Καλά Χριστούγεννα
με αλληλεγγύη

Λαέ μου,
ευκολόπιστε...
Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) τελείωσε
και «τώρα ξεκινάει η μεγάλη προσπάθεια να ενώσουμε τους Έλληνες και να βγάλουμε την Ελλάδα
από την κρίση», είπε ο Β. Κικίλιας.
Μη μου πείτε, «μα, με το Συνέδριο της Ν.Δ. ασχολείσαι τώρα; Εδώ ο κόσμος καίγεται κι εσύ ασχολείσαι με το... “μαλλί” του Μητσοτάκη, που χτενίζεται;»
Κατ’ αρχήν πάρα πολλοί αναγνώστες μου είναι νεοδημοκράτες (αν και η επιθυμία μου είναι να ήσαν
απλώς δημοκράτες), όπως πολλοί
άλλοι είναι “Συριζαίοι”, Πασόκοι
ακόμη μερικοί, “κουκουέδες”, εξωκοινοβουλευτικοί και πάει λέγοντας (αν κι εγώ θα επιθυμούσα να
ήταν πρωτίστως και κύρια Άνθρωποι και ενεργά απαιτητικοί και
υπεύθυνοι πολίτες σε θέματα αντου Κώστα
θρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και
Βενετσάνου
εθνικής. Εθνικής Αξιοπρέπειας,
γιατί είναι βαριά πληγωμένη, για όσους, και πιστεύω
πολλούς, έχουν ακόμη ευαίσθητη εθνική συνείδηση
και γιατί αυτή ακριβώς τη στιγμή χρειάζεται εθνική
ενότητα και σύμπνοια, για ν’ αντιμετωπισθεί η δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε και το έθνος
βρίσκεται στο στόχαστρο της παγκοσμιοποίησης,
που μαστορεμένα υποδαυλίζει την εθνοφοβία.
Ή μήπως ΔΕΝ το έχουμε αντιληφθεί; Μήπως νομίζουμε ότι ζούμε μια δύσκολη «κανονικότητα»;
Όπως και να ‘χει, στα δύσκολα, το Έθνος ενωμένο
μεγαλουργεί. Η διχόνοια μας πληγώνει· μας διαλύει! Τούτη η χιλιοειπωμένη αλήθεια, δεν θέλει αποδείξεις.
Είναι αυταπόδεικτη.
Όταν λοιπόν, βλέπω τη Φώφη και τους άλλους “ν’
ανακαινίζουν” το χώρο τους “υπό νέα διεύθυνση” και
ταμπέλα, για να προσελκύσουν πάλιν την “πελατεία”
Συνέχεια στη σελ. 2
τους,

Τρία νέα έργα σε
Μαρκόπουλο και Παλλήνη
από την Περιφέρεια
Σελίδα 7

Αλλάζει το Πολεοδομικό
τοπίο της Βούλας
Το νέο ρυθμιστικό
σχέδιο
της Αθήνας,
“επιβάλλει”
στη Βούλα, κυρίως,
χρήσεις γης
που είναι
απαγορευτικές
μέχρι σήμερα
στην πόλη.
Σελίδες 6,7

Πλούσιο το έργο του 1ου
Κοινωνικού Παντοπωλείου
στο Δήμο Μαρκoπούλου

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Η μεγάλη γιορτή
του αθλητισμού

Σελίδα 10

Σελίδα 12
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Λαέ μου ευκολόπιστε
Συνέχεια από τη σελ. 1
Όταν βλέπω τον Μητσοτάκη να διακηρύσσει πως
«...πέρα και πάνω από τις διαχωριστικές γραμμές του
παρελθόντος [...] Όλοι οι Έλληνες έχουν τη θέση
τους στο σχέδιό μας(;) για την Ελλάδα που μας αξίζει»!
Με πιάνει ανατριχίλα· οργή και αηδία.
Υπάρχει “γιατί”;
Γιατί μόνον αυτή η Ελλάδα – όπως την κατάντησαν ΔΕΝ μας αξίζει.
Γιατί, την Ελλάδα των μνημονίων, της επιτροπείας,
της αναξιοκρατίας, του νεποτισμού, των πελατειακών
σχέσεων, της μίζας, της διαφθοράς, της διαπλοκής
και της αρπαχτής αυτοί την δημιούργησαν!
Γιατί την Ελλάδα της φτώχειας, της ανεργίας, των
συσσιτίων, της ληστρικής φορολογίας, της φοροαποφυγής - «νόμιμης» και παράνομης – αυτοί τη δημι-

ούργησαν.
Γιατί αυτοί δημιούργησαν αυτή την κατάσταση της
φυγής, της “μαύρης πέτρας”, της απαξίας, των 55.000
αστυνομικών, της εγκληματικότητας, των ναρκωτικών, των άστεγων (τί άστεγων, των αθλίων που κοιμούνται στο καταχείμωνο, πάνω στα βρεγμένα
πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου, της Σταδίου, της
Κοραή... Ντρέπομαι που είμαι άνθρωπος). Αυτοί, ο
Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, η Φώφη, ο Κουτσούμπας
ΔΕΝ πέρασαν καμιά βόλτα απ’ το κέντρο της Αθήνας

Διαβάστε ακόμη
Μπλε κάδοι ανακύκλωσης στο ΠανόΣελ. 6
ραμα Βούλας
Νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Η Ηρώδης ο Μέγας
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Η δημιουργία και η λειτουργία των
ημερολογίων
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δημιουργία κοινωνικού φροντιστηΣελ. 10
ρίου στο Δήμο Σαρωνικού
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Βραβεύθηκαν στα 3Β οι μαθητές που
πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Σελ. 12
Χριστουγεννιάτικη
“Ακτιος Οδηγός”

γιορτή

στην
Σελ. 13

Ενα αστρονομικό φαινόμενο που
έχει να συμβεί εδώ και 353 χρόνια!
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Στο κύλισμα της μπάλας

Σελ. 23

να τα δουν; Ντροπή! (Θα πρέπει προφανώς οι μαθητές του Λυκείου των Εξαρχείων να τους ξεναγήσουν...).
Οι δημοσιογράφοι και οι δίαυλοι των λυμάτων, που
βλέπουν τα «Εξάρχεια» ή τη ...Μύκονο δεν έχουν αντικρίσει αυτήν την εικόνα του αίσχους!
Αυτοί, λοιπόν που θα ‘πρεπε να ντρέπονται, αν είχαν
ίχνος φιλότιμου, ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας, ίχνος
αισθήματος δικαιοσύνης – κι εκείνοι βεβαίως που την
διακονούν (εννοώ τους δικαστές, για όσους δεν καταλαβαίνουν καλά ελληνικά), αυτοί που θα ‘πρεπε να
ζουν στο σκιόφως, κρυπτόμενοι από ντροπή κι αιδημοσύνη, για την κοινωνική και εθνική κατάσταση
ντροπής που έχουν οδηγήσει την πατρίδα μας, τολμούν οι αναιδείς, με περίσσεια θρασύτητα να διεκδικούν την εμπιστοσύνη και πάλι των αφελών και να
υπόσχονται, να μειδιούν, ν’ αγριεύουν, να ρητορεύουν, να υποδύονται και να... εισπράττουν!
Εννοώ ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ τη Ν.Δ., τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και τους άλλους για πράξεις άσκοπες και παραλείψεις.
Και μου θυμίζουν, άθελά μου – μιας και τον επεξεργάζομαι τούτη την εποχή – εκείνο τον αδικημένο τον
Μακιαβέλλι, για τον οποίο ο Ζαν Ζακ Ρουσώ είχε πει
ότι «προσποιούμενος ότι διδάσκει τους βασιλείς, δίδαξε τους λαούς».
Μόνο που οι λαοί δεν διαβάζουν, λέω εγώ! Λέει λοιπόν ο Μακιαβέλλι «... ο λαός ένα πράγμα ζητάει: Να
μην καταπιέζεται»!

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Και γι’ αυτό ο Ηγεμόνας πρέπει «να προσπαθήσει να
κερδίσει τη συμπάθεια του λαού του, πράγμα εύκολο,
αν αναλάβει να τον προστατεύει»1. Για να σχολιάσει
ο Ναπολέοντας, και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα οι
επίγονοί του και παρ’ ημίν. Προσέξτε το: «Θα προσπαθήσω να τον κάνω (το λαό) να το πιστέψει»1.
«Λαέ μου, ευκολόπιστε και πάντα προδομένε»!
(Διον. Σολωμός).
Αλήθεια, αν πιστέψω τις δημοσκοπήσεις, και ως ένα
σημείο τις λαμβάνω υπ’ όψιν μου, και η Ν.Δ. πάει
μπροστά και ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει και το μεταμφιεσμένο
ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει!
Ε, ρε ομαδάρα μας!
Κάποιους, ο Μητσοτάκης “θα
τους κάνει να τον πιστέψουν” και χωρίς να είναι ο
Ναπολέων! (κάποιον ξεκούμπωτο επενδύτη σίγουρα θα
κρύβει μέσα του). Πώς θα
ικανοποιήσει τον πόθο του
μπαμπά του, “να τον δει
πρωθυπουργό” και να διαιωνισθεί η...δυναστεία! Υπάρχουν παιδιά, ανίψια... τί θα
γίνουν αυτά! Θα πέσουν
στην αφάνεια; Θα κλονιστεί
το καθεστώς της κληρονομικής βουλευτείας!
Ε, ρε λαέ μου, αγαπημένε δεν μπορώ παρά να το δω
απ’ τη φαιδρή του πλευρά: Γιατί καταψήφισες τη Ν.Δ.
και το ΠΑΣΟΚ πριν τρία χρόνια; Γιατί σου άλλαξε την
Παναγία στους φόρους, στον ΕΝΦΙΑ, στα μνημόνια,
μ’ όλα εκείνα τα καλόπαιδα, τα στουρνάρια και πίστεψες στον Τσίπρα που σ’ εξαπάτησε ή ήταν άπειρος κι
αδύναμος ν’ αντέξει στις πιέσεις των Φράγκων. Και
τώρα, θα ξαναγυρίσεις στην παλιά σου αγαπημένη
τη Ν.Δ.; «Κι αν δυστυχήσεις, την πόρτα μου έλα να
χτυπήσεις...», που έλεγε κι ο Αττίκ.
Χωρίζεις κάποια στιγμή τη συντρόφισσα σου, γιατί
ήταν άπιστη, γιατί κλονίστηκε η σχέση σας, ή γιατί σε
δελέασε η ...γειτόνισσα που σου ‘ταξε και υποσχόταν
πολλά...
Κι όταν αυτή σε ξεγέλασε ή δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες σου, τί κάνεις; Ξαναγυρίζεις στην άλλη
(ή στον άλλον), λες και χαθήκαν οι εναλλακτικές λύσεις.
Είσαι καλά; Την παροιμία που λέει «υπάρχουν κι
αλλού πορτοκαλιές...»| δεν την έχεις ξανακούσει, ή
είσαι... κολλημένος;
Ξεκόλλα!
Υ.Γ. Να περάσετε καλά και καλή περίσκεψη!
――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ» (σχολιασμένος
από τον Ναπολέοντα) κεφ. 9, εκδ. Σκαραβαίος 2017.
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Ο Αη-Βασίλης ήρθε στην
Ευρυάλη της Βούλας
O Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” πραγματοποίησε κι
εφέτος την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου
στην “Κάτω Βούλα”.

Στα παιδιά που αν και βλέπουν πολλούς Αγιο-Βασίληδες - πάντα αισθάνονται ένα
δέος μπροστά του, ιδιαίτερα τα μικρά.
Ετσι λοιπόν ο Αη-Βασίλης ήρθε με το σάκο του, έκατσε στο παγκάκι της πλατείας
και περιτρυγιρίστηκε από τα παιδιά, που άλλα τον άγγιζαν, άλλα του μιλούσαν
και άλλα περίμεναν με υπομονή να πάρουν το δωράκι τους. Και του χρόνου!

Όπως κάθε χρόνο, μουσική, κουραμπιέδες και μελομακάρονα και το απαραίτητο
τσίπουρο προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους.
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«H χώρα των πελαργών … ένα
παραμύθι της θάλασσας»
της Ήβης Σοφιανού

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017 στις 17:00
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017 στις 12:00
Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018 στις 17:00
Η θεατρική εταιρεία "Νεάπολις" συνεχίζει με πολύ μεγάλη
επιτυχία στο Θέατρο 104 τη νέα παραγωγή για τους μι
κρούς της φίλους "Η χώρα των πελαργών … ένα παραμύθι
της θάλασσας" της Ήβης Σοφιανού, σε σκηνοθεσία Αλέξαν
δρου Κομπόγιωργα.
Η Ήβη Σοφιανού, από την οικογένεια Σοφιανού, αγαπητή
στην Ελλάδα για τις πρωτοποριακές παραστάσεις κουκλο
θεάτρου και για τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως η
"Φρουτοπία". Για πρώτη φορά αφήνει το κουκλοθέτρο και
γράφει για το παιδικό θέατρο.
"Η χώρα των πελαργών … ένα παραμύθι της θάλασσας",
είναι μια μαγική ιστορία με δράση, συγκίνηση και χιούμορ,
που θα γοητεύσει τα παιδιά, ενώ παράλληλα μας μεταφέ
ρει μηνύματα αγάπης για τον συνάνθρωπο αλλά και για το
περιβάλλον.
Ένας γλάρος, μια μαϊμού και ένας ναυαγός συναντιούνται
σε ένα έρημο νησί. Θα μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον
άλλον, σεβόμενοι την διαφορετικότητα τους, χτίζοντας έτσι
μια σπουδαία φιλία και ενώνοντας τις δυνάμεις τους για
να βρουν μια χώρα ειρήνης και ελευθερίας, τη Χώρα των
Πελαργών. Σε ένα ταξίδι γνώσης, εκπλήξεων και ανατρο
πών...
Τα παιδιά θα βρεθούν μπροστά σε μια απέραντη παραμυ
θένια θάλασσα με μαγικούς ανεξερεύνητους θησαυρούς.
Οι ήρωες μας πάνω σε ένα αυτοσχέδιο καράβι με κατάρτι
μπανανιάς θα διασχίσουν τους ωκεανούς με πλούσια, πο
λύχρωμα κοστούμια και υπέροχες τζαζ μελωδίες.
Ευμολπιδών 41, Αθήνα, Τηλέφωνο: 21 0345 5020
Τζωρτζίνα Καλέργη

Χριστούγεννα στο Δήμο Κρωπίας
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις εξελίσσονται στο
Κορωπί με συνεργασία του Δήμου, του ΝΠΔΔ Σφηττός, και την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Κορωπίου (ΕΕΒΕΚ)

Η Χιονόμπαλα στην Πλατεία Αγάλματος, Σάββατο 23
και Κυριακή 24/12 από 10:30 έως 14:30 και 16:30 έως
20:30.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
-11:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη. Χοροθεατρική παράσταση για παιδιά 3-12 ετών από την ομάδα «Παιδική
Θεαμάτων».
-20:00 Δημαρχείο Κρωπίας. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

στο Δήμο Σαρωνικού

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, 19:00: Θεατρική παράσταση
«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Charles Dickens. Από τα
Θεατρικά Εργαστήρια του Δήμου, σε σκηνοθεσία Γιώργου
Πετρινόλη. Αίθουσα 1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, 18:30: Βράβευση επιτυχόντων
μαθητών έτους 20162017 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
Στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύβια
Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 19:00: Παραμύθια για ενήλικες
και κοπή Χριστουγεννιάτικης Πίτας του Δήμου, Δραματο
ποιημένη αφήγηση 3 διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπα
διαμάντη. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς του ΝΠΔΔ
«Αριστόδικος» του Δήμου: Θεατρικά Εργαστήρια, Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καλυβίων, Δημοτική Φιλαρμονική και Τμήμα
Ελληνικών Χορών Καλυβίων. Στο αμφιθέατρο του Δημαρ
χιακού Μεγάρου Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Παλλήνη
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου
11.00-16.00- Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων Σύλλογος Δικαιοσύνη για τα
Αδέσποτα – ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ « JUSTICE FOR ANIMALS»
18.30: Κάλαντα από τα παιδά
19:00: Παραδοσιακοί Χοροί από την
ομάδα Λυκείου –Λύκειο των Ελληνίδων Π.Τ.Χ. ΓΕΡΑΚΑ
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου
18.30 : Χορωδία Ενηλίκων Δήμου
Παλλήνης
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου
18.30 : Συναυλία Σύνολο brass (χάλκινα)
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου
18.30 : Συναυλία Μαντολινάτα
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου
18.30 : Παραδοσιακοί Χοροί –παιδικά
τμήματα Δήμου Παλλήνης

Η Χιονόμπαλα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 με 13.00 & 17 με
18.00 - Καλλιτεχνικά δρώμενα
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 1 2 . 0 0 13.00
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
(διαδραστικό κυνήγι θησαυρού γύρω
απ το συντριβάνι)
Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΗΧΩΝ
(διαδραστικό κυνήγι θησαυρού γύρω
απ το συντριβάνι)
Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου
17.00-18.00 CHOCO SANTA ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ
Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ (διαδραστικό κυνήγι θησαυρού
γύρω απ το συντριβάνι)
Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου
17.00-18.00 CHRISTMAS PARTY
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου

12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (διαδραστικό κυνήγι θησαυρού
γύρω απ το συντριβάνι)
17.00-18.00 ΖΟΓΚΛΕΡ
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ (διαδραστικό κυνήγι θησαυρού
γύρω απ το συντριβάνι)
17.00-18.00 Ο 4ος ΜΑΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΔΡΩΜΕΝΟ
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(διαδραστικό κυνήγι θησαυρού γύρω
απ το συντριβάνι)
17.00-18.00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ
Χ.ΠΟΤΤΕΡ
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ (διαδραστικό κυνήγι θησαυρού
γύρω απ το συντριβάνι)

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, 20:30, Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας
Συναυλία jazz μουσικής από το μουσικό σύνολο «Τrilogia» με τους, Γιώργο Τρανταλίδη, Παναγιώτη Σαμαρά και Γιώργο Κοντραφούρη. Προσκεκλημένοι οι,
Δημήτρης Παπαδόπουλος και Βασίλης Ξενόπουλος.
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, 11:00, Δημοτική Βιβλιοθήκη. «Υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο».
Εργαστήρι κατασκευής γουριών (απευθύνεται σε
παιδιά 6-12 ετών)
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη

Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά στο αεροδρόμιο!
Κυριακή, 24 & 31 Δεκεμβρίου 2017
Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ένα αξέχαστο εορταστικό πρόγραμμα θα περιμένει τους ταξιδιώτες και
τους επισκέπτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας!
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πολλές χαρούμενες
εκπλήξεις και άρωμα απο την ελληνική παράδοση
θα κατακλύσουν τους χώρους του αεροδρομίου,
στο πλαίσιο του προγράμματος “Fly me to the Moon”
που φορά τα γιορτινά του!

“Tα άνθη στην
Αρχαία Ελλάδα”
Η εκδήλωση με τίτλο “Τα άνθη στην Αρχαία Ελλάδα”, με ομιλήτρια την ομότιμο καθηγήτρια
Παν/μιου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 7μ.μ.,
στο ΝΕΟ Δημαρχείο Γλυφάδας, υπό την αιγίδα του
Δήμου Γλυφάδας.

Εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Αττικής
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΩΡΑ 11:30 |
CIRCO CACHIVACHE
Cachivache στα ισπανικά είναι τα αντικείμενα που
μας ξυπνάνε μνήμες από ευτυχισμένες στιγμές της
ζωής μας και παρόλο που δεν τα χρησιμοποιούμε πια
τα έχουμε καλά φυλαγμένα έχοντας κερδίσει μια
ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Ημερήσια Εκδρομή
με την “Ευρυάλη Βούλας”
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη
Βούλας” οργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Λίμνη
Τσιβλού και στην Ζαρούχλα Αχαΐας, την Κυριακή
14 Ιαουναρίου 2018.
Θα περπατήσουν στις όχθες της λίμνης και μετά θα
επισκεφθούν τον πύργο της Ζρούχλας και τους βυζαντινούς ναούς. Γεύμα σε ταβέρνα του χωριό με
παραδοσιακούς μεζέδες.
Τιμή κατ’ άτομο 12 €. Περιλαμβάνει μόνο μεταφορά.
Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη
Γαβριλάκη 6937730962, Δ. Καμακάρης 6955460828.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 8 μ.μ.
Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, με την
συμμετοχή της Μπάντας και της Μπαντίνας της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, υπό την διεύθυνση του
Αρχιμουσικού Γάσπαρη Μαμμά!
Ένα μοναδικό ταξίδι στις κλασικές και τζαζ Χριστουγεννιάτικες Mελωδίες!
Στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»: Γιαννάκη
5, Μαρκόπουλο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη,

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μικρούς και
μεγάλους, μοντέρνους αλλά και εναλλακτικούς, με
πολλά ακροβατικά κόλπα, ζογκλερικά, θέατρο,
ζωντανή μουσική και άφθονο γέλιο, στο Πεδίο του
Αρεως.
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12, ΩΡΑ 10:00-16:00 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙδΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πάγκοι εργασίας με δραστηριότητες για τα παιδιά.
ΩΡΑ 12:00 | Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ | ΝΕΑΠΟΛΙΣ
ΩΡΑ 14:00 | CIRCO CACHIVACHE
ΩΡΑ 15:30 | JACk tO JACk
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Οι Jack to Jack είναι μια rock μπάντα αποτελούμενη
από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Μουσικού
Σχολείου Αλίμου. Δραστηριοποιούνται στο ρεπερτόριο της ελληνικής και ξένης έντεχνης, pop και
rock μουσικής σκηνής. Έχουν πλούσια καλλιτεχνική
δραστηριότητα, πραγματοποιώντας πολλές συναυλίες το χρόνο και έχουν συνεργαστεί με πολλούς
καλλιτέχνες.

δια, γρίφους, κάλαντα προσπαθούν να επιτύχουν το
στόχο τους! Άραγε θα έχουμε νικητή ή μήπως
κάποιες φορές η συνεργασία και η φιλική διάθεση
φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα; ‘Ένα χιονισμένο τοπίο, κάποια χρηστικά αντικείμενα, κρουστά και μια κιθάρα ταξιδεύουν τα παιδιά σ’ ένα
παραμυθένιο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12 ΩΡΑ 12:00 | Κ.Ο.Α.
Το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών «Metallon», αποχαιρετά με χαμόγελο τη χρονιά που φεύγει και καλωσορίζει με αισιοδοξία τη χρονιά που έρχεται...

ΠΕΜΠΤΗ 28/12 ΩΡΑ 11:30 |
ΚΑΛΛΙΚΑΤΖΑΡΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
Θεατρική παράσταση με διαδραστικά παιχνίδια. Οι
καλικάτζαροι και τα ξωτικά ανταγωνίζονται για το
ποιος θα φέρει πρώτος τον Άγιο Βασίλη. Με παιχνί-

Εκδήλωση απονομής επαίνων
στο Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί στην εκδήλωση
απονομής επαίνων στους επιτυχόντες μαθητές – εισακτέους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2016-2017.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Σάββατο, 30
Δεκεμβρίου 2017, στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του
Δημαρχείου Σαρωνικού, στα Καλύβια.

Αγγελοφάνεια
του Αλέκου Κυραρίνη

Εως 31 Ιανουαρίου 2018
στο Καφέ του Μουσείου
Στο φιλόξενο Καφέ του Μουσείου, έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια δίνει βήμα διαλόγου σε καλλιτέχνες και εικαστικές ομάδες, με στόχο να προσφέρει εικαστικά
ερεθίσματα, παρουσιάζεται η έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη
με τίτλο «Αγγελοφάνεια».
Ο εικαστικός Αλέκος Κυραρίνης έχει από καιρό στραμμένο
το βλέμμα του στον Άγγελο. Από την αρχαία ως την πρωτοχριστιανική τέχνη, ο δημιουργός αξιοποιεί και μετασχηματίζει πρότυπα φτερωτών μορφών, για να αποδώσει
ανθρωπομορφικά την άυλη, μη ορατή υπόσταση των αγγέλων. Είκοσι έργα του Κυραρίνη διαλέγονται με φτερωτές
μορφές της αρχαιότητας, από τους μινωικούς φτερωτούς
δαίμονες στην Ηώ, τη Νίκη, τον Έρωτα και τους Ερωτιδείς,
τον Ύπνο και τον Θάνατο, τον Ζέφυρο, τον Βορέα και τους
άλλους ανέμους. Εκτός από τον άγγελο, ο Κυραρίνης αποδίδει μικρούς δαίμονες, για τους οποίους αντλεί μορφικά
στοιχεία από το ζωικό βασίλειο, όπως ακριβώς τους συναντούμε σε μοτίβα των ελληνιστικών χρόνων. Με εικοσά-

χρονη σχεδόν πείρα από αυτήν τη σπουδή, ο ζωγράφος καταθέτει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μια αισθητική
πρόταση για τον «Άγγελο», μπολιασμένη στην παράδοση
με σύγχρονο χαρακτήρα. Την έκθεση επιμελείται ο Γιώργος Μυλωνάς.
Διάρκεια: 11/12/2017-31/1/2018,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα

Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή
09:00-16:00
Πληροφορίες: www.namuseum.gr,
Τηλ. 213214 4856/-4858/-4866/-4893 & 213 2144837
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ΕΒΔΟΜΗ

Αλλαγή χρήσεων στο κέντρο της Βούλας
Αλλαγή σε όλο το πολεοδομικό τοπίο της Βούλας;
Tην αλλαγή των χρήσεων γης στο κέντρο της Βούλας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας
18 Δεκεμβρίου. Στην εισήγηση του θέματος ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε αναλυτικά το υφιστάμενο νομικό καθεστώς των χρήσεων
γης στο κέντρο της Βούλας και συγκεκριμένα επί
των οδών Αγ. Ιωάννου, Βασ. Παύλου, Ποσειδώνος,
Διγενή και ζήτησε από το Σώμα του Δ.Σ. να υπερψηφίσει την πρόταση για την «τακτοποίηση ρυμοτομικών εκκρεμοτήτων πολλών ετών». Έκρινε δε αυτό
αναγκαίο, διότι το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας
(Ν. 4277) που ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2014,
αφήνει ακάλυπτο το Δήμο 3Β, αφού προβλέπει χρήσεις, που πόρω απέχουν από τις σημερινές χρήσεις
γης που διαθέτει η Βούλα κυρίως, και η Βουλιαγμένη
έπεται.
«Η περιοχή είναι ευάλωτη στη δημιουργία κέντρων
διασκέδασης, μεγάλων εμπορικών κέντρων και πολλών άλλων χρήσεων που δεν αρμόζουν στον οικιστικό
χαρακτήρα της πόλης» ενημέρωσε ο δήμαρχος.
Βάσει της εισήγησης του Δημάρχου, στην περιοχή
της κεντρικής πλατείας της Βούλας (πλατείας Ιμίων)
και της Λεωφόρου Βασ. Παύλου υπάρχουν προς επίλυση τρία σημαντικά θέματα.
1. Ο πεζόδρομος της οδού Ποσειδώνος
2. Η ασυμφωνία ρυμοτομικών γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 214
3. Η προστασία της Λεωφόρου Βασ. Παύλου από
οχλούσες χρήσεις(!)
― Ο πεζόδρομος της Οδού Ποσειδώνος κατασκευάστηκε το 1995 επί δημαρχίας Α. Αποστολάτου και
έγινε στο πλαίσιο ανακατασκευής της Πλατείας Ιμίων
χωρίς όμως να γίνει η προβλεπόμενη τροποποίηση
του ρυμοτομικού σχεδίου ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η μη παραβίασή του.
― Ενα τμήμα της οδού Διγενή όπως έχει κατασκευαστεί αποκλίνει από τη ρυμοτομική γραμμή από 0,75
μ. έως 1,20μ. (Ο.Τ. 214) Θα πρέπει να μετακινηθεί η
ρυμοτομική γραμμή εντός μίας ιδιοκτησίας στη συμβολή των οδών Διγενή και Ναυσικάς. Η προτεινόμενη
τροποποίηση ρυμοτομεί υποχρεωτικά μία έκταση περίπου 37,5 μ2 που θα πρέπει να αποζημιωθοί ο ιδιοκτήτης, ύψους 20.000 € περίπου. Ιδιοκτήτης της
έκτασης είναι η οικογένεια του δημ. συμβούλου Δημοσθένη Βαμβασάκη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι παραιτούνται από την αξίωση αποζημίωσης.
Άρση ασυμφωνίας στα ρυμοτομούμενα υπάρχει και
στο ίδιο Ο.Τ. επί της οδού Αυλώνος όπου και εκεί η
ασυμφωνία θα λυθεί, προς όφελος του Δήμου, αζημίως, μετά από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, όπως
ενημέρωσε ο δήμαρχος.
― Στη Λεωφόρο Βασ. Παύλου επιτρέπονται καταστήματα (ΦΕΚ 716Δ/1985). Οι εμπορικές χρήσεις στη
Λεωφ. Β. Παύλου και σε άλλους θύλακες της Δ.Ε.
Βούλας έγιναν απολύτως αποδεκτές από το ΣτΕ με
τις 123 και 554/2007 αποφάσεις του.

Με βάση τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ν. 4277/14), που εντάσσει το
Δήμο 3Β στην κατηγορία χρήσεων γης «τουρισμός –
αναψυχή – εμπόριο», ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιβαρυνθεί η περιοχή με οχλούσες χρήσεις όπως ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, κέντρα διασκέδασης,
πρατήρια βενζίνης κλπ.
Ο δήμαρχος πρότεινε και ψηφίστηκε να εξειδικεύσουν τον όρο “καταστήματα” και αφορούν αυτά που
ήδη λειτουργούν στην Λεωφ. Βασ. Παύλου (εμπορικά, εστιατόρια, τράπεζες, φροντιστήρια κλπ) και
καμία απολύτως επιπρόσθετη χρήση.
Το δελτίο Τύπου που μας απέστειλε ο δήμος καταλήγει: «Εν κατακλείδι, η υφιστάμενη κατάσταση των
χρήσεων γης στην Λεωφ. Βασιλέως Παύλου αφ’ ενός
δεν είναι ξεκάθαρο ως προς το είδος καταστημάτων
που μπορούν να λειτουργήσουν και κρατάει σε μία
ιδιότυπη «ομηρία» τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, των γυμναστηρίων και των φροντιστηρίων που
ήδη λειτουργούν ενώ παράλληλα αφήνει την περιοχή
ευάλωτη και ανοιχτή στο ενδεχόμενο να δημιουργηθούν εκεί οχλούσες χρήσεις όπως είναι τα κέντρα
διασκέδασης, τα βενζινάδικα και πολλά ακόμα. Με
την απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσθέτει καμία νέα χρήση στην περιοχή, τακτοποιεί νομικά τις υφιστάμενες χρήσεις και απαγορεύει ρητά τη
δημιουργία νέων, επιβαρυντικών χρήσεων».

Προβληματισμοί υπήρξαν από τα
έδρανα της μειοψηφίας, αλλά και
από εκπροσώπους φορέων
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δήμοσθένης
Δόγκας, τόνισε ότι ήταν και είναι κατά της αλλαγής
χρήσεων γης στη Βούλα, αναφέροντας μάλιστα τον
παπού του που εθήτευσε ως πρώτος κοινοτάρχης στη
Βούλα και τον πατέρα του ως δικηγόρος που εντάξανε τη Βούλα στο σχέδιο, ως κηπούπολη.
Σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις στο κέντρο της
Βούλας ξεπερνούν τις 200 και είναι όλες παράνομες,
τόνισε ότι «δυστυχώς αλλά ίσως και ευτυχώς θα πρέπει να συμφωνήσω όπως συμφώνησα και το πρωί
στην Ποιότητα ζωής στο να παρθεί αυτή η απόφαση
που είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα. Συμφωνώ όμως
μόνο για την αλλαγή των χρήσεων μόνο από τη Ζεφύρου μέχρι τη Διγενή και από κεί και πέρα προς την
Αυλώνος σε καμία περίπτωση, για τις υπάρχουσες
μόνο επιχειρήσεις και όχι για τις υπόλοιπες χρήσεις,
που όπως είπατε δυο - τρεις».
Ο ανεξάρτητος δημ. σύμβουλος, Δημ. Κιούκης, δήλωσε ότι δεν θα το ψηφίσει σημειώνοντας: «το εμπορικό κέντρο λειτουργεί μια χαρά γιατί οι ιδιοκτήτες
είναι γνωστοί και οι ίδιοι προστατεύουν την περιοχή.
Η Βούλα δέχεται επίθεση για αλλαγή χρήσεων γης
και δεν πρέπει να αγγίζεται τέτοιο θέμα».

Ο επικεφαλής της Ρι.Κιπ. Θ. Ματόπουλος υπεραμύνθηκε τις θέσεις του δημάρχου τονίζοντας ότι «αν δεν
οριοθετήσουμε αυτές τις χρήσεις, οι οποίες ούτως ή
άλλως με βάση το νόμο και τη νομολογία έχουν νόμιμα εγκατασταθεί στον κεντρικό δρόμο της πόλης
μας, θα βρεθούμε εντός ολίγου να έχουμε τη δυσάρεστη έκπληξη να χρειαστεί να χωροθετήσουμε και
κάποιες άλλες χρήσεις λόγω υπερκείμενων διατάξεων...».
[...] «Αυτές οι χρήσεις, είναι χρήσεις που τις έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και τις χρησιμοποιεί. Δεν
είναι χρήσεις έξω από την καθημερινή ανάγκη. Μερικές εξ’ αυτών καλώς ή κακώς στην κοινωνία που
ζούμε, που έχει μία έντονη καταναλωτική συνήθεια,
είναι όλες χρηστικές για το σύγχρονο άνθρωπο».
Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Ηλέκτρα
Τσιριγώτη, δήλωσε ότι το ψηφίζει με τα δυό της
χέρια γιατί: «είναι καθαρά τακτοποιητικού χαρακτήρα. Οι τράπεζες δεν είναι νόμιμες, δεν είναι και
παράνομες. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε αφορισμούς
πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η
πόλη».
Οπως διάβασε από το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας
(ΡΣΑ), ο δήμαρχος, στο άρθρο 2 παρ. 8, αρθ. 10 και
αρθ. 11 έχει ειδική μνεία για το Δήμο 3Β όπου λέει
μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος 3Β ανήκει στη χωρική ενότητα της Νότιας Αθήνας και διατηρεί το χαρακτήρα
της ως κύριας κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου. «Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών κυρίως με τον έλεγχο
των χρήσεων μέσω των υπερκείμενων επιπέδων
σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της εξισορόπησης
των συγκρούσεων χρήσης γης, κυρίως όσον αφορά
την κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η καλύτερη δικτύωση της υποενότητας και η χωροθέτηση
υποδομών Υγείας, Περίθαλψης και Πρόνοιας»...
Μας ερμηνεύει στη συνέχεια ο δήμαρχος ότι: Ερχεται εδώ το Ρ.Σ.Α και σου εντάσσει ως υπερκείμενη
από το γενικό πολεοδομικό και τις ισχύουσες διατάξεις, ότι είμαστε περιοχή αναψυχής, τουρισμού και
παραθεριστικής κατοικίας, που σημαίνει ότι μας βάζει
από την πίσω πόρτα τις χρήσεις όπως Ξενώνες, ξενοδοχεία, καζίνο, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κεντρα
διασκεδάσεως και αναψυχής, πρατήρια βενζίνης,
υπεραγορές και πολλά άλλα... (το ΡΣΑ επικαλείται,
το Προεδρικό Διάταγμα 166/87).
Ετσι όπως ακούστηκαν, ανοίγει ο ασκός του Αιόλου
για τη Βούλα κυρίως, αν ισχύσει το Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας του 2014 και θα έπρεπε ο Δήμος να σταθεί
ιδιαίτερα σ’ αυτό, κάτι που δεν έπραξε. Εστιάστηκε
μόνο στο εμπορικό κέντρο γύρω από την πλατεία
Ιμίων και μόνο, που όμως και εκεί δεν έχει τηρηθεί η
νομιμότητα, αφού έχει επεκταθεί η εμπορική ζώνη
πέραν της Βασ. Παύλου με ιδιαίτερα οχλούσες επιχειρήσεις όπως μπαρ!!!
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Ανοίγει “κερκόπορτα”
Σε ερώτημα που θέσαμε, ότι έτσι ανοίγει η κερκόπορτα για μεγάλου είδους επιχειρήσεις, ακόμα και
καζίνο, ο δήμαρχος καθησύχασε το ακροατήριο ότι
δεν θα δώσει τέτοια άδεια ο Δήμος.
Ομως ο Δήμος γνωμοδοτεί σε επιχειρήσεις μόνον
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στις υπερκείμενες αρχές και θα την
πάρει. Επομένως πρέπει να κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος της Βούλας και να ζητήσει να καθίσουν όλοι
μαζί· πολίτες, φορείς, Δήμος να δούν τι έχει ανάγκη
η πόλη και πώς θα περιφρουρηθεί για να μην καταντήσει χειρότερη από τη Γλυφάδα!!!
Εχουν γίνει αγώνες δεκαετιών από συλλόγους και
πολίτες να κρατηθεί η Βούλα σε ένα φυσικό περιβάλλον, κάτι όμως που έχει καταστρατηγηθεί βάναυσα
από τις Δημοτικές Αρχές. Ήδη επιχειρήσεις με βραδυνή διασκέδαση (κυρίως μπαρ) έχουν καλύψει τον
πεζόδρομο, την οδό Πλαστήρα και στα δύο πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να υποφέρει όλος ο κόσμος που
έχει εκεί τις εστίες του.
Μίλησαν επίσης ο Στέλιος Γκίκας (από το Σύλλογο
Πολιτεία), η Αννα Σκουλούδη από το Σύλλογο Περιβάλλοντος και ο Μάκης Σταύρου από την “Εναλλακτική Δράση”.
Πως θα περιφρουρηθεί η επέκταση πέραν των ορίων
που βάζει η δημοτική αρχή σήμερα, ήταν το ερώτημα
του Στ. Γκίκα, ενώ η Αννα Σκουλούδη αντέκρουσε τις
θέσεις του δημάρχου λέγοντας ότι υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί του συνόλου της Βούλας που δεν μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης κάτι
«που όλες οι δημοτικές παρατάξεις χρησιμοποιήσατε
προεκλογικά», όπως τόνισε.
Ιστορικό χαρακτήρισε, αυτό που πάει να γίνει ο Μ.
Σταύρου. Επιχειρείται να καταργηθεί κάτι που έχει
κατακτηθεί από την ίδρυση του Δήμου με δύο επιχειρήματα, που δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δεχθούμε
εδώ. «Μας επιβάλλεται», άρα γιατί συζητάμε. Αν
μπούμε στη λογική “επιβάλλεται” δεν πρέπει να συζητάμε κατέληξε ο Μ. Σταύρου.
H πρόταση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
Aννα Μπουζιάνη

Tρία νέα έργα στην Παλλήνη και Μαρκόπουλο
ψηφίστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Τρία νέα σημαντικά έργα για τους
δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας
και Παλλήνης εγκρίθηκαν από το
Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου,
μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.
Για τον Δήμο Παλλήνης εγκρίθηκε
η σύναψη και οι όροι σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Συντηρήσεις
αναβάθμισης και παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας αθλητι-

τικά κέντρα στη Δημοτική Ενότητα
Γέρακα και συγκεκριμένα: α) στο
κλειστό γήπεδο μπάσκετ και τα
οκτώ ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ,
βόλεϋ, β). στο κολυμβητήριο και
τα τέσσερα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και τένις και γ). στο ανοιχτό
γήπεδο ποδοσφαίρου και τα δύο
ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Σκοπός
του έργου είναι η συμπλήρωση
των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Γέρακα, η
οποία αναμένεται να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των κατοίκων και

κών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Γέρακα
Δήμου Παλλήνης» συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00€ (με
ΦΠΑ). Με το έργο αυτό, που θα
δημοπρατηθεί από τον Δήμο Παλλήνης και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του,
θα γίνει αναβάθμιση σε τρία αθλη-

να ενισχύσει τις υπηρεσίες αθλητισμού του Δήμου Παλλήνης.
Για τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας εγκρίθηκαν τα έργα:
«Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιοχής Πόρτο
Ράφτη» συνολικού προϋπολογι-

σμού 1.026.720,00€ (με ΦΠΑ).
Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του οδοστρώματος των
οδών: Ελ. Βενιζέλου (από τη συμβολή της με την οδό Μαρκοπούλου μέχρι την οδό Πανοράματος)
και Σωτήρος (από τη συμβολή της
με την οδό Αγίας Μαρίνας μέχρι
την Ελ. Βενιζέλου).
Οι εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεσθούν αφορούν συνοπτικά
σε καθαιρέσεις υφιστάμενων στοιχείων κατασκευών, χωματουργικά,
αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης,
αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, τοποθέτηση
οριζόντιας σήμανσης.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα
εκτελεσθεί από τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
«Ανακατασκευή στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου» προϋπολογισμού 800.000,00€ (με ΦΠΑ).
Προβλέπεται η κατασκευή έξι λωρίδων αγωνισμάτων δρόμων και
ταχυτήτων και μιας λωρίδας ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και της απαιτήσεις της
FIFA και της IAAF. Για το έργο
αυτό θα υπογραφεί τριμερής προγραμματική σύμβαση μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Μαρκοπούλου και του ΝΠΔΔ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου, στο
οποίο ανήκει το Δημοτικό Στάδιο
Μαρκοπούλου, ενώ η δημοπράτηση και η εκτέλεση του έργου θα
γίνει από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

Τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης στο Πανόραμα Βούλας
Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου

“Δημοσκοπήσεις”
H εκπομπή που δίνει λόγο - καθημερινά - σε Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Περιφέρεια.
Με τις συνδέσεις και την άμεση επαφή με το δίκτυο
των συνεργαζόμενων
ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις
της Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και επαρχία.
Έργα, δράσεις και εμπλοκές κάθε μεσημέρι
με τον Γιώργο Λαιμό.
Ευχάριστη “νότα” το ένθετο με τα πολιτιστικά.
Δευτέρα με Παρασκευή από 15:15 έως 17:00.

Η περιοχή του Πανοράματος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω
της μορφολογίας του εδάφους, παρουσιάζοντας δυσκολίες και στην
τοποθέτηση αλλά και την αποκομιδή
των κάδων.
Οι δρόμοι είναι κάθετοι με μεγάλη
κλίση και δεν μπορούν ούτε τα
απορριμματοφόρα να σταματήσουν.
Παρ’ όλα αυτά, σε σημεία που είναι
δυνατόν, τοποθετήθηκαν 39 μπλε
κάδοι ανακύκλωσης καλύπτοντας
έτσι τις περισσότερες περιοχές του
Δήμου 3Β με μπλε κάδους.

Θα πρέπει οι πολίτες να σεβαστούν
την ανακύκλωση και να ρίχνουν
μέσα στους μπλε κάδους, μόνο ό,τι
αυτοί δέχονται, χαρτικά, πλαστικά,

μέταλλα.
Δεν ρίχνουμε σ’ αυτούς τους κάδους
υπολείμματα τροφών, μπάζα, τζάμια,
κλαδικά, ξύλινα ή δερμάτινα αντικείμενα, ενέσεις ή άλλα ιατρικά απόβλητα,
χρησιμοποιημένες
χαρτοπετσέτες
Να θυμίσουμε ότι τα καπάκια από τις
συσκευασίες αφαιρούνται γιατί ανακυκλώνονται μόνα τους.
Γενικά οι συσκευασίες που ρίχνονται στους μπλε κάδους πρέπει να
είναι καθαρές, χωρίς υπολείμματα
και χύμα, όχι δεμένες σε σακούλες.

8 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΒΔΟΜΗ

ώνες ξαναπάρουν πίσω τα εδάφη της.

γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ο Ηρώδης ο Μέγας
Ο Rex socius et amicus populi Romana
«Φωνή εν Ραμά ηκούσθη θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός
πολύς Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήναι ότι ούκ εστίν»
(προφητεία Ιερεμία 31, 15)
Για τον Ηρώδη, το μαθητικό μου θρανίο μού άφησε μια
γνώση απόλυτα συγκεχυμένη αλλά και επιλεκτική με τη ζυγαριά να γέρνει αβάστακτα προς τη μεριά της αποσιώπησης.
Και πρώτα καλό είναι να βάλομε ιστορικά και χρονολογικά
τα πράγματα στη σειρά τους, έστω και αν αυτά είναι σε πολλούς γνωστά.
Εκείνος που διέταξε, την σφαγή των 14 χιλιάδων νηπίων και
αν αυτή όντως έγινε* (Γ.Πατρώνος), ήταν ο Ηρώδης Α΄ ο
Μέγας, ο βασιλιάς της Ιουδαίας (73 π.Χ.- 4μ.Χ.) .
Εκείνος πάλι που έπαιξε το παιχνίδι με την Ηρωδιάδα την Σαλώμη και τον αποκεφαλισμό του Βαπτιστή Ιωάννη, ήταν ο
Ηρώδης ο Αντύπας, (22 π.Χ. - 39 μ.Χ.), τετράρχης της Γαλιλαίας και Περαίας και ιδρυτής της πόλης της Τιβεριάδος, και
στον οποίο μπροστά δικάστηκε ο Ιησούς.
Η δε Ηρωδιάδα (7 π.Χ.- 39 μ.Χ.) ήταν εγγονή του Ηρώδη του
Μεγάλου, η οποία παντρεύτηκε διαδοχικά τους δυό θείους
της, τον Ηρώδη Φίλιππο που με αυτόν γέννησε τη Σαλώμη και
τον αδελφό του Ηρώδη Αντύπα, τον και ηθικό αυτουργό του
αποκεφαλισμού του Ιωάννη.
Κατά το λήμμα του λεξικού λοιπόν ο Ηρώδης Α΄ ο Μέγας,
βασίλευσε στην Ιουδαία επί 36 έτη και καταγράφεται ως μια
από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της Ιουδαϊκής ιστορίας.
Να σημειωθεί δε, ότι αμέσως μετά τον θάνατό του, η Ρώμη
κατήργησε όχι μόνο την βασιλεία στην Ιουδαία, αλλά και
αυτό τούτο το κράτος της Ιουδαίας. (Π. Νιγδέλης)
Ο Ηρώδης ήταν πολιτογραφημένος Ιουδαίος, αλλά από τον
πατέρα του ήρε την καταγωγή του αραβική και συγκεκριμένα
από την Άκαμπα της Ιορδανίας.
Ο πατέρας του, που λεγόταν Αντίπατρος, είχε σταδιοδρομήσει κοντά στον Ρωμαίο στρατηγό Πομπήϊο σαν φίλος του πολιτικός, αλλά και σαν οικονομικός και στρατιωτικός αρωγός
του.
Συν τω χρόνω ο Αντίπατρος αρχικά γίνεται “το καλό και χρήσιμο παιδί” τού Πομπηΐου και αργότερα στρέφεται προς τον
Καίσαρα το 47 π.Χ. και καταφέρνει και γίνεται “Ρωμαίος πολίτης”, διορίζεται διοικητικά ως “επιμελητής της Ιουδαίας”,
και ακόμα φροντίζει να δοθούν «ρωμαϊκά δικαιώματα» στα
παιδιά του. Αμέσως δε μετά, και από την καινούργια του
θέση, διορίζει Επάρχους τούς γιους του Φασαήλ και Ηρώδη.
Και τον πρώτο, τον Φασαήλ Έπαρχο στα Ιεροσόλυμα, τον δε
δεύτερο τον Ηρώδη, σε πρώτη πολιτική δημόσια παρουσία,
΄Επαρχο στη Γαλιλαία.
Ο Ηρώδης από εδώ και πέρα, και με δάσκαλο τα ΄΄όπου
φυσάει ο άνεμος΄΄ πατήματα του πατέρα του, προχωρεί και
συνεχώς πισωγυρίζει κατά το δοκούν και προσωπικό συμφέρον, πουλώντας φίλους και εχθρούς.
Όταν οι Πάρθοι ως νικητές εισβάλλουν στην Γαλιλαία, την
εγκαταλείπει και καταφεύγει στη Ρώμη, για να επανέλθει
στην ίδια διοικητική θέση τρία χρόνια μετά, και αφού οι λεγε-

Εν τω μεταξύ στη Ρώμη οι εμφύλιες διαμάχες συνεχίζουν να
μαίνονται και ο Ηρώδης αρχικά είναι φιλικά προς την μεριά
του Βρούτου, που σκότωσε μαζί με τον Κάσιο τον Καίσαρα,
και εχθρικά εναντίον του Μάρκου Αντώνιου και Οκταβιανού.
Αλλά το 42 π.Χ. όταν ηττάται ο Βρούτος, ο Ηρώδης έχει ήδη
αλλαξοπιστήσει, και αρχίζει να ζητωκραυγάζει για την νίκη
του Μάρκου Αντωνίου και να εδραιώνει πάλι τη θέση του.
Πατώντας λοιπόν τώρα για ακόμα μια φορά στέρεα ο Ηρώδης
στο θρόνο του στην Παλαιστίνη, αμείβεται για την φιλορωμαϊκή του στάση, με τον τίτλο τού «Rex amicus socius et
amicus populi Romani» δηλαδή του βασιλιά φίλου και συμμάχου του λαού των Ρωμαίων. (40 π.Χ.)
Με τη βοήθεια των ρωμαϊκών λεγεώνων γίνεται κύριος της
Ιουδαίας και με την εκτέλεση του βασιλιά της Ιουδαίας Αντιγόνου, τώρα προχωρεί, χωρίζει την πρώτη του γυναίκα Δωρίδα και νυμφεύεται την Μαριάμ ή Μαριάμη, πριγκίπισσα της
προηγούμενης δυναστείας των Ασμοναίων στην Ιουδαία που
ήδη μεν καταλύθηκε, αλλά έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο
στο σημαντικό αξίωμα του προέδρου του μεγάλου Συνεδρίου
των Ιουδαίων.
Σε συνέχεια και με την ήττα του φίλου του Μάρκου Αντωνίου το 31 π.Χ. στο Άκτιο, χρονιά κατάλυσης και του ελληνιστικού κράτους, ο Ηρώδης σπεύδει ‘’με γην και ύδωρ’’ κοντά
στον νικητή Οκταβιανό και κρίνεται για μια ακόμη φορά από
την Ρώμη σαν ο μόνος κατάλληλος και ικανός για να κυβερνήσει δια χειρός Ρώμης, την Παλαιστίνη.
Στην Παλαιστίνη ως βασιλιάς ο Ηρώδης θαυματουργεί. Ξαναπαίρνει και δίνει πίσω τα εδάφη της που της είχε επί Κλεοπάτρας αποσπάσει η Αίγυπτος.
Δένεται σε φιλία με τον ναύαρχο Μάρκο Βιψάνιο Αγρίππα,
έμπιστο του Οκταβιανού και νυν Αυγούστου, αποκτά την εύνοιά του και σε ανταπόδοση δίνει μάλιστα το όνομα ‘’Αγρίππας’’ στα εγγόνια του.
Καταφέρνει ακόμα με τα μέσα του και παίρνει στην προσωπική του εκμετάλλευση το 50% των ορυχείων χαλκού της Κύπρου. Παρ’ όλα ταύτα για τους Εβραίους θεωρείται ως ο κατά
την καταγωγή ξένος και καθημερινά δέχεται την περιφρόνησή
τους.
Και αυτός τότε, αντιδρώντας ξηλώνει το μεγάλο Ιουδαϊκό
Συνέδριο, εξοντώνοντας τα 45 από τα 70 μέλη του και ως δε
λέγεται πιθανόν και να το κατήργησε ολοσχερώς.
Δολοφονεί τον αρχιερέα του Συνεδρίου Αριστόβουλο, σκοτώνει και την γυναίκα του την Μαριάμ, τα παιδιά του που
είχε μαζί της Αριστόβουλο, Αντίπατρο, Αλέξανδρο, την πεθερά του, και τον γαμπρό του τον Κωσταμάρο.
Το 23 π.Χ. βρίσκει μια άλλη Μαριάμ – ο νόμος άλλωστε του
δικαιολογεί δέκα γάμους - και την παντρεύεται. Και αυτή κατ’
απαίτησή της αναγορεύει τον πατέρα της και πεθερό του
Βόηθο, από απλό ιερέα σε αρχιερατικό μέλος του Συνεδρίου,
πράγμα που δημιουργεί μεγάλη δυσαρέσκεια στην εβραϊκή
κοινότητα. Δεν σταματά όμως μέχρις εδώ. Θεωρώντας ότι οι
γιοί του από τον πρώτο του γάμο, Αλέξανδρος και Αριστόβουλος, συνωμοτούν εναντίον του και εποφθαλμιούν τον
θρόνο του, τους θανατώνει.
Οι Φαρισαίοι πλην όπως γράφεται των Εσσαίων, τον περιφρονούν και βυσσοδομούν εναντίον του και σχολιάζουν πάντοτε αρνητικά την αραβική του καταγωγή, παρ’ όλο που ο
Ηρώδης έχει αγοράσει σε περίοδο πείνας και με δικά του
χρήματα, μεγάλες ποσότητες σιτηρών από την Αίγυπτο, τα
οποία έχει ελεύθερα διαθέσει στο λαό της Παλαιστίνης.
Τον κατηγορούν ακόμη οι Φαρισαίοι στο ότι έχει επιβάλλει
στο χώρο του την ελληνική γλώσσα και τις ελληνικές συνήθειες. Ακόμη και γιατί χτίζει στα εδάφη της επικρατείας του
και ιδρύει και ανακαινίζει ελληνικές ερειπωμένες πόλεις άλλοτε ειδωλολατρικές, όπως σε Ιουδαία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία, Συρία, Φοινίκη (Λίβανο), Ελλάδα (Αθήνα, Σπάρτη,
Δήλο, Σάμο, Χίο) και Κύπρο.
Τον κατηγορούν προσέτι στο γιατί δεν σταματά να χτίζει
ναούς, μεγάλα πολυτελή δημόσια οικοδομήματα, υδραγω-

γεία, δρόμους, να μετέχει και οργανώνει Ολυμπιακούς αγώνες και να φορτώνει για όλα αυτά, όλο και περισσότερους φόρους στο λαό.
Όντως η δραστηριότητα στην οικοδομική κατασκευή, ανακατασκευή και οργάνωση και το ενδιαφέρον του για τις περιοχές και τα εδάφη που κυβερνούσε ήταν κάτι το
πρωτοφανές.
Εξωραΐζει πολιτιστικά την Ιουδαία, κατασκευάζει στα Ιεροσόλυμα το ανάκτορο ‘’ Πύργος του Δαβίδ,’’ ανακατασκευάζει
εκ βάθρων τον ναό του Σολομώντα με αρχή χρονιάς το 20
π.Χ. και αποπεράτωση το 60 μ.Χ. και την τραγική καταστροφή
του από τους Ρωμαίους το 62 μ.Χ.
Χτίζει προς τιμήν τού Καίσαρα, την Καισάρεια της Παλαιστίνης, μεταξύ Ιόππης και και Χάϊφας, στα ερείπια της αρχαίας
Σαμάρειας, την Σελεύκεια. Χτίζει αμυντικές εγκαταστάσεις,
φρούρια όπως της Μαχαιρούντας και της Μασσάδας.
Στα τελευταία χρόνια του ο βίος του κλείνει απόλυτα τραγικά
και επώδυνα. Η διανοητική του κατάσταση έχει κλονισθεί και
έχει φτάσει σε μια κατάσταση παράνοιας και σχιζοφρένειας.
Μισεί τους πάντες και φοβάται τους πάντες. Την όλη αρρωστημένη του κατάσταση βρίσκει ευκαιρία και την εκμεταλλεύεται η αδελφή του, η Σαλώμη (όχι η γνωστή Σαλώμη, η
ανηψιά της Ηρωδιάδος).
Η Σαλώμη με διαβολές και συκοφαντίες έχει συμβάλλει ψυχολογικά στην εξόντωση της οικογενείας του, αλλά και στην
ενθάρρυνση για εκτέλεση εγκληματικών του πράξεων, συνεχώς τον εξωθεί.
Αυτή η κατάσταση όμως επέφερε την δυσαρέσκεια του
λαού με συνεχή επαναστατικά κινήματα, πράγμα που δεν
άρεσε στη Ρώμη η οποία αποσύρει από αυτόν την εύνοια
της. Αλλά φαίνεται πως και ο Ηρώδης ίσως σε αναλαμπές ψυχικής φωτεινότητας είτε από αυτογνωσία και αυτοέλεγχο είτε
από διέξοδο στους πόνους του, επιχειρεί ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει. Τελικά το 4 π.Χ. ο Ηρώδης πεθαίνει εν μέσω τραγικών πόνων.
Και η Ρώμη μετά τον θάνατο του καταργεί την βασιλεία και
την Ιουδαία ως εν αυτή κράτος.
«Το τεράστιο οικοδομικό έργο του Ηρώδη αποτελεί κα το σπουδαιότερο από τα κατορθώματά του, άξιο για την αποκατάσταση
της προσωπικότητας του και της ιστορικής του φήμης διό και
αναγράφεται ως Μέγας» (Β. Τζαφέρης).
Η γεωγραφική επέκταση των οικοδομικών έργων εκάλυπτε ολόκληρη την Ιουδαία, Λίβανο Συρία, μέρος Μ. Ασίας, Ήπειρο,
Ολυμπία, Ρόδο Σάμο Χίο, Δήλο, Αθήνα, Σπάρτη, Ρώμη, και με
ιδιαίτερες χρηματικές προς τις ελληνικές πόλεις. Και όλα τα
παραπάνω που σκόπιμα επανέλαβα, να επιβεβαιώνονται από
αρχαιολογικά ευρήματα, και αποσπασματικές επιγραφές στις
οποίες αναγράφονται οι «ευχαριστίες προς τον ευσεβή και
φίλο του Καίσαρα Ηρώδη για την προς ημάς γενναιοδωρία
του». Και σε όλα αυτά ή όπως πάλι αναφέρθηκε η επιβολή της
Ελληνικής Γλώσσας στα εδάφη του.
Σε συμπέρασμα ο Ηρώδης Α΄ ιστορικά, δίκαια καταγράφηκε
ως Μέγας. Είχε βέβαια σε βάρος του στην Ιουδαία το “αιμοσταγής τύραννος” και ακόμα στα πλην του την “χωρίς ηθική”
ευελιξία τού κάθε ηγέτη.
Για τα πλην του όμως όπως άλλοι, αυτός δεν αγιοποιήθηκε
ούτε λατρεύτηκε.
* Για την “σφαγή των νηπίων” μοναχά ο ευαγγ. Ματθαίος κάνει μια
ολιγόλογη μνεία και μάλιστα ως απλή απόφαση. Ο πανεπ. καθ. Γ. Πατρώνος γράφει, πως το εγκληματικό βιογραφικό του Ηρώδη μπορεί
και να δικαιολογεί μια τέτοια αμφισβητούμενη πράξη. Δεν δικαιολογεί
όμως τον μεγάλο αριθμό σφαγής των 14 χιλιάδων σε πόλη όπως η
Βηθλεέμ που ο πληθυσμός της κατά τον Ιώσηπο έφτανε ή λίγο ξεπερνούσε τους χίλιους.

Βοηθήματα
1) Π .Νιγδέλης: “Ηρώδης ο Μέγας ο ξένος βασιλιάς”.
2) Β. Τζαφέρης: “Το τεράστιο οικοδομικό έργο του Ηρώδη Α΄“
3) Κ. Ζάρρας : “Ο Ηρώδης στο έργο του Ιώσηπου”.
4) Γ. Πατρώνος: “Η σφαγή των νηπίων κατά την Κ. Διαθήκη”.
5) Γ. Μεταλληνός : “Ηρώδης και μυθοποίηση των Χριστουγέννων”.
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H δημιουργία και η λειτουργία των ημερολογίων
Η ανθρωπομορφική έκφραση του γιου του Κρόνου ήταν ο Δίας, που θεωρείται η μεγαλύτερη θεϊκή
υπόσταση μεταξύ θεών και ανθρώπων, ενώ όλα τα
θεία πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, είχαν ονόματα αστρικών σωμάτων και ο Πλάτων λέει ότι οι
πρώτοι Θεοί των ανθρώπων ήταν τα ουράνια σώματα!!!
Ο Ορφικός ύμνος, που αρχίζει με τις λέξεις:
«Ουράνιον νόμον αστροθέτην» αναφέρεΙ με το «ν»
και με το «ς», όλη την αστρονομία και την αστροφυσικήϙ επιστήμες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα!!!
Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ είναι η μητέρα του πολιτισμού
και προάγγελος των μαθηματικών, πάνω στα οποία
στηρίχτηκε, εδρεώθηκε και επαληθεύτηκε!!! Οι πρόγονοι των Ελλήνων, παρατηρούσαν τις κινήσεις
όλων των ουρανίων σωμάτων και προ πάντων είχαν
γνώση των… κομητών, οι οποίοι αποτελούνται από
χώμα, πέτρες, πάγο, μέταλλα και εκτοξεύουν αέρια
σε μορφή ουράς και με αυτούς ασχολήθηκαν πρώτοι
οι ΄Ελληνες Ίωνες της Μ. Ασίας, αλλά τους γνώριζαν και οι Μινωίτες οι οποίοι τους ζωγράφιζαν!!!
Γνώριζαν ότι ο κομήτης του Χάλεϋ πέρναγε από
τη Γη κάθε 76,6 χρόνια, ενώ ο Αριστοτέλης περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την πτώση των κομητών!!!
Η σβάστικα, που είναι ελληνικότατο σύμβολο, απεικονίζει την κίνηση ενός κομήτη όταν βγάζει τα αέριά
του!!!
Η διάρκεια της ημέρας και η εναλλαγή της νύκτας, αποτέλεσαν τη πρώτη διαίρεση του χρόνου και
κατόπιν οι φάσεις της Σελήνης έκαναν τους Έλληνες
να χωρίσουν τον χρόνο, σύμφωνα με την κίνηση της
Σελήνης, που αρχικά ονόμαζαν Μήνη και ονόμασαν
τον χρόνο της μιας περιφοράς της Σελήνης “η
Μήνης” γύρω από την Γη «μήνα», που έχει διάρκεια
29 ή 30 ημερών, όσος είναι ο χρόνος του γυναικείου
κύκλου και της ιερής έμμηνης ρύσης, χωρίς την
οποία δεν θα υπήρχε ανθρώπινη ζωή επί της Γης!!!
Οι γεωργοί όμως για να σπείρουν στις αρχές του
Νοέμβρη, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Ήλιου
και έφτιαξαν τα ηλιακά ημερολόγια, και αργότερα
έλαβαν υπ’ όψη τους και τις κινήσεις των πλανητών·
έκτοτε άρχισε ο πολιτισμός!!!
Ο Έλληνας Ίωνας αστρονόμος, Ίππαρχος, γεννημένος στη Νίκαια της Μ. Ασίας, είχε ιδρύσει αστεροσκοπείο στο Κίσκιντο της Ρόδου και πρώτος είχε
εντοπίσει την περιστροφική κίνηση της Γης γύρω από
τον νοητό άξονά της, που κρατάει 26.000 περίπου
χρόνια. Και αυτός ο χρόνος ονομάστηκε «μέγας ενιαυτός» και χαρακτηρίζει την κλόνιση του άξονα της
Γης, που τον έλεγαν κυκλικό. Από τότε άρχισαν να
κατασκευάζουν οι Έλληνες τα Σεληνοηλιακά ημερολόγια όπως είναι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, ο
οποίος μπορεί να είναι κατασκεύασμα του Αρχιμήδη,
γιατί φέρει την έλικά του, αλλά μπορεί να τον
έφτιαξε και ο Ίππαρχος!!! Ο Αρχιμήδης είναι ο κατασκευαστής του μηχανικού σύμπαντος με γρανάζια
και συνέχισαν ο Πρόκλος και ο Ήρων!!!
Βρέθηκαν στις Κυκλάδες και στην Κρήτη πολλά
τηγανόσχημα αγγεία, με διάμετρο γύρω στα 45 εκατ.
και άλλα μικρότερα, από 7 ή 8, μέχρι 10 ή 12 εκ., τα
οποία ήταν όλα ημερολόγια!!! Τα μικρά ήταν ημε-

ρολόγια τσέπης, αλλά και υπολογιστές κύησης για
τις γυναίκες, βάσει των κινήσεων του πλανήτη με το
όνομα της Θεάς της γονιμότητας Αφροδίτης, τα
οποία είχαν χαραγμένα επάνω τους 5 πέταλα μικρά
και ενωμένα σαν κυκλικά σχέδια, που έμοιαζαν με
ρόδακες, όσες ήταν οι κινήσεις της Αφροδίτης, όπου
έδειχναν τις γόνιμες ημέρες του μήνα των γυναικών,
(μεταξύ 5ης και 8ης ημέρας του έμμηνου κύκλου
τους). Από εκεί χρησιμοποίησε η μουσική τα 5|8 και
έτσι υπήρχε τουλάχιστον από τον 5ον π.Χ. αι. στους
Έλληνες οικογενειακός προγραμματισμός γεννήσεων, αλλά και γνώση γύρω από την κύηση, την
γέννα και την λοχεία!!! Οι αρχαιολόγοι επειδή δεν
είχαν γνώσεις αστρονομίας, έδωσαν κατά καιρούς,
λανθασμένες ερμηνείες για την προέλευση και την
χρήση των τηγανόσχημων αγγείων, αλλά οι γνώσεις
των αστρονόμων έδωσαν την σωστή ερμηνεία!!!

Το Εύρημα (κωδικός 5153) του Αρχαιολογικού Μουσείου
Αθηνών, είναι από την Χαλανδριανή της Σύρου.

Αυτά τα ημερολόγια τα εμπορεύονταν οι Έλληνες, σε όλο το γνωστό τότε κόσμο μέχρι την …Κολομβία!!!!
Βρέθηκαν και αγαλματίδια, που τα ονόμαζαν
«Σεβίζουσες μορφές», που απεικονίζουν άντρες και
γυναίκες και τα βρίσκουμε στο Μουσείο Χανίων, ενώ
2 μικρά των 7 και 8 εκ., υπάρχουν στο Άργος Ορεστικό και ένα στην Κάλυμνο!!!
Τα αγαλματίδια αυτά είχαν το ένα χέρι σηκωμένο
με την παλάμη να ακουμπά ανοικτή στο μέτωπο και
να κοιτούν προς τον ουρανό, παρατηρώντας ουράνια σώματα, με μια έκφραση σεβασμού προς τον
Σύμπαν και από εκεί έμεινε η κίνηση αυτή, να αποτελεί στρατιωτικό χαιρετισμό, αποδίδοντας σεβασμό!!! Αυτές οι Σεβίζουσες μορφές δείχνουν την 21η
Μαρτίου, την 21η Ιουνίου και την 21η Δεκεμβρίου,
δηλαδή τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, ώστε οι κτηνοτρόφοι να γνωρίζουν πότε έπρεπε να βάλουν τα
πρόβατά τους για ζευγάρωμα. Η καλύτερη δε ημερομηνία ήταν η 3η Αυγούστου, για να έχουν να φάνε

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα

τα νεογέννητα χορτάρι την άνοιξη και να μεγαλώσουν άνετα στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και
τα παιδιά τους προγραμμάτιζαν να γεννιούνται το
Μάρτιο για να μεγαλώνουν εύκολα το καλοκαίρι για
να αποφεύγονται οι θάνατοι των νεογνών!!!
Οι νόμοι της φύσης εκφράζονται σωστά μέσα
από τα μαθηματικά, αφού τα ημερολόγια στηρίζονται
στα μαθηματικά!!! Ο Έλληνας μαθηματικός Μέτωνας,
που δούλευε στην Κρήνη του Κολωνού στην Αθήνα,
με τον μαθητή του Κάλυπο, δημιούργησε το σεληνοηλιακό ημερολόγιο με τα δίσεκτα έτη και το πήραν
από τους Έλληνες οι Εβραίοι και ύστερα οι Κινέζοι
και κατόπιν το χρησιμοποίησαν όλοι οι λαοί της Γης
με κάποιες αλλαγές μέσα στο διάβα των χιλιετιών,
μέχρι σήμερα και φυσικά με αλλαγή των ελληνικών
ονομασιών!!!
Σαν ημερολόγια χρησιμοποιούσαν και τους δακτυλιόλιθους την εποχή του Μεγάλου Μίνωα, ο
οποίος κάθε εννέα χρόνια έπαιρνε νόμους υπό την
μορφή εντολών από τα χέρια του πατέρα του και
Θεού Δία πάνω στο Ιδαίον Άντρον· στο σπήλαιο που
μεγάλωσε ο Δίας πάνω στο όρος Ίδη (Ψηλορείτης)
σε ύψος 1.500μ. Στην Κρήτη βρέθηκαν αστρολάβοι,
όπως βρέθηκαν στη Θεσσαλία και σε μια περιοχή του
Δούναβη, που είχαν μετοικήσει Έλληνες Τρώες μετά
τον Τρωικό πόλεμο και παρατηρούσαν τον Ήλιο και
τα άστρα και έπαιρναν γνώσεις χρήσιμες για την
ναυσιπλοϊα!!!
Οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν και υπολογιστές
τσέπης, που τους έλεγαν αναλογικούς υπολογιστές
και έδειχναν τις φάσεις της Σελήνης, τις ισημερίες
και τις εκλείψεις και η εξέλιξή τους, δημιούργησε την
κατασκευή του μηχανισμού των Αντικυθήρων!!
Κοντά στο Παλαίκαστρο της Σητείας στην Κρήτη
υπάρχει η κορυφή του βουνού Πετσοφά, που από κει
φαίνεται η Δύση, όπως και στη σπηλιά του Πληοκτήτη στη Λήμνο που φαίνεται η δύση μόνο την 21η
Σεμπτεμβρίου!!! Επίσης τα θέατρα της Επιδαύρου,
της Δωδώνης και του Σουνίου στο Θορικό, προσανατολίζονται στο βορρά –Νότο, αλλά και όλοι οι δρόμοι
των πόλεων ήταν κατασκευασμένοι παράλληλοι με
την δύση ή την ανατολή, ώστε την 21η Δεκεμβρίου
να μπαίνει το φώς του Ήλιου μέσα στα σπίτια τους
και την 21η Ιουνίου να φαίνεται η δύση του Ήλιου
από τα σπίτια τους!!!
Πολλοί λαοί από θρησκευτικούς ή ιστορικούς λόγους χρησιμοποιούν δικά τους διαφορετικά ημερολόγια σήμερα, αλλά όλοι για να βρίσκουν
ευκολότερη λύση στα προβλήματα επικοινωνίας
τους με άλλους λαούς που συνεργάζονται, χρησιμοποιούν το λεγόμενο γρηγοριανό ημερολόγιο, το
οποίο χρησιμοποιεί σήμερα όλος ο δυτικός κόσμος!!!
ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2018!!!
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Βραβεύτηκαν στα 3Β
οι μαθητές που πέρασαν
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

3Β είχαν 90% επιτυχία στους μαθητές που έδωσαν Πανελλαδικές εξετάσεις και εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξήρε την
αξία της Παιδείας που είναι απαραίτητο εφόδιο στους
νέους και τους προέτρεψε να βάζουν στόχους και να μην

χοι Βασίλης Παπαμιχαήλ και Παντελής Κασιδόκωστας, οι
εντεταλμένοι σύμβουλοι Κοινωνικών Υπηρεσιών Νανά Κάραγιαν, αθλητισμού και τουρισμού Λυδία Αργυροπούλου,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Ζυγούρης, Κατερίνα Σταμπέλου, Λευτέρης Αργυρουδάκης και ο επικεφαλής ελάσσο-

σταματούν να ονειρεύονται.
Μαζί με τον τιμητικό έπαινο ο Δήμος έδωσε στους φοιτητές πλέον, μικρό αναμνηστικό δώρο.

νος αντιπολίτευσης Θάνος Ματόπουλος. Ο τοπικός
σύμβουλος Βουλιαγμένης Δημήτρης Κακογιαννάκος, η
Πρόεδρος της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής Μίμα
Νικηφοράκη και η Πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής
επιτροπή Δώρα Τριάντη.
Τέλος, βραβεία έδωσαν και οι διευθυντές των Λυκείων.

Τους μαθητές των σχολείων της του Δήμου 3Β, που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας βράβευσε (23 Δεκεμβρίου
2017) ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην αίθουσα
του πολιτιστικού κέντρου «ΙΩΝΙΑ». Τα σχολεία του Δήμου

Οι βραβεύσεις έγιναν από το δήμαρχο, ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας), ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας, οι αντιδήμαρ-

Δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου
στο Δήμο Σαρωνικού
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου Σαρωνικού, ξεκινά για τη σχολική
χρονιά 2017-2018 η κατάθεση αιτήσεων
από ενδιαφερόμενους γονείς μαθητών
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Δικαιούχοι είναι μαθητές των σχολικών
μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού, που οι οικογένειές τους πληρούν συγκεκριμένα
οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου
ανταποκρινόμενη στα αιτήματα δημοτών
για την δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου καλεί:
α) τους γονείς που επιθυμούν τα παιδιά
τους να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα, να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/
κηδεμόνα που βρίσκεται στην υπηρεσία
μας και στο διαδίκτυο,
β) τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να διδάξουν εθελοντικά, να συμπληρώσουν
την σχετική αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στην υπηρεσία και στο διαδίκτυο.
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Σαρωνικού να λειτουργήσει μετά τις γιορτές.
Υπεύθυνος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαρίτος Εμμανουήλ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
εγγραφή των μαθητών στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο κατατίθενται στην Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κρήτης, στην Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού, 1ος όρ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους
εθελοντές καθηγητές που επιθυμούν να
συνεργαστούν με το Κοινωνικό Φροντιστήριο κατατίθενται στην Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου, Βασιλ. Κωνσταντίνου
και Κρήτης, στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Σαρωνικού, 1ος όροφος και είναι
τα εξής :
1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
3. Βιογραφικό σημείωμα
Οι αιτήσεις μπορούν να διαβιβαστούν στην
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μέσω των σχολικών μονάδων, ή ηλεκτρονικά ή μέσω φαξ ή αυτοπροσώπως.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6947844133
(Χαρίτος Εμμ.), 2291041220-2 εσωτ. 362,
με φαξ στο 2291041219, ηλεκτρονικά
bschsaronikos@hotmail.com (σχολική επιτροπή).

Πλούσιος ο απολογισμός έργου του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ήταν ο πρώτος που
ίδρυσε το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο
στην Αττική, 17 Δεκεμβρίου 2011, ενώ η
Πολιτεία το θεσμοθέτησε 5 μήνες αργότερα!
Στόχος του ήταν και παραμένει, μέσα στα
ευρύτερα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, η προώθηση της κοινωνικής
συνοχής, η καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και
η ευαισθητοποίηση- δραστηριοποίηση ατόμων, ομάδων, φορέων και επιχειρήσεων,
που θα μπορούσαν να συνδράμουν στο κοινωνικό του έργο.
Στη συμπλήρωση των έξι χρόνων λειτουργίας, 17 Δεκεμβρίου 2017 και μετά την επεξεργασία των στοιχείων για τα έτη
2011-2017, παρέθεσε αναλυτικά στοιχεία
του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου
που είναι πολύ χρήσιμα, γιατί βλέπει ο αναγνώστης την αλληλεγγύη των πολιτών και
των επιχειρήσεων απ’ τη μιά και την ανάγκη
της κοινωνίας για βοήθεια.
1. Το σύνολο των Δωρεών σε προϊόντα μακράς διάρκειας και οι οποίες προέρχονται
από εταιρείες, καλέσματα αλληλεγγύης
στις εκδηλώσεις πολιτισμού του Δήμου, και
προσφορές από χιλιάδες συμπολίτες,
2. Τον αριθμό των Εγγεγραμμένων Δικαιούχων, καθώς επίσης και τα προϊόντα
που τους προσφέρθηκαν,
3. Τα Αναπηρικά Αμαξίδια που διαθέτει και

διατίθενται
στους
συμπολίτες,
4. Τον συνολικό αριθμό των παιδιών Δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
που εντάχθηκαν στα Κοινωνικά Φροντιστήρια,
5. Τις δωρεάν Μαστογραφίες, που διοργανώθηκαν για τις άπορες και ανασφάλιστες
γυναίκες που σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔ-

ΔΥΠΥ), εξυπηρετήθηκαν από την Κοινωνική
Υπηρεσία,
και
1.149 συνολικά εξυπηρετήθηκαν δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τα
έτη 2011- 2017.
Στο διάστημα αυτό, δόθηκαν επίσης, 199
έκτακτα πακέτα σε πολίτες, ενώ οι συνολικές διανομές που πραγματοποιήθηκαν φτάνουν τις 4.908.
Ο κατάλογος είναι ατελείωτος και οι ανάγκες συνεχώς πληθαίνουν καθώς η ανέχεια
η οποία πλήττει τους πολίτες, αφόρα ένα
κοινωνικό φαινόμενο της εποχής μας, το
οποίο ολοένα και περισσότερο χρήζει άμεσης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αντιμετώπισης!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Στην Ελλάδα του 2017
Άνθρωποι και ζώα έχουν χάσει κάθε ισορροπία
Οι άστεγοι πεθαίνουν αβοήθητοι και πρέπει να βρωμίσει για να καταλάβει κανείς ότι είναι νεκροί. Τα
ΜΜΕ, κυνηγούν τα εγκλήματα και τις δολοφονίες.
Τα καλώς κείμενα στη χώρα μας είναι ανύπαρκτα,
κάθε μέρα από το κακό στο χειρότερο. Ο αστυνομικός σκότωσε ολόκληρη την οικογένειά του και μετά
αυτοκτόνησε. Η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα σε άπορους.
Τα συσσίτια καθημερινώς πολλαπλασιάζονται και ο
ωχαδερφισμός για να μην πω ο εμπαιγμός είναι
πολύ επικίνδυνος στις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας.
Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, είμαι απλός πολίτης
που ζω σ’ αυτή τη χώρα και προσπαθώ να καταλάβω
γιατί στην Ελλάδα του 2017, υπάρχουν ακόμα ιδρύματα και νοσοκομεία που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους
βάναυσα
και
επικίνδυνα,
ενώ
προστατεύουν τα ζώα.
Αναρωτιέμαι, στη φωτογραφία που βλέπετε είναι
ζώο με τη μορφή ανθρώπου ή άνθρωπος με τη
μορφή ζώου; Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα
ζώα και υπάρχουν ακόμα και ποινικές κυρώσεις όταν
δέσεις το σκύλο, όταν φυλακίσεις τη γάτα, όταν
χρησιμοποιείς ένα οποιοδήποτε ζώο και πρέπει να
του φέρεσαι πιο ανθρώπινα. Ο άνθρωπος άραγε που

κινδυνεύει από τον συνάνθρωπό του ποιος θα τον
προστατεύσει;

Είμαστε άνθρωποι όλοι τάχα
Εμείς που φτιάξαμε τα όπλα
Για τους ανθρώπους μας
Μονάχα…
Kι εσύ μου λες,
πως δε μπορείς να κοιμηθείς Μαρία…
Γ. Ρεθυμιωτάκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ"

Η ΕΒΔΟΜΗ είναι ελεύθερο βήμα για τους αναγνώστες,
για ειδήσεις, γνώμες, προβλήματα...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων»
Α.Μ.: 124 /2017 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 68015
Κ.Α. : 20-7325.011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
CPV: 45316100-6 45316110-9
Βάρη, 20.12.2017
Αριθμ. Πρωτ. 54218
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, διακηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ»
εκτιμώμενης
αξίας
500.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
124/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους.Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον
Κ.Α. 20-7325.011. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στο ποσό των
500.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ) εκ των
οποίων 10.000,00 € έχουν ενταχθεί
στον Προϋπολογισμό του 2017 ,
250.000,00 € στον Προϋπολογισμό
του 2018 και 240.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2019. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
54111/12-12-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ : A-1114 (ΑΔΑ:

ΩΝ3ΑΩΨΖ-Θ0Υ) καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Δεσμεύσεων .
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
68015.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται
στη
Γ.Γ.Δ.Ε.
του
ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
τάξεις:
1η τάξη και άνω ή κοινοπραξία 2 πτυχίων τάξης Α2 για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-

σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/01/2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα .10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/01/2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000,00€ ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
15/11/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της

σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 68015. Επίσης, προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meletonkai-ergon .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 04/01/2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 10/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ ,όπως τα πρότυπα
αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ'
αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της
Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
614/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ7ΝΜΩΨΖ-11Γ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Τουλίπες και bitcoins
Τον Φεβρουάριο του 1637 ένας βολβός τουλίπας είχε
φτάσει σε αξία γύρω στις 10 φορές το ετήσιο εισόδημα ενός ειδικευμένου εργαζόμενου. Αν μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αυτό σε σημερινές τιμές
Ολλανδίας, κάπου μεταξύ 300.000 με 400.000 ευρώ.
Κάθε φορά που ένα αγαθό ή κάποια αγορά γνωρίζει
δραματική αύξηση, η τουλιπομανία του 17oυ αιώνα
ξαναέρχεται στο προσκήνιο.
Αν το 2011 είχατε επενδύσει 1.000 δολάρια σε bitcoins, σήμερα η αξία αυτής της επένδυσης θα πλησίαζε τα 18.000.000 δολάρια. Το πιο σημαντικό
στοιχείο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι σχεδόν
το 90% αυτής της κατακόρυφης ανόδου έχει συντελεστεί από τον Απρίλιο έως τώρα, μιλάμε για μια αύξηση που πλησιάζει το 1.600% μέσα σε μερικούς
μήνες. Το δε 63% αυτής της αύξησης από τον Νοέμβριο έως τώρα.
Πού οφείλεται αυτή η αλματώδης αύξηση; Το 80%
των παγκόσμιων συναλλαγών από τον Νοέμβριο έως
τώρα προέρχεται από τρεις χώρες: Ιαπωνία, Νότια
Κορέα και Βιετνάμ. Εως τον Νοέμβριο η αξία του bitcoin ήταν γύρω στα 7.000, από τότε έχει ανεβεί και
κυμαίνεται γύρω στα 17.500 δολάρια. Το bitcoin αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο
θέμα είναι η ασφάλεια ενός ηλεκτρονικού νομίσματος. Χάκερ έχουν καταφέρει να ληστέψουν λογαριασμούς. Επίσης, πάντοτε υπάρχει η δυνατότητα οι
χάκερ να προκαλέσουν προβλήματα που να θέσουν
υπό αμφισβήτηση τη γενική φερεγγυότητα αυτού του
κρυπτονομίσματος. Ο υψηλός βαθμός μεταβλητότητας στην τιμή του είναι ακόμη ένας αρνητικός παράγοντας, καθώς και ο σχετικά περιορισμένος αριθμός
συναλλαγών που αυτή την περίοδο είναι εφικτός.
Αυτά τα ζητήματα είναι σταθερά και διαφορετικά από
την πιθανή φούσκα ή τη μανία που φαίνεται να επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Ομως, μακροπρόθεσμα ο κίνδυνος για το bitcoin έχει
να κάνει περισσότερο με τη γενικότερη δυναμική και
τις δυνατότητές του. Το bitcoin ή και άλλα κρυπτονομίσματα, αν ουσιαστικά επικρατήσουν, έρχονται να
σπάσουν τα κρατικά μονοπώλια νομισμάτων. Μέσω
της αποκλειστικής έκδοσης νομίσματος τα κράτη
έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να κλέβουν
(πληθωρισμός) τους πολίτες τους. Ενα κρυπτονόμισμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συναλλάσσονται ελεύθερα χωρίς τους φορολογικούς και τους
πληθωριστικούς κινδύνους ενός κρατικού νομίσματος.
Είναι προφανές ότι η πολιτική τάξη δεν θα επιτρέψει
τόσο εύκολα να χάσει τον έλεγχο σε έναν τομέα που
της δίνει τόσες πολλές δυνατότητες στο να ρυθμίζει,
να επιβλέπει και να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος
του πλούτου που παράγεται προς αυτήν και τις παρασιτικές ομάδες που τη στηρίζουν. Δεν είναι τυχαία η
εμμονή των πολιτικών στο να καταργήσουν τα μετρητά και να επιβάλουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
μέσω του τραπεζικού συστήματος που ελέγχουν.
Αυτή η εμμονή θα είναι το σημαντικότερο εμπόδιο για
κάθε κρυπτονόμισμα στο μέλλον, αλλά επίσης και η
κύρια αιτία ύπαρξής του.
Ναπολέων Λιναρδάτος
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H μεγάλη γιορτή του Αρη Βούλας
Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση αριστεύει...
O αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος της Βούλας, ο
Αρης, οργάνωσε μία εξαιρετική γιορτή, τιμώντας αθλητές παλιούς, ανθρώπους του αθλητισμού, αθλητικές
επιδόσεις, αλλά και επιδόσεις σπουδών!
Ακόμη βράβευσε παιδιά που αθλούνται με προβλήματα
αναπηρίας καθώς και παιδιά μεταμοσχευμένα που το
μπαλάκι του πινγκ - πονγκ τους δίνει δύναμη και
αθλούνται.
Κατάμεστη η αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο
στη Βούλα, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου.
Ο Άγγελος Μακρής συντονιστής της εκδήλωσης, είχε
στολίσει την αίθουσα χριστουγεννιάτικα και αθλητικά.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με κάλαντα από τα παιδιά. Ακο-

O Άρης σε συνεργασία με τον Δήμο έχει αγκαλιάσει τα παιδιά με
τις ιδιαίτερες ικανότητες. Ο δήμαρχος αγκαλιά με τον Αλέξανδρο
Ασλάνη, Κ. Τουφεκούλας, Ν. Ζαχαρόπουλος, Κ. Σταματόπουλος,
Μέγα Αλεξάνδρα, Σωτ. Κυρακίδου, Χρύσα Χατζηεμμανουήλ, Μ.
Αναγνωστόπουλος. Προπονητής τους ο Ηλίας Μακρής.

λούθησε με χαιρετισμό ο “κολλημένος” αθλητής, αθλητικός παράγοντας και πρόεδρος του Αρη Βούλας Σταύρος Πλακαντωνάκης.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο αντιπρόεδρος Στέλιος
Τσαλδάρης και υπέυθυνος της Α’ ομάδας και της εφηβικής, ο Ανδρέας Μούκιος υπεύθυνος των Ακαδημιών,
ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο
Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο
οποίος όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έχει ανταποκριθεί
άμεσα στα αθλητικά αιτήματα του Δήμου και είναι αρωγός της πόλης.
Στη συνέχεια μίλησε ο δήμαρχος, ο οποίος έχει θητεύσει ως αθλητής στα
τραπέζια του Αρη Βούλας
με δάσκαλο τον Στ. Πλακαντωνάκη. Αναφέρθηκε
στα έργα που έχει προγραμματίσει για το 2018
όπως είναι η ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων στο γήπεδο της
Βουλιαγμένης και η ανακατασκευή του γηπέδου
της Βούλας, που όπως
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού είπε έχει κλειδώσει το
κονδύλι 800.000 ευρώ και
Γιώργος Βασιλειάδης

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Βασίλης Τσιάρτας τιμήθηκε με μετάλλειο από τον Άρη.

O Aντιδήμαρχος Βασ. Παπαμιχαήλ, βράβευσε τον Αλέξανδρο
Διακουμάκο (μεταμοσχευμένος αθλητής) που στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα Επιτρ. Αντισφαίρισης (Μάλαγα Ισπανίας) κατέκτησε
την 1η θέση στο απλό και την 3η στο διπλό.

Ο Υφυπουργός Γ. Βασιλειάδης βραβεύθηκε για την προσφορά
του στο Σύλλογο και στο Δήμο.
Πλαισιωμένος με το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρη.

έχει ξεκινήσει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τον ανάδοχο εργολάβο. Ευελπιστεί ότι μέχρι το καλοκαίρι το
γήπεδο θα αποκτήσει άλλη εικόνα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου Νίκος Ψαλλίδας, οι αντιδήμαρχος Παντ.
Κασιδόκωστας, Ν. Βάσσης, η αντιπρ. του ΟΑΠΠΑ Μ.
Μπραϊμνιώτη, οι δημ. σύμβουλοι Γι. Αγαλιώτης, Λ. Αργυροπούλου, Δ. Κιούκης, Δ. Δαβάκης, Θάνος Ματόπουλος, η πρόεδρος της Δ.Ε. Βούλας Κουρεντζή.
Αννα Μπουζιάνη

Η εφηβική ομάδα ποδοσφαίρου που διακρίθηκε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ.

O αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης και πρ. πρόεδρος ΕΦΟΕΠΑ, Χρήστος Χριστοδουλάτος, τιμήθηκε για τη δωρεά του προς
τον Αρη, αθλητικών κειμηλίων πολλών ετών.

Bραβεύθηκε η Παιδική Ομάδα ποδοσφαίρου που διακρίθηκε στο
πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ. Τη βράβευση έκανε ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας.

ΕΒΔΟΜΗ
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός»
Την Κυριακή 17/12/2017 πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στη Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός», στη Βάρη, με αφορμή τον ερχομό
των Χριστουγέννων.
Η Χριστίνα Αλεξάνδρου, με τη συνοδεία του Ανδρέα Σαραντίδη στο πιάνο, ταξίδεψαν τους παρευρισκομένους σε μουσικά χριστουγεννιάτικα μονοπάτια και τραγούδια μιας άλλης εποχής.
Ένοικοι, συγγενείς και εργαζόμενοι του Άκτιου, τραγούδησαν όλοι μαζί, χόρεψαν,
διασκέδασαν και απόλαυσαν τις δημιουργίες του Σεφ της Μονάδας. Παρών στην

εκδήλωση ήταν και ο Πρόεδρος του Άκτιου, Δρ Κωστής Προύσκας, ΨυχολόγοςΔρ Γεροντολογίας, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και έδωσε τις
ευχές του για τις γιορτές.
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» στεγάζεται σε έναν υπέροχο χώρο με θέα όλο τον κόλπο της Βάρκιζας, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός»
Λεωφ. Βάρης (πρήν κτίριο ΣΕΟ), τηλ. 210 8972.969, www.aktios.gr

O Σύλλογος Καταστηματαρχών
Βουλιαγμένης
εύχεται στα μέλη του
και σε όλους τους συνδημότες του
Χρόνια Πολλά και ο Καινούργιος Χρόνος
να τους χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Holistic Massage Center
Το καλύτερο ΔΩΡΟ για ΣΑΣ
και τους φίλους σας
Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι Εφορίας Γλυφάδας)
Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κυνικότητος
ἄρχεσθαι
&
Φαινοµενικότητος*,
παύεσθαι
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΙΚΕΣΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΟΥ ΣΙΝΩΠΕΥΣ
412/399 - 323

«ἐνεκάλει τοῖς ἀνθρώποις περί τῆς
τύχης, αἰτεῖσθαι λέγων αὐτούς ἀγαθά
τά αὐτοῖς δοκοῦντα καί οὐ τά
κατ᾽ἀλήθειαν»..
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, “ΔΙΟΓΕΝΗΣ”, 42)

(= κατηγορούσε - ο Διογένης - τους ανθρώπους για την
τύχη τους, γιατί υποστήριζε ότι αυτοί ζητούν απ’ αυτήν
εκείνα τα πράγματα που τους φαίνονται καλά και όχι
εκείνα, που στα αληθινά είναι καλά, που αξίζουν).

«Ἀκούσας ποτέ - Ἀντισθένης - ὅτι Πλάτων αὐτόν
κακῶς λέγει, “βασιλικόν”, ἔφη, “καλῶς
ποιοῦντα κακῶς ἀκούειν”».

ΕΒΔΟΜΗ

του Αιγόκερω, λίγες ώρες αφότου και ο Κρόνος επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ζώδιο.
Ο Ήλιος λατρεύτηκε από όλους τους αρχαίους λαούς ως
θεός, μια που γι’ αυτούς ήταν ο δημιουργός των εποχών
του έτους και του κύκλου των φαινομένων και των εναλλαγών που σχετίζονται με αυτές, από τη σπορά ως τη βλάστηση και από την ανθοφορία ως τη συγκομιδή. Γι’ αυτό η
διάρκεια ενός ηλιακού έτους έπρεπε να μετρηθεί επακριβώς. Προς τιμήν του Ήλιου επραγματοποιούντο πολλές
εορτές την εποχή του χειμερινού ηλιοστασίου. Ήταν η
εορτή της γέννησης του Ήλιου. Οι Αρχαίοι Έλληνες εόρταζαν τα Κρόνια (= ιερά) - αρχαία εορτή στην Αθήνα που
ετελούντο την 12η Εκατομβαιώνος, του πρώτου μήνα του
έτους, κατά το αττικό ημερολόγιο, από 15 Ιουλίου έως 15
Αυγούστου, προς τιμήν του Κρόνου.
Οι Ρωμαίοι εόρταζαν τα Βρουμάλια (24/11 - 17/12), τα Σατουρνάλια (18/12 - 24/12), και την κεντρική εορτή της 25ης
Δεκεμβρίου “Dies Natalis Invicti Solis” ήτοι “Ημέρα της
Γέννησης του Αήττητου θεού Ήλιου” Saturnus στα λατινικά είναι ο Κρόνος (= Χρόνος).
Στο Κρόνιο ιερό, στον Ιλισσό, κοντά στο Ναό του Ολυμπίου Διός ετελούντο οι ευχαριστήριες θυσίες για το
τέλος της συγκομιδής των δημητριακών και των καρπών
των δέντρων. Εκείνη την ημέρα στο ίδιο τραπέζι κάθονταν με το αφεντικό τους και οι δούλοι ως αποζημίωση
του κόπου, που κατέβαλαν στη συγκομιδή της σοδειάς.
Από αύριο 22/12/2017 θα αρχίσει η ημέρα να μεγαλώνει
έναντι της νύχτας, μέχρι να φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, την 21/6/2018, οπότε η μεγαλύτερη ημέρα του
χρόνου θα διαρκέσει 14 ώρες και 48 λεπτά (Νίκη του
Φωτός κατά του Σκότους).

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6, “ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ”, 3)

(= όταν πληροφορήθηκε ο Αντισθένης κάποτε πως ο
Πλάτων τον κακολογούσε, είπε ότι “είναι βασιλικό προνόμιο να σε κατηγορούν, ενώ κάνεις το σωστό”).

«Ἡ κριτική εἶναι πιό εὔκολη ἀπό τήν πρακτική»
(Γεωργία Σάνδη, 1804-1876, Γαλλίδα μυθιστοριογράφος)

«Κυνικοί λέγονται οἱ ἄνθρωποι πού λένε φωναχτά αὐτό πού σκέπτονται».
(Πιερ Ντανινός, 1913-2005, Γάλλος συγγραφέας)

ΣΧΟΛΙΟ: Μόνο αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα
είμαστε και απέναντι στους άλλους. Να προβάλλουμε την
πραγματική εικόνα του εαυτού μας και όχι αυτή που μας
επιβάλλουν και μας υποβάλλουν να είμαστε.

Ένα αστρονομικό φαινόμενο
που έχει να συμβεί εδώ και 353 χρόνια!
(τελευταία φορά συνέβη το 1664)
Το χειμερινό τροπικό σημείο, η χειμερινή τροπή, το χειμερινό ηλιοστάσιο συμβαίνει κάθε χρόνο στο Β. Ημισφαίριο της γης την 21η ή 22α Δεκεμβρίου. Τότε
καταγράφεται η μικρότερη ημέρα του χρόνου και ορίζεται ως η επίσημη έναρξη του χειμώνα.
Σήμερα 21/12/2017 είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου με διάρκεια 14 ώρες και 29 λεπτά.
Το ηλιοστάσιο παράγεται από το ήλιος+στάσις από το
ρήμα ίσταμαι, επειδή κοντά στα ηλιοστάσια λίγες ημέρες πριν ή μετά ο Ήλιος φαίνεται να επιβραδύνει τη φαινομενική κίνησή του προς τα βόρεια ή προς τα νότια
μέχρι που την ημέρα του ηλιοστασίου αυτή η κίνηση μηδενίζεται και αντιστρέφεται.
Σήμερα και ώρα 18.27, ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο

Γράφαμε στο προηγούμενο άρθρο, με αφορμή το Γυμνάσιο του Κυνοσάργους, για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις του.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, ανακήρυξε την
18η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη. Υπολογίζεται ότι το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου
232 εκατομμύρια ψυχές ζουν εκτός της πατρίδας τους.
Θερμόαιμοι αντιρατσιστές φίλοι μου έσπευσαν να με
κατηγορήσουν ως ρατσιστή, ξενόφοβο, μισαλλόδοξο
και τα συναφή επιλέγοντας την εύκολη και άνετη οδό
της “Κακίας” και όχι τη δύσκολη και δύσβατη της “Αρετής”. Να με κατηγορήσουν και όχι να με κατανοήσουν,
σύμφωνα με τη σοφή ρήση του Ολλανδού φιλοσόφου
Μπαρούχ Σπινόζα (1632-1677).
Όταν όμως κατηγορούμε τους άλλους, παραιτούμαστε
από τη δύναμή μας για αλλαγή. Το πιο εύκολο κυνήγι σ’
αυτή τη ζωή είναι αυτό του αποδιοπομπαίου τράγου. Η
αρχή της αλλαγής όμως επέρχεται μόνο, αν αντιληφθούμε ότι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή, υπεύθυνοι
είμαστε εμείς και μόνο εμείς οι ίδιοι.
Στον πρόναο του ναού του Απόλλωνος, στους Δελφούς
αναγράφονταν τα 147 δελφικά παραγγέλματα, “ωφελήματα ανθρώποις ες βίον”. Ένα απ’ αυτά που αποδίδεται στον Περίανδρο της Κορίνθου ήταν το:
«Διαβολήν μίσει» ήτοι να μισείς τη συκοφαντία.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικός, ανθρωπιστικός, ουμανιστικός ιδεοκεντρικός και ως εκ τούτου οικουμενικός και πανανθρώπινος.
Δομικό του στοιχείο είναι ο πολιτισμικός και όχι ο φυλετικός του χαρακτήρας. Ο πολιτισμός μας είναι αυτός
που κάνει τους Έλληνες και όχι οι Έλληνες τον πολιτισμό τους. Ασφαλώς ο ελληνικός λαός έχει την ευθύνη
για την αναπαραγωγή, την προστασία, την προβολή και

την ανάδειξη του πολιτισμού του. Ο πολιτισμός δεν
είναι κάποιος αερόβιος οργανισμός. Είναι κομμάτι του
εαυτού μας και αποτελεί ζωτική διάσταση της ατομικής
μας συνείδησης και της κοινωνικής μας ζωής.
Ο Άνθρωπος θεωρείται Αξία και τοποθετείται στην κορυφή της πυραμίδας των αξιών. Όλες οι ενέργειες και
οι πράξεις έχουν σκοπό να υπηρετήσουν τον άνθρωπο
και να διαφυλάξουν την αξιοπρέπειά του. Όσοι αντικρίζουν τον άνθρωπο με σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας, τότε αποδίδουν σωστά την αξιοπρέπειά του.
Όσοι όμως τον καθιστούν ενεργούμενο και από σκοπό
τον μεταβάλλουν σε μέσο, τότε εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Καθοριστικός παράγοντας για την αρμονική κοινωνική
συμβίωση, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνότητας,
γλώσσας, θρησκείας, χρώματος και κόμματος αποτελεί
η αξιοπρέπεια, γιατί προϋποθέτει την αναγνώριση της
προσωπικής αξίας του ατόμου και εξασφαλίζει την ισότητα των μελών του κοινωνικού συνόλου. Ο αξιοπρεπής άνθρωπος δεν υψώνει τον εαυτό του πάνω από
τους άλλους ούτε όμως και ανέχεται οι άλλοι να τον
ταπεινώνουν και να τον υποτιμούν.
Ωστόσο οι δυσοίωνες προβλέψεις για το δημογραφικό
πρόβλημα της Ελλάδας, η οποία συρρικνώνεται πληθυσμιακά λόγω του περιορισμού των γεννήσεων (γήρανση
του πληθυσμού), δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε.
Ούτε όμως και πρέπει αυτό να γίνεται αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης και εκμετάλλευσης. Οφείλουμε
να υιοθετήσουμε μία ενιαία εθνική στρατηγική χωρίς αγκυλώσεις, ιδεοληψίες και σκοπιμότητες.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ: Ο ΣΙΝΩΠΕΥΣ, Ο ΚΥΩΝ, Ο ΠΟΝΤΙΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΑΣΙΣ (= η πώληση)
«ἀνδρῶν ἄρχειν»

«ἁλούς καί πωλούµενος ἠρωτήθη τί οἶδε ποιεῖν.
Ἀπεκρίνατο, ἀνδρῶν ἄρχειν· καί πρός τόν κήρυκα, “κήρυσσε”, ἔφη, “εἴ τις ἐθέλει δεσπότην
αὑτῷ πρίασθαι”. Κωλυθείς καθίζεσθαι, “οὐδέν”,
ἔφη “διαφέρει”· καί γάρ τούς ἰχθῦς ὅπως ἄν
κέοιτο πιπράσκεσθαι. Θαυµάζειν τ᾽ἔφη εἰ χύτραν
µέν καί λοπάδα ὠνούµενοι κοµποῦµεν· ἄνθρωπον δέ µόνῃ τῇ ὄψει ἀρκεῖσθαι».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6, “ΔΙΟΓΕΝΗΣ”, 29-30)

(= όταν αιχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε ως δούλος ρωτήθηκε - ο Διογένης - τι ήξερε να κάνει· εκείνος απάντησε
αγέρωχα και εύστοχα, “να κυβερνάει/διοικεί τους ανθρώπους”. Και στον κήρυκα είπε να φωνάξει “ποιος θέλει να
αγοράσει αφεντικό”. Όταν του απαγόρευσαν να καθίσει,
είπε, “αυτό δεν έχει σημασία, γιατί και τα ψάρια σε οποιαδήποτε στάση κι αν είναι τοποθετημένα, βρίσκουν αγοραστές”. Έλεγε ακόμα πως είναι άξιον απορίας ότι
προκειμένου να αγοράσουμε μια χύτρα ή ένα πιάτο, τα
χτυπάμε με το δάκτυλό μας για να ελέγξουμε από τον ήχο
αν είναι γερά, προκειμένου όμως για τον άνθρωπο αρκούμαστε στην εξωτερική του εμφάνιση/τύπο/φαίνεσθαι).
ΣΧΟΛΙΟ: Το λογοπαίγνιο του Διογένη «ἀνδρῶν ἄρχειν»,
που έθεσε με οξυδέρκεια έχει διττή/διπλή σημασία: ξέρει
να διοικεί/κυβερνά τους ανθρώπους, αλλά γνωρίζει και να
τους διδάσκει τις σωστές αρχές και αξίες της ζωής.
―――――――
* Φαινομενική και επίπλαστη, προσποιητή, τεχνητή, υποκριτική
απατηλή, επιφανειακή, θεατρινίστικη εικόνα των πραγμάτων ή της
συμπεριφοράς σε αντιδιαστολή με το βάθος και την ουσία τους,
την αλήθεια και την πραγματικότητα.

ΚΑΛΗ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ ΛΟΙΠΟΝ!
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΙ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ;
Mια φωτογραφία χίλιες λέξεις, έτσι λέγεται. Τι μπορεί να είναι τα ξύλινα κάγκελα; Ροντέο; Περίφραξη για αγελάδες ή κάποιο άλλο ζώο; Μήπως είναι αποθήκη για τριφύλλι ή
σανό; Και πού είναι; Σε αγρό, χωράφι, αυλή χωριάτικου σπιτιού ή κοτέτσι; Τίποτε από
όλα αυτά. Είναι καταμεσής της πλατείας της κοσμοπολίτικης πόλεως Βούλας χάριν
κέρδους. Παράνομο, ξεπαράνομο κατασκεύασμα φαντάζει στα μάτια μας χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του
ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό
καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου
και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ”

Το διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας,
εύχεται στα μελή του και σε όλους τους φίλους του
KAΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ
και καλό ΝΕΟ ΕΤΟΣ
με υγεία και ΑΓΑΠΗ για όλους.
Ο Πρόεδρος
Β. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η πλατεία μας κατακομματιασμένη σε φέτες, ενοικιάζεται σε πολλούς για πίτσες, σουβλάκια, σκορδαλιά ή εσπρεσσάκι. Δεν αφήνει περιθώρια για εκδηλώσεις, χορευτικά ή παρόμοια εορταστικά. Ένας σχετικά στενός διάδρομος που απομένει για να περνάμε
κινδυνεύουμε να πατήσουμε κανένα παιδάκι, να φάμε στη μούρη μία μπάλα, να μας ρίξει
κάτω ένα ποδήλατο. Δεν είναι αλάνα, ούτε παιδική χαρά. Είναι ο μοναδικός πεζόδρομος.
Περαστικά μας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών
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Ελληνική Δημοκρατία / Νομός Αττικής / Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα: 19-12-2017 / Aρ. Πρωτ.: 53891

ΕΒΔΟΜΗ
Χολαργός 20-12-2017
Αριθ. πρωτ. 34207
17PROC002458549
ΑΔΑ: 6Β6ΙΩΞ1-ΣΛ6
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού 2018» με
σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς,
µε κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2017225 μελέτη
του Δήμου.
CPV: 31321210-7, 31527200-8,
31520000-7, 31681410-0, 443223006, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική
(Βόρειος Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος με ημερομηνία λήξης
κατάθεσης προσφορών την 06/02/2018
και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 12/02/2018 και ώρα
10:00 π.μ. (α/α συστήματος 50932)
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βάρη, 19-12-2017
Αριθμ. Πρωτ. 53801
ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»
Α.Μ.: 159/2017 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 67815
Κ.Α. : 30-7326.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00
(ΜΕ 24% Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45233150-5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, διακηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ» εκτιμώμενης αξίας
1.500.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του N.4412/2016 (Α΄147)
(σχετική η με αριθμό 159/2017 Μελέτη
της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους . Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 30-7326.001. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 1.500.000,00€ (Με 24% ΦΠΑ) εκ
των οποίων 10.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2017 ,
50.000,00 € στον Προϋπολογισμό
του 2018, 600.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2019 και 840.000,00€
στον Προϋπολογισμό του 2020 .
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
52847/13-12-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ : A-1098 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,

169.993,96€ (εκατόν εξήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017225 Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν
προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους
2018 του Δήμου (ΚΑ 10.7335.0001,
15.6691.0002, 20.7335.0001,
30.7335.0001, 35.7335.0001,
45.7335.0001) καθώς και πρόβλεψη
στους αντίστοιχους ΚΑ του επομένου
έτους 2019 όπου απαιτηθεί.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για
την διενέργεια του διαγωνισμού και
τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει
ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ως
αυτές προσδιορίζονται στην 2017225
μελέτη. Στον διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό
(2%) επί της συνολικής καθαρής

(εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης – για το τμήμα ή τα τμήματα
που επιθυμεί να συμμετέχει. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται
να καταθέσει κατά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής
εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε
επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής
αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση
θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες
από την υπογραφή της.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους
όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με
όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη
των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου στα τηλέφωνα
2132002842/841/859.
Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , στην Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/01/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα .10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 16/01/2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-

λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εικοσιτέσσερων χιλιάδων
εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (24.193,53€ ευρώ),
η οποία απευθύνεται στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 15/11/2018 .
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε τριάντα (30)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr με
Α/Α Συστήματος 67815 . Επίσης
,προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan
ning-texniki-ipiresia/tmima-meletonkai-ergon.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 08/01/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές
πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα
αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ'
αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της
Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
με
την
υπ.
αριθμ.
απόφ.562/2017 και αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΞ5ΩΨΖ-ΟΗΚ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 50/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιγραφή υπηρεσίας
Κόστος (Ευρώ)
Τόνοι
Σύνολο
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χρηματική Εισφορά Ανά τόνο και κατηγορία ΑΕΚΚ
Ανά τόνο
Προδιαλεγμένα Υλικά (Κωδικοί ΕΚΑ 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02,
17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 06, 10 13 14, 01 04 13)
4,7
600
2.820,00 €
Σύμμεικτα Απόβλητα Κατεδαφίσεων (Κωδικός ΕΚΑ 17 09 04)
Απόβλητα κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων κλπ τα οποία περιέχουν
ποσότητες ξύλου, πλαστικού, γυαλιού επιπλέον των σύμμεικτων αποβλήτων
κατεδαφίσεων (Κωδικός ΕΚΑ 17 09 04 και επιπλέον υλικών)

7,6

1.700

12.920,00 €

10,1

600

6.060,00 €

Απόβλητα εκσκαφών (Κωδικός ΕΚΑ 17 05 04)
2,1
1.139
2.391,90 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
24.191,90 €
ΦΠΑ 24%
5.806,06 €
Στρογγυλοποίηση
2,04 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
30.000,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ
cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
20-6162.021 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΤΕΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
30.000,00€
90533000-2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού
483,84 €.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη με α.α 50/2017
και τη με αρ. Πρωτ. 15045/25-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΥ7ΩΨΖ-ΘΓ7) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 15/1/2018 και
ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός
θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και τον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη,
τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από
Τετάρτη 27-12-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673, Βούλα
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ)
CPV: 45215400-1: Νεκροταφεία
45112714-3: Εργασίες διαμόρφωσης
τοπίου για νεκροταφεία
Α.Μ.:
181/ 2017
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) 45-7326.001
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 1.000.000,00 €
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α)
με Α/Α Συστήματος: 68121
Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων: Οικοδομικά – Η/ΜΠράσινο.
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV:
45215400-1 και 45112714-3 Κωδικός
NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής :
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meletonkai-ergon.
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός
θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 19/01/2018, ημέρα ΠΑ-

ΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
25/01/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το
σύστημα υποβολής της προσφοράς
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα
τιμών εργασιών του προϋπολογισμού
της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς ήτοι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και
άνω σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην Α1 τάξη και άνω σε έργα
κατηγορία Η/Μ και στην Α1 τάξη και
άνω σε έργα κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της

μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03
ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα
έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72
παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι την 18/11/2018.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του
έργου θα βαρύνει τον ΚΑ: 457326.001 του Δήμου το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
(ανταποδοτικό) και το όποιο έχει κατανεμηθεί στον Προϋπολογισμό του
2017 με ποσό 10.000,00 ευρώ, στον
Προϋπολογισμό του 2018 με ποσό
190.000,00 € και στον Προϋπολογισμό του 2019 με ποσό 800.000,00 €.
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι ΔΩΔΕΚΑ( 12) μήνες.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
11. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα αυτά
τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αρ.
127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
613/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω8ΓΙΨΖ-3ΕΜ.
12. Για την παρούσα διαδικασία έχει
εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
54143/20-12-17 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ 1115/2017 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
6ΜΑΠΩΨΖ-ΡΗΗ.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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Σε 10 μήνες 204.000 διακοπές
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
2.000 νοικοκυριά κάθε ημέρα μένουν χωρίς ρεύμα!!!
Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
35.000 διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τέλος του έτους σε
όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές
τους. Από αυτές το 70% είναι νοικοκυριά!
Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την απάντηση
του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του
ΔΕΔΔΗΕ. Νίκου Χατζηαργυρίου, σε απαντητική επιστολή στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας, Νίκο Χουντή.
Σημειώνεται ότι ο Νίκος Χουντής είχε ζητήσει
με επιστολή του, εξ ονόματος της Επιτροπής
Αλληλεγγύης και Αγώνα Μεσσηνίας και της
ΛΑΕ Μεσσηνίας, τα σχετικά στοιχεία από τη
ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή το τραγικό
περιστατικό στην Καλαμάτα, όπου κινδύνευσαν να καούν 3 μικρά παιδιά από κεριά, διότι
στο σπίτι ήταν κομμένο το ρεύμα, λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών.
Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του ΔΕΔΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 22/12/2017
Αριθ. Πρωτ: 42758
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
69933,14 €, ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 24%
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγη-

ΔΗΕ, Ν. Χατζηαργύριου, αφού σημειώνει ότι,
«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είναι εκ του θεσμικού ρόλου
υποχρεωμένος να εκτελεί τα αιτήματα διακοπής λόγω οφειλών», διευκρινίζει ότι, στους
δέκα πρώτους μήνες του 2017 «έχουν εκτελεστεί 204.000 περίπου διακοπές παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλών σε όλη
την χώρα μετά από αιτήματα όλων των προμηθευτών και 159.000 επανασυνδέσεις μετά
από πληρωμή ή διακανονισμό των οφειλών».
Καταλήγοντας, σημειώνει ότι, «Μέχρι τέλος
του έτους εκτιμάται ότι θα εκτελεστούν περαιτέρω περί τις 35.000 διακοπές, από τις
οποίες ποσοστό της τάξεως του 70% αφορά
οικιακούς καταναλωτές (κατοικίες)».
σ.σ. Εχει αναρωτηθεί κανείς ότι αν στο λογαριασμό ερχόταν το ποσό ΜΟΝΟΝ της ενέργειας που κατανάλωσε το νοικοκυριό ίσως να

σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει
τιμής για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και χρωμάτων», συνολικής
προϋπολογιζόμενης αξίας 69.933,14
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
- (CPV) : . 44111000-1 με τίτλο «οικοδομικά υλικά», όπως αυτά προσδιορίζονται με την από 25/2017 Μελέτη της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 22/12/2017
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 17/01/2018 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Α.Π.Π.Α.)
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 21/12/2017
Αρ. πρωτοκόλλου: 6987
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 407/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Την έγκριση του Ο. Ε. Υ. του Οργανισμού (ΦΕΚ
516/Β΄/28-2-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
4369/Β΄/13-12-2017)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
5. Την υπ’ αριθ. 2/31029 /ΔΕΠ/06.5.2016 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Οργανισμό.
7. Τις εποχιακές, έκτακτες & επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες κατά το τρέχον έτος, που έχουν προκύψει από
την μείωση του προσωπικού, και των όλο και αυξανόμενων αναγκών των δημοτών, για την λειτουργία παιδικών
σταθμών, αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων, και επιβάλλουν την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες, της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής και Υπηρεσιών Υποστήριξης
του Οργανισμού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
8. Το γεγονός ότι, η απαιτούμενη δαπάνη για την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Οργανισμού έχει προβλεφθεί & θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.
:15-6012.001 με ποσό 3.000,00 ευρώ, 15-6022.001 με
ποσό 1.000,00 ευρώ, 15-6042.001 με ποσό 5.000,00 ευρώ,
του προϋπολογισμού του έτους 2018.
9. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του Οργανισμού επιβάλουν
την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για
το έτος 2018

2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
Φ.Π.Α. , για την ομάδα ή τις ομάδες
που θα συμμετέχουν οι οικονομικοί
φορείς, με λήξη ισχύος τουλάχιστον
για δέκα (10) μήνες από την επόμενη
της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει
να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία (τηλ.
2132030613)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία έτους 2018,
στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4
ΤΕ ΙΔΟΧ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
14
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
3
ΔΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
12
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3
ΥΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΔΕ ΙΔΟΧ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
5
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
1
2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων του Οργανισμού, για το έτος 2018,
καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, ορίζονται ανά
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής:
1.
Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το εξάμηνο, με την
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη
των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιακών αναγκών του
Οργανισμού.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως
ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
του Οργανισμού.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω απασχόληση, βαρύνει τους προαναφερόμενους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2018.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρθρου
20 του Ν.4354/15.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

πληρωνόταν, γιατί θα ήταν 3 φορές πιο χαμηλό το κονδύλι; Και μένουν άνθρωποι χωρίς
θέρμανση και καίγονται από τα μαγκάλια και
τα κεριά!!!
Οποία αθλιότητα!!!

Όχι κύριοι, δεν μας κόβει η ΔΕΗ το
ρεύμα.
Οι ευρωπαϊκές συμμορίες και οι εγχώριοι οσφυοκάμπτες το κόβουν...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 12-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 354/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που αφορά στην ‘Αναπροσαρμογή ή μη των
ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2018.’
Στο Κορωπί στις 20 Δεκεμβρίου του έτους 2017 κατά την 36η συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 και εφεξής μειωμένοι κατά10%, ως εξής:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δημοτική Οικίες (κατοικιες &
Στεγασμένοι χώροι
Ακάλυπτος χώρος
ενότητα
κοινοχρηστοι) €/τμ
(καταστήματα επαγγελματικοί
επαγγελματικών
Κρωπίας
χώροι -βιομηχανίες €/τμ)
παροχών €/τμ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Από 1,48 σε 1,33
μέχρι 6000τμ, από 3,39 σε 3,05€/τμ
Χρεώνεται το 1/3 του
πάνω από 6001 τμ , 1,1€/τμ
χρησιμοποιούμενου ακαλύπτου
χώρου του ακινήτου στις κατά
περίπτωση με βάση τις τιμές των
στεγασμένων χώρων (καταστήματα επαγγελματικοί
χώροι -βιομηχανίες €/τμ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από την υπηρεσία καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού, το δε κόστος αποκομιδής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο από αυτό των εντός
σχεδίου περιοχών.
➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 12-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 310/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που αφορά στην ‘Γνωμοδότηση
Δήμου Κρωπίας αναφορικά με την
κυκλοφοριακή μελέτη στη Λεωφόρο
Βασιλέως Κωνσταντίνου για την
εκτέλεση εργασιών του έργου :“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και
διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας.’
Στο Κορωπί στις 12 Δεκεμβρίου του
έτους 2017 κατά την 35η συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που
αφορούν στην κυκλοφοριακή μελέτη
στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου για την εκτέλεση εργασιών του
έργου :“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας” όπως αυτή
περιγράφεται στην σχετική τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια, και
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απόφ. 47/2017).
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, θα διαρκέσουν για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
από την 15 Ιανουαρίου 2018 που προ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άγιος Στέφανος, 19/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ:42315
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 79.963,88 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24% -

βλέπεται η εκκίνηση των εργασιών.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται ο αποκλεισμός
της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου από την
συμβολή της με την οδό Χρ.Παύλου
μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Βασ.Λέκκα Χατζή στην λωρίδα κατεύθυνσης που οδηγεί προς ΠαιανίαΑθήνα, ο ολικός αποκλεισμός της
Βασ.Λέκκα Χατζή από οδό Ήρας
μέχρι την Λεωφόρο Βασ. Κων/νου και
το τμήμα της οδού Αττικής από την
Λεωφόρο Βασ. Κων/νου μέχρι την
οδό Αττικής στην κατεύθυνση προς
το Προαστιακό Σταθμό Κορωπίου.
Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα θα εκτρέπονται δεξιά στην οδό Χρ. Παύλου,
κατόπιν αριστερά στην οδό Αττικής,
αριστερά στην οδό Αττικής και με
δεξιά κίνηση θα επανέρχονται στην
Λεωφόρο Βασ. Κων/νου ως εμφαίνεται και στα συνημμένα σχέδια κυκλοφοριακής μελέτης. Η κίνηση των
οχημάτων που κινούνται στην Λεωφόρο Βασ. Κων/νου με κατεύθυνση
το Κορωπί δεν μεταβάλλεται.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ.
έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα
διαρκέσουν χρονικό διάστημα τριών
(3) μηνών από την 15 Ιανουαρίου

2018 που προβλέπεται η εκκίνηση
των εργασιών.
Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η
συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52
ΚΟΚ), ενώ επειδή οι προτεινόμενες
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν στη Λ. Βασ. Κων/νου,
απαιτείται και η έκδοση σχετικής
άδειας κατάληψης οδοστρώματος
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
➢ Η εν λόγω απόφαση είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της η τεχνική έκθεση, το σχετικό
σχέδιο της κυκλοφοριακής μελέτης
στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου για την εκτέλεση εργασιών του
έργου :“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου
–
Παιανίας»
βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό
Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

(CPV) : . 90611000-3
- ΑΔΑΜ:
17REQ002203511
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «παροχή
υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού &
συντήρησης καθαριότητας». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
τριών ευρω και ογδόντα οχτώ λεπτών
79.963,88 €
(CPV) : 90611000-3
- ΑΔΑΜ:
17REQ002203511, όπως αυτά προσδιορίζονται με την από 36/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης

www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 22/12/2017
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 22/01/2018 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.
με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά
(7) μήνες από την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα
του Δήμου (www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία
(τηλ.2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
Α.Μ.: 144 /2017
Κ.Α. : 30-7331.021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:600.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
CPV: 45214200-2
45214210-5 45214220-8
Βάρη, 20/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 54150
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, διακηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 »
εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 144/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από επιχορήγηση ΣΑΤΑ .Έχει
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 30-7331.021. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 600.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ) εκ
των οποίων 10.000,00 € έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του
2017 , 150.000,00 € στον Προϋπολογισμό του 2018 και 440.000,00€ στον
Προϋπολογισμό του 2019. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
53989/20-12-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ : Α-1112 με αρ. πρωτ.
54070/20-12-2017 και ΑΔΑ: 6ΨΑΝΩΨΖ-ΡΤΙ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
1η τάξη και άνω ή κοινοπραξία 2
πτυχίων τάξης Α2 για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/01/2018 , ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 23/01/2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διενήργησα τον υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 163(3) ν. 3643/28-6-2006 έλεγχο επί των συνημμένων έkτων οικονομικών καταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ)
ΑΤΤΙΚΗΣ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων [ΠΔ 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 4604/1-2-2005 του ΥΠΕΣ, του οποίου η ισχύς παρατείνεται μέχρι την
αντικατάστασή του από σχετικό προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 156(3ε) ν. 4270/28-62014], όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Επίσης, η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν και
τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα [ν. 3463/28-6-2006 όπως ισχύει].
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μου. Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του δήμου.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης.
Βάση για Διαφοροποιημένη Γνώμη με Επιφυλάξεις (δηλ. Έλλειψη Βεβαιότητας) για Δυνητικές
Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ
315/1999. Όμως, παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των
αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (μη συμπεριλαμβανομένου του φπα για το πόσιμο μη εμφιαλωμένο νερό αγορασμένο από την ΕΥΔΑΠ

ΕΒΔΟΜΗ

όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εννέα χιλιάδων εξακόσια
εβδομήντα επτά ευρώ (9.677,00€
ευρώ), η οποία απευθύνεται στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 18/11/2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις
(24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 67860. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meletonkai-ergon.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 08/01/2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ ,όπως τα πρότυπα αυτά
τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.
127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
608/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΩΓΩΨΖ-ΣΒ3.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λ. Κων. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
CPV: 77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση
χώρων πρασίνου
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής
νερού άρδευσης
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης
32235000-9 Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα
αυτοματοποίησης
45232120-9 Αρδευτικά έργα
Α.Μ.: 119/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) 61-7326.001
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 399.909,97€
Βάρη, 19-12-2017
Αρ. Πρωτ.: -53698ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού
399.909,97 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) με Α/Α Συστήματος:67845
Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Πρασίνου – Υδραυλικών -Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV:
77320000-9, 77310000-6 45232121-6
45232450-1 32235000-9 48921000-0
45232120-9 Κωδικός NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής :

προς μεταπώληση σε δημότες καθώς και του υδραυλικού εξοπλισμού, και συμπεριλαμβανομένου
του φπα για όλα τα υπόλοιπα). Επίσης, σε δειγματοληπτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών
στην γενική λογιστική με τα αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία
αποστολής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως και μενόντων στην ημερομηνία τέλους χρήσης υλικών. Εάν το κόστος των μενόντων
αποθεμάτων της 31-12-2016 είναι μικρότερο, και τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων είναι
ισόποσα μικρότερα.
2. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή δική του
έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την
τοποθεσία και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό αριθμό
μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με ακρίβεια
την πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερκειμένων κτισμάτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται
και από τρίτους.
3. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, ούτε οι συγχωνευθείσες
κατά την 1-1-2011 κοινότητες και δήμοι, αν και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θεσμοθετήθηκαν από την χρήση 2014 και εφεξής. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τυχόν επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις (δηλ. τόκους υπερημερίας) σε περίπτωση ελέγχου από τις
Φορολογικές Αρχές, η ακριβής πρόβλεψη των οποίων είναι εξ αντικειμένου δυσχερής. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη που δεν σχηματίσθηκε καμία σχετική πρόβλεψη. Τυχόν σχηματισμός θα
επέφερε ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά φόρων.
4. Επισημαίνω το γεγονός που αναφέρεται στο σημείο 20 του Προσαρτήματος, το οποίο επαναλαμβάνεται και στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, ότι σύμφωνα με την από 74-2017 επιστολή της νομικής υπηρεσίας του δήμου, το σύνολο των δικαστικών αγωγών κατά του
Δήμου κατά την 31-12-2016 ανήρχοντο σε 11,4 εκατομ. ευρώ, για το οποίο ο δήμος έχει λογιστικοποιήσει πρόβλεψη 3,2 εκατομ. ευρώ, αφού τόσα θεωρεί ότι θα υλοποιηθούν τελικά κατά του,
δηλ. το 28%. Η ακριβής πρόβλεψη είναι εξ αντικειμένου δυσχερής, και ως συνεπώς εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική συνολική τελεσίδικη οφειλή αποβεί μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα την ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων.
5. Επισημαίνω το γεγονός που αναφέρεται στο σημείο 24 του Προσαρτήματος, ότι ο Δήμος δεν
δέχθηκε και δεν λογιστικοποίησε την διαγραφή απαίτησής του από την κατά 100% θυγατρική του
εταιρεία ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ ύψους 144,7 χιλ. ευρώ που διενήργησε η ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ με την υπ’ αριθμό
26/19-12-2016 απόφαση του ΔΣ της (ΑΔΑ : 7ΦΞ9ΟΕΤ3-ΙΧΑ), καθώς επίσης, και ότι λόγω μη ολοκλήρωσης των οικονομικών καταστάσεων των δύο θυγατρικών εταιρειών του Δήμου (ΑΔΜΚΕΣ
ΑΕ και ΚΕΔΣΑ) της χρήσης 2016, η καθαρή θέση των δύο αυτών εταιρειών κατά την 31-12-2016
υπολογίσθηκε κατ’ εκτίμηση. Τονίζεται ότι οι δύο αυτές εταιρείες δεν ελέγχθηκαν από ορκωτό
ελεγκτή. Κατά συνέπεια, εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική καθαρή θέση των δύο προαναφερθεισών εταιρειών αποβεί μικρότερη της εκτιμηθείσας, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη μείωση της
αξίας των συμμετοχών αυτών με ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων.
Διαφοροποιημένη Γνώμη με Επιφυλάξεις για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
Κατά την γνώμη μου, με επιφύλαξη των δυνητικών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων των προεκτεθέντων πέντε θεμάτων, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από

http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meletonkai-ergon.
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 17.01.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής
των προσφορών 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
18.01.2018 και ώρα 10:00 π.μ. από
την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το
σύστημα υποβολής της προσφοράς
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα
τιμών εργασιών του προϋπολογισμού
της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς ήτοι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των

παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 6.450,16
ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα
έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72
παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι την 20.11.2018.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του
έργου θα βαρύνει τον ΚΑ: 617326.001 του προϋπολογισμού του
έτους 2017 του Δήμου το οποίο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ (υπ΄αρ. πρωτ. 210929/2311-2017 Προγραμματική Σύμβαση).
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι έξι ( 6) μήνες.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
11. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την
ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ ,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την
υπ' αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση
της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
573/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΜΩΩΩΨΖ-7Ν1.
12. Για την παρούσα διαδικασία έχει
εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.
53511/18-12-17 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ 1099/2017 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
Ω44ΛΩΨΖ-Χ1Δ.
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016
και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.
Άλλο Θέμα
Η προηγούμενη χρήση 2015 είχε ελεγχθεί από άλλον ορκωτό ελεγκτή, και η από 25-5-2016 Έκθεση Ελέγχου με Διαφοροποιημένη Γνώμη ανέγραφε τις παρακάτω θέματα : 1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ 315/1999. Όμως,
παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση
τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (συμπεριλαμβανομένου του
φπα). Επίσης, σε δειγματοληπτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική
με τα αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστολής-τιμολόγια).
Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη
ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως και μενόντων στην
ημερομηνία τέλους χρήσης υλικών. Εάν το κόστος των μενόντων αποθεμάτων της 31-12-2015
είναι μικρότερο, και τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων είναι ισόποσα μικρότερα. 2. Δεν έχω
λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή δική του έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την τοποθεσία
και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με ακρίβεια την
πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερκειμένων κτισμάτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και
από τρίτους. 3. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, ούτε οι
συγχωνευθείσες κατά την 1-1-2011 κοινότητες και δήμοι, αν και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θεσμοθετήθηκαν από την χρήση 2014 και εφεξής. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τυχόν επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις (δηλ. τόκους υπερημερίας) σε περίπτωση
ελέγχου από τις Φορολογικές Αρχές, η ακριβής πρόβλεψη των οποίων είναι εξ αντικειμένου δυσχερής. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη που δεν σχηματίσθηκε καμία σχετική πρόβλεψη. Τυχόν
σχηματισμός θα επέφερε ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά φόρων. 4. Mε την
από 22-4-2017 επιστολή της νομικής υπηρεσίας του δήμου, το σύνολο των δικαστικών αγωγών
κατά του Δήμου κατά την 31-12-2015 ανήρχοντο σε 10,6 εκατομ. ευρώ, για το οποίο ο δήμος έχει
λογιστικοποιήσει πρόβλεψη 2,2 εκατομ. ευρώ, αφού τόσα θεωρεί ότι θα υλοποιηθούν τελικά κατά
του, δηλ. το 20,7%. Η ακριβής πρόβλεψη είναι εξ αντικειμένου δυσχερής, και ως συνεπώς εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική συνολική τελεσίδικη οφειλή αποβεί μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα
την ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Μεταμόρφωση Αττικής, 17 Ιουλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Θεόδωρος Ψαρός, AΔΜ ΕΛΤΕ : 1921
για την Abacus Ελεγκτική ΑΕ, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1
Οδός Πιερίας 1Α, 144.51 Μεταμόρφωση Αττικής
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ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ!
Δυνατότητα άδειας ίδρυσης φαρμακείου και σε μη φαρμακοποιούς προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που
κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου όσον αφορά τα νομικά
πρόσωπα προβλέπεται μόνον για την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, ενώ όσον αφορά τα φυσικά
πρόσωπα η άδεια ίδρυσης φαρμακείου μπορεί να χορηγείται τόσο σε φαρμακοποιούς όσο και σε μη φαρμακοποιούς.
Είδατε λοιπόν τί σημαίνει “κλειστό επάγγελμα” ή απελευθέρωση του επαγγέλματος! Και γεννάται το ερώτημα: γιατί να
σπουδάσει ο πολίτης φαρμακοποιός; Και τι πληροφορίες μπορεί να σου δώσει ο μη φαρμακοποιός;
ΑΔΑ: ΨΙ07ΩΨΖ-ΠΛΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Βάρης και Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου»
Α.Μ.: 180 /2017 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 67856
Κ.Α. : 30-7326.030
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV:45453000-7, 45223220-4,
45212350-4,45212360-7
Βάρη, 20-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.54147
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, διακηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Βάρης
και Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος
Χώρου»
εκτιμώμενης
αξίας
120.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
180/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.
30-7326.030. Ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στο ποσό των
120.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ) εκ των
οποίων 10.000,00 € έχουν ενταχθεί
στον Προϋπολογισμό του 2017,
110.000,00 € στον Προϋπολογισμό του
2018 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η
απόφαση με αρ.πρωτ.
54072/20-12-2017 και ΑΔΑ: ΩΗΨΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017
Α.Μ.: 120 /2017 – Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 68081
Κ.Α. : 30-7323.031
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000,00 €
[1.612.903,23+ 387.096,77 (24% Φ.Π.Α)]
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45233120-6: Έργα Οδοποιίας
Βάρη, 20/12/2017
Αριθμ. Πρωτ. 54219
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» εκτιμώμενης αξίας
2.000.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
120/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον
Κ.Α. 30-7323.031. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στο ποσό των
2.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των
οποίων 10.000,00 € έχουν ενταχθεί
στον Προϋπολογισμό του 2017,
200.000,00 € στον Προϋπολογισμό
του 2018 και 1.790.000,00€ στον
Προϋπολογισμό του 2019.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
54152/20-12-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πί-

ΦΩΨΖ-02Ζ για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ.
ΑΑΥ : A-1113 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
Α2 τάξη και άνω ή κοινοπραξία 2 πτυχίων τάξης Α1 για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)

του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/01/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα .12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται
τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
(οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672
Βάρη, ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εννέα χιλιάδων εξακόσια
εβδομήντα επτά ευρώ (1.935,00€
ευρώ), η οποία απευθύνεται στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 16/08/2018 .
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του

έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
με Α/Α Συστήματος 67856 . Επίσης
,προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kaiergon.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 08/01/2018 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις 12/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα πρότυπα αυτά
τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.
127/29.11.2017 απόφαση της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ.
612/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΙΟΩΨΖ-ΡΑΣ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν
υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη
του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

στωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ: A-1116 καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η τάξη
και άνω για έργα της κατηγορίας
αυτής - ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η
τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 2ης τάξης)), και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση

αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18.01.2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25.01.2018, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25,
Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 32259,00 Ευρώ (ΤΡΙΑΝΤΑ
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 3011-2018, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του

έργου ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
με Α/Α Συστήματος 68081.
Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kaiergon.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 09/01/2018 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης,
το
αργότερο
στις
12/01/2018.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ ,όπως τα πρότυπα
αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ'
αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της
Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
607/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΝΝ1ΩΨΖ-714
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν
υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη
του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΤΗΛ. 6977729300
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ. : Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax :
2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 22/12/2017
Αριθ. Πρωτ: 42857
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για
την
προμήθεια
μηχανήματος διαχείρισης απορριμμάτων πρασίνου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει του κόστους (άρθρο
86 του Ν.4412/2016), με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας, η οποία περιλαμβάνει τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η
οποία εκτιμάται βάσει ποιοτικών, λειτουργικών, τεχνικών και εμπορικών
κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το
αντικείμενο της προμήθειας και τα
οποία περιγράφονται αναλυτικά στις
Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της
αριθμ. 50/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου &
Καθαριότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται
στα
€449.996,00 συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος συντελεστή ΦΠΑ
24%.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ
ΠΗΓΗ
: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αρ. Πρωτ.: 27823/20-12-17
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017»
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται
σε 74.400,00 ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 39.977,88 ΕΥΡΩ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.196,02 ΕΥΡΩ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.)) 7.826,10 €.
Απολογιστικά 4.237,29 €
Όφελος απολογιστικών 762,71 €
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
14.400,00 €.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 του
μηνός Ιανουαρίου έτους 2018 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενερ-

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 28/12/2017. Καταλυτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
22/02/2018 και ώρα 15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρων από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., και
θα
ανέρχεται
στο
ποσό
των:3.629,00€ (τριών χιλιάδων εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ ). Η λήξη
ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από η
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι της 22/09/2018.
Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος
Χαράλαμπος
Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr,τηλ.
2132030623).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
ΦΑΞ ή EMAIL πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες
εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την
Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή
προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις
ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες
στα ΜΕΕΠ Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί
του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
1.200,00 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 10 μηνών
και τριάντα (30) ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
«Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111»
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

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

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

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

Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα
Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Διάκριση για τη νέα “φουρνιά” optimistas του ΝΑΟΒ

Τουρνουά Ποδοσφαίρου Παίδων διοργανώνει η Δόξα Κορωπίου,
την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 16:30 – 19:30 με σκοπό την
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
Για ηλικίες των «προτζούνιορ», γεννηθέντες 2009 & 2010
και «αστεράκια», γεννηθέντες 2011 & μεταγενέστερα).
Στη Super League (Ερμή Σουρλαντζή και Έκτορος, Κορωπί)

O Ι.Ο.Π. διοργάνωσε τον Ιστιοπλοϊκό αγώνα “Κύπελλο Χιόνων
2017”, (9-10/12/17), για σκάφη
τύπου optimist.
Ο καιρός, δυνατός πουνέντης
έπνεε τις ημέρες των αγώνων
στον Φαληρικό όρμο και έγινε
αιτία να διεξαχθούν δύο μόνο
ιστιοδρομίες.
Η νεαρή αθλήτρια του ΝΑΟΒ
Ευαγγελία Γρηγοριάδη, υπό την
καθοδήγηση του νέου προπονητή
του ομίλου, της αγωνιστικής ομάδας optimist Πάχου Παπαστεφάνου, κατάφερε να διακριθεί στον
δύσκολο αυτό αγώνα, αφού μεταξύ 67 συναθλητών/συναθλητριών της στην κατηγορία Παίδων
- Κορασίδων (11-χρονα) ήρθε 2η
στην κατηγορία Κορασίδων, έχοντας τερματίσει 10η στη γενική κατάταξη.
Καλή αρχή στις επιτυχίες της νέας
αγωνιστικής ομάδας optimist του
ΝΑΟΒ, που παραδοσιακά διαθέτει
τα μέσα και την τεχνογνωσία να
“παράγει” αστέρια στους ιστιοπλοϊκούς στίβους!

H ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 12

Διακρίθηκαν σε διεθνές meeting οι
αθλήτριες της Ελαίας
Τέσσερα μετάλλια είναι ο
πλούσιος απολογισμός της
συμμετοχής δύο αθλητριών
του Γυμναστικού Συλλόγου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ελαία στο Διεθνές Meeting
Academic Winter Cup 2017
που διεξήχθη στη Σόφια της
Βουλγαρίας 9 - 10/12/2017.
Διαγωνιζόμενες ανάμεσα σε
352 αθλήτριες, από 30 ομάδες και από 7 χώρες, η Πολυξένη Κύρου πήρε 2 αργυρά
μετάλλια στις δύο κατηγορίες όπου συμμετείχε και η Μαρίλια Καραμιχάλη απέσπασε 2 χάλκινα μετάλλια στις ίδιες κατηγορίες.
Την αποστολή της “Ελαίας” συνόδευσε η επικεφαλής προπονήτρια του Συλλόγου Ντόρα Αλτόγλου και η προπονήτρια Μαρία Κωνσταντίνου.

Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΣΤΙΒΟΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου που
διεξήχθη ταυτόχρονα με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο
της Αθήνας την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, ο Κυριάκος
Μπέης κατέλαβε τη 13η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ
2.42'.01'' και ο Δαυίδ Μπενμαγιώρ την 26η θέση με νέο
ατομικό ρεκόρ 2.50'.19''.

με την Ολυμπιονίκη της Βαρκελώνης στα 10 χλμ Έλενα
Μέγιερ, μετέφεραν τη Μαραθώνια Φλόγα έως την αφετηρία όπου την παρέδωσαν στην κορυφαία μαραθωνοδρόμο
Μαίρη Κεϊτάνι για το 2017 για να ανάψει τον βωμό και απο
το παγκόσμιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου δρόμου, Λονδίνο
4-13/8/2017.

Η ώρα της ανάδειξης των κορυφαίων
στην κατηγορία Κ20
Τον κορυφαίο και την κορυφαία στην κατηγορία Κ20 καλούνται να επιλέξουν οι φίλοι του στίβου, στην ψηφοφορία
που "τρέχει" μέχρι την Τρίτη (26/12), μέσα από το site της
ομοσπονδίας segas.gr.
Τα αποτελέσματα στο σύνολο των κατηγοριών θα ανακοινωθούν τη νέα χρονιά, με την ολοκλήρωση της ανάδειξης
των κορυφαίων σε όλες τις κατηγορίες.

Στον 15ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ
την πρώτη θέση κατέλαβε ο Νίκος Τσικούρας με νέο ατομικό ρεκόρ και ταυτόχρονα ρεκόρ διαδρομής (1.12'.17'') την
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017.

ΣΤΗΝ ΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΦΛΟΓΑΣ
Η πρωταθλήτρια του Γ.Σ. Γλυφάδας Γκλόρια Πριβιλέτζιο,

Αναλυτικά οι υποψήφιοι:
Καλύτερος αθλητής (Έφηβοι)
Αθανάσιος Καλάκος (ΓΣ Γλυφάδας) 800 μ.
Εμμανουήλ Καραλής (ΓΣ Κηφισιάς) Επί κοντώ
Γιώργος Κορακίδης ( ΓΣ Μανδρών) Σφυροβολία
Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης (Κερκυραϊκός ΓΣ) Μήκος
Οδυσσέας Μουζενίδης (ΑΣ Κένταυρος) Σφαιροβολία
Μίλτος Τεντόγλου (ΓΕ Γρεβενών) Μήκος
Γιώργος Τζατζιμάκης (Ελευθέριος Βενιζέλος ΓΣ) 10.000 μ.
βάδην
Καλύτερη αθλήτρια (Νεάνιδες)

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με ανατροπή στον τελικό η Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το
Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA, καθώς επικράτησε 1-0 της Γκρέμιο στον τελικό της διοργάνωσης, που
διεξήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ένα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 53΄ ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση, κι ενώ ένα λεπτό νωρίτερα ο διαιτητής αρνήθηκε
καθαρό πέναλτι στους Βραζιλιάνους, σε ανατροπή του
Ραμίρο από τον Σέρχιο Ράμος.

Συνολικά, οι πρωταθλητές Ευρώπης ήταν καλύτεροι, ιδιαίτερα στο β΄ ημίχρονο, όπου είχαν επίσης δοκάρι με τον
Μόντριτς και ένα γκολ του Ρονάλντο που ακυρώθηκε για
οφσάιντ του Μπενζεμά, και δίκαια πήραν τη νίκη.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων είναι το πέμπτο τρόπαιο που κατακτά η Ρεάλ μέσα στο 2017, μετά το πρωτάθλημα Ισπανίας, το Champions League και τα σούπερ καπ
Ισπανίας και Ευρώπης.

Youth Worlds 2017
6ος ο Παπαδημητρίου του ΝΟΒ
Μια ακόμα επιτυχία για τον αθλητή Laser του ΝΟΒ
στη μακρινή Sanya της Κίνας όπου πραγματοποιήθηκε
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας 7-15 Δεκεμβρίου.
Ήταν μια σημαντική διοργάνωση με την συμμετοχή
380 αθλητών από 60 χώρες σε 9 Ιστιοπλοϊκές κατηγορίες.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα κατάφερε στο τέλος να «σκαρφαλώσει» αρκετά στην κατάταξη και να τερματίσει 6ος.

Μ αυτόν το αγώνα ολοκληρώθηκε μια πολύ καλή
χρονιά για τον Δ. Παπαδημητρίου με Παγκόσμιο τίτλο
και Πανευρωπαϊκά μετάλλια. Από την νέα χρονιά θα
ξεκινήσει να αγωνίζεται στην Ολυμπιακή κατηγορία
Laser STD με στόχο τους Ολυμπιακούς του 2020.

Ταυτόχρονα, οι Μαδριλένοι φτάνουν τις τρεις νίκες στο
θεσμό (με τη σημερινή μορφή του, όπως καθιερώθηκε
από το 2005), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα.
ΤΕΛΙΚΟΣ
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γκρέμιο (Βραζιλία) 1-0

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Καθοριστική ήττα για τον ΠΑΟΚ
Μία ακόμα ήττα, που του ψαλιδίζει στο ελάχιστο τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Champions League, υπέστη ο ΠΑΟΚ, από τη γερμανική
Λούντβιχσμπουργκ στην Πυλαία με 83-63, για την 8η
αγωνιστική του 2ου ομίλου στη διοργάνωση. Με απολογισμό 6 ήττες και μόλις 2 νίκες, πλέον, ο «Δικέφαλος του
Βορρά» παραμένει ουραγός στη βαθμολογία.
Η ελληνική ομάδα πλήρωσε ουσιαστικά την κακή εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο, καθώς για 30' ήταν μέσα
στο παιχνίδι (23-23, 48-47, 55-59). Στο διάστημα 30' - 35',
όμως, το επιθετικό «μπλακ άουτ» του ΠΑΟΚ (έμεινε
χωρίς πόντο) αποδείχθηκε καθοριστικό. Οι φιλοξενούμενοι με ένα επιμέρους 13-0 προηγήθηκαν 72-55, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
BASKET LEAGUE
Αλλαξε και «πέταξε»
Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού με 66-62 στο
ΟΑΚΑ, η πρώτη της «Ενωσης» επί των «ερυθρολεύκων»
μετά από 13 χρόνια, ήταν το γεγονός που σημάδεψε την
8η αγωνιστική της Basket League. Πλέον η ΑΕΚ, που μετρούσε μέχρι τώρα τρεις «εκτός προγράμματος» ήττες
στο πρωτάθλημα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας στο «τιμόνι» τον Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ
αναμένονται αλλαγές και σε παίκτες.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Η βελτίωση δεν αρκούσε για τον τελικό
Βελτιώνοντας την επίδοσή του στα προκριματικά, ο Ανδρέας Βαζαίος κατέλαβε τη 14η θέση στον ημιτελικό των
100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη. Ο Ελληνας κολυμβητής σημείωσε χρόνο 50.89,
ενώ στα προκριματικά είχε κάνει 51.31. Αυτός ο χρόνος
όμως δεν στάθηκε αρκετός να του δώσει την πρόκριση
στον τελικό του αγωνίσματος κι έτσι ο Βαζαίος έμεινε τελικά εκτός οκτάδας.

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2019 στην ΠΑΤΡΑ
Ανοιχτά τα ζητήματα της διοργάνωσης
Σε σημαντικά ζητήματα της διοργάνωσης που παραμένουν ανοιχτά αναφέρεται με επιστολή του προς τον
υφυπουργό Αθλητισμού ο δήμαρχος
Πατρέων Κώστας Πελετίδης, με
αφορμή την προ διμήνου ανάθεση
στην πόλη της Πάτρας της διοργάνωσης των Παράκτιων Μεσογειακών
Αγώνων 2019. Οπως τονίζει στην επιστολή του ο δήμαρχος, δεν υπάρχει
από την πλευρά της κυβέρνησης ενημέρωση για βασικά θέματα, όπως η
διασφάλιση της χρηματοδότησης για
τα έργα υποδομής που απαιτούνται.
Παράλληλα, στην επιστολή γίνεται
γνωστή και η θέση του δήμου για το
θέμα της εμπορευματοποίησης του
αθλητισμού.
Γράφει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος:
1. Ζητάμε να μας ενημερώσετε κατά
πόσο είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης από πλευράς της κυβέρνησης. Αν
υφίσταται και πώς κατανέμεται ο σχεδιασμός των αναγκαίων έργων και της
χρηματοδότησης τους από την μεριά
σας για το 2018 και το 2019. Πότε θα
ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου για
ανάπλαση του αθλητικού κέντρου
στην Αγυιά, που είχε συμφωνηθεί από
το Φλεβάρη του 2015 μεταξύ υπουργείου και δημοτικής αρχής, και που τί-

ποτα ακόμη δεν έχουμε ως συγκεκριμένο. Με δεδομένο για εμάς και για
κάθε γνωρίζοντα ότι για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών απαιτούνται, εκτός της διασφάλισης της
χρηματοδότησής τους, μελέτες, αδειοδοτήσεις, προκηρύξεις, διαδικασίες
έτσι κι αλλιώς χρονοβόρες, ως δημοτική αρχή επ' ουδενί δεν θα θέλαμε
ούτε θα ανεχτούμε να φτάσουμε σε
οριακούς χρόνους, που θα υποχρεώσουν σε διαδικασίες "γρήγορες" και με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των υποδομών και για το δημόσιο
χρήμα. Γι' αυτό, κατά την άποψή μας
χρειάζεται άμεσα να γίνει η έγκαιρη
καταγραφή των έργων και των υποδομών για τις οποίες έχετε δεσμευτεί και
που μετά το πέρας της διοργάνωσης
θα είναι στη χρήση και την κυριότητα
του δήμου και των κατοίκων του. Ενα
προσδόκιμο σημαντικό όφελος για το
λαό της Πάτρας, που κύρια μας παρακίνησε ως δημοτική αρχή ώστε να αποδεχτούμε και να συμμετάσχουμε στην
ανάληψη μιας τέτοιας αθλητικής διοργάνωσης.
[...]2. Επειδή στη συζήτηση που είχαμε
την τελευταία φορά, διαφάνηκε η πρόθεσή σας να έχουν ισχυρή παρουσία
χορηγοί, θα ήθελα να σας αναφέρω
και γραπτώς τις απόψεις μας πάνω σ'

αυτό το θέμα.
...Η άποψή μας είναι ότι δυστυχώς οι
διεθνείς αγώνες έχουν μετατραπεί σε
μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση
για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι χορηγοί και οι χορηγίες είναι
ο εύσχημος τρόπος της όλο και πιο βαθιάς εμπορευματοποίησής τους, που
οδηγεί αθλητές και αθλήτριες στον
πρωταθλητισμό του ντόπινγκ, τους μετατρέπει σε αναλώσιμο υλικό ενός
αδυσώπητου εμπορευματοποιημένου
θεάματος κ.λπ.
...3. Με βάση τα παραπάνω, η συμμετοχή του δήμου με εκπρόσωπό του
στο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται από τη μεριά σας και στο βαθμό
που θα διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που αναφέρουμε, θα έχει ως
μόνη επιδίωξη την περαίωση των αναγκαίων υποδομών, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, και των αθλητικών
αγώνων με - κατά το δυνατόν - τη
σφραγίδα της άμιλλας των αθλητών».
σημείωση: Προσωπικά σαν ΕΛΛΗΝΑΣ
και Άνθρωπος του Αθλητισμού συμφωνώ σε όλα με τον ΔΗΜΑΡΧΟ της
ωραίας ΠΑΤΡΑΣ τάσσοντας τον εαυτό
μου στην υπηρεσία της ΠΟΛΗΣ και της
ΧΩΡΑΣ μας
Νίκος Γεωργόπουλος

O HΓΕΜΟΝΑΣ
Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Μέγα Ναπολέοντα
ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ χρυσοδερματόδετη
επετειακή - ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ - αριθμημένη!

500 χρόνια από την πρώτη του έκδοση!
Ένας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα
l

για Πολιτικούς l για Στρατιωτικούς l για Επιχειρηματίες
l για Ηγέτες l για τους Πολίτες

γιατί ο Ηγεμόνας δεν είναι βιβλίο· είναι Σχολείο!
Τα πρώτα 400 αντίτυπα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ και υπογεγραμμένα
από τον ιδρυτή των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ Κώστα Βενετσάνο

Σχήμα 14Χ21, δερματόδετο, ραφτό, τιμή 45 ευρώ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για τα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ
επετειακά αντίτυπα

