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται
στο δεύτερο νομό που αναφέρεται
στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομι-
κών και στην Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Η/Μ. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες σε αυτούς  και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων (α), (β) και (γ) σε
οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετο-
χής όχι μικρότερο από 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της
παρ.3 του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85.
Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη-

γορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ με
τις προϋποθέσεις της παρ.10
άρθρ.16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νό-
μιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15
– 11 – 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ.18 της διακήρυξης και το
άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Ατ-
τικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων
Αττικής στην οποία και μόνο θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτή-
σεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ.
137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κρά-
τησης ύψους 0,10% υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης

του έργου ορίζεται σε εξήντα (60)
ημέρες από την υπογραφή της σύμ-
βασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε εξακόσια πε-
νήντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά
(650,31 €) δηλ. 2% επί του προϋπο-
λογισμού του έργου χωρίς αναθεώ-
ρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική
επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά,
κατατίθεται από τους διαγωνιζόμε-
νους σύμφωνα με τους όρους του
άρθρ.23 παρ.1 του Π.Δ.609/85 και
πρέπει να απευθύνεται προς το
ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνε-
ται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη-
μοπράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον
αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προ-
ηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού,
και αν αυτή είναι αργία, την προ-
ηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητη-
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης ερ-
γάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χο-
ρήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Απολογισμός
σε ευρώ

Απολογισμός
σε ευρώ

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΣΦΗΤΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2016
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Παρόλο που απαγορεύτηκε η τεράστια πορεία στο Πα-

ρίσι, η πρώτη ημέρα για την Παγκόσμια Δράση για το

Κλίμα έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ήταν η μεγαλύτερη κινη-

τοποίηση για το κλίμα στην Ιστορία! Με μία φωνή, απαί-

τησαν ένα μέλλον με 100% καθαρή ενέργεια για να

προστατευθούν όλα όσα αγαπάμε. Από το Σάο Πάολο

μέχρι το Σίδνεϊ, 785.000 πολίτες ταρακουνήσαμε 175

χώρες με περισσότερες από 2.300 δράσεις. Οι κινητο-

ποιήσεις έγιναν πρώτο θέμα στα ΜΜΕ παγκοσμίως και

ο αντίκτυπός τους έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητός

εδώ στο Παρίσι. 

Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λέξεις τη δύναμη

και την πανέμορφη πολυχρωμία της ανθρωπότητας,

που ξεσηκώθηκε με έναν μοναδικό τρόπο. 
Αυτό είναι το κίνημα που περίμενε ο πλανήτης. Σε πολ-

λές χώρες, από το Μπανγκλαντές και την Ελλάδα μέχρι

την Ιρλανδία, έγιναν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις για

το κλίμα στην Ιστορία τους. Στην Αυστραλία, διαδήλω-

σαν 120.000 πολίτες και, στην Ινδία, πάνω από 100.000.

Αλλά και σε πολλές μικρότερες πόλεις του κόσμου, τα

μέλη του Avaaz βγήκαν στους δρόμους. Ακόμη και στην

πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, οι διοργανωτές δε

δίστασαν να πραγματοποιήσουν τη δράση τους, παρά

τις βόμβες που έπεφταν δίπλα τους! 

Στη Γαλλία, οι μαζικές πορείες 500.000 διαδηλωτών που

είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν για λόγους ασφα-

λείας. Όμως, τα μέλη του Avaaz κατάφεραν να συγκεν-

τρώσουν και να τοποθετήσουν στην Place de la

Republique πάνω από 20.000 παπούτσια ανθρώπων που

σκόπευαν να διαδηλώσουν, μεταξύ των οποίων και τα πα-

πούτσια του Πάπα και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ! 

Ο απεσταλμένος του πάπα Φραγκίσκου δήλωσε σχετικά

με τις δράσεις μας: «Ο Πάπας είναι σήμερα με το μέρος
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, στο πλευρό των φτω-
χών και όσων αναζητούν κλιματική δικαιοσύνη».
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν τόνισε

στην εναρκτήρια ομιλία του προς τους παγκόσμιους

ηγέτες: «Και οι λαοί του κόσμου κινητοποιούνται. Έχουν
βγει στους δρόμους, σε πόλεις και χωριά ολόκληρου του
κόσμου, σε μια μαζική κινητοποίηση για αλλαγή... Και
περιμένουν από όλους εσάς να φανείτε ηγέτες αντάξιοι
αυτής της πρόκλησης. Η Ιστορία μάς καλεί».

Παράλληλα, η Κριστιάνα Φιγκέρες, επικεφαλής της διά-

σκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, δήλωσε: «Συνεργάζομαι
με το Avaaz για να στήσουμε μια γιγαντοοθόνη που θα

επιτρέψει στις φωνές σας
να ακουστούν. Όλοι οι εκ-
πρόσωποι θα μπορούν να
δουν τη στήριξή σας για μια
ισχυρή συμφωνία ενάντια
στην κλιματική αλλαγή που
θα προστατέψει το κοινό
μας σπίτι». 
Η ομάδα του Avaaz βρίσκε-

ται μέσα στη διάσκεψη για

να γίνεται η φωνή μας κάθε

φορά που κάποια χώρα θα

προσπαθεί να σαμποτάρει

τη συμφωνία. 

Το Avaaz είναι ένα κίνημα 41
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το οποίο αγωνίζεται για να δια-

σφαλίσει ότι οι απόψεις και οι

αξίες των λαών του κόσμου όχι μόνο ακούγονται, αλλά και διαμορ-

φώνουν παγκόσμιες πολιτικές αποφάσεις. (Η λέξη ‘Avaaz’ σημαίνει

‘φωνή’ ή ‘τραγούδι’ σε πολλές γλώσσες.)  

Σε εξέλιξη η 21η Συνδιάσκεψη για το κλίμα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Η 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική

Αλλαγή (COP21) βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι. Οι λαοί

παρακολουθούμε με αγωνία κάθε χρόνο τις αποφάσεις

αυτών των συνδιασκέψεων προσδοκώντας να ληφθούν

μέτρα που θα περιορίζουν τις εκπομπές των ρύπων και

την υπερθέρμανση του πλανήτη. Δυστυχώς όμως και στις

20 προηγούμενες συνδιασκέψεις, εκτός από αυτήν του

Κυότο, δεν ελήφθησαν ουσιαστικές αποφάσεις. Αντίθετα

έγινε φανερό στον κάθε πολίτη ότι τα οργανωμένα κερ-

δοσκοπικά συμφέροντα επιβάλλονται και υπερισχύουν

ακόμα και από την ανάγκη για επιβίωση του πλανήτη βά-

ζοντας τα κέρδη των επιχειρήσεων πάνω από τις ανθρώ-

πινες ζωές.  

Η αδυναμία λήψης αποφάσεων ενθαρρύνει καταστροφι-

κές παρεμβάσεις πολυεθνικών εταιρειών στο φυσικό πε-

ριβάλλον. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής: Οι

λαοί με κινητοποιήσεις και δράσεις αυτές τις ημέρες σε

όλο τον κόσμο απαιτούν από τους ηγέτες των κρατών που

συμμετέχουν στην 21η COP στο Παρίσι να αψηφίσουν,

έστω και για μία φορά, τις πιέσεις των οργανωμένων συμ-

φερόντων και να λάβουν αποφάσεις που θα διασφαλίζουν

το μέλλον του πλανήτη

Η Εναλλακτική Δράση πιστεύοντας στην αρχή “σκέψου
παγκόσμια, δράσε τοπικά” οργανώνει δραστηριότητες με

τη στήριξη των Εθελοντών Δασοπροστασίας Νοτίου

Υμηττού  (ΕΔΝΥ) και της συλλογικότητας “Βλαστός” για

την προστασία του Υμηττού. Ενός πολύ σημαντικού οικο-

συστήματος για την Αττική, το οποίο εδώ και δεκαετίες

καταπατούν συστηματικά ιδιώτες, κρατικοί φορείς, εκκλη-

σία και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι καταπατη-

τές μάλιστα και τα οργανωμένα συμφέροντα έφθασαν σε

τέτοιο σημείο θράσους, ώστε διεκδικούν και την κατάρ-

γηση του νόμου (Προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ 187Δ, 16-7-

2011) που βάζει στοιχειώδεις κανόνες προστασίας του

Υμηττού. 

Εμείς δηλώνουμε ότι όχι μόνο δε δεχόμαστε την κατάρ-

γηση του υπάρχοντος Νόμου προστασίας του βουνού,

αλλά θα αγωνισθούμε για την επέκτασή του Νόμου και σε

άλλες ζώνες του Υμηττού. Γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρω-

ποι και η φύση είναι πάνω από τα κέρδη. 

Καλούμε τους συμπολίτες μας στις εκδηλώσεις που προ-

γραμματίζουμε για την προστασία του Υμηττού:

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 7μμ ενημερωτική εκδήλωση στο

χώρο του Βλαστού (Καλλιπόλεως  33), κοντά στο σταθμό Μετρό

Ελληνικού, 2η κάθετος δεξιά ανεβαίνοντας την Ιασονίδου  

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 11 το πρωί, πεζοπορία στο Λυ-

κόρεμα του Υμηττού.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Με τη στήριξη ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 

Δημόσιος απολογισμός

πεπραγμένων Δήμου

Κρωπίας
Ο δημόσιος απολογισμός  για τα δημοτικά πε-

πραγμένα  έτους  2014, θα παρουσιαστεί, σε

ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορωπίου, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015,

στις 18:30 μμ, στο Δημαρχείο Κρωπίας.


