
Τρεις “Εξουσίες”, 

τρία “Δικαστήρια”

κι ένας “Πρόεδρος”

γράφει ο Γιάννης Τόλιος*

Ορισμένα γεγονότα στην πολιτική ζωή, συμπυκνώ-

νουν με ιδιαίτερο τρόπο την ταξική φύση του αστι-

κού συστήματος κυριαρχίας, αποκαλύπτοντας ότι

τα περί «δημοκρατίας», «ανθρωπίνων δικαιωμά-

των», «λαϊκής βούλησης»,

«συνταγματικής τάξης» κ.ά,

είναι νεκρές έννοιες, ενός πο-

λιτικού συστήματος που βρί-

σκεται σε βαθειά κρίση και

ιστορική παρακμή.

Οι τρεις εξουσίες

Στην πολιτική επιστήμη υπάρ-

χει η διάκριση των εξουσιών,

σε «νομοθετική», «εκτελεστική» και «δικαστική»,

έχοντας ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας το Σύν-

ταγμα και τους νόμους. Δυστυχώς στην ελληνική

κοινωνία, κυρίως από το 2010 μέχρι σήμερα, με την

εφαρμογή των Μνημονίων, βιώνουμε όχι απλά τη

στρέβλωση του ρόλου των τριών εξουσιών σε

βάρος της λαϊκής βούλησης, αλλά και την υποταγή

τους στα υπερεθνικά κέντρα επικυριαρχίας (EE-

ΔNT-EKT-EMS), με κορυφαίο το άτυπο όργανο Eu-

rogroup, που αναιρεί κάθε έννοια εθνικής και

λαϊκής κυριαρχίας.

Η «νομοθετική εξουσία» με τις πρακτικές του «κα-

τεπείγοντος» και των Πράξεων Νομοθετικού Περιε-

χομένου (ΠΝΠ), έχει πλήρως ευτελιστεί, με

ουσιαστική υποβάθμιση του ρόλου της Βουλής και

των βουλευτών (ψηφίζουν κατά κανόνα χωρίς καν

να έχουν δει τα πολυσέλιδα κείμενα) και την ουσια-

στική υποταγή της στην «εκτελεστική εξουσία»

(κυβέρνηση), η οποία με τη σειρά της είναι πλήρως

υποταγμένη στις                        Συνέχεια στη σελ. 2

“Ό,τι είναι ο νους και η

καρδιά για τον άνθρωπο,
είναι και η Ελλάδα για την

οικουμένη” 
(Βόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749-1832)

Γερμανός φιλόσοφος

Ακυρες οι εκλογές στην 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Σελίδα 3

Ενιαίο πράσινο τα 
124 στρ. στη Βούλα

Κλείνουν οριστικά 
τα ΙΕΚ Βάρης!

Σελίδα 6

Aναζητούνται οικόπεδα

για “Πράσινα σημεία” 

στο Δήμο Κορωπίου
Σελίδα 7

Είστε παντρεμένοι; 

Αλλάζετε συχνά σύντροφο; 

Δείτε τι γίνεται 

σε διάφορες χώρες
Σελίδα 10

Ο Δήμος 3Β κέρδισε τελεσίδικα το 
παραλιακό μέτωπο στα δικαστήρια 

Aνακούφιση για τους κατοίκους της Βούλας η δικαίωση του  Δήμου με τελεσίδικη απόφαση

δικαστηρίου για τμήμα του παραλιακού μετώπου που διεκδικούσε εταιρεία. Τμήματα που μέσα

είναι και το καφέ Νότος και εισέπραττε και τα μισθώματα! Σελίδα 13

Σελίδα 6
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την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Μνημονιακές δεσμεύσεις και στα κελεύσματα των

υπερεθνικών αφεντικών, παράγοντας νομοθετικά

«τερατουργήματα», όπως ο πρόσφατος νόμος για τα

προαπαιτούμενα της β’ αξιολόγησης με ορίζοντα το

….2060!! Η τρίτη εξουσία, η «δικαστική», που θεω-

ρείται θεματοφύλακας του Συντάγματος και των

νόμων, με πυλώνες τα τρία ανώτατα δικαστήρια (Συμ-

βούλιο Επικρατείας, «Άρειο Πάγο και «Ελεγκτικό Συ-

νέδριο»), είναι κι αυτά πλήρως υποταγμένα στις

επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας.

Τα τρία δικαστήρια
Ειδικότερα τα τρία δικαστήρια αντί να τηρούν την

πεμπτουσία των Συνταγματικών ρυθμίσεων, με καινο-

φανή σκεπτικά, τις παραβιάζουν βάναυσα, υπηρετών-

τας της επιλογές των κυβερνήσεων και τελικά της

ευρωκηδεμονίας. Πρόσφατο παράδειγμα η απόφαση

του «Συμβουλίου της Επικρατείας» να κρίνει αντι-

συνταγματική την πρακτική των παρατάσεων μη πα-

ραγραφής των φορολογικών αδικημάτων (λίστες

Λαγκάρντ, Μπόγιαρνς, κ.ά.), δίνοντας «συγχωρο-

χάρτι φοροδιαφυγής» σε ισχυρά οικονομικά συμφέ-

ρονται (φυσικά πρόσωπα & εταιρίες). Προφανώς για

το ΣτΕ θεωρείται «αντισυνταγματική» η πρακτική των

παρατάσεων μη παραγραφής φορολογικών αδικημά-

των, ενώ θεωρείται «συνταγματική» η εξοντωτική φο-

ρολογική επίθεση σε μισθωτούς, συνταξιούχους και

λαϊκά στρώματα και επιβολής Μνημονίων στο όνομα

του ….«δημοσίου συμφέροντος», σύμφωνα με «γνω-

μοδότησή» του πριν κάποιο διάστημα. Ωστόσο το

άρθρο 4 του Συντάγματος, τονίζει ότι «οι Έλληνες
πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διάκριση στα δημόσια
βάρη, ανάλογα με τη δύναμη τους»! Πως το συγκε-

κριμένο άρθρο περιφρουρείται κατά το ΣτΕ;

Επίσης ο «Άρειο Πάγος» με τη σειρά του, άσκησε

πρόσφατα «αναίρεση» κατά του παραπεμπτικού βου-

λεύματος του Συμβουλίου Εφετών (999/2017), με το

οποίο ασκείτο ποινική δίωξη για απιστία, σε έξι εμπει-

ρογνώμονες του ΤΑΙΠΕΔ (τρεις ξένοι), για σκανδα-

λώδη πώληση και επαναμίσθωση 28 ακινήτων του

ελληνικού δημοσίου (στην περίοδο 2013-14), προκα-

λώντας ζημιά 580 εκατ. € στο δημόσιο. Τα υπερε-

θνικά αφεντικά, μέσω του αντιπροέδρου της ΕΕ

Β.Ντομπρόφσκι, απαίτησαν την απαλλαγή τους,

...διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει εκταμίευση της

δόσης της β’ αξιολόγησης.!

Τέλος το «Ελεγκτικό Συνέδριο», έκρινε τελευταία

αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων των

εργαζόμενων στους ΟΤΑ, καθώς επίσης και την πλη-

ρωμή τους(!!), αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι καλύ-

πτουν «πάγιες και διαρκείς ανάγκες». Από την άλλη

η μειοψηφία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρεί ότι

με βάση το ΠΔ 2004 «για την αποτελεσματικότερη
προστασία των εργαζόμενων», οι συμβασιούχοι πρέ-

πει να πληρωθούν και να παραμείνουν στη θέση τους

μέχρι τη συμπλήρωση 24μηνου. Στη βάση αυτή ανα-

ζητείται κάποια προσωρινή λύση, ενώ η σωστή αντι-

μετώπιση προφανώς είναι η μονιμοποίηση για την

«κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών». Διερωτόμα-

στε αν στο σκεπτικό της απόφασης του Ελεγκτικού

Συνεδρίου ελήφθη υπ’ όψιν η ρητή αναφορά του Συν-

τάγματος (άρθρο 22), ότι «η εργασία αποτελεί δι-
καίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, το οποίο

μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης
όλων των πολιτών».!

Και ο Πρόεδρος….!

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Συντάγματος, ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ενώπιον της Βου-

λής, …. «να φυλάσσει το Σύνταγμα και τους νόμους,
να μεριμνά για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπί-
ζεται την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της
χώρας, να προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευ-
θερίες των Ελλήνων και να υπηρετεί το γενικό συμ-
φέρον του ελληνικού λαού». Η εμφανής

αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας (κατά Σόϊμπλε

η Ελλάδα είναι χώρα περιορισμένης κυριαρχίας) και

η επιβολή αποφάσεων από ένα άτυπο υπερεθνικό όρ-

γανο το Eurogroup (απαράδεκτο κατά το σημερινό

Πρόεδρο Δημοκρατίας, Π.Παυλόπουλο, σύμφωνα με

ομιλία του στο Παν/μιο Κόϊμπρα της Πορτογαλίας τον

περασμένο χρόνο), τι ευθύνες συνεπάγονται για τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Ποιος Πρόεδρος και ποια

συγκεκριμένα νομοθετήματα απέπεμψε ως αντισυν-

ταγματικά, που αντιβαίνουν το γενικό συμφέρον και

πρόοδο του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια;

Ποιο είναι το όριο, παρεμπόδισης της πορείας φτω-

χοποίησης του ελληνικού λαού, καταβαράθρωσης της

οικονομίας και εξανδραποδισμού της νεολαίας;

Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν το ωμό ταξικό πρό-

σωπο του αστικού συστήματος κυριαρχίας και υποτα-

γής της άρχουσας ελίτ και των μνημονιακών

κομμάτων στα υπερεθνικά αφεντικά, για τη διασφά-

λιση των στενών, εγωιστικών συμφερόντων της, σε

βάρος των μισθωτών, συνταξιούχων, νεολαίας και

λαϊκών στρωμάτων. Αυτό το σύστημα κυριαρχίας

χρειάζεται με λαϊκούς αγώνες να ανατραπεί, για να

ανοίξει ο δρόμος της φιλολαϊκής εξόδου από την

κρίση με επικεφαλής μια λαϊκή κυβέρνηση.!

* Ο Γιάννης Τόλιος, είναι μέλος ΠΓ της «Λαϊκής Ενότητας»Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Πρόγραμμα Υγείας στα 3Β Σελ. 6

Ανάρτηση πολεοδομικής μελέτης Παλ.
Φώκαιας Σελ. 6

Σύσκεψη για τη διαχείριση των απορριμ-

μάτων στην Αν. Αττική Σελ. 7

“Ο χθεσινός κόσμος”  Γ. ΚορναράκηςΣελ. 8

Το θαλάσσιο βασίλειο
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μίλητος, από πού πήρε το όνομά της
Π. Ιωαννίδη Σελ. 14

Τιμήθηκε στη Βάρη, ο ήρωας Αντώνης

Ζησιμόπουλος Σελ. 15

Διαβάστε ακόμη

Τρεις “Εξουσίες”

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής  (13/7) δύο έργα
για την περιοχή της Ανατ. Αττικής.
Ενα στη Βουλιαγμένη και ένα στον
Ωρωπό.
Πρόκειται για την «Ανακατασκευή
χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγι-
σης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμέ-
νης», έργο προϋπολογισμού
399.909,97€ (με ΦΠΑ), το οποίο ειση-
γήθηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.
Αττικής Πέτρο Φιλίππου, και εγκρίθη-
καν η σύναψη και οι όροι προγραμμα-
τικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
3Β. Αυτό ήταν αίτημα και του Δήμου
αλλά και των αθλουμένων στο στάδιο

της Βουλιαγμένης, που έχει χρόνια
προβλήματα με τη βροχόπτωση. Η κα-
τασκευή νέου αποστραγγιστικού δι-
κτύου θα αποκαταστήσει πλήρως τη
λειτουργικότητα του γηπέδου και θα
εξασφαλίσει την ασφαλή χρήση του
από τους αθλούμενους. Το έργο θα δη-
μοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τον
Δήμο 3Β ενώ η χρηματοδότησή του θα
γίνει από πόρους της Περιφέρειας. 
Θετικά γνωμοδότησε το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία
και Διάθεση Λυμάτων Καλάμου και
Αγίων Αποστόλων Δήμου Ωρωπού»
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πε-

ριβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Νάσος Αναγνωστόπουλος), το οποίο
κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό
καθώς ο οικισμός του Καλάμου και η
παραλιακή οικιστική ζώνη των Αγίων
Αποστόλων δεν διαθέτουν δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων.  

Σε αναζήτηση εργολάβου βρίσκεται το
έργο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από
Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή»,
με προϋπολογισμό 20.049.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Ενα έργο που
περιμένει δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά τις
πλημμύρες του 1993, που έπνιξαν την
περιοχή με την υπερχείλιση του ρέμα-
τος.

Aποκατάσταση χλοοτάπητα στο Α.Ο. Βουλιαγμένης

Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ανατροπή δεδομένων όσον αφορά τα

διοικητικά της Ελληνικής Ολυμπιακής

Επιτροπής υπήρξε χτες 13.7 από το

Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Με σχετική του απόφαση το ΣτΕ έκανε

δεκτή την προσφυγή της πλευράς Ισί-

δωρου Κούβελου και ακύρωσε τις

εκλογές που διεξήχθησαν πριν λίγους

μήνες. Σημειώνεται πως η επεισοδιακή

εκλογική διαδικασία του περασμένου

Φλεβάρη είχε αναδείξει ως πρόεδρο

της ΕΟΕ τον Σπύρο Καπράλο. 

Ωστόσο η πλευρά Κούβελου είχε προ-

σφύγει κατά της νομιμότητας της δια-

δικασίας, λόγω της μη παρουσίας των

εκπροσώπων 13 Ομοσπονδιών. 

Επίσης στις εκλογές δεν υπήρχε εκ-

πρόσωπος της Ομο-

σπονδίας του

Τζούντο (τότε δεν

είχε ακόμα διοί-

κηση), ενώ δεν είχαν ψηφίσει και εκεί-

νες των νέων Ολυμπιακών αθλημάτων

(καράτε και αναρρίχηση). 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες,

το περιστατικό με τις δυο Ομοσπονδίες

αποτέλεσε την αιτία ώστε να στηριχτεί

η απόφαση του ΣτΕ για ακύρωση των

εκλογών και επανάληψή τους.

Μετά τα νέα δεδομένα, το επόμενο

διάστημα θεωρείται κρίσιμο για εξελί-

ξεις στους κόλπους της Ολυμπιακής

επιτροπής.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άκυρες οι εκλογές 

από το ΣτΕΛίστα επτά κριτηρίων αξιολόγησης των
οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων και
της Εφορίας αποδέχθηκε η κυβέρνηση με
τους "θεσμούς". Τα κριτήρια αυτά θα καθο-
ρίσουν σε ποιους θα επιβληθούν και σε ποι-
ους όχι αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των
χρεών τους (κατασχέσεις κινητής και ακί-
νητης περιουσίας).
Τα νέα κριτήρια που προβλέπει ρητά το νέο
Μνημόνιο της συμφωνίας για τη 2η αξιολό-
γηση είναι το μέγεθος της εταιρείας, η κερ-
δοφορία της, η ρευστότητά της, η
μόχλευση, ο ρυθμός μεταβολής των χρεών
της προς Ταμεία - Εφορία, η ανταπόκρισή
της στις ειδοποιήσεις των Ταμείων και της
Εφορίας και η ένταξη ή μη σε διακανονισμό
εξόφλησης των χρεών της.
Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα Τα-

μεία και την Εφορία θα έχει στο επίκεντρό
της δύο πεδία.
Το πρώτο πεδίο θα είναι "οικονομικές δυνα-
τότητες" των οφειλετών. Σε αυτό το πεδίο
εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια
(μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευ-
στότητα, μόχλευση).
Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα
αφορά την "επιθυμία" τους να πληρώσουν
τα χρέη τους. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται
τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβο-
λής χρεών, ανταπόκριση στις ειδοποιητή-
ρια, ένταξη σε ρύθμιση).
Η διαδικασία αυτή θα αφορά αρχικά τους

μεγαλοοφειλέτες, αλλά θα επεκταθεί αρ-
γότερα σε όλους τους οφειλέτες.
Το αρχικό μέρος της εκτίμησης των "οικο-
νομικών δυνατοτήτων" των οφειλετών,

αλλά και της "επιθυμίας" τους να εξοφλή-
σουν τα χρέη τους προς τα Ταμεία και την
Εφορία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τέλος του 2017 , ενώ το επόμενο, το
οποίο θα είναι και το "βαθύτερο", θα προ-
χωρήσει από τις αρχές του 2018.

Πώς θα γίνει έλεγχος
Σχετικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθεί, θα εκ-
δοθούν εγκύκλιοι από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (EΦKA) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Αναλυτικά, τα επτά κριτήρια αξιολόγησης όσων ελευ-
θέρων επαγγελματιών (αυτοαπασχολουμένων ή εργο-
δοτών) χρωστούν:
1) Αξία πωλήσεων: Το μέγεθος της εταιρείας θα με-
τρηθεί από τις πωλήσεις της τα τελευταία τρία έτη
πριν από την αξιολόγηση.
2) Ποσοστό κερδοφορίας: Η κερδοφορία της επιχεί-
ρησης θα μετρηθεί από το ποσοστό των κερδών προ
φόρων επί του τζίρου.
3) Ρευστότητα: Η ρευστότητα θα μετρηθεί από το πο-
σοστό των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το
βραχυπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης.
4) Μόχλευση: θα μετρηθεί από το ποσοστό του χρέ-
ους επί των κερδών προ φόρων.
5) Μεταβολές χρέους: θα εξεταστούν με βάση τις πο-
σοστιαίες αυξήσεις ή μειώσεις των συνολικών ληξι-
προθέσμων οφειλών προς τα Ταμεία και την Εφορία.
6) Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις προς την ΑΑΔΕ και
το ΚΕΑΟ θα "μετράται" ανάλογα με το πόσο συχνά και
πόσο γρήγορα ένας οφειλέτης ανταποκρίνεται στα ει-
δοποιητήρια. 
7) Διακανονισμός: Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ (Κέντρο Εί-
σπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών) θα εξετάζουν το αν
ένας οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξό-
φλησης των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς την
Εφορία και στα Ταμεία, αλλά και αν τηρεί αυτήν τη
ρύθμιση.

Nέα κριτήρια κατασχέσεων αποδέχθηκε 

η κυβέρνηση από τους “θεσμούς”
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Στο Φεστιβάλ Επιδαύρου

“Οιδίπους επί Κολωνώ”
“Άφιξις”

Το Φεστιβάλ Επιδαύρου περιλαμβάνει φέτος πλήθος

δραστηριοτήτων. Αυτό το Σαββατοκύριακο, στο Αρ-

χαίο Θέατρο της Επιδαύρου παίζεται ο Οιδίπους επί
Κολωνώ, σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη, με τον

Κώστα Καζάκο στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο

εκλεκτών ηθοποιών. Στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας

Επιδαύρου, η Ιώ Βουλγαράκη εμπνέεται από τον

Όμηρο για να δημιουργήσει την παράσταση Άφιξις.

Η παράσταση ξεκινάει με δρώμενο από το λιμάνι της

Αρχαίας Επιδαύρου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δημιουργική απασχόληση

για παιδιά, κατά τη διάρκεια των παραστάσεων στο

Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Με πολύ χαμηλό κό-

στος, τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν με πλή-

θος δημιουργικών δραστηριοτήτων, όσο οι γονείς

τους παρακολουθούν την παράσταση.

Στις 4 Ιουλίου, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Λύκειο

Επιδαύρου, ο νέος θεσμός του Φεστιβάλ, που όχι

μόνο αποτελεί ένα διεθνές σχολείο θεάτρου, αλλά

περιλαμβάνει και δραστηριότητες για το κοινό.

Υπενθυμίζουμε τέλος την προσφορά του Φεστιβάλ

προς το κοινό, για μεταφορά με πούλμαν προς και

από την Επίδαυρο, για την παρακολούθηση των πα-

ραστάσεων. Αυτό το διήμερο, το λεωφορείο για το

κοινό θα εξυπηρετήσει τη μεταφορά στη Μικρή Επί-

δαυρο, για την παρακολούθηση της παράστασης

Άφιξις. 
Τζωρτζίνα Καλέργη

«ΓΛΥΚΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ»
Θέατρο Μαριονέτας

Η παράσταση που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία, για

δεύτερη φορά στο «Μέγαρο Μουσικής Αθηνών» τα Χρι-

στούγεννα, ανεβαίνει το καλοκαίρι  με μαριονέτες!!!

Το μουσικό παραμύθι ταξιδεύει σε ένα ονειρικό τοπίο στις
πιο γλυκές στιγμές των παιδικών μας χρόνων σε ένα Μα-
γεμένο δάσος, την Ζαχαρένια Πολιτεία και τους ήρωες
της.  Μια μοναδική μουσική παράσταση για μικρούς και
για μεγάλους.
Eίσοδος: 7€ / κάρτες ανέργων, πολυτέκνων, φοιτητικό: 5€ 

www.ticketservices.gr/event/glykia-symfonia-theatro-mari-

onetas-gkotsi  ΤΗΛ.: 210 9917470 – 6937 014316  

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτέρα  17 Ιουλίου 8μ.μ. στο κινηματο-

θέατρο ΑΕΛΛΩ ΡΑΦΗΝΑΣ,  Ελ.Βενιζέλου 12

Τετάρτη  19  Ιουλίου, 8μ.μ. στη ΣΑΡΩΝΙΔΑ,   κιν/θέατρο

ΟΡΦΕΑΣ Λ. Σαρωνίδας 60

ΣΑΒΒΑΤΟ 15  & 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και
Χορωδιών με το Σύλλογο Μικρασια-

τών Αναβύσσου, στην  Πλατεία Μι-

κρασιατών Αναβύσσου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:00

Λάτιν Χορευτική Παράσταση με τον

Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλλογο

Νέου Ολύμπου Λαγονησίου, στο Θε-

ατράκι Λαγονησίου, Καλύβια.

«Δεσποινίς Ετών 39…»,
Παραστάσεις Kυριακή 16 ΙΟΥΛΙΟΥ,

21:00, Αλέκου Σακελλάριου, Χρή-

στου Γιαννακόπουλου, από την Θε-

ατρική Πορεία "ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ"

του  "Αριστόδικος",  στο Θεατράκι

Λαγονησίου, Καλύβια

Επίσης στις 19,  ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00  στο

Θεατράκι Παλαιάς Φώκαιας

Παρασκευή 21/7 στσο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Καλυβίων

Παρασκευή  28/7, 9μ.μ. στο Δημο-

τικό Σχολείο Κουβαρά

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:30

Καραγκιόζης, Θέατρο Σκιών του Μι-

χάλη Ταυλάτου,  Πλατ. Σαρωνίδας και

24 Ιουλίου στην πλατ. Π. Φώκαιας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Παραδοσιακό Γλέντι Εξωραϊστικός

& Πολιτιστικός Σύλλογος «Μαύρο

λιθάρι» στην Εκκλησία Αγίας Παρα-

σκευής, Ανάβυσσος

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Σαρακατσαναίοι και Φωκιανοί:
Αφιέρωμα σε μια Ιστορική Συνάν-

τηση και Συνύπαρξη Πολιτιστικός

Σύλλογος «Φωκαέων Πολιτεία» Θε-

ατράκι Παλαιάς Φώκαιας

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

2ο Συναπάντημα Παραδοσιακών

Χορευτικών Ομάδων Δήμου Σαρωνι-

κού του Αριστόδικος & της Δημοτι-

κής Κοινότητας Σαρωνίδας, στην

Πλατεία Σαρωνίδας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ, 22:00

Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίου Παν-

τελεήμονα Αναβύσσου

Τραγουδούν: Βαγγέλης Κονιτόπου-

λος, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Αγγε-

λική Νικολάου στην Πλατεία

Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανάβυσσος

και την  ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

ο Σύλλογος Άνω Λαγονησίου Τραμ-

πουριάς-Φοινικιάς Τραμπουριά, στο

Λαγονήσι Καλύβια

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Μουσικό ταξίδι με μελωδίες αγαπη-

μένων συνθετών Χορωδία Παλαιάς

Φώκαιας «Αρμονία» Θεατράκι Πα-

λαιάς Φώκαιας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:00

«Μια Ροκ Βραδιά», Εξωραϊστικός &

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Ολύμ-

που Λαγονησίου, Γήπεδο ποδοσφαί-

ρου, Παναγή Μιχάλη, Λαγονήσι

Καλύβια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

«Μία Αγκαλιά Τραγούδια»
Συναυλία με τον Νίκο Βολάκο στην

Πλατεία Σαρωνίδας

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Δήμο Σαρωνικού

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης δρά-

σης του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου «Οι Οδύσσειες της Προ-
ϊστορίας», θα πραγματοποιηθεί

εκτάκτως την Κυριακή 16 Ιουλίου

και ώρα 12 π.μ. ο έκτος κατά σειρά

περίπατος με τίτλο: Η Οδύσσεια των
κοσμημάτων: το εμπόριο και η κα-
τεργασία εξωτικών υλών στον Μυ-
κηναϊκό κόσμο
Οι κυριακάτικοι περίπατοι με θέμα

τις Οδύσσειες της προϊστορίας προ-

σφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο

γνωριμίας με τις μόνιμες εκθέσεις

των προϊστορικών και αιγυπτιακών

αρχαιοτήτων μέσα από τις θεματι-

κές που αναδεικνύει η επετειακή πε-

ριοδική έκθεση «Οδύσσειες».

Για την παρακολούθηση της παρου-

σίασης είναι απαραίτητη η προμή-

θεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμε-

τοχής κατά την προσέλευση. Θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατη-

σίων 44, Αθήνα,  Τηλ: 213214 4889

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-

20:00, Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00

http://www.namuseum.gr

 Κύκλος Κυριακάτικων Περιπάτων στο Μουσείο 
Η Οδύσσεια των κοσμημάτων: το εμπόριο και 

η κατεργασία εξωτικών υλών στον Μυκηναϊκό κόσμο

Προφήτης Ηλίας
Πανηγύρι στην Κερατέα

Πανήγυρι ταου ιερού ναού  στό

Θορικό γιορτάζει η Κερατέα, στις

19η καί 20 Ιουλίου, πρός τιμήν

του προστάτη της Προφήτη Ηλία.

Ο Δήμος Σαρωνικού με το νομικό του πρόσωπο “Αριστόδι-

κος” και σε συνεργασία με Συλλόγους του Δήμου, συνεχί-

ζει για όλο το Καλοκαίρι τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του,

σε όλες τις ενότητες του Δήμου. 

2η Γιορτή Σαρδέλας στην Αρτέμιδα

2η γιορτή σαρδέλας θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 17 Ιουλίου στο

Λιμάνι της Αρτέμιδας ώρα 21.00. Στην γιορτή σαρδέλας θα προσφερ-

θεί δωρεάν σαρδέλα από διακεκριμένους σεφ και θα συνοδεύεται με

πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα μουσικής. 
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ΠΕΡΕ ΦΑΟΥΡΑ 
ΓΛΥΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ, (Χορός) 

16-17 Ιουλίου 2017, BIOS, 21:00

Ο Καταλανός χορογράφος Pere Faura (Πέρε Φάουρα)

ενσωματώνει στοιχεία της ποπ κουλτούρας στο έργο

του και τα επαναδιατυπώνει σε εμφανώς θεατρική

φόρμα. Το Sweet Fever, που εντάσσεται στην τριλογία

Sweet Suites, αποτελεί μια χορογραφία, με αφετηρία

τον εμβληματικό χορό της «Fever Night» από τη θρυ-

λική ταινία Πυρετός το Σαββατόβραδο. Ξεκινά από την

πιστή ανάπλαση της αρχικής χορογραφίας και, με την

εισαγωγή σταδιακών αλλαγών, φτάνει στο σημείο της

πλήρους παραμόρφωσής της. 

Θα ακολουθήσει ντίσκο πάρτι!

BIOS. Πειραιώς 84, 210 3425 335. Ώρα: 21:00. Εισιτή-

ριο: 5-15 ευρώ 

Λαϊκή βραδιά στην 

Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση 

της Κεντρικής Πλατείας

Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στην Κυριακά-

τικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκο-

πούλου, στις 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:00 το

βράδυ, με τον Γιάννη Πιτσικάλη και την ορχήστρα

του, σε ένα πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα!

Η Μονάδα Φροντίδας

Ηλικιωμένων Άκτιος

Οδηγός στη Βάρη συνε-

χίζει τις  «Βραδιές Πολι-
τισμού 2017» με

πλούσιες εκδηλώσεις.

Γιώργης 

Χριστοδούλου

Στις 17/7/2017 ο τραγου-

δοποιός Γιώργης Χρι-

στοδούλου θα μας

ταξιδέψει σε προηγούμε-

νες δεκαετίες με τη συ-

νοδεία του μουσικού

Χάρη Σταυρακάκη στο

πιάνο και ακορντεόν. 

Xoροί με τον
Λαογραφικό 

Σύλλογο 
Αναβύσσου

Τα πολιτισμικά δρώμενα

συνεχίζονται  στις

24/7/2017 με την παρου-

σία του Χορευτικού Λαο-

γραφικού Συλλόγου

Αναβύσσου στο Θέατρο

Των Οδηγών.

H είσοδος σε όλες τις

εκδηλώσεις είναι ελεύ-

θερη. Ώρα έναρξης

20:00.

Άκτιος Οδηγός, Μο-

νάδα Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων, Λεωφόρος Βάρης,

(πρώην κτήριο ΣΕΟ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 8971413

Για περισσότερες πληρο-
φορίες για τις επικείμενες
και παλαιότερες εκδηλώ-
σεις μπορείτε να επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα του
Άκτιου, www. aktios.gr ή
να κάνετε like στη σελίδα
του Άκτιου στο facebook.

Βραδιές Πολιτισμού στο Θέατρο των Οδηγών

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κορωπί

«Το Μόνον Της Ζωής Του 
Ταξείδιον»

του Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ

Θέατρο Βράχων - Σκηνή Άννα Συνοδινού

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Η παράσταση του Δήμου Αβδελιώδη, ενθουσίασε κοινό και

κριτικούς, μετά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε τον Μάϊο

στο Θέατρο Τempus Verum - Εν Αθήναις στο Γκάζι, και

ανανεώνει το ραντεβού της για 7 ακόμα παραστάσεις στην

Αθήνα, στο πλαίσιο καλοκαιρινής περιοδείας, ξεκινώντας

από το Φεστιβαλ Βράχων “Μελίνα Μερκούρη”, την Δευ-

τέρα 31 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9 μ.μ.

Ο Δήμος Αβδελιώδης παρουσιάζει ένα από τα εμβληματικά

κείμενα της ελληνικής πεζογραφίας, «Το Μόνον της Ζωής

του Ταξείδιον» του Γεωργίου Βιζυηνού, με την Ιωάννα

Παππά να ενσαρκώνει καθηλωτικά όλους τους ήρωες του

διηγήματος. Ένα θαυμάσιο ταξίδι με μοναδικό μέσο την ερ-

μηνεία και την κίνηση και με τη συνοδεία της αυθεντικής

μουσικής του Βαγγέλη Γιαννάκη να ακούγεται ζωντανά

από το πιάνο του Αλέξανδρου Αβδελιώδη.

Πρόκειται για τη βιωματική ιστορία του ίδιου του Βιζυηνού, όταν
πριν κλείσει ακόμα τα δέκα του χρόνια και μετά από τον πρόωρο θά-
νατο του Πατέρα του, η Μητέρα του τον στέλνει στην Κωνσταντινού-
πολη για να μάθει την τέχνη του ράπτη, στο εργαστήριο Ραπτικής
ενός γέροντα συγγενή τους. Ο τελευταίος, του συμπεριφέρεται με με-
γάλη σκληρότητα, ενώπιον όλων των κατά πολύ μεγαλύτερών του
μαθητευόμενων ραπτών, κάνοντας το μικρό ραφτόπουλο να ζήσει
απροετοίμαστο και ανυπεράσπιστο, μια βάναυση φυλακή.
Πληροφορίες Παράστασης:

Φεστιβάλ Βράχων, Βύρωνας, Διάρκεια: 80’

Τιμές Εισιτηρίων: 15 € γεν. είσοδος / 12 € μειωμένο (άνεργοι, φοιτη-

τές, άτομα άνω των 65 και ΑΜΕΑ) / Προπώληση: 15 και 12 €

Προπώληση εισιτηρίων: Ticket365.gr

Για πληροφορίες: 213 0342966 ή 6947186910

Χορεύουμε Μπάλο… στο 
αεροδρόμιο της Αθήνας!

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποδέχεται το θέα-

τρο ελληνικών χoρών “Δόρα Στράτου” για μια παρά-

σταση με άρωμα Αιγαίου, την Παρασκευή 21 Ιουλίου

ώρα 12.00 - 13.00, Επίπεδο Αναχωρήσεων – Eίσοδος

3,  περιοχή ελεύθερης πρόσβασης

Είσοδος ελεύθερη.

Χορευτές με παραδοσιακές στολές των Κυκλάδων

μάς βάζουν στο ρυθμό του αγαπημένου νησιώτικου

χορού, του Μπάλου, συνοδεία ζωντανής παραδοσια-

κής μουσικής και “απογειώνουν” την καλοκαιρινή διά-

θεση!

Τους χορευτές θα συνοδεύουν τρεις παραδοσιακοί ορ-

γανοπαίκτες, που θα παίζουν βιολί, λαούτο και κρου-

στά.
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ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ...ΣΦΥΡΙ

Κλείνουν οριστικά 

τα ΙΕΚ Βάρης!

Προ ημερησίας συζητήθηκε το κλείσιμο του ΙΕΚ

Βάρης στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (10.7.17),

για το οποίο είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο

φύλλο μας.

Υπάρχει ειλημένη απόφαση από την κυβερνητική

πολιτική και το Υπ. Παιδείας γενικότερα, ότι δεν θα

λειτουργήσει το ΙΕΚ Βάρης από 1/9/17 και τα στοι-

χεία του θα πάνε στο δημόσιο ΙΕΚ Γλυφάδας. 

Το ΙΕΚ λειτουργεί υποδειγματικά και έχει βοηθήσεις

γενιές και γενιές να αποκατασταθούν επαγγελμα-

τικά.

Στις 21.10.16 ο Δήμος έστειλε αίτημα στο Γ.Γ. δια

Βίου μάθησης να εγκρίνουν τη λειτουργία 4 Τμημά-

των στα ΙΕΚ Βάρης, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν

εγγεγραμμένοι γι’ αυτά 100 παιδιά. Και δεν έγινε

δεκτό γιατί είχαν αποφασίσει να κλείσουν τα ΙΕΚ.

σ.σ. Είναι βλέπεις κι αυτό στη γενικότερη πολιτική

της φθίνουσας παιδείας και των μνημονίων...

Ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος εξήγησε ότι

ως Δήμος έχει κάνει κάποιες ενέργειες προς τα αρ-

μόδια Υπουργεία και βρίσκονται σε ...διαπραγματεύ-

σεις. Γι’ αυτό πρότεινε να εκδόσουν ένα ψήφισμα,

με την ελπίδα ότι θα ανατρέψουν την απόφαση,

όπως και ψηφίστηκε ομόφωνα.

Στο ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφέρουν: 

Καταγγέλουμε την προχειρότητα και ίσως τη σκο-
πιμότητα της απόφασης, η οποία εγείρει σειρά ερω-
τηματικών για τη μεθόδευση που προηγήθηκε και
εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς όλες
τις κατευθύνσεις καλώντας σας, να την ανακαλέ-
σετε άμεσα.

Ενημερώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Ενστάσεις έχει καταθέσει ο Δήμος ενώπιον των Κτη-

ματογραφικών επιτροπών για εδαφικά κομμάτια του

Δήμου 3Β. Μεταξύ άλλων είναι και τα 120 στρέμματα

στη Βούλα.

Οπως ενημέρωσε ο δήμαρχος, προ ημερησίας στο

Δημοτικό Συμβούλιο (10.7.170, κατατέθηκαν 161 εν-

στάσεις από πλευράς του Δήμου, για τους 161 ιδιο-

κτήτες και έγιναν δύο μεγάλες εξετάσεις ενώπιον της

Επιτροπής του Κτηματολογίου, το οποίο σ’ αυτή τη

φάση υιοθέτησε πλήρως τις απόψεις του Δήμου, ότι

το κομμάτι των 124 στρεμμάτων είναι ενιαίο και με

δασικά χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων του Εθνικού

Κτηματολογίου για το συγκεκριμένο πακέτο ενστά-

σεων απεφάνθη ότι: 

«Δικαιούχος της έκτασης δεν δύναται να είναι το ελ-

ληνικό δημόσιο, αφού με την 2.15.7.1930 παραχωρη-

τήριο του Υπουργείου Γεωργίας, παραχωρήθηκε στο

Συνεταιρισμό Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιερ-

γητών (ΣΑΑΚ), ο οποίος το μεταβίβασε νομότυπα

στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Καστελοριζίων.

Το παραχωρητήριο αυτό ουδέποτε ανακλήθηκε.

Η υπ. αρ. Δ 245507/20.3.1980 απόφαση του Νομάρχη

Πειραιά για αναδάσωση της περιοχής ισχύει μέχρι

σήμερα, αφού οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων

απορρίφθηκαν και κατά συνέπεια  ως αναδασωτέα

έκταση θεωρείται δασική (απόφαση του ΣτΕ 1982). 

Εφόσον θεωρηθεί δασική (Ν. 4173/1929) τα συμβό-

λαιο μεταβίβασης από το Συνεταιρισμό Καστελορι-

ζίων στα μέλη του είναι άκυρα, αφού δεν

επισυνάπτεται σ’ αυτό η απαιτούμενη άδεια του Υπ.

Γεωργίας και επομένως τα 161 ΚΑΕΚ πρέπει να τρο-

ποποιηθεί η κτηματολογική βάση ως κάτωθι:

― Να ενοποιηθούν τα 161 ακίνητα ΚΑΕΚ 

― Να διαγραφεί ο Βενίτης Μ. ως κύριος και ιδιοκτήτης

― Να καταχωρηθεί πλέον στο νέο ΚΑΕΚ ως κύριος

και δικαιούχος της έκτασης ο Αστικός  Συνεταιρισμός

Καστελοριζίων».

Οπως εξήγησε ο δήμαρχος, αυτό ανοίγει εκ νέου τη

διαδικασία για το Δήμο ανεξάρτητα αν κάποιοι ιδιο-

κτήτες προσφύγουν δικαστικά. Ο Δήμος θα προσφύ-

γει με 161 ξεχωριστές αγωγές για κάθε έναν απ’

αυτούς τους ιδιοκτήτες.

Να υπομνήσουμε εδώ ότι για να παραμείνουν τα 124

στρέμματα πράσινο, έχει γίνει μεγάλος αγώνας από

κατοίκους και προηγούμενες δημοτικές αρχές και

υπάρχουν αποφάσεις που το έχουν μέχρι σήμερα κα-

τοχυρώσει.

Προσθετικά έρχεται και το Κτηματολόγιο το οποίο βέ-

βαια δεν δικάζει, βαραίνει όμως η γνώμη του και το

κατοχυρώνει ως δασικό.  

σ.σ.: Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, βεβαίως

και πρέπει να παραμείνει δασικό το στρεμματικό

αυτό κομμάτι, αφού είναι το μόνο πράσινο που δια-

θέτει η Βούλα μετά την καταστροφή του πευκοδά-

σους που έγινε σήμερα το Πανόραμα Βούλας.

Είναι βέβαια άδικο για τους μικροϊδιοκτήτες που πλή-

ρωσαν για να βάλουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους

με μεγάλες στερήσεις και σήμερα δεν έχουν τίποτα. 

σ.σ.2 Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο ΣΑΑΚ πήρε την πε-

ριοχή αυτή, όπως και το δάσος, το 1930 για κτηνοβο-

σκή και ρυτινοσυλλογή «ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ» και όχι ως

νομή και κατοχή. Μερίμνησε βέβαια το 1952 και 1954

να ψηφιστούν νόμοι στη Βουλή για να μπορεί να με-

ταβιβάζει σε Συνεταιρισμούς Δωδεκαννησίων και έτσι

μεταβίβασε στους  Καστελορίζιους.

Το προσχηματικό κράτος της ασυνέπειας...
σσ.3 Στη φωτογραφία του εξωφύλλου φαίνονται οι πολίτες

που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα στη διεκδίκηση των 124 στρ.

Δυστυχώς γνωρίζουμε μόνο τον Π. Θανόπουλο.
Αννα Μπουζιάνη

Ενιαία και με δασικά χαρακτηριστικά

τα 124 στρέμματα στη Βούλα

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

στα προ ημερησίας

Ο Θάνος Ματόπουλος (ΡΙΚΙΠ)

ενημέρωσε όσον αφορά το παρα-

λιακό μέτωπο ότι στα αποτελέ-

σματα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης για την ποιότητα υδά-

των των ακτών ο Δήμος 3Β βαθ-

μολογήθηκε με 5 στα 5. 

Εμείς ανατρέξαμε στον πίνακα με-

τρήσεων και είδαμε ότι οι μετρή-

σεις που γίνονται αφορούν

«Οπτικά εκτιμούμενες παραμέ-

τρους» και αφορούν υλικά όπως:

«κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλα-

στικά, καουτσούκ και άλλα απορ-

ρίμματα».

Η Α’ πλαζ ξεκίνησε τη λειτουργία

της και έχει βάλει φράχτη μέχρι

το κύμα, εκεί που συνορεύει με το

κάμπινγκ στη Βούλα!

Το λεωφορείο “171” δεν μπόρεσε

να προσεγγίσει στις στάσεις της

Βάρκιζας, το ΣαββατοΚύριακο με

αποτέλεσμα να περιμένουν οι άν-

θρωποι στις στάσεις ατελείωτες

ώρες εις μάτην. 

Το ίδιο μας κατήγγειλαν κάτοικοι

της περιοχής, ότι το λεωφορείο

πλέον δεν πάει επί της παραλια-

κής στη Βάρκιζα, αλλά γυρίζει

πίσω με αποτέλεσμα να περιμένει

ο κόσμος στις στάσεις άδικα και

με μεγάλη ταλαιπωρία.

Ο Παν. Σωτηρόπουλος (Πολιτική

Προστασία) ζήτησε από το Δή-

μαρχο να ενημερωθούν κάτοικοι και

σύμβουλοι για το έργο της Πολιτι-

κής Προστασίας, η οποία βάλλεται,

ενώ κάνει υπερπροσπάθειες.

Ο Δημ. Κιούκης επεσήμανε την

“καρμανιόλα” που έχει εξελιχθεί η

παραλια λεωφόρος, ιδιαίτερα από

την Α’ πλαζ μέχρι το Βο που έχει

μία καμπύλη και οι ταχύτητες είναι

...ασύληπτες. Πριν λίγες ημέρες

κάποιο όχημα “κούρεψε” όλα τα

κάγκελα, κατά μήκος του Βο. Πρέ-

πει να μπουν μπάρες.
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Aναζητούνται οικόπεδα

για “Πράσινα σημεία” 

στο Δήμο Κορωπίου

Ο Δήμος Κρωπίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβοπυ-

λίου και της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε να μι-

σθώσει οικόπεδα εκτός ή εντός σχεδίου ή αγροτεμάχισ

προκειμένου να δημιουργήσει τα “Πράσινα σημεία” για

την ανακύκλωση. Έτσι απευθύνεται σε όσους πολίτες

διαθέτουν γήπεδα-αγροτεμάχια σε όλες τις εκτός σχε-

δίου περιοχές του Δήμου αλλά και οικόπεδα σε αραιοκα-

τοικημένες περιοχές εντός σχεδίου ή υπό ένταξης, της

Αγίας Μαρίνας-Αγίου Δημητρίου, Κιτσίου, Σκάρπιζας, Κα-

ρελλά, ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κα-

ταθέσουν το ενδιαφέρον τους στο Δήμο προκειμένου να

μισθώσει 30 γηπεδικούς-οικοπεδικούς χώρους για την

ανάπτυξη «πράσινων γωνιών» ανακύκλωσης.

Ως γνωστόν ο Δήμος μας έχει ήδη πάρει την έγκριση πε-

ριβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης για το με-

γάλο «Πράσινο Σημείο» που θα συλλέγει από όλα τα

ρεύματα ανακύκλωσης από «Πράσινες Γωνίες» ή από

μελλοντικά Μικρά Πράσινα Σημεία

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονσται στο:

www.koropi.gr, καθώς και στο Γραφείο Δημάρχου στα τη-

λέφωνα : 210-662 23 24 (εσωτ.: 112-113).

2η Ανάρτηση Πολεοδομικής

Μελέτης Α' Κατοικίας

Π.Φώκαιας και ΣΜΠΕ

Ο Δήμος Σαρωνικού  έχει αναρτήσει και είναι στη διά-

θεση του κοινού δύο μελέτες, που αφορούν το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου, και δέχεται

προτάσεις έως και Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017,  στα

γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας,

(Λ. Σουνίου και Αγ. Γεωργίου - Π. Φώκαια, τηλ. 15325

και 22910-38809).

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση του  Γενικού Πο-

λεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Η μελέτη αυτή έχει ανατεθεί από το Δήμο. Είναι υπο-

στηρικτική  του ΓΠΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατό-

πιν της έγκρισής της θα είναι δυνατή και η έγκριση της

τροποποίησης του ΓΠΣ με το οποίο ολοκληρώνεται ο

πολεοδομικός σχεδιασμός της Δ.Κ. Π. Φώκαιας.

2. 2η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Α' κατοι-

κίας Παλαιάς Φώκαιας.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης επισημαίνει: «Είμα-
στε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, κατόπιν των συντονι-
σμένων προσπαθειών της Τεχνικής μας Υπηρεσίας,
του πρώην Αντιδημάρχου κου Μπουκουβάλα Ηλία και
των Μελετητών, που η Πολεοδομική Μελέτη Α΄ κα-
τοικίας Παλαιάς Φώκαιας βρίσκεται σε σταθερή τρο-
χιά ολοκλήρωσης μετά το 1998, όπου ξεκίνησε, και
ενώ για πολλά χρόνια είχε μείνει στάσιμη. Συνεχί-
ζουμε με το ίδιο αμείωτο πάθος την προσπάθεια ολο-
κλήρωσης όλων των πολεοδομικών μελετών του
Δήμου Σαρωνικού, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θεω-
ρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να χα-
ράξουμε μία αναπτυξιακή τροχιά στον τόπο μας».   

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντί-

δας της υγείας των μελών των

ΚΑΠΗ με σκοπό την πρόληψη,  για

το μήνα Ιουλίου 2017 το πρόγραμμα

Εθελοντών Γιατρών στα ΚΑΠΗ θα

ειναι το εξής:

Oι Εθελοντές Ιατροί -Ειδικοί Παθο-

λόγοι Νικόλαος Σουλιώτης και Ευ-

σταθία Σορολή θα δέχονται τα μέλη

των ΚΑΠΗ των 3Β  στο ιατρείου

τους στη Λ. Βάρης 6 – Τηλ. 212 105

3500 κάθε Τετάρτη από 16:00-18:00

(κατόπιν ραντεβού).

Οι Εθελοντές Ιατροί Γεώργιος Φλε-

βαράκης, Ορθοπεδικός – Χειρουρ-

γός και η Αναστασία Ντόγκα,

Φυσίατρος: θα δεχθούν τα μέλη των

ΚΑΠΗ τη Δευτέρα 24/7 από τις

17.00 έως τις 19.00 στο ιατρείο τους

(Βασ. Παύλου 86, (είσοδος απο Δι-

γενή). Οι συναντήσεις θα γίνονται

κατόπιν ραντεβού τηλ. 210.89 96-

609.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ:

Ο Εθελοντής Ιατρός-Πνευμονολό-

γος Λεωνίδας Πιλιλίτσης σε συνερ-

γασία με την Κοινωνική Υπηρεσία

του Δήμου  συνεχίζει δωρεάν τις

ομάδες διακοπής καπνίσματος.  Για

πληροφορίες και συμμετοχές απευ-

θυνθείτε στο τηλέφωνο:

2132019914.

Στο μεταξύ σε συνεργασία με τους

Οδοντίατρους και της Διεύθυνσης Δη-

μόσιας Υγείας της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατ. Αττικής θα πραγματο-

ποιήσει δράσεις για την έγκαιρη Διά-

γνωση και Προληπτικό έλεγχο για

νόσους των δοντιών. 

ΚΑΠΗ Βάρης: Τερψιχόρης 4 - την

Τετάρτη 19 Ιουλίου και ώρα 10.00

ΚΑΠΗ Βούλας: Ζεφύρου 2 - την

Πέμπτη 20 Ιουλίου και ώρα 10.00

ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης: Αφροδίτης 2 -

την Παρασκευή 21/7 ώρα 10.00

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας στα 3Β

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε Πέμπτη

13 Ιουλίου στα γραφεία της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

στην Παλλήνη με θέμα τη διαχείριση

των απορριμμάτων μετά από πρό-

σκληση της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατ. Αττικής και του Ειδικού Διαβαθ-

μιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

(ΕΔΣΝΑ). 

Η σύσκεψη έγινε στο πλαίσιο της υλο-

ποίησης του Περιφερειακού Σχεδια-

σμού για τη Διαχείριση των

Απορριμμάτων, και η συζήτηση επικεν-

τρώθηκε στον τρόπο υλοποίησης των

Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορ-

ριμμάτων των δήμων και τη χρηματο-

δότησή τους, στη διαχείριση των

κλαδεμάτων, αλλά και την εφαρμογή

ολοκληρωμένης ανακύκλωσης σύμ-

φωνα με όσα επιτάσσει η ευρωπαϊκή

και η ελληνική νομοθεσία και συμμε-

τείχαν όλοι οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής

είτε με τους δημάρχους, είτε με αντι-

δημάρχους και υπηρεσιακούς παρά-

γοντες.

Από την πλευρά του ΕΔΣΝΑ, υπήρξε η

δέσμευση ότι ο σύνδεσμος είναι σε

θέση να διαθέσει τον απαιτούμενο

εξοπλισμό για τις παραπάνω δράσεις. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπερι-

φερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που και ο Αντιπεριφερειάρχης

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-

γής Νάσος Αναγνωστόπουλος, από

τον ΕΔΣΝΑ η Αντιπρόεδρος Αφροδίτη

Μπιζά, ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης

Δρίβας και το μέλος της Εκτελεστικής

Επιτροπής Σταύρος Ιατρού, οι Δήμαρ-

χοι Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης,

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Λαυρεω-

τικής Δημήτρης Λουκάς, Παλλήνης

Θανάσης Ζούτσος και Σπάτων – Αρτέ-

μιδος Δημήτρης Μάρκου, οι Περιφε-

ρειακοί Σύμβουλοι Σπύρος Πάντζας,

Πάρις Ευαγγελίου και Παύλος Καμά-

ρας, Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβου-

λοι και υπηρεσιακοί παράγοντες από

τους δήμους Αχαρνών, Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Διονύσου, Μαραθώνα,

Μαρκοπούλου, Παλλήνης,  Ραφήνας –

Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος, ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρή-

σεων Κομποστοποίησης Δημήτρης Κα-

νακόπουλος και ο Δ/ντης Τεχνικών

Έργων ΠΕΑΑ Γιάννης Ασπρουλάκης. 

σ.σ. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν πε-

ράσει ήδη δύο χρόνια και το θέμα κυ-

λάει απελπιστικά αργά, θα έλεγα,

αφού οι περισσότεροι Δήμοι δεν δια-

θέτουν ακόμη τοπικά και πράσινα ση-

μεία περισυλλογής. 

Σε κάποιους δήμους δεν υπάρχουν

διαθέσιμοι χώροι αλλά και η τοπική

κοινωνία γενικότερα δεν έχει τη

σωστή ενημέρωση και είναι αρνητική.

Πλατιά σύσκεψη για τη διαχείριση

των απορριμμάτων στην  Αν. Αττική
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Ο τίτλος του άρθρου  είναι παρμένος από το  ομώνυμο

βιβλίο του  Στέφαν Τσβάιχ. 

Δεν ξέρω πώς και γιατί ακόμη προχθές όλως τυχαία το

ξέθαψα, ξεχασμένο  από κάποιο ράφι της βιβλιοθήκης

μου  και το ξεφύλλισα. 

Το κείμενό του σε ιστό αφηγηματικό δίνεται σε πρώτο

ενικό πρόσωπο. Στις   σελίδες  του δραματουργείται  η

προσωπική αυτοβιογραφία του συγγραφέα. Σε  εσωτε-

ρική απολογία δίνεται η γραφή του,  όπου  οι σκέψεις

διεισδύουν σε γεγονότα  και  αναλύονται σε  μια προ-

εξάρχουσα ηδονική αναπόληση η οποία  ρέπει προς

ένα πικρό παράπονο για την χαμένη “σιγουριά”  της

μιας καθημερινότητας.  

Λόγω παράλληλου ενδιαφέροντος και χωρίς να παρα-

λείπω το πνευματικό δικαίωμα του συγγραφέα υποκύ-

πτω στην κατά λέξη  μεταφορά του κειμένου του. 

Εστιάζομαι δε και περιορίζομαι μόνο στις πρώτες σε-

λίδες του  εν τίτλω βιβλίου, που αποτελούν και την

πεμπτουσία για το  παρόν άρθρο.  

Ο τόπος  που  εδώ αναπολεί ο Τσβάιχ  είναι η πατρίδα

του η Αυστρία και  η  εποχή η  προ του πρώτου Παγκο-

σμίου πολέμου.  

«Γεννήθηκα στη Βιέννη το 1881, -μάς πληροφορεί ο

Τσβάιχ Εβραίος ευρήσθω εν παρόδω και  από μεγαλο-

αστική οικογένεια-  και  μεγάλωσα στη Βιέννη. Σε ένα

κράτος με πολίτευμα μοναρχίας χιλίων περίπου ετών.

Την εγκατέλειψα   όμως προτού ξεπέσει και  τελικά

γίνει μια Γερμανική επαρχία.  Το έργο μου το συγγρα-

φικό έγινε στάχτη στο πρωτότυπο ακόμα και στον τόπο

μου. Έτσι πλέον  δεν έχω πιά πουθενά κανένα δεσμό.

Είμαι παντού ξένος.

Οι σημερινές μου  μέρες  είναι τόσο διαφορετικές από

τις χθεσινές, που μού φαίνεται πως έχω ζήσει όχι  μο-

ναχά μια ζωή, αλλά πολλές. 

Ο κόσμος μου μέσα στον οποίο μεγάλωσα  και αυτός

που ζω σήμερα και όλα όσα συνθλίβονται ανάμεσα σε

αυτά τα δύο άκρα,  κομματιάζονται όλο και περισσό-

τερο μέσα σε διάφορους κόσμους που είναι ολότελα

διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο.

Οι γέφυρες ανάμεσα στο σήμερα, στο χθες και στο

προχθές  έχουν αποκοπεί.  

Για τη γενιά μου  δεν υπάρχει φυγή. Δεν υπάρχει οπι-

σθοχώρηση από τη σημερινή πραγματικότητα. 

Τώρα συμμορφωνόμαστε με την απαίτηση του κράτους

να παραδινόμαστε σε μια ηλίθια πολιτική, και συνηθί-

ζομε στις πιο απίθανες μεταβολές. Είμαστε πάντοτε

με τα πάντα  και δη με τη θρησκεία αλυσοδεμένοι,  και

με οσοδήποτε πείσμα και αν αντιδρούμε, μάς σέρνουν

χωρίς να μπορούμε να προβάλλομε καμιά αντίσταση.

Προσπαθώ να βρώ μια έκφραση που θα έδινε την πριν

απο τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο  εποχή, μέσα στην

οποία αναστήθηκα. 

Τότε το ίδιο το Κράτος, φαινόταν  να παρέχει μια εγ-

γύηση για τη διάρκειά του.  Τα δικαιώματα που παρα-

χωρούσε στους πολίτες ήταν καθορισμένα και είχαν

πάντοτε την επικύρωση της Βουλής, η οποία  βέβαια

είχε εκλεγεί  με  την ελεύθερη ψήφο  του λαού.  Τα  κα-

θήκοντα και υποχρεώσεις μας πάλι, αλλά και “το χέρι”

του Κράτους, ήταν όλα  κάτω από κανόνες. Το νόμισμά

μας - η  αυστριακή κορώνα - κυκλοφορούσε σε χρυσό

κέρμα που εξασφάλιζε την σταθερότητά του. Κάθε

πράγμα σαν βασική αρχή του είχε το μέτρο ενός συγ-

κεκριμένου βάρους.

Όποιος είχε περιουσία ή  και δουλειά, μπορούσε να

υπολογίσει με ακρίβεια  στα κέρδη του. 

Από κοινωνική άποψη η ανθρωπότητα προχωρούσε

σταθερά. Κάθε χρόνο στον πολίτη γινόταν η παραχώ-

ρηση και νέων πρόσθετων δικαιωμάτων. Η δικαιοσύνη

γινόταν πιο επιεικής, πιο ανθρώπινη. Η φτώχεια των

λαϊκών στρωμάτων, αυτό το μεγάλο πρόβλημα υπήρχε

μεν, αλλά παλευόταν και δεν φαινόταν  να είναι χωρίς

λύση.  Το δικαίωμα της ψήφου δινόταν όλο και σε πε-

ρισσότερους ανθρώπους που αποκτούσαν έτσι το  δι-

καίωμα να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους με

νόμιμα  πλέον μέσα. 

Κοινωνιολόγοι και μορφωμένοι καθηγητές έτρεχαν με

ζήλο και συναγωνισμό  για να κάνουν πιο καλή και υγι-

εινή τη ζωή των περιθωριακών λούμπεν στρωμάτων και

γενικότερα των προλεταρίων.  Κανείς δε πίστευε σε

βαρβαρότητες σαν τους πολέμους ανάμεσα σε ευρω-

παϊκούς λαούς. Οι πατέρες μας πίστευαν βαθειά στη

δύναμη του συμφιλιωτικού πνεύματος και την αποτε-

λεσματικότητα της ανοχής και  νόμιζαν πως τα σύνορα

και οι διαφορές ανάμεσα στα έθνη και στις ιδεολογίες

θα έσβηναν  σιγά, σιγά, και έτσι η ειρήνη και η σιγουριά

θα  έμενε   για πάντα κοντά στους ανθρώπους. Οι άν-

θρωποι μπορούσαν να χαίρονται το παρόν, γιατί έβλε-

παν το μέλλον χωρίς κανένα φόβο. 

Εμείς οι σημερινοί άνθρωποι που τώρα  μετά τον πό-

λεμο  διαγράψαμε  από το λεξιλόγιο μας τη λέξη “σι-

γουρια”, μπορούμε να κοροϊδεύομε το αισιόδοξο

παραλήρημα αυτής της παλιότερης γενιάς, που τυφλω-

μένη από τον απλοϊκό ιδεαλισμό της νόμιζε πως η τε-

χνική πρόοδος της ανθρωπότητας θα έφερνε

αναπόδραστα και τη γρήγορη ηθική άνοδό της, γι΄ αυτό

και είχε γίνει ένα υποκατάστατο της θρησκείας.»

Παράλληλες εποχές τελικά,  δεμένες σε παράλληλο

σκηνικό,  και σε πινελιές διακριτής σκηνογραφίας. Οι

υποσημειώσεις δικές μας. 

Καλό καλοκαίρι  λοιπόν.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

“Ο χθεσινός κόσμος”

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.
146/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
επικαιροποίησης της υπ΄ άριθμ.
125/2014 απόφασης δημοτικού συμ-
βουλίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙ-
ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ως
προς το άρθρο 10, με τίτλο «ΠΕΡΙ-
ΠΤΕΡΑ».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 
Επικαιροποίηση της υπ΄ άριθμ.
125/2014 απόφασης δημοτικού συμ-
βουλίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙ-
ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ως
προς το άρθρο 10 «ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ», ως
ακολούθως: 

Άρθρο 10 -  Περίπτερα
10.1 Ο χώρος που θα παραχωρείται
στα περίπτερα για την κατάληψη κοι-
νοχρήστου χώρου (σώμα περιπτέρου,
ψυγείων πώλησης παγωτών και ανα-
ψυκτικών καθώς και για στάντ πώλη-
σης εντύπων κ.λ.π.) θα είναι ενιαίος
και ορίζεται στα 20 τμ το μέγιστο-
συμπεριλαμβανομένου και του σώμα-
τος του περιπτέρου- και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών
και οχημάτων, όπως αυτό θα βεβαι-
ώνεται και θα συνοδεύεται από σύμ-
φωνη γνώμη των αρμοδίων, κατά το
νόμο, οργάνων. 
10.11 Νέα περίπτερα που θα οριοθε-
τηθούν και θα τοποθετηθούν σε πεζο-
δρόμια, θα πρέπει να αφήνουν

υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζο-
δρομίου 1,20 μ (σύμφωνα με τον
ΓΟΚ) για την απρόσκοπτη διέλευση
πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ει-
δικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).Η ζώνη αυτή
θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρό-
σθιας πλευράς του περιπτέρου.
10.12 Η οριοθέτηση του παραχωρου-
μένου χώρου διενεργείται από αρμό-
διες επιτροπές, και υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 10.1 του
παρόντος, αποτελούμενες από υπαλ-
λήλους των Διευθύνσεων Τεχνικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, όπως θα ορίζονται κατ' έτος
με απόφαση Δημάρχου, συντασσομέ-
νου αναλόγου πρακτικού οριοθέτη-
σης λαμβάνοντας υπόψη και το
Ν.1080/80.
Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος
χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει
κάθε περίπτερο, θα οριοθετείται με
κίτρινη γραμμή,  βάσει του τοπογρα-
φικού διαγράμματος, από την αρμό-
δια Επιτροπή. 
Προϋποθέσεις  για τη χορήγηση της
άδειας κοινόχρηστου χώρου:
1. 10.15 Η αίτηση θα υποβάλλεται
στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αδει-
οδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου  κάθε χρόνο, για τον επόμενο.
Στην αίτηση που θα υποβάλλεται με
τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλ.
το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του
αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση
της ασκούμενης επιχείρησης, θα επι-
συνάπτονται:
1.Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
2.Η θέση, η έκταση και το είδος του

αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και
η χρονική διάρκεια για την οποία αι-
τείται η παραχώρηση της χρήσης
αυτού.
3.Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονί-
ζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος
χώρος με τα λειτουργικά του στοι-
χεία υπογεγραμμένο από τον ενδια-
φερόμενο.
4.Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση
των όρων του παρόντος «Κανονι-
σμού».
5.Δημοτική Ενημερότητα από το τα-
μείο του Δήμου Παλλήνης 
6.Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρί-
νουν χρήσιμο οι εμπλεκόμενες υπη-
ρεσίες για την έκδοση της άδειας
κοινόχρηστου χώρου.
Διευκρινίζεται πως προϋπόθεση για
τη χορήγηση της άδειας κοινόχρη-
στου χώρου από τον δήμο είναι η μη
ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομέ-
νου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και
του διακανονισμού καταβολής αυτών,
σύμφωνα με τη σχετική  νομοθεσία
και την καταβολή του ετήσιου τέ-
λους, ήτοι  βεβαίωση από την Ταμει-
ακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη
οφειλής ή νόμιμου διακανονισμού
αυτής (άρθρο 258 του Ν.3463/2006
Κ.Δ.Κ).
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει
η υπ΄αριθμ. 125/2014 απόφαση μας. 

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσι-
εύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79
παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Χαϊδάρι 13/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 20551

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για
την «Προμήθεια Τροφίμων για τους
παιδικούς σταθμούς και τους άπο-
ρους δημότες του Δήμου Χαϊδα-
ρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τιμής.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, πε-
ριλαμβάνονται στην υπ’ αρ. πρωτ.
20550/13-07-2017 Διακήρυξη του
Διαγωνισμού και στην υπ’ αριθμ.
116/2017 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνι-
κής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του
Δήμου.
Η προμήθεια έχει συνολικό προϋπο-
λογισμό πενήντα εννέα χιλιάδων εν-
νιακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα
οκτώ λεπτών (€59.980,68) συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ως
προς τη χρηματοδότηση της Προμή-
θειας, ισχύει ότι η προμήθεια είναι εγ-
γεγραμμένη στον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2017 (Κ.Α.:
15.6481.0016, 15.6481.0017,

15.6481.0018, 15.6481.0019,
15.6481.0020, 15.6481.0021,
00.6481.0003).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή
διμερείς σχετικές συμφωνίες με την
Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά στο αντικείμενο της πα-
ρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά
στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστη-
ριοποιούνται επαγγελματικά στο αν-
τικείμενο της παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων,
εφόσον δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά στο αντικείμενο της πα-
ρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβά-
λουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο

διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμέ-
νης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Οι προσφορές θα συνταχθούν στην
ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση των στοιχείων του δια-
γωνισμού και των Τεχνικών
Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης
Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου (2ος
όροφος), επί της οδού Στρ. Καραϊ-
σκάκη 138 & Επαύλεως Τηλέφωνο:
2132047317,-318, FΑΧ: 210 –
5323635, e-mail: mageiria@haidari.gr.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
και η Περίληψή της, θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη
δ/νση www.haidari.gr (Διαγωνισμοί
Προμηθειών/Έργων).
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ την
13/07/2017 και θα παραμείνει αναρτη-
μένο για 12 ημέρες μέχρι την
25/07/2017 ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε τοπική
εφημερίδα.
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Οι ψυχολόγοι προτείνουν: το καλοκαίρι

αφήστε τα παιδιά να βαρεθούν!
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Ο γήινος φλοιός της Γης καλύπτεται  κατά 71% από  τους

ωκεανούς,  που αποτελούν τις  «αποθήκες» του 97% του

νερού στον πλανήτη!!!   Ο κύκλος της βροχόπτωσης και

της εξάτμισης του νερού από το έδαφος και την επιφάνεια

των ωκεανών, δημιουργούν τον κύκλο του νερού,  ο

οποίος  διαφέρει από τόπο σε τόπο και είναι υπεύθυνος

για την αλατότητα των ωκεανών!!

Ένα διεθνές  επιστημονικό πρόγραμμα, διαθέτει  3.500

ρομποτικές συσκευές, στις οποίες δόθηκε το ελληνικό-

τατο όνομα Αργώ (Argo) και συλλέγουν πληροφορίες για

τους επιστήμονες, σχετικά με  τη  θερμοκρασία, την αλα-

τότητα και τις άλλες ιδιότητες των νερών  των ωκεανών!!!

Ένα λίτρο από το νερό των ωκεανών, το οποίο είναι το

γνωστό θαλασσινό νερό, περιέχει περίπου 35 γραμμάρια

από διαλυμένα άλατα,  με κυρίαρχο το χλωριούχο νάτριο

(NaCl), δηλαδή το αλάτι, χωρίς αυτό το ποσοστό να είναι

σταθερό, γιατί εξαρτάται από τις προσμείξεις κάποιων μη

αλμυρών νερών  της Γης,  όπως των ποταμών,  των βρο-

χοπτώσεων, της εξάτμισης των ωκεάνιων νερών λόγω

θερμότητας, της εφαλάτωσης  κ.α. Η αλατότητα λοιπόν

του θαλασσινού νερού ανέρχεται κατά μέσον όρο περίπου

στο 3,5%!!!

Το αλάτι της θάλασσας κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό,

προέρχεται από τη λάβα των ηφαιστείων και από την γε-

νικότερη ηφαιστειακή δραστηριότητα, ενώ το pH του θα-

λασσινού νερού, που δείχνε πόσο όξινο, αλκαλικό ή

ουδέτερο, είναι ένα διάλυμα,  με δείκτη ουδετερότητας

το 7, έχει δείκτη  μεταξύ 7,5 και 8,4, δηλαδή είναι ελα-

φρώς αλκαλικό!

Το θαλασσινό νερό αποτελείται  96,7% από καθαρό νερό,

3,3% από αλάτι  μαζί με μέταλλα και ιχνοστοιχεία, τα

οποία βρίσκονται σε μικρές ποσότητες, και ποικίλουν από

περιοχή σε περιοχή!

Η συνεχής κίνηση του νερού, λόγω των πολλών ρευμά-

των,  της επίδρασης των ανέμων και των παλιρροιών,  θα

έπρεπε να το  διατηρούσαν πάντα καθαρό,  αν δεν δεχό-

ταν την παρέμβαση του ανθρωπίνου παράγοντα, ο οποίος

είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης,

η οποία είναι εντονότερη στις ακτές και οφείλεται κυρίως

στα αστικά απόβλητα, στη γεωργία και στη βιομηχανική

δραστηριότητα, αυξάνοντας τα επίπεδα του αζώτου, του

υδραργύρου και πολλών σταθερών οργανικών ρυπαντών.

Η χημική σύσταση του θαλασσινού νερού περιέχει, Οξυ-

γόνο, Υδρογόνο, Χλώριο και Νάτριο και  σε πολύ μικρές

ποσότητες  Μαγνήσιο,  Θείο, Ασβέστιο, Κάλιο, Βρώμιο και

Άνθρακα!!!

Το «θαλάσσιο βασίλειο» συμπεριλαμβάνει πλούσια χλω-

ρίδα και πανίδα καθώς και εκατομμύρια είδη από βακτήρια,

μικρόβια και μύκητες!!    

Στη Μεσόγειο θάλασσα ζουν περίπου 450 εκατομμύρια

άνθρωποι και υπολογίζεται μέχρι το 2025 να φτάσουν τα

520 εκατομμύρια, από τα οποία τα 150 θα είναι συγκεν-

τρωμένα στις παράκτιες περιοχές,  και προβλέπεται μία

συνεχής αύξηση της θαλάσσιας ρύπανσης·  γι’ αυτό  είναι

απαραίτητη η λήψη μέτρων προστασίας!!!  Παρ’ όλο όμως

το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης,  το θαλάσσιο βασί-

λειο  παραμένει  πηγή ζωής για τους ανθρώπους, με την

παροχή τροφής από την αλιεία των ψαριών, των οστρα-

κοειδών και των μαλακίων, ενώ με τις  χιλιάδες επιβατικών

και φορτηγών πλοίων, μικρών, μεγάλων ή ποντοπόρων,

συμβάλει στην άνοδο της παγκόσμιας οικονομίας  και όχι

μόνο!!

Η χημική σύνθεση του θαλάσσιου νερού είναι ταυτόσημη

με το πλάσμα του ανθρωπίνου αίματος και παρέχει ιαμα-

τικές ιδιότητες, τις οποίες γνώριζε ο μεγάλος Έλληνας ια-

τρός Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.) και εφάρμοσε την

θαλασσοθεραπεία,  στο θεραπευτήριο,   που  είχε ιδρύσει

στην ιδιαίτερη πατρίδα του την νήσο Κω, το ονομαστό

Ασκληπιείο, που ήταν ένα από τα 300 συνολικά Ασκληπι-

εία της Ελλάδας, ενώ τα ιστορικά συγγράμματα αναφέ-

ρουν τη θαλασσοθεραπεία, ως μέθοδο αντιμετώπισης των

ασθενειών,  από την εποχή του Ευριπίδη, ο οποίος έγραφε

στην τραγωδία του «Ιφιγένεια  η εν Ταύροις»,  ότι «θά-
λασσα κλύζει πάντα των ανθρώπων κακά», δηλαδή ότι η

θάλασσα καθαρίζει όλα τα κακά των ανθρώπων»!!!

Το θαλασσινό νερό μας διεγείρει, μας ανανεώνει, μας

αναζωογονεί και μπορεί να γίνει προστατευτική ασπίδα

για την υγεία μας!!    Η θάλασσα αποτελεί το πιο σωστό

οικολογικό περιβάλλον του πλανήτη και βοηθάει για τη

σταθερότητα του κλίματος,  ενώ δια μέσου  του φυτο-

πλαγκτόν,  προμηθεύει  οξυγόνο, αφού δεσμεύει το διο-

ξείδιο του άνθρακα!!   Στη θαλασσοθεραπεία

συμπεριλαμβάνονται εκτός από το νερό, η λάσπη  και τα

φύκια, τα οποία  πρέπει να χρησιμοποιούντα από όσους

πάσχουν από τον θυρεοειδή αδένα τους, μετά τη συμ-

βουλή του θεράποντα ιατρού τους,  λόγω της μεγάλης πο-

σότητάς τους σε ιώδιο!!  

Αποδείχθηκε ότι τα θαλάσσια λουτρά βοηθούν στην καλή

λειτουργία του οργανισμού και ανακουφίζουν τις φλεγ-

μονές του σώματος, τις φλεβικές δυσλειτουργίες, τις δερ-

ματικές διαταραχές, τις αρθρίτιδες και άλλες ρευματικές

παθήσεις, ενώ συντελούν  στην υγεία των μαλλιών,

επειδή περιέχουν μεταλλικά στοιχεία!!   Επίσης το κρύο

νερό της θάλασσας λειτουργεί σαν καρδιαγγειακή γυμνα-

στική και είναι ευεργετικό στο κυκλοφορικό σύστημα του

οργανισμού, ενώ οι μύες καταφέρνουν να εργάζονται

απαλλαγμένοι από το βάρος του σώματος, το οποίο ασκεί-

ται και τονώνεται,  χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο κόπο!! 

Παρ’ όλες όμως τις χρήσιμες ιδιότητες της  θάλασσας,

υπάρχουν  και πολλοί  κίνδυνοι γι’ αυτό χρειάζεται ολο-

κληρωμένη γνώση  των  νόμων του βασιλείου της και από-

λυτος σεβασμός, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε

τα  καλά που μας προσφέρει!!!  Πρέπει να μαθαίνουμε από

μικρή ηλικία να κολυμπάμε, να είμαστε γνώστες των και-

ρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν, να λαμβάνουμε υπ’

όψη μας την ύπαρξη παλιρροιών, υπογείων πηγαδιών ή

δυνατών θαλασσίων ρευμάτων και ό,τι άλλο έχει σχέση

με την μορφολογία και τις ουδετερότητές της!!  

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε και στον ήλιο, ο

οποίος είναι η αιτία της δημιουργίας διαφόρων δερματο-

λογικών παθήσεων,  όπως των μελανωμάτων, των εγκαυ-

μάτων, της φωτοαλλεργίας, της πρόωρης γήρανσης κ.α.,

αλλά να προσέχουμε και  τη θαλάσσια άμμο, γιατί μπορεί

να είναι  αποικία βακτηρίων, μικροβίων και μυκήτων!!   

Τις θεραπευτικές ιδιότητες της θάλασσας, πρώτοι ανακά-

λυψαν οι Έλληνες,  από αρχαιοτάτων χρόνων, οι οποίοι

την αγάπησαν και με τα άριστα κατασκευασμένα πλοία

τους, «όργωσαν» τα πελάγη της, γι’ αυτό ονομάστηκαν

και Πελασγοί και έδωσαν την διακυβέρνηση του θαλασ-

σίου βασιλείου,  στον  Ποσειδώνα τον αδελφό  του Δία!!! 

Όσοι  καλοπροαίρετα  επιθυμούν να έλθουν στη χώρα των

Θεών, με τη μοναδική φιλοξενία των κατοίκων της και με

τα καθάρια ολογάλανα ή σμαραγδένια δαντελωτά ακρο-

γιάλια της, θα αποκτήσουν μια ανεπανάληπτη  εμπειρία!!!               

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

To θαλάσσιο βασίλειο!

Φάουλ Κωνσταντέλλου

«Πολλές φορές ακούγονται πράγματα που δεν είναι
συμβατά με την πραγματικότητα», είπε ο δήμαρχος.

Πράγματι -λέμε κι εμείς - έτσι είναι· όπως το παρα-

κάτω που ανέφερε ο δήμαρχος:

«Εγώ έμαθα και άκουσα ότι στη Γενική Συνέλευση
του εκεί Συλλόγου, εσείς κα Σίνα, ενημερώσατε ότι
τα χρήματα για το έργο της αντικατάστασης του χλο-
οτάπητα της Βουλιαγμένης τα δαπανήσαμε στους
χλοοτάπητες της Βάρης και της Βούλας». 
Για να απαντήσει η Μ. Σίνα: «αυτό είναι τελείως ανα-

κριβές κύριε Δήμαρχε. Ποτέ δεν το είπα και κατ’
αρχήν δεν έχει γίνει Γενική Συνέλευση»!
Ακούς πολύ τους αυλοκόλακες δήμαρχε...

Παρεπιπτόντως η Γεν. Συνέλευση τη Α.Ο. Βουλιγμέ-

νης γίνεται την Κυριακή 16.7!

Διώκεται γιατί ζήτησε να

τηρηθεί το Σύνταγμα
Διώκεται Ανώτατος Έλληνας Αξιωματικός επειδή ζή-

τησε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα! με άρθρο του που

ανέβασε στο διαδίκτυο, ζητώντας να βγει ο Ελληνι-

κός Στόλος και να φυλάξει όπως οφείλει τα Θαλάσ-

σια Σύνορα!

Ο Λόγος για τον Ταξίαρχο ε.α Ιωάννη Ξηρό έναν

Αξιωματικό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και ώς

άλλος ταξιδευτής του κόσμου υψώνει την Ελληνική

Σημαία στα Πέρατα του Κόσμου!

Το ΚΑΠΗ Βούλας χωρίς τηλέφωνο

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΚΑΠΗ της Βούλας

βρίσκεται εδώ και ένα μήνα με χαλασμένο τηλέφωνο!

Δεν γνωρίζω αν έχει υποπέσει στην αντίληψη του Δη-

μάρχου, αλλά είναι απαράδεκτο για έναν τόσο ευαί-

σθητο χώρο να μην υπάρχει τηλεφωνική γραμμή. Οι

άνθρωποι της 3ης ηλικίας, λόγω προβλημάτων

υγείας, δεν έχουν κινητά τηλέφωνα και οι δικοί τους

δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους!!!

Φθίνουν οι Έλληνες!

ΜΕΛΕΤΗ της Σουηδικής Ακαδημίας προειδοποιεί διε-

θνώς ότι εντός του τρέχοντος αιώνα οι ΕΛΛΗΝΕΣ θα

έχουν απομείνει μόνο 2.000.000 «άτομα». Είδος υπό

εξαφάνιση στην Ελλάδα και στον πλανήτη! 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Η μονογαμία είναι δύσκολη για θερμόαι-

μους, ερωτικά αχόρταγους συντρόφους,

όπως αποκαλύπτει πρόσφατη δημοσκόπηση.

Είναι ελληνικό σπορ η εξωσυγική αναζήτηση

ερωτικής περιπέτειας; Οχι βέβαια.

Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι πρωτα-

θλήτριες στην “απιστία” είναι οι γυναίκες σε

όλες σχεδόν τις χώρες με εξαίρεση τους

Ιταλούς που προηγούνται!!

Η δημοσκόπηση καταγράφει τις χώρες στις

οποίες οι παντρεμένοι έχουν πιο συχνά εξω-

συζυγικές περιπέτειες, καθώς και το πόσο

συχνά άλλαξαν ερωτικό σύντροφο μέσα

στην περασμένη χρονιά.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τη Victo-

ria Milan – μια ιστοσελίδα γνωριμιών για παν-

τρεμένους και δεσμευμένους που

αναζητούν μια απιστία – 7.104 παντρεμένα

μέλη της από 20 χώρες κλήθηκαν να απαν-

τήσουν σε ερωτήσεις με σκοπό να εξακρι-

βωθεί ο αριθμός των ερωτικών συντρόφων

με τους οποίους βρέθηκαν στο κρεβάτι τον

περασμένο χρόνο.

Έτσι λοιπόν: 

Οι παντρεμένοι  και οι δεσμευμένοι στη Φιν-

λανδία έχουν την πιο ικανοποιητική ερωτικά

ζωή καθώς επιδίδονται σε απιστίες. Οι γυ-

ναίκες κοιμήθηκαν με περίπου 4,47 νέα

άτομα εντός της χρονιάς που μας πέρασε,

ενώ για τους άντρες ο αντίστοιχος αριθμός

είναι 4,32.

Η κατάσταση στην Ισπανία είναι καυτή εκτός

της συζυγικής κλίνης με τις κυρίες να αλλά-

ζουν ερωτικό σύντροφο περίπου 4,41 φορές

τον τελευταίο χρόνο και τους κυρίους να

αναζητούν ερωτικές περιπέτειες με 3,61

άτομα.

Οι Ιρλανδοί δεν έχουν αναστολές και ενδί-

δουν στις σεξουαλικές ορέξεις τους με

άτομα πέραν των μόνιμων συντρόφων τους.

Οι Ιρλανδές ενέδωσαν στον πειρασμό με

4,38 νέα άτομα, ενώ οι άντρες άλλαξαν ερω-

τική σύντροφο 4,23 φορές.

Οι Δανέζες ικανοποιούν την ανάγκη τους

για κάτι νέο και «καυτό» εκτός του γάμου

τους με 4,31 νέα άτομα κάθε χρόνο. Αντί-

στοιχη διάθεση για ερωτικές περιπέτειες

έχουν και οι Δανοί που άλλαξαν πέρσι ερω-

τική σύντροφο περίπου 4,01 φορές.

Οι Σουηδοί κυνηγούν την απόλαυση και για

να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους αυτή ξε-

νοκοιμούνται και ας είναι παντρεμένοι ή σε

μακροχρόνια σχέση. Οι Σουδέζες αλλάζουν

ερωτικό σύντροφο περίπου 4,27 φορές τον

χρόνο, ενώ οι Σουηδοί πέρσι ήρθαν ιδιαίτερα

κοντά με 3,96 νέα άτομα.

Οι Βρετανοί δεν ακολουθούν τους κανόνες

και ακολουθούν το ένστικτό τους όταν ανα-

ζητούν νέες γεύσεις, αγγίγματα και μυρω-

διές. Εκτός του γάμου τους, οι Βρετανίδες

άλλαξαν πέρσι ερωτικό σύντροφο 4,18

φορές, ενώ οι κύριοι έκαναν σεξ κατά μέσο

όρο με 4,06 νέα άτομα.

Οι Νοτιοαφρικανοί είναι λάτρεις των αλλα-

γών και όταν τους τύχει μια πικάντικη

ευκαιρία, την αρπάζουν. Οι Νο-

τιοαφρικάνες πέρσι άλλα-

ξαν ερωτικό σύντροφο

4,12 φορές, ενώ οι

Νοτιοαφρικάνοι

είχαν μια καυτή

περιπέτεια με

3,87 νέα άτομα.

Η ανάγκη για αλ-

λαγές στη σε-

ξουαλική ζωή

φτάνει μέχρι τις

Η.Π.Α., όπου οι γυ-

ναίκες δοκιμάζουν

νέους ερωτικούς συντρό-

φους περίπου 4,08 φορές τον

χρόνο, ενώ οι παντρεμένοι πέρσι έκαναν

σεξ με 3,84 άτομα.

Οι ειδυλλιακές ακρογιαλιές, το μαγευτικό

τοπίο και το εκπληκτικό φαγητό φτάνουν και

περισσεύουν για να ανεβάσουν την ερωτική

διάθεση στα ύψη στην Ελλάδα και οι ντόπιοι

φαίνεται να συμφωνούν. Οι Ελληνίδες παρα-

δέχονται ότι 4,02 νέοι εραστές τις άναψαν

αρκετά πέρυσι ώστε να προχωρήσουν μαζί

τους, ενώ οι Έλληνες πέρασαν καλά με 3,91

νέες ερωμένες.

Οι Καναδοί φημίζονται για την ευγένεια και

τη φιλοξενία τους, και από ότι φαίνεται δεν

έχουν πρόβλημα να καλωσορίζουν νέα

άτομα στην ερωτική τους ζωή. Οι Καναδέζες

είχαν 3,93 εραστές πέρσι, ενώ οι άντρες άλ-

λαξαν σύντροφο 3,76 φορές.

Καθώς διακρίνονται για το πάθος και τη διά-

θεσή τους για ζωή δεν αποτελεί έκπληξη το

γεγονός ότι οι Γάλλοι αναζητούν καυτές συ-

νευρέσεις με όσο το δυνατόν περισσότερα

άτομα. Οι Γαλλίδες κοιμήθηκαν με 3,81

άτομα πέραν του συζύγου ή του μακροχρό-

νιου δεσμού τους, ενώ οι Γάλλοι άλλαξαν

ερωτική σύντροφο 3,24 φορές.

Οι Βέλγοι αναζητούν κάτι νέο και δεν κατα-

πνίγουν τη διάθεσή τους αυτή με τις Βελγί-

δες να αλλάζουν ερωτικό σύντροφο 3,75

φορές, και τους άντρες να αναζητούν νέες

ερωτικές περιπέτειες 3,30 φορές.

Οι Νορβηγοί επιζητούν τις αλλαγές και ανα-

ζητούν ερωτικές συνευρέσεις εκτός της συ-

ζυγικής κλίνης. Οι Νορβηγίδες

παραδέχονται ότι έκαναν σεξ με περίπου

3,72 νέους συντρόφους τον περασμένο

χρόνο, ενώ οι άντρες ακολουθούν με

3,32 νέες ερωμένες.

Τα πανέμορφα τοπία

της Ιταλίας που

π ρ ο σ ε λ κ ύ ο υ ν

τουρίστες από

όλο τον κόσμο

δίνουν στους

Ι τ α λ ο ύ ς

ακόμα περισ-

σότερες ευ-

καιρίες να

αλλάξουν ερω-

τικό σύντροφο.

Οι Ιταλίδες κάνουν

σεξ με 3,61 άντρες

πέραν του συζύγου ή του

μόνιμου συντρόφου τους κάθε χρόνο,

ενώ οι Ιταλοί αλλάζουν ερωτική σύντροφο

3,84 φορές.

Οι Δανοί φημίζονται για τον αθλητικό τρόπο

ζωής τους και δεν έχουν πρόβλημα να κά-

ψουν μερικές επιπλέον θερμίδες στο κρεβάτι

με ένα νέο σύντροφο. Οι Δανές πέρσι έκα-

ναν «γυμναστική» με 3,50 νέους ερωτικούς

συντρόφους, ενώ οι άντρες άφησαν στην

άκρη το ποδήλατο και επιδόθηκαν στο πιο

ευχάριστο σπορ, περίπου 3,32 φορές.

Οι Γερμανοί αναζητούν νέες φαντασιώσεις

και τις βρίσκουν εκτός της μακροχρόνιας

σχέσης τους. Οι Γερμανίδες άλλαξαν πέρσι

ερωτικό σύντροφο 3,34 φορές, ενώ οι Γερ-

μανοί αποπλάνησαν 3,18 νέες γυναίκες.

Οι Αυστριακές Άλπεις δεν είναι το μόνο

ωραίο σε αυτή τη χώρα. Οι παντρεμένες Αυ-

στριακές δοκίμασαν νέους ερωτικούς συν-

τρόφους, πέραν των μόνιμων συντρόφων

τους, 3,21 φορές πέρσι, ενώ οι άντρες είχαν

3,08 ερωμένες εκτός του γάμου τους.

Η Πολωνία είναι η πατρίδα πανέμορφων γυ-

ναικών που αρέσκονται να μοιράζονται την

ομορφιά τους με νέους ερωτικούς συντρό-

φους κάθε χρόνο. Οι Πολωνέζες δηλώνουν

ότι πήγαν με 3,01 άντρες εκτός του συζύγου

ή του συντρόφου τους τον περασμένο

χρόνο, ενώ οι Πολωνοί άλλαξαν ερωτική

σύντροφο 2,78 φορές.

Η Ελβετία πέραν της σοκολάτας, “παράγει”

και ωραίους Ελβετούς... Ετσι οι Ελβετοί αν-

ταποκρίνονται στο ...καμάκι και δοκιμάζουν

νέες γεύσεις.... Οι Ελβετίδες δοκίμασαν πε-

ρίπου 2,74 νέους συντρόφους πέρσι, ενώ οι

Ελβετοί έκαναν μια αλλαγή περίπου 2,63

φορές.

Οι Τσέχοι άρπαξαν επίσης όλες τις  σέξυ ευ-

καιρίες που τους έτυχαν και άλλαξαν ερωτι-

κούς συντρόφους κατά τη διάρκεια της

χρονιάς. Οι Τσέχες δηλώνουν ότι ενέδωσαν

στις  φαντασιώσεις τους 2,61 φορές κάνο-

ντας σεξ εκτός της κύριας σχέσης τους, ενώ

οι άντρες έκανα σεξ με  περίπου 2,51 άλλα

άτομα.

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της

ιστοσελίδας Sigurd Vedal δήλωσε ότι το σεξ

με άτομα εκτός του/τις συντρόφου μας είναι

ένας σίγουρος τρόπος να διατηρήσουμε

υγιή την κύρια σχέση μας.

Όσοι από εσάς νιώθετε μέσα σας μια φλόγα

που καίει και σας οδηγεί σε νέες σεξουαλι-

κές εμπειρίες, ξέρετε ότι η μονογαμία είναι

δύσκολη...

Τουναντίον οι εφήμερες σχέσεις «κρατάνε

το συναισθηματικό δέσιμο για τον/την μό-

νιμο/η σύντροφό τους, αλλά εκτονώνουν τις

σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες τους με

διάφορους ερωτικούς συντρόφους. Πρόκει-

ται για έξυπνη και “πικάντικη” κίνηση που επι-

τρέπει στις μακροχρόνιες σχέσεις να

διαρκέσουν περισσότερο», δηλώνει  ο S.

Vedal.

Μέσος αριθμός αλλαγών ερωτικών συντρό-

φων από τους παντρεμένους την περασμένη

χρονιά

* Η VictoriaMilan είναι ένα από τα ηγετικά

διακριτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για

άντρες και γυναίκες που αναζητούν μια απι-

στία. Η υπηρεσία παρουσιάστηκε το 2010

από τον ευτυχή οικογενειάρχη και στέλεχος

επικοινωνίας Sigurd Vedal. Σήμερα έχει γίνει

ένα από τα κορυφαία και ταχύτερα αναπτυσ-

σόμενα κοινωνικά δίκτυα για διακριτικές

εξωσυζυγικές σχέσεις, ξεπερνώντας τα 5

εκατομμύρια μέλη από 33 χώρες σε όλο τον

κόσμο.

https://www.victoriamilan.gr/

Είστε παντρεμένοι και αλλάζετε συχνά σύντροφο; 

Δείτε τι γίνεται σε διάφορες χώρες
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Γιατί καρκινοβατεί το
σχέδιο πόλης στο Κίτσι;
Προς την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

Στο φύλλο της εφημερίδας σας (24/06/2017), ο δήμαρχος
Κορωπίου κύριος Δημήτριος Κιούσης εγκαλεί τις αρχές
και πολύ καλά κάνει, γιατί δεν ανταποκρίνονται στις εκ-
κλήσεις του για θέματα ασφάλειας κ.λ.π. του δήμου του. 
Είναι ο ίδιος δήμαρχος που:
1) Αρνήθηκε σε κατοίκους της περιοχής Κίτσι-Κορωπίου,
που με έγγραφο τους νόμιμα ζητούσαν τη σύγκλιση του
Δ.Σ., για να συζητήσουν την καθυστέρηση που υπάρχει
με το σχέδιο πόλης. 
Το Δ.Σ. έγινε με μεγάλη καθυστέρηση ενός χρόνου και
ύστερα από την πίεση που άσκησε η αντιπολίτευση!!!
2) Πριν αρχίσει η συζήτηση του Δ.Σ. και έξω από την αί-
θουσα, σε ερώτηση κατοίκου προς τον δήμαρχο και παρου-
σία άλλων κατοίκων ''Γιατί κε δήμαρχε δεν προχωρά η
πολεοδόμηση;'', απάντησε ότι κάποιοι στο Κίτσι δεν την θέ-
λουν!!!
3) Σε ερώτηση εντός της συνεδρίασης από το ίδιο άτομο
''Κύριε δήμαρχε έξω μας είπατε ότι κάποιοι δεν θέλουν
την πολεοδόμηση στο Κίτσι. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι
δεν την θέλουν;''. Ο κύριος δήμαρχος απάντησε: ''Δεν σας
είπα για το Κίτσι, αλλά για κάποιες άλλες περιοχές!!!''
Άλλος κάτοικος ρώτησε την προϊστάμενη της τεχνικής
υπηρεσίας, κυρία Χριστίνα Σταθάκου, ''Γιατί δεν προχω-
ράτε την διαδικασία της πολεοδόμησης;'' και απάντησε η
κυρία Σταθάκου ότι αν στείλει τα έγγραφα στην περιφέ-
ρεια θα αρχίσουν να της ζητούν διευκρινίσεις!!!
Στις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων γι’ αυτήν την
απάντηση δέχθηκε να στείλει τα έγγραφα ''όπως-όπως''
στην Περιφέρεια και όποιος ενδιαφέρεται να πηγαίνει να
ρωτάει εκεί. 
Ο κύριος δήμαρχος άκουσε τα παραπάνω δίχως να πάρει
καμία θέση.
Ο προηγούμενος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κος
Νίκος Γιαννάκος, πολιτικός μηχανικός, σε ερώτηση σας στο
φύλλο της 30/01/2016,''Γιατί καθυστερεί το σχέδιο;'', απάν-
τησε ότι έχουμε πρόβλημα με το ρέμα!!! Δεν γνώριζε ότι
το ρέμα αφορά τη Β' γειτονιά, η οποία έχει εγκαταλειφθεί
στην τύχη της. (Έχει γίνει μόνο η πρώτη πολεοδομική
ανάρτηση)
Η τοποθέτηση του κυρίου Εμμ. Γρινιεζάκη στην θέση του
αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών, καθ'όλα άξιου για
άλλα πόστα όμως, όπου στο παρελθόν έχει παρουσιάσει
έργο (καθαριότητα, Ρομά), μόνο τυχαία δεν είναι. Φανε-
ρώνει την πρόθεση της δημοτικής αρχής να στείλει το
σχέδιο πολεοδόμησης Κίτσι στις καλένδες. Γιατί όμως;
Πρόσφατα έγιναν τα εγκαίνια ενός υπερσύγχρονου σχο-
λείου στο Κίτσι. Το έργο πιστώνεται κατά κύριο λόγο στον
πρώην περιφερειάρχη κύριο Σγουρό σύμφωνα με την ομι-
λία του κυρίου δημάρχου στα εγκαίνια. Στην ομιλία του την
ημέρα των εγκαινίων ο κύριος δήμαρχος, ενώ μίλησε για
όλα δεν έκανε καμία αναφορά για το σχέδιο παρότι  η συγ-
κυρία ευνοούσε την ανάπτυξη του θέματος πολεοδόμησης.
Τυχαίο; Επίσης, η μη αναφορά του ονόματος του δωρητή
του οικοπέδου που έγιναν τα σχολεία είναι σημαντική πα-
ράλειψη. 
Θα ήταν καλό ο κύριος δήμαρχος να δώσει στην εφημε-
ρίδα σας τα πρακτικά του συγκεκριμένου δημοτικού συμ-
βουλίου για δημοσίευση προκειμένου να γνωρίζει ο
κόσμος στο Κίτσι τις θέσεις του.
Όταν οι δήμαρχοι άλλων περιοχών προχωρούν τα πολε-
οδομικά σχέδια και καλούν τους κατοίκους σε διαβού-
λευση, ο κύριος δήμαρχος, αντί να καλέσει και αυτός την
αντιπολίτευση σε συνεργασία για ένα τόσο σοβαρό θέμα,
αδιαφορεί, πατώντας στο μεγάλο ποσοστό ψήφων που

πήρε κατά την εκλογή του. Σε κάθε επαφή με τους κατοί-
κους (πίτες, γιορτές κ.α.) λέει τα ίδια και τα ίδια. ''Δεν
έχουμε κόσμο, πάμε στα υπουργεία και δεν μας ακούνε,
μας δίνουν συνέχεια υποσχέσεις'', και το γνωστό ''Οι
άλλοι φταίνε''. 
Με ένα υπερσύγχρονο σχολείο στη μέση του πουθενά και
με την αναρχία που επικρατεί στους δρόμους, σε πιθανό
τροχαίο ατύχημα μαθητή ποιος θα έχει την ευθύνη;
Παρότι οι κάτοικοι της περιοχής Κίτσι απευθύνθηκαν εγ-
γράφως στην Περιφέρεια (κυρία Ρ.Δούρου και κύριο Π.Φι-
λίππου) και στους βουλευτές ανατολικής Αττικής,
ζητώντας την βοήθεια τους για τα παραπάνω, ουδείς αν-
ταποκρίθηκε πέραν του βουλευτού της Νέας Δημοκρα-
τίας κυρίου Γεωργίου Βλάχου.  
Αξιολύπητη η πορεία του άλλοτε δραστήριου πολιτιστι-
κού συλλόγου ''Η Άνοιξη''. Έχει πέσει σε χειμερία νάρκη
και έχει απαξιωθεί πλήρως. Καμία ερώτηση-αναφορά στη
δημοτική αρχή για το πολεοδομικό σχέδιο. Καμία ενημέ-
ρωση στους κατοίκους για το θέμα αυτό. Μέλημα του
συλλόγου είναι ''Μην ενοχλείτε τον κύριο δήμαρχο''!!!
Γιατί άραγε;
Το θέμα πολεοδόμησης στο Κίτσι, αγαπητή Εβδόμη, ως
γνωστόν έχει ξεκινήσει από το 2004 και το έχετε αναδεί-
ξει πολλές φορές. Σας αξίζουν συγχαρητήρια.

Αγανακτισμένος κάτοικος από το Κίτσι 10/07/2017, 

Υ.Γ.: Και όμως στον ορίζοντα υπάρχει φως! Είχαμε την

εκτόξευση του δορυφόρου HELLAS SAΤ 3, οπότε θα συμ-

παρασύρει με την ορμή του και το σχέδιο πόλεως της πε-

ριοχής Κίτσι!!!

Σημείωση: Γνωρίζοντας την εμπάθεια ορισμένων της διοί-

κησης και επειδή είμαι επαγγελματίας της περιοχής δεν

κοινοποιώ τα στοιχεία μου. Ωστόσο, για την ακρίβεια των

καταγγελλομένων πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβο-

λία, γιατί τα γνωρίζετε από  πρώτο χέρι και επειδή ήσασταν

παρούσα, κυρία Βενετσάνου, στο Δ.Σ.. Θερμά σας παρα-

καλώ συνεπώς, όπως προβείτε στην δημοσίευση της επι-

στολής αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κυκλοφοριακές ...απορυθμίσεις

Αγαπητη Εβδομη

Στην εκδοση της 8ης Ιουλιου 2017 αρ. φυλλου 992,

κανετε εκτενη αναφορα ως προς το θεμα των κυκλο-

φοριακων ρυθμισεων που θελει να κανει ο δημος 3Β,

και συγκεκριμενα στην περιοχη Ευρυαλη της Βουλας

Καλα... η οδός Τζαβελα γιατι να μονοδρομηθει? ποιο

ειναι το προβλημα? εχουμε προβληματα στην κυκλο-

φορια? Οχι· μηπως εχουμε ατυχηματα? Οχι,  η Ιωαν-

νου Μεταξά να γινει ανοδος για ποιο λογο? κλπ.. κλπ..

Να γινει κατι στην διασταυρωση Ματρωζου - Πριγκι-

πος Πετρου, οπως π.χ.  να μπουν μεγαλυτερα STOP,

ωστε να ειναι ευδιακριτα, αυτο το καταλαβαινω. Να

γινει κατι ως προς την απαραδεκτη κυκλοφορια στην

Πλατεια Κρητης ...ακουσον.. ακουσον  μιση πλατεια

κανονικη κυκλοφορια, και η αλλη μιση κουλουβαχατα·

τι πραγματα ειναι αυτα? Ποιος θα φερει την ευθυνη

οταν αργα ή γρηγορα θα εχουμε μια μετωπικη συγ-

κρουση επι της πλατειας απο οδηγο που δεν ειναι κα-

τοικος της περιοχης, οποτε δεν γνωριζει την παγιδα

στην κυκλοφορια της πλατειας Κρητης;

Αναρωτιεμαι... αν για τον αλφα ή βητα λογο παρανοή-

σει μια δημοτικη αρχη και κανει ό,τι θελει, η τροχαια

δεν εχει λογο στην προκειμενη περιπτωση; Η δημοτικη

αρχη ειναι υπερανω ολων? Γνωριζετε ποιο ειναι το

οριο ταχυτητος στην Πριγκιπος Πετρου? ειναι 40 χλμ,

μια φορα ας ελθει η τροχαια και τοτε θα δουμε ποσοι

πανε με 40 ή εστω 50 χλμ. Η πλειονοτης ειναι 70-80

και βαλε χ.λ.μ 

Μου αρεσει που αναφερεστε στις διαβασεις πεζων

στην παραλιακη. Ομολογουμενως ειναι το ποιο συν-

τομο ανεκδοτο. Αγαπητη Εβδομη εχετε προσπαθησει

να περασετε απο τις διαβασεις στην παραλιακη, με

ελαχιστη κυκλοφορια?, Προφανως οχι, διοτι αν ναι

τοτε δεν νομιζω οτι θα συνεχιζε να κυκλοφορει η εφη-

μεριδα σας.

Αυτες ειναι διαβασεις αυτοκτονιας, υπερβαλω? μια

δοκιμη  θα σας πεισει. Το ιδιο ισχυει και για τις διαβα-

σεις στην πλατεια της Βουλας (οι οποιες εχουν ξεθω-

ριασει και δεν φαίνονται καλα). Προσπαθηστε να

περασετε οταν αυτοκινητο πλησιαζει κι αν την γλυτω-

σετε χωρις να εχει κοψει ταχυτητα ο Ελληναράς  τοτε

ολα καλα, αν ομως αναγκαστει να κοψει ή να φρενα-

ρει, τοτε θα ακουσετε ουκ ολιγα ...γαλλικα. Υπερ-

βαλω? γνωριζετε την απαντηση μου.

Μηπως τελικα στην προκειμενη περιπτωση  ισχυει το

(Ολα ταχει η μαριορη ο φερεντζες της λειπει)!

Ιωαννης Τσοβολος

Χωρίς ναυαγοσώστη 

στις Νηρηίδες;

Αγαπητή κυρία Μπουζιάνη γεια σας,
διανύουμε πλέον την περίοδο το καλοκαιριού στην
οποία οι κοντινές παραλίες της Αττικές σφήζουν από
κόσμο από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες.
Στην παραλία Νηριήδες όπου κολυμπώ σχεδόν σε κα-
θημερινή βάση, διαπίστωσα οτι κατά τις πρωινές ώρες
δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Σε ερώτηση που έκανα
στον υπεύθυνο που έχει τις ξαπλώστρες στην παραλία,
μου είπε ότι ο ναυαγοσώστης έρχεται μετά τις 10 το
πρωί διότι με βάση το νόμο χρειάζεται μόνο ένα άτομο
και πρέπει να συμπληρώνεται το ωράριο.   Επίσης, σε
συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων πληροφορή-
θηκα οτι τις προηγούμενες ημέρες που είχε έντονο
βοριά, μικρά παιδιά κινδύνεψαν κηνυγώντας ένα πλα-
στικό στρώμα που το ρεύμα το παρέσυρε προς τα μέσα
και ο ναυαγοσώστης δεν πρόλαβε να επέμβει. 
Σήμερα (12.7) έφυγα στις 10. 30 και ακόμα δεν είχε εμ-
φανιστεί ναυαγοσώστης.  Να σημειώσω οτι στις πρώτες
πρωινές ώρες κολυμπούν άτομα που ανήκουν σε ευάλω-
τες ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένοι αλλά και αρκετά
μικρά παιδιά που δεν αντέχουν την έντονη ζέστη.  
Μήπως θα πρέπει να τεθεί αυτό το πολύ σοβαρό για τη
δημόσια ασφάλεια θέμα άμεσα στην δημοτική αρχή
προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα;
Σας ευχαριστώ πολύ,

Με εκτίμηση,  Ευαγγέλου Εβίτα
Κάτοικος Βούλας Αττικής
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Σημαντική ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος των 3Β

στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου της 10ης Ιουλίου 2017.

Κερδήθηκαν τα Κ1, Κ2, Κ3 από το Δήμο 3Β

Τελεσίδικη Εφετειακή απόφαση (2657/6.4.17), όπου

η κυριότητα των οικοδομικών νησίδων Κ1, Κ2, Κ3 οι

οποίες είχαν περάσει με μία αμετάκλητη απόφαση

του Αρείου Πάγου στην ιδιοκτησία της ΜΕΕΚΒ (Με-

τοχικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βού-

λας) με διάδικους την ΕΤΑΔ και τη ΜΕΕΚΒ και

παρεμβαίνοντα το Δήμο 3Β επανέρχονται στην προ-

τέρα κατάσταση. Πιστοποιείται μ’ αυτή την απόφαση

ότι είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι αγωγές για τα 12 εκατομμύρια +

άλλα 3 εκατομμύρια, συνολικά 15 εκατομμύρια τα

οποία εκκρεμούν εις βάρος του Δήμου, αφού τα διεκ-

δικούσε η ΜΕΕΚΒ καταρρέουν και τα μισθώματα που

εισέπρατε η ΜΕΕΚΒ από το καφέ Νότος παράνομα

και παράτυπα, από το 2013 (100.000 περίπου ετη-

σίως)  θα πρέπει να τα επιστρέψει εντόκως και προς

αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί ο Δήμος 3Β, όπως

είπε ο δήμαρχος. 

Αλλά τί είναι η ΜΕΕΚΒ και τα Κ1, Κ2, Κ3;

Ας ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία

Το 1924 συστήθηκε αστική εταιρεία με την επωνυμια

«Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Κτήματος

Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β), με το υπ. αριθ. 6896/24 συμβό-

λαιο, για μία έκταση 1100 στρεμμάτων, από το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του

Ναυτικού Ομίλου περίπου.

Η Εταιρεία κατάτμησε την περιοχή σε οικόπεδα και

την πούλησε εντάσσοντας την στο σχέδιο πόλης του

εξοχικού συνοικισμού Βούλας με το από 15.9.26 διά-

ταγμα του Υπουργού Συγκοινωνιών ΦΕΚ 311

Α/17.9.26.

Οι εκτάσεις των οικοπέδων που δεν μεταβιβάστηκαν

παρέμειναν αναξιοποίητες και κατά πάγια πρακτική

των κοινοτικών και μετέπειτα δημοτικών αρχών της

Βούλας αποτέλεσαν εδάφη διεκδικούμενα από την

πρώην Κοινοτητα και πρώην Δήμο Βούλας.

Μεταξύ του αιγιαλού και της μετέπειτα διανοιγείσας

παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου παρέμειναν

αναξιοποίητοι οι χώροι οι οποίοι αρχικά είχαν τα δια-

κριτικά Κ1, Κ2, Κ3 (Κ & Ξ). Οι χώροι αυτοί (Κ & Ξ) κα-

ταργήθηκαν με το από 24.1.1940 Βασ. Δ/γμα «περί

τροποποιήσεως του σχεδίου Βούλας» ΦΕΚ

109/Α/30.1.1940 και καθορίστηκαν ως κοινόχρηστοι

χώροι.

Η Χούντα τα μετατρέπει 

σε οικοδομικά τετράγωνα

Το 1968 έρχεται η Χούντα και τα αναγνωρίζει ως οι-

κοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) με αρ. 472, 473, 474,

χωρίς τότε η Κοινότητα να αντιδράσει νομικά. Πώς

να αντιδράσει άλλωστε, αφού ο Κοινοτάρχης ήταν

διορισμένος από τη Χούντα.

Η Κοινότητα και μετέπειτα Δήμος Βούλας σ’ αυτά τα

Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) ασκούσε διακατοχικές

πράξεις και προέβη σε διαμόρφωση του χώρου με

κρατική χρηματοδότηση και τη συνεργασία κρατι-

κών φορέων, είτε μέσω των πιστώσεων της ΣΑΕ είτε

μέσω των ΕΠΤΑ μέχρι το 1994.

Ακολούθησαν διακατοχικές πράξεις που μαρτυρούν

τη νομή του Δήμου. Η έκδοση οικοδομικής άδειας με

την υπ. αριθ. 78/94 επί Δημάρχου Αγγελου Αποστο-

λάτου, με την οποία κτίστηκε το κέντρο αναψυχής

στο Ο.Τ. 474, β) η εκμίσθωσή του με τον περιβάλ-

λοντα χώρο στην εταιρία Μ. Οικονόμου και Σια Ε.Ε.

“Νύμφες” το (1994), η μίσθωση στον Β. Σταθοκοστώ-

πουλο στις 16.8.2000 το “Νότος” με νέα άδεια οικο-

δομική αρ. 140/2000. Η διάρκεια αυτής της μίσθωσης

λήγει το 2012 μετά την παράταση που δόθηκε με την

υπ. αρ. 164/6.7.09 απόφαση του Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο

253 παρ. 1 Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με το Π.Δ.

270/81.

Η εταιρεία “φάντασμα” MΕΕΚΒ

μετά από 50 χρόνια

Η «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Κτήματος

Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β) εμφανίζεται ξανά - μετά από 50

χρόνια - το 2001 (30.9.01) με αγωγή και διεκδικεί

πρωτοδίκως τα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα!

Ο Δήμος 3Β κέρδισε το παραλιακό μέτωπο

στα δικαστήρια τελεσίδικα
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Προσκύνημα στον 

Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης

Με αθρόα προσέλευση πραγματοποιήθηκε η εκδρομή που

οργάνωσε ο Σύλλογος “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ” στην Αίγινα με

σκοπό το προσκύνημα στη Μονή του Αγιου Νεκταρίου και

στην Μονή του Αγιου Μηνά. 

Οι εκδρομείς περιηγήθηκαν τις ομορφιές την Αίγινας, τον

Ναό της Αφαίας και απόλαυσαν τόπικά εδέσματα!!!

Prometheus Game Jam 2017

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Prometheus Game Jam

2017 που πραγματοποιήθηκε από τις 7 - 9 Ιουλίου, στο Τε-

χνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, στο πλαίσιο του

εορτασμού των 180 χρόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου. Οι είκοσι μία ομάδες που συμμετείχαν δημι-

ούργησαν ολοκληρωμένα παιχνίδια, αισθητικά και

λειτουργικά, στις δύο κατηγορίες (video και board games)

στο στενό χρονικό περιθώριο των 48 ωρών, σε ένα πρω-

τόγνωρο για διαγωνισμό κλίμα συνεργασίας και αλληλο-

βοήθειας. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν ο Προμηθέας,

το σύμβολο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Video games
Το πρώτο βραβείο  κέρδισε η ομάδα Happyland με τους Μαρίνο

Πεχλιβάνωφ, Βασιλική Τσιφτσιάν, Αλέξανδρο Κοξαρά και το παι-

χνίδι “Prometheus and The Flames of Fire”. Η Βασιλική ανέφερε

στην παρουσίαση του παιχνιδιού: «Στην αρχή, δυσκολευτήκαμε
να προσεγγίσουμε το θέμα αλλά,  στη συνέχεια, ανακαλώντας
την παρουσίαση του θέματος, θυμηθήκαμε τη φράση του Πλού-
ταρχου “το μυαλό δεν είναι δοχείο για να γεμίζει, αλλά φλόγα
για να την ανάβεις”».
Το δεύτερο βραβείο  κέρδισε η ομάδα ViRA με τους Γιώργο Τα-

λιάκη, Χριστίνα Χρυσανθοπούλου, Χρήστο Κασιμίδη, Αντώνη Θε-

οδωρέλλο και Ρένια Παπαθανασίου και το παιχνίδι εικονικής

πραγματικότητας “Prometheus Last Hope”.

Το τρίτο βραβείο  η ομάδα Pixel Reign με τους Νίκο Larin, Ανδρέα

Παπουτσά, Θανάση Νικολόπουλο και το παιχνίδι “Trials of The Un-

spoken”.

Board games: Το βραβείο  σ’ αυτή την κατηγορία κέρδισε η

ομάδα Boardgame Kahunas με τους Ορέστη Λεονταρίτη και Μι-

χάλη Γεωργίου και το παιχνίδι “Prometheus Project”.

Στη συνέχεια προσφεύγει στο Εφετείο Αθηνών και

δικαιώνεται(!!!) με την υπ. αριθ. 6226/05 απόφαση, η

οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπ. αριθ. 1612/10

απόφαση του Αρείου Πάγου που απέρριψε τη σχε-

τική αίτηση αναίρεσης του Δήμου.

Κι όμως ο Δήμος δεν ενημέρωσε ποτέ κανέναν!!! Το

θέμα αυτό δεν είχε αναφερθεί ποτέ στα δημοτικά

συμβούλια επί δημάρχου Γ. Μάντεση. Εκινούντο εν

κρυπτώ...

Το θέμα αποκάλυψε ο δήμαρχος του πρώτου Καλλι-

κρατικού Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρη-

γόρης Κασιδόκωστας, στη συνεδρίαση της 25.7.11

όταν το βρήκε μπροστά του, εκφράζοντας τη μεγάλη

του αγωνία για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

Ο Δήμος έχανε το παραλιακό του μέτωπο και η

ΜΕΕΚΒ απαιτούσε ακόμη 12 εκατομμύρια από τα

μισθώματα του καφέ Νότος!

Ο Γρ. Κασιδόκωστας ενημέρωσε το σώμα ότι εκκρε-

μούν εις βάρος του Δήμου σειρά αγωγών και ζήτησε

να αναλάβει την υπόθεση δικηγορικό γραφείο με εμ-

πειρία προκειμένου να διεκδικήσουν τα του οίκου

τους. Το ανέθεσαν στο γραφείο Κιτσαράς και συνερ-

γάτες.

Και επανερχόμαστε στο σήμερα

Η υπόθεση επανεξετάσθηκε και διαπιστώθηκε ότι η

έκταση ανήκε στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο την

είχε παραχωρήσει στο Δήμο Βούλας για κάποιες δε-

καετίες. Ετσι στις νέες διεκδικήσεις από πλευράς

Δήμου μπήκε και η ΕΤΑΔ  ως ελληνικό δημόσιο.

Το ευχάριστο είναι ότι η εταιρεία “φάντασμα” θα εξα-

φανιστεί, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφε-

τείου και μάλιστα πρέπει να επιστρέψει και τα 15

εκατομμύρια που έχει πάρει από τα μισθώματα. 

Βέβαια η εταιρεί αυτή βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Πόσα χρόνια άραγε; και είναι αμφίβολο αν θα δώσει

τα χρήματα...

Το παραχωρητήριο της περιοχής αυτής προς το

Δήμο 3Β ισχύει μέχρι το 2019. Αλλά συμφωνήθηκε

η εκ νέου παραχώρηση για τα ακίνητα αυτά μεταξύ

Δήμου και ΕΤΑΔ, από τώρα για 15 + 5 χρόνια.

Τα νομικά ποσά που διατέθηκαν γι’ αυτό τον αγώνα

τα έχουν ψηφίσει όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού

Συμβουλίου. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στο θέμα αυτό το Δη-

μοτικό Συμβούλιο στήριξε ομόφωνα τις ενέργειες

και στις δύο δημοτικές αρχές που μεσολάβησαν με

δημάρχους τον Γρ. Κασιδόκωστα, τον Σπύρο Πανά

και τώρα τον Γρ. Κωνσταντέλλο.

Αννα Μπουζιάνη

σ.σ. Με τον Γρ. Κασιδόκωστα μας χώριζε ...άβυσσος.

Δεν του άρεσε να τον επικρίνουν για τα πολλά

στραβά που είχε, όπως και κάθε δήμαρχος. Αρέσει

σε όλους το ...λιβανιστήρι.

Ομως δεν μπορώ να μη σημειώσω ότι είχε μεγάλη

αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και την πόλη του. 

Είχε αγχωθεί μ’ αυτή την υπόθεση πάρα πολύ. Παρ’

ότι “άσπονδοι” εχθροί, μου ζήτησε να βοηθήσω  με

ό,τι στοιχεία είχα και αποδέχθηκα άμεσα. Ομως τον

πρόλαβε το εγκεφαλικό...  

Με την “Ευρυάλη

Βούλας” 

στα Λιχαδονήσια

Αλλη μια πανέμορφη εκδρομή πραγ-

ματοποίησε ο σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” στα Λιχαδονήσια, μια συ-

στάδα επτά νησιών, κοντά στα Καμ-

μένα Βούρλα.

Είναι οι μικρές Σεϋχέλες της Εύβοιας,

όπως τα ονομάζουν και ένας καλά

κρυμμένος παράδεισος με τιρκουάζ

νερά και ξανθιά άμμο.

Οι Λιχάδες ή Λιχαδονήσια είναι συ-

στάδα επτά μικρών νησίδων στα βορει-

οδυτικά της Εύβοιας μεταξύ του

Μαλιακού και του Βόρειου Ευβοϊκού

κόλπου. Βρίσκονται μεταξύ του οικι-

σμού της Λιχάδας από την πλευρά της

Εύβοιας, και των Καμένων Βούρλων

από την πλευρά της Φθιώτιδας. Σύμ-

φωνα με τη μυθολογία η σύζυγος του

Ηρακλή η Διηάνειρα, νομίζοντας ότι

είναι απατημένη, του έστειλε με τον

Λίχα έναν δηλητηριασμένο χι-

τώνα. Τη στιγμή που ο Ηρα-

κλής φόρεσε το χιτώνα και

άρχισε να υποφέρει από τους

πόνους άρπαξε τον υπηρέτη

και τον εκσφενδόνισε προς

την θάλασσα. Τα μέλη του

έπεσαν γύρω από το ακρω-

τήρι Κήναιο, όπου ο Ποσειδώ-

νας τα μεταμόρφωσε σε

μικρά νησάκια, γνωστά σή-

μερα ως Λιχαδονήσια. 

Στην πραγματικότητα οι νησί-

δες είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής

δραστηριότητας και ένα μεγάλο τμήμα

τους βυθίστηκε από σεισμό που έγινε

το 426 π.Χ. 

Απο τα Καμμένα Βούρλα πήραν το κα-

ραβάκι του Νίκου που τους ξενάγησε

με πολύ κέφι στα επτά νησάκια την

“Καραιβική της Ελλάδας” όπως τα ονο-

μάζουν στην περιοχή. Καταπράσινα,

ηφαιστειογενή και ερημα απο το 1960!

Μία καντίνα στο μεγαλύτερο νησάκι,

όπου και κατέληξαν, ανταποκρίθηκε

άψογα με δρροσερά νερά, ποτά, σαλα-

τες και καλαμάρια, σαρδελιτσα, σου-

βλάκια και όλα στα κάρβουνα.

Δροσερή θαλασσα, απο τα ρεύματα

του Ευβοικού, ομπρέλες και ξαπλώ-

στρες στην αμμουδερή παραλία.

Φώκιες μονάχους, κυκλοφορούν στα

νησάκια, οι οποίες έχουν παραμεινει

εκει τα τελευταία χρονια. Εντυπω-

σιακό και το ναυάγιο απ τον Β’ παγκό-

σμιο πόλεμο.

Εξαιρετική η επιλογή του προέδρου Δημ.

Ζησιμόπουλου να μας ταξιδέψει εκει. Δεν

φανταζόμασταν τέτοια ομορφιά!!!

Εφη Τριανταφύλλου
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Ο Ηρόδοτος από το έργο του “Ιστορίαι” στο 5ο βιβλίο του,

“Τερψιχόρη”, §28 αναφέρει για τη Μίλητο πως ήταν το κό-

σμημα, το καύχημα, το καμάρι, η υπερηφάνεια όλης της

Ιωνίας: «Μετά δέ οὐ πολλόν χρόνον ἄνεσις κακῶν ἦν,
καί ἤρχετο τό δεύτερον ἐκ Νάξου τε καί Μιλήτου Ἴωσι
γίνεσθαι κακά. Τοῦτο μέν γάρ ἡ Νάξος εὐδαιμονίῃ τῶν
νήσων προέφερε, τοῦτο δέ κατά τόν αὐτόν χρόνον ἡ Μί-
λητος αὐτή τε ἑωυτῆς µάλιστα δή τότε ἀκµάσασα
καί δή καί τῆς Ἰωνίης ἦν πρόσχηµα, κατύπερθε δέ
τούτων ἐπί δύο γενεάς ἀνδρῶν νοσήσασα ἐς τά
µάλιστα στάσι, µέχρι οὗ µιν Πάριοι κατήρτισαν·
τούτους γάρ καταρτιστῆρας ἐκ πάντων Ἑλλήνων
εἵλοντο οἱ Μιλήσιοι».
(= Ύστερα απ’ αυτά σε λίγο χρόνο οι συμφορές σταμάτη-

σαν, έπειτα όμως άρχισαν να συμβαίνουν νέες συμφορές

στους Ίωνες από τη Νάξο και τη Μίλητο. Πράγματι αφενός

η Νάξος υπερέβαλε όλα τα νησιά ως προς την ευδαιμονία,

αφετέρου την ίδια εποχή η Μίλητος είχε φθάσει στο ύψι-

στο σημείο της ευτυχίας της και αποτελούσε το κόσμημα

της Ιωνίας. Πριν απ’ αυτή όμως την εποχή, στο διάστημα

δύο γενεών, είχαν υποφέρει πολύ από εμφύλιες ταραχές

έως ότου την ειρήνευσαν οι Πάριοι· γιατί αυτούς απ’

όλους τους άλλους Έλληνες επέλεξαν οι Μιλήσιοι ως ει-

ρηνευτές).

Αλλά διαθέτουμε και αρχαιότερες αναφορές από τον ίδιο

τον Όμηρο για τη Μίλητο, όπου αναφέρεται στη Β ραψω-

δία της Ιλιάδας στους στίχους 645 - 649 και 867-869.

«Κρητῶν δ᾽Ἰδομενεύς δουρικλυτός ἡγεμόνευεν, οἵ Κνω-
σόν τ᾽εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν, Λύκτον Μίλητόν τε
καί ἀργινόεντα Λύκαστον Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις
εὖ ναιετοώσας, ἄλλοι θ᾽οἵ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφε-
νέμοντο».
(= Στους Κρήτες αρχηγός ήταν ο ένδοξος στο δόρυ Ιδο-

μενέας, σ’ αυτούς που είχαν την Κνωσό και τη Γόρτυνα

την περιτειχισμένη και τη Λύκτο και τη Μίλητο και την

ασπροχώματη Λύκαστο και τη Φαιστό και το Ρύτιο, πολι-

τείες καλοκατοικημένες και στους άλλους που ζούσαν

στην Κρήτη την εκατόμπολη).

«Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων, οἵ Μίλητον
ἔχον Φθιρῶν τ᾽ὄρος ἀκριτόφυλλον Μαιάνδρου τε ῥοάς
Μυκάλης τ᾽αἰπεινά κάρηνα».
(= Ο Νάστης ήταν αρχηγός στους Κάρες τους βαρβαρό-

φωνους, που είχαν τη Μίλητο και το όρος των Φθιρών με

τα αναρίθμητα φύλλα και τα νερά του Μαιάνδρου και τις

ψηλές κορφές της Μυκάλης).

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΠΑΥΕΙ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Στο προηγούμενο φύλλο μας, είχαμε αναφέρει ότι ο Ανα-

ξίμανδρος ασχολήθηκε με την πολιτική (αρ. 992/8.7.17).

Η πολιτική ρυθμίζει όλες μας τις σχέσεις και η πολιτική

σκέψη είναι σύμφυτη έννοια του ανθρώπου-πολίτη, εξ

άλλου ο μέγας Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης δια-

κήρυττε πως ο άνθρωπος “φύσει ζώον πολιτικόν”. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε άλλες δύο πηγές: α) «Πολλά
δέ τῆς πόλεως ἔργα ταύτης Μιλήσιοι, μέγιστον δέ τό
πλῆθος τῶν ἀποικιῶν· ὅ τε γάρ Εὔξεινος Πόντος
ὑπό τούτων συνῴκισται πᾶς καί ἡ Προποντίς καί
ἄλλοι πλείους τόποι».

(Αναξιμένης, 588/5-528/4, Fragment 26,2)

β) «Ἀναξίµανδρος δέ ἡγήσατο τῆς ἐς Ἀπολλωνίαν
ἐκ Μιλήτου ἀποικίας»

(Αναξίμανδρος, 611/610-547/546, Testimonia, Fragment 3, 2)

Yποστηρίζεται πως όταν γίνεται κάτι για μία φορά είναι

τυχαίο, για δεύτερη φορά είναι σύμπτωση και την τρίτη

αποτελεί ένα ιστορικό και αναμφισβήτητο γεγονός. Τέ-

τοιο είναι και η ίδρυση της Ποντικής Απολλωνίας στον

Εύξεινο Πόντο από τον Αναξίμανδρο.

ΜΙΛΗΤΟΣ, ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ

Κυκλοφορούμενα λεξικά αμφιβόλου προέλευσης και αντε-

θνικής χρησιμότητας παρουσιάζουν τη Μίλητο να ‘ναι αγνώ-

στου ετύμου, πιθανόν προελληνικό τοπωνύμιο, ταυτιζόμενη

με την τοποθεσία Milawanda ορισμένων χεττιτικών επιγρα-

φών. Εμείς διαφωνούμε με το “αγνώστου ετύμου”, διότι το

όνομα είναι εγνωσμένο και ετυμολογημένο. Ο Μίλητος ήταν

ένας ωραίος έφηβος από την Κρήτη, επώνυμος της περίφη-

μης πόλης Μιλήτου στις ακτές της Καρίας. Γιος του Απόλ-

λωνα και της Δηιώνης ή Αρείας της Κλεόχου, ήτοι ημίθεος

ως καταγόμενος από έναν θεό και μία θνητή. Όταν ο Μίνωας

υποψιάστηκε πως ο Μίλητος υπέβλεπε το θρόνο του και

ήθελε να τον εκθρονίσει, αυτός κατέφυγε μαζί με τον Σαρ-

πηδόνα στην Καρία, όπου ίδρυσε, ως παραδίδεται την ομώ-

νυμη πόλη. Ο Σαρπηδών είναι ο ιδρυτής της Λυκίας. Εκεί ο

Μίλητος νυμφεύθηκε την Κυάνη/Κυανέα (= βαθειά γαλάζια)

κόρη του Μαιάνδρου και απέκτησε δύο παιδιά· τον Καύνον

(= κλήρος, λαχνός) και τον Βύβλον/Βύβλιν (= βιβλίο).

Η Μίλητος παράγεται ετυμολογικά από το μῖλαξ -κος ή
σµῖλαξ -κος αυτοφυές, πολυετές, ποώδες και αναρριχό-

μενο φυτό κάτι σαν τον κισσό. Τις ιδιότητες του φυτού τις

κληρονόμησε και η πόλη Μίλητος, αφού διέθετε αυτοτέ-

λεια, αυτοδυναμία, αυτοδημιουργία, πολυετία, δηλαδή μα-

κροχρόνια διάρκεια ακμής και προόδου καθώς και

αναρρίχηση, δηλαδή σταδιακή ανέλιξη πολιτιστική και

πνευματική που δεν συναντάται σε καμμία άλλη αρχαία

πόλη. «Τόν δέ Κλέοχον ἀνελέσθαι καί ὀνοµάσαι ἀπό
τῆς µίλακος Μίλητον» (Herodorus, Fragment 43,11). 
Διαφωνούμε ακόμη και με το προελληνικό τοπωνύμιο το

σχετιζόμενο με τους προ-Έλληνες, προϊστορικό φύλο που

κατοικούσε στην Ελλάδα, πριν από τους Έλληνες, όπως οι

Πελασγοί, οι Κάρες και οι Λέλεγες. Έχουμε υποστηρίξει και

στο παρελθόν ότι για μας υπάρχουν μόνο Πρωτο-Έλληνες

Αυτόχθονες Αιγαιοπελασγοί. Ο όρος προ-Έλληνες είναι

ανύπαρκτος, βαλτός και αντιεπιστημονικός. Έχετε ακού-

σει άλλο λαό να τον “βαφτίζουν” με τον πρόθεση προ-; π.χ.

προ-Άγγλοι, προ-Γάλλοι, προ-Γερμανοί κ.λπ. 

Το λήμμα “Πρωτοέλληνες” απουσιάζει εντελώς για “ευνόη-

τος λόγους” από το παραπάνω λεξικό, υπάρχει όμως ο

όρος πρωτο-ελλαδικός, ο σχετιζόμενος με την περίοδο της

ελληνικής προϊστορίας, που ακολούθησε μετά την νεολι-

θική εποχή (7000-3000), έτος ψευδο-άφιξης των Ελλήνων

στον ελλαδικό χώρο, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη

αφετηρία προέλευσής τους και το αν άφησαν κάποιους

απογόνους από την εστία την ανύπαρκτη, που ξεκίνησαν

για να κατέβουν στο Αιγαίο.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΡΟΣΕΙΡΑ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Πλούσια υποθαλάσσια κοιτάσματα παγωμένου/συμπυκνω-

μένου μεθανίου (υδρίτης) βασικό συστατικό του φυσικού

αερίου και υπερκαυσίμου του μέλλοντος ανακαλύφθηκαν

την 30η Γενάρη του 2007, σε βάθος 1000 έως 3000 μέτρα,

έξω από τη Μεγίστη -το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο

από τα γύρω νησιά. Καστελόριζο ονομάστηκε το 14ο αιώνα

από τους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου.

Ένα κυβικό μέτρο Υδρίτη περιέχει 160 κυβικά φυσικού

αερίου. Η Ελλάδα διαθέτει μόνο σε Νότια Κρήτη και Με-

γίστη κοιτάσματα υδρίτη αξίας 3,67 τρισεκατομμύρια δο-

λαρίων ή 3,27 τρις ευρώ. Και οι πιο αδαείς, ανυποψίαστοι

ασφαλώς αντιλαμβάνονται γιατί προκλήθηκε η τεχνητή

οικονομική/ενεργειακή κρίση ξαφνικά μόνο στην Ελ-

λάδα, τη στιγμή που και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν

μεγαλύτερα ελλείμματα. Δεν είχαν όμως φυσικό αέριο

και υδρίτη... Γιατί χάρη σ’ αυτά πλέον και τη Μεγάλη

Πρόνοια του Θεού δεν έχουμε ανάγκη ούτε Μνημόνια,

ούτε Χρέη, αφού η χώρα μας αποδεικνύεται πως είναι

Ζάπλουτη! Και μάλιστα η Πλουσιότερη στην Ευρώπη! Το

δυτικό τμήμα του “Αναξίμανδρου” υπεισέρχεται στην

ΑΟΖ της Τουρκίας, άρα και η γείτονα χώρα θα έχει με-

γάλο μερίδιο αν συμπεριφερθεί λογικά και ειρηνικά και

αποδεχθεί την ΑΟΖ βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του

Δικαιώματος ΑΟΖ που έχουν και τα νησιά, όπως η Ρω, η

Μεγίστη και η Στρογγύλη.

Τώρα εξηγούνται σαφώς και ξεκάθαρα οι λεονταρισμοί,

οι απειλές, οι διεκδικήσεις και οι παραβιάσεις του ενα-

ερίου και θαλασσίου χώρου μας στο Αιγαίο από την

Τουρκία και το γεγονός ότι τα Μνημόνια εγκαινιάστη-

καν το Μάιο του 2010 στη Μεγίστη (Καστελόριζο). Ο

έχων νουν νοείτω! 

Πληροφορίες στο in.gr “ειδήσεις” ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δημοσίευση 30/1/2007 με τίτλο: «Κοιτά-
σματα παγωμένου μεθανίου ανακαλύφθηκαν έξω από
το Καστελόριζο». Η οροσειρά του “Αναξίμανδρου” πε-

ριοχή με ενεργά ρήγματα βρίσκεται στη ζώνη, όπου η

αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα βυθίζεται κάτω από την

ευρωπαϊκή. 
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξιµάνδρου,

ἄρχεσθαι &
Ἀναξιότητος,

παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«Και Ἀναξίμανδρος δέ ἡγήσατο
τῆς ἐς Ἀπολλωνίαν ἐκ Μιλή-
του ἀποικίας».

(Αιλιανός, 175-235, “Ποικίλη Ιστορία” Γ’, 17)

(= Ο Αναξίμανδρος ήταν επικεφαλής

αποικίας που έστειλε η Μίλητος στην

Απολλωνία την Ποντική - του Ευξείνου

Πόντου ή της Μαύρης θάλασσας).

Χάρτης του Ευξείνου πόντου, όπου στη δυτική ακτή αποτυπώνεται
η Ποντική Απολλωνία, η αποικία του Αναξίμανδρου.
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Μαγευτική η βραδιά με τον

Γιώργο Κατσαρό στη Βούλα

Κατάμεστο το θέατρο «Σοφία Βέμπο» στην παραλία και οι

παρευρισκόμενοι απόλαυσαν αξέχαστες επιτυχίες μιας

άλλης εποχής...

Ο Γιώργος Κατσαρός, ένας από τους δημιουργικότερους

και παραγωγικότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής

αλλά και δεξιοτέχνης στο σαξόφωνο, ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα του ΟAΠΠΑ του Δήμου 3B μαζί με την Τάνια

Τρύπη και τη Ζωή Παπαδοπούλου. 

Μαζί του οι μουσικοί:  Κώστας Νικολόπουλος (κιθάρα), Κώ-

στας Αναδιώτης (πλήκτρα), Γιάννης Σαρόγλου (μπάσο),

Γιώργος Τσαρνάς (μπουζούκι) 

Τελετή αποκαλυπτήριων της προτο-

μής του πεσόντα στην Κύπρο Ήρωα

Ανθυπασπιστή Καταδρομών Αντώνη

Ζησιμόπουλου, πραγματοποίησε

την Κυριακή 2 Ιουλίου ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συ-

νεργασία με το συμβούλιο Δημοτι-

κής Κοινότητας Βάρης, την

οικογένειά του και το Σύλλογο «Κο-

μάντος 74», ο οποίος ήταν και δω-

ρητής της προτομής. 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο

προαύλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεο-

τόκου της Βάρκιζας, όπου πλέον

βρίσκεται η προτομή, κατά την

οποία ο δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος απηύ-

θυνε χαιρετισμό, σημει-

ώνοντας ότι ο «ήρωας

Αντώνης Ζησιμόπουλος

ήταν  ένα παιδί της

Βάρκιζας, του οποίου η

μοίρα επεφύλαξε το θά-

νατο των ηρώων και

επέστρεψε στην πα-

τρίδα που μεγάλωσε,

μετά από 42 χρόνια

όταν οι νέες τεχνολο-

γίες επέτρεψαν τη ταυ-

τοποίηση των Ηρώων

που βρίσκονταν σκεπασμένοι με

χώμα μαζί με το κουφάρι του μοι-

ραίου “Νοράτλας” στον τύμβο της

Μακεδονίτισσας στην Κύπρο.

Ο Δήμαρχος εξιστόρησε τα γεγονότα

της νύχτας της 21ης προς 22ας Ιου-

λίου του 1974 όταν η Α’ Μοίρα κατα-

δρομών, στην οποία υπηρετούσε ο

Ήρωας Αντώνης Ζησιμόπουλος, κλή-

θηκε να μεταφερθεί από το Μάλεμε

της Κρήτης στη φλεγόμενη Κύπρο,

όπου καταρρίφτηκε από φίλια πυρά

από λάθος ελληνοκύπριων στο αερο-

δρόμιο της Λευκωσίας.

Κατέληξε δε με λέγοντας: «Τιμή και

Δόξα παντοτινή στον Ήρωα Αντώνη

Ζησιμόπουλος που η μοίρα τον έκανε

από απλό στρατιώτη, Ήρωα που θα

μείνει πάντα στις καρδιές των συντο-

πιτών του, αλλά και όλων των Ελ-

λήων, όχι μόνο γιατί δε δείλιασε και

πήγε όπου το καθήκον και η Πατρίδα

των διέταξαν, αλλά γιατί έγινε Ήρωας

χωρίς παράσημο, κάνοντας πράξεις

το “μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα για

σένα να κοιτάς τι μπορείς να κάνεις

εσύ για την Πατρίδα”».

Τιμήθηκε στη Βάρη, ο ήρωας Αντώνης Ζησιμόπουλος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος                                                         
Ταχ. Κώδικας : 153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : Χ. Κλάδου  
Τηλ.: 213 2005318
FAX : 213 2005359 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,
με προϋπολογισμό 1.800.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμ-
φωνα με την μελέτη ανέρχεται για
την δαπάνη εργασιών στο ποσό των
1.007.600,60€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%
181.368,11€, απρόβλεπτα 15%
178.345,31€, απολογιστικές εργα-
σίες 80.000,00€,  αναθεώρηση
4.298,89€ και Φ.Π.Α. 348.387.10€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/09/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών),
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαρα-
θώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορι-
σθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οι-
κονομικούς φορείς έλαβαν τα έγ-

γραφα της σύμβασης και αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημε-
ρομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων. 
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλ-
λουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ στην 2η τάξη και άνω, για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, (β) Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περι-
γράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην προηγούμενη  περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελ-
ματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποι-
ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δρα-
στηριότητα του άρθρου 21 της διακή-

ρυξης, (δ) 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 άρ-
θρου 76  του ν. 4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής με
ΚΑΕ έργου 9775.05.042. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
29.032,25 € κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμ-
μετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ
εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ήτοι 26/7/2018.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δώδεκα μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής 
8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέ-
ρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση
-  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνι-
κών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005318, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Χ. Κλά-
δου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν γνώση, να παραλάβουν το
αριθμημένο τεύχος οικονομικής προ-
σφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες μέχρι και την 21/9/2017
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΨ1ΔΩΨΖ-Λ7Λ
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
/   ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Βούλα,  10.07.2017     /    Αριθ. Πρωτ.:
-  27437-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης διακηρύσσει, την με Ανοικτή Δια-
δικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «Ανακατα-
σκευές Δημοτικών Κτιρίων», εκτιμώ-
μενης αξίας 400.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 72/2017 Μελέτη της Τ.Υ.). 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ΣΑΤΑ εκ των οποίων τα
200.000,00 € θα είναι από τον προϋπο-
λογισμό του 2017 και τα υπόλοιπα
200.000,00 € από τον προϋπολογισμό
του 2018 με  Κ.Α. 30-7311.011. Προκα-
ταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα υποβληθεί με το σύστημα: με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης της παρα-
γράφου 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 Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Η/Μ 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 υπογρά-
ψει 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 Προσαρτήμα-

τος I της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς
και σε: 
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1
ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προ-
σφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 03/08/2017, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
που στεγάζονται τα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταν-
τίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή 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 Έξι χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα δύο ευρώ (6.452,00 ευρώ), η
οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρό-
τερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από
την ημερομηνία δημοπράτησης δη-
λαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχι-
στον μέχρι 03 /06/2018. 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 

Παραλαβή Τευχών: 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-meleton-
kai-ergon. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντί-
γραφα αυτών με δαπάνες και φρον-
τίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα παρα-
πάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφό-
σον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με
την Αναθέτουσα Αρχή, τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζη-
τηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογρα-
φίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια-
φερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγ-
καίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές
παρέχουν σε όλους τους προσφέρον-
τες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματι-
κές πληροφορίες σχετικά με τις προ-
διαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έως την
Τρίτη 01/08/2017. 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ και εγκρίθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή με την υπ.
αριθμ. απόφ. 313/2017 και αναρτή-
θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΤΟ-
ΒΩΨΖ-ΗΤΜ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΑΔΑ: 7Μ8ΜΩΞΚ-ΜΨΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : 27713/2017
A.M.: 05 /2016
ΚΑ : 15.7311.0008
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Προυπ/σμός: 990.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ
9739.05.002
Χρήση: 2017-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Διακηρύττει
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του
έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» εκτιμώμενης
αξίας 798.387,10 ευρώ, (πλέον
Φ.Π.Α.24%)
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής στις 07/09/2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 9.30π.μ. - 10.00π.μ.
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
2. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προ-
σφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης για κάθε ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, εκφραζό-
μενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95
§2α του Ν.4412/16.
3. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
συντίθεται από τις ακόλουθες κατη-
γορίες εργασιών:
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προ-
ϋπολογισμό 481.625,08 € (δαπάνη

εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18% και απρόβλε-
πτα 15%)
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ: με προϋπολογισμό 309.283,60
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18% και
απρόβλεπτα 15%)
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών,
• που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ και
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, εφό-
σον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω
του ΜΕΕΠ ή στην Α2 και άνω σε πε-
ρίπτωση αναβάθμισης ορίων λόγω
κοινοπραξίας
• και που είναι εγκατεστημένα:
- στην Ελλάδα,
- σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συνά-
ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
5. 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
6. Ως μέγιστος χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διάστημα
12 μηνών
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
(ΚΑΕ 9739.05.002). Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.

8. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 15.968,00€
(2%) επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς
το ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, να βεβαιώνε-
ται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΣΜΕΔΕ, να είναι συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο
Δημόσιο και το Ν.4412/2016, και να
έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)
μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Στην περίπτωση ένωσης οικο-
νομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών φο-
ρέων που συμμετέχουν στην ένωση.
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγω-
νισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του Ν. 4412/16, για διάστημα εννέα (9)
μηνών από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
10. Tα τεύχη της μελέτης και τα σχέ-
δια είναι αναρτημένα στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr) και διατίθενται στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης, (Ιθάκης 12 - Γέρα-
κας– Τ.Κ. 153.44), όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
και να παραλάβουν το αριθμημένο
τεύχος οικονομικής προσφοράς,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι και την Τετάρτη 06/09/2017.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210.66.04.644 Δρανδάκη Μαρία,
210.66.04.723 Καλδής Παναγιώτης,
ΦΑΞ επικοινωνίας: 210.66.12.965
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: 7ΦΔ6ΩΞΚ-95Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
A.M.: 25 /2015
ΚΑ : 15.7326.0007
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Αριθ. Πρωτ. : 27714/2017
Προυπ/σμός: 738.000,00 € (με Φ.Π.Α.
24%)
Πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ
9777.05.008
Χρήση: 2017-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ διακηρύττει
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του
έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» εκτιμώμενης
αξίας 595.161,29 Ευρώ, (πλέον
Φ.Π.Α.24%)
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής στις 05/09/2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. - 10.00π.μ.
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
2. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προ-
σφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης για κάθε ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, εκφραζό-
μενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95
§2α του Ν.4412/16.
3. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
συντίθεται από τις ακόλουθες κατη-
γορίες εργασιών:
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προ-
ϋπολογισμό 341.492,35 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18%, και απρόβλε-
πτα 15%)
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ: με προϋπολογισμό 125.367,12
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18% και

απρόβλεπτα 15%)
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολο-
γισμό 99.696,08 € (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ&ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%)
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών,
• που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω του ΜΕΕΠ ή
στην Α2 και άνω σε περίπτωση ανα-
βάθμισης ορίων λόγω κοινοπραξίας
και
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, εφό-
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω
του ΜΕΕΠ ή στην Α1 και άνω σε πε-
ρίπτωση αναβάθμισης ορίων λόγω
κοινοπραξίας και
- ΠΡΑΣΙΝΟΥ εφόσον ανήκουν στην
Α2 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ ή στην Α1
και άνω σε περίπτωση αναβάθμισης
ορίων λόγω κοινοπραξίας
• και που είναι εγκατεστημένα:
- στην Ελλάδα,
- σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συνά-
ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
5. 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
6. Ως μέγιστος χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διάστημα
12 μηνών
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής

(ΚΑΕ 9777.05.008). Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 11.904 € (2%)
επί του δημοπρατούμενου ποσού),
πρέπει να απευθύνεται προς το
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, να βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ, να είναι συνταγμένη σύμ-
φωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη-
μόσιο και το Ν.4412/2016, και να έχει
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών
και τριάντα (30) ημερών μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
10. Tα τεύχη της μελέτης και τα σχέ-
δια είναι αναρτημένα στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr) και διατίθενται στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης, (Ιθάκης 12 - Γέρα-
κας– Τ.Κ. 153.44), όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
και να παραλάβουν το αριθμημένο
τεύχος οικονομικής προσφοράς,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι και τη Δευτέρα 04/09/2017.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210.66.04.644 Δρανδάκη Μαρία,
210.66.04.723 Καλδής Παναγιώτης,
ΦΑΞ επικοινωνίας: 210.66.12.965
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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ΑΔΑ: ΩΓΑΠΩΞΚ-ΩΞΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
A.M.: 05 /2017
ΚΑ : 30.7322.0070
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017, Δ.Ε.
ΓΕΡΑΚΑ»
Αριθ. Πρωτ. : 27715/2017
Προυπ/σμός: 770.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2017-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύττει την με ανοικτή διαδικα-
σία επιλογή αναδόχου για την κατα-
σκευή του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ-
ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017, Δ.Ε. ΓΕ-
ΡΑΚΑ» εκτιμώμενης αξίας
620.967,74Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.24%).
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής στις 12/09/2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. - 10.00π.μ.
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
2. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προ-
σφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης για κάθε ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου
και του προϋπολογισμού, εκφραζό-
μενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95
§2α του Ν.4412/16.
3. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
συντίθεται από τις ακόλουθες κατη-
γορίες εργασιών:
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προ-
ϋπολογισμό 288.918,53€ (δαπάνη ερ-
γασιών, ΓΕ&ΟΕ 18% και απρόβλεπτα
15%)
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ: με προϋπολογισμό 128.897,09€

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18% και
απρόβλεπτα 15%)
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολο-
γισμό 195.897,09€ (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ&ΟΕ 18% και απρόβλεπτα
15%)
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών,
• που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ και
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, εφό-
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω
του ΜΕΕΠ ή στην Α1 και άνω σε πε-
ρίπτωση αναβάθμισης ορίων λόγω
κοινοπραξίας και
- ΠΡΑΣΙΝΟΥ εφόσον ανήκουν στην
Α2 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ
• και που είναι εγκατεστημένα:
- στην Ελλάδα,
- σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση της
παρούσας παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφω-
νίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων
5. 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
6. Ως μέγιστος χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διάστημα
12 μηνών.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Δήμου Παλλήνης (ΚΑ
30.7322.0070). Προκαταβολή δεν θα

χορηγηθεί.
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 12.420,00€
(2% επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς
το ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, να βεβαιώνε-
ται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΣΜΕΔΕ, να είναι συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο
Δημόσιο και το Ν.4412/2016, και να
έχει ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)
μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Στην περίπτωση ένωσης οικο-
νομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των οικονομικών φο-
ρέων που συμμετέχουν στην ένωση.
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
10. Tα τεύχη της μελέτης και τα σχέ-
δια είναι αναρτημένα στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr) και διατίθενται στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Παλλήνης, (Ιθάκης 12 - Γέρα-
κας– Τ.Κ. 153.44), όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση
και να παραλάβουν το αριθμημένο
τεύχος οικονομικής προσφοράς,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
μέχρι και τη Δευτέρα 11/09/2017.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210.66.04.644 Δρανδάκη Μαρία,
210.66.04.723 Καλδής Παναγιώτης,
ΦΑΞ επικοινωνίας: 210.66.12.965
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΡΑΚΑΣ 11/ 07 / 2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27676
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ
A.M.: 11/2017 Προυπ 4.000.000,00
Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)
ΚΑ : 30.7333.0042 Πηγή EΣΟΔΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
Χρήση 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει
Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», ΑΡ.
ΜΕΛ. 11/2017, με προϋπολογισμό
4.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών: κατηγο-
ρία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό
3.225.806,45 € χωρίς ΦΠΑ (εργα-
σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%,
αναθεώρηση και απολογιστικές ερ-
γασίες) ενώ με (ΦΠΑ 24%)
4.000.000,00 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-
Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00-14:00) μέχρι και την 11η ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 210.66.04.649 και FAX
επικοινωνίας: 210.66.12.965, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία:
Σοφία Οικονόμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέ-
ρακας, 1ος Όροφος), στα γραφεία
Τεχνικών Υπηρεσιών, την 14η ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ,
με ώρα λήξης παραλαβής των προ-
σφορών τις 10.00 π.μ. και με το σύ-
στημα υποβολής προσφοράς με

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμ-
φωνα με το άρθρο 95 του Ν.
4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νο-
μικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα αντί-
στοιχα της κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
3ης τάξης και άνω και που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 64.516,13 Ευρώ
(ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝ-
ΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ-
ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία θα ισχύει το
λιγότερο για διάστημα 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ)
ημερών από την ημερομηνία λήξης του
χρόνου ισχύος των προσφορών δη-
λαδή μέχρι τις 17-07-2018. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ
(9) μήνες από την ημερομηνία λήξεως
υποβολής των προσφορών, κατά το
άρθρο 19 της Διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τα έτη 2017-
2018-2019 (150.000,00 Ευρώ για το
2017 και 1.925.000,00 Ευρώ για το
2018 και 1.925.000,00Ευρώ για το έτος
2019, υπό Κ.Α 30-7333.0042)
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Περιλήψεις

Διαγωνισμοί
Tηλ. 210 8959.004,

210 6030.655 -
press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 19010
Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος
& Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 22993/20300-20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653
Καλύβια 3/7/2017
Αρ. Πρωτ. 9543

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής,
έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17.7.1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Την Υ.Α. 93027/7188/1994 (Φ.Ε.Κ.
877Β/1994).
γ) Την από 11.4.1998 σύμβαση για
«Εκπόνηση μελέτης για την Πολεο-
δόμηση κτηματογράφηση - πολεοδο-

μική μελέτη επέκτασης - πράξη
εφαρμογής) των πολεοδομικών ενο-
τήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της κοινότη-
τας Παλαιάς Φώκαιας του Νομού
Αττικής».
δ) Την υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Σαρωνικού περί έγκρισης της 2ης ανάρ-
τησης της πολεοδομικής μελέτης (Β1
φάση) και της κτηματογράφησης.

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της
περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως
Α’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότη-
τας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου μας
(Πολεοδομικές Ενότητες 1 και 2) όπως
αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά σχε-
διάγραμματα κλίμακας 1/1000, να λά-
βουν γνώση της πολεοδομικής μελέτης
και να υποβάλλουν τις τυχόν παρατη-
ρήσεις ή ενστάσεις τους. 
Επίσης να λάβουν γνώση των κτημα-
τογραφικών διαγραμμμάτων και πινά-

κων της περιοχής αυτής και να υπο-
βάλλουν τις  τυχόν δηλώσεις ιδιοκτη-
σίας ή ενστάσεις τους. Η δήλωση
ιδιοκτησίας υποβάλλεται σε ιδιαίτερο
έντυπο και συμπεριλαμβάνει όλα τα
στοιχεία του τίτλου ιδιοκτησίας όπως
περιγράφεται στο (β) σχετικό.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε δύο
τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημε-
ρήσιες των Αθηνών επί δύο συνεχείς
δημοσιεύσεις.

Η ανάρτηση θα διεξαχθεί στο δημοτικό
κατάστημα της Παλαιάς Φώκαιας. Η
προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων -
ενστάσεων - δηλώσεων ιδιοκτησίας
ορίζδεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου:
«Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ.
Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», με
προϋπολογισμό 20.049.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμ-
φωνα με την μελέτη ανέρχεται για
την δαπάνη εργασιών στο ποσό των
12.010.937,50€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ
18% 2.161.968,75€, απρόβλεπτα 9%
1.275.561,56€, αναθεώρηση
189.080,58€, απολογιστικά
531.000,00€ (με ΓΕ & ΟΕ 18%) και
Φ.Π.Α. 3.880.451,61€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
19/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών),
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορι-
σθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οι-
κονομικούς φορείς έλαβαν τα έγ-
γραφα της σύμβασης και αναρτάται,
κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν κα-
ταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων. 
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: (α) οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 5η τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ-
ΚΩΝ και στην 4η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (β) Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περι-
γράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην προηγούμενη  περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελ-
ματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποι-
ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δρα-
στηριότητα του άρθρου 21 της διακή-
ρυξης, (δ) 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 άρ-
θρου 76  του ν. 4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής με
ΚΑΕ 9775.05.028. Προκαταβολή δεν

θα χορηγηθεί.
4. Απαιτείται Οικονομική και χρηματο-
οικονομική επάρκεια, καθώς και τε-
χνική και επαγγελματική ικανότητα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
99 και 100 του Ν. 3669/2008 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
323.370,00€ κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμ-
μετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ
εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 19/07/2018.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσε-
ρις (24) μήνες από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης. 
7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα
εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής 
9. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέ-
ρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πλη-
ροφορίες στα  τηλέφωνα 213
2005333 - 5330,  FAX επικοινωνίας
213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία Γ. Ψαρομιχαλάκης
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση, να παραλάβουν το
αριθμημένο τεύχος οικονομικής προ-
σφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες μέχρι και την 13-09-2017
ημέρα Τετάρτη.
10. Προκήρυξη σύμβασης (Οδηγία
2004/18/ΕΚ) απεστάλη στην υπηρεσία
Επίσημων Δημοσιεύσεων  της Ε.Ε.
την 10/07/2017.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο   13-7-2017
Αρ. Πρωτ.       11458 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
27960,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας : Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά συμφερότερη
προσφορά  για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού δα-
πάνης 27960,00€ πλέον ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12/2017
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκο-
πούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Ν.4412/2016 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  31η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ημέρα ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-
ται τα ζητούμενα είδη της υπ αριθμ
12/2017 μελέτης προμήθειας. Εγγυη-
τική συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το κεντρικό
ηλεκτρονικό μητρώο είτε από το αρ-
μόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00πμ –
14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 12/7/2017
Αρ. Πρωτ. 23690

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άπο-
ψης προσφορά βάσει τιμής ,συνολι-
κής προϋπολογισθείσης δαπάνης
74.967,72€ (Α.Μ. 45/2017).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25)
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρο-
νικής δημοσίευσης της προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 14/7/2017 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-

στημα : 16/8/2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 23/8/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υπο-
βάλουν προσφορές για μία ή περισ-
σότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με
την προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
1.209,16€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού

θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρό-
σβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.halandri.gr . (Πληροφορίες
στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                                  
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Περιλήψεις - Διακηρύξεις
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655

press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας,                           30-6-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:  26135
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δι-
οίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016
(ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016). 
2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4.  Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-
2014).
5.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6.Το με αριθμ. πρωτ.  23712/18-07-2016 - (AΔΑ: 6ΠΔΟΩΞΚ-27Υ)) σχέδιο απόφασης  υλοποίησης με ίδια μέσα,  του Υποέργου (2) «Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης», της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Koινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο,
Δήμου Παλλήνης».
7.Την με αριθμ. πρωτ. 2914/17-11-2016 (AΔΑ: 7ΥΟΙ7Λ7-Ε6Ω) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής,  με θέμα: «Ένταξη της Πράξης
“Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο,  Δήμου Παλλήνης” με Κωδικό ΟΠΣ 5001835 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
8.Την υπ΄αριθμ. 356/24-11-2016 - (ΑΔΑ: 781ΜΩΞΚ-ΔΡΥ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με
την  «αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Koινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Παλλήνης MIS 5001835”  και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα».
9.  Την υπ' αριθ. 357/24-11-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – (ΑΔΑ: 6ΑΞΜΩΞΚ-ΥΟΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλ-
λήνης, που αφορά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση
της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Koινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης». 
10.Την με αριθμ. πρωτ. 104994/38198/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αρ. 357/2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης». 
11.Την με αριθμ. πρωτ. 20299/22-5-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, περί ύπαρξης πι-
στώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
12.Το γεγονός,  ότι από την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 (αριθμ. πρωτ. 1968/18-01-2017-ΑΔΑ: ΨΘΝ7ΩΞΚ-ΣΗ0) του Δήμου Παλλήνης,  η
μία (1) θέση της ειδικότητας ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, δεν καλύφθηκε (σχετικά  τα με αριθμ. πρωτ. 19875/19-5-2017 και  20231/22-5-2017
έγγραφα,  του Δημάρχου Παλλήνης και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, αντίστοιχα)
και ως εκ τούτου, η  εν λόγω κενή θέση,   δύναται να επαναπροκηρυχθεί. 

Ανακοινώνει 
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου,  για την υλοποίηση του
Υποέργου  «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» (2η Δομή),  της     Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης», στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο Παλ-
λήνης,   που  εδρεύει  στο Γέρακα  του Δήμου Παλλήνης     Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ένα (1) έτος από την υπογραφή

Για τη στελέχωση Γέρακας της σύμβασης με δυνατότητα
της δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Παλλήνης ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ανανέωσης ή παράτασης έως τη 1

Δήμου Παλλήνης» λήξη του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού,  ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
“ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, υπόψη κας Μπουντούλη Αθανασίας, κας
Ράμμου Μαρίας (τηλ.επικοινωνίας: 2106604627,2106604632) 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πο-
λίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
→ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων
→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «26.05.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλή-
ρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΖΝΘΩ1Ξ-ΤΕ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια, 05/07/2017   /   Αριθμ. Πρωτ.: 9634

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο Δήμος Σαρωνικού έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31.10.2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 6ιοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7.7.2016).
6. Την υπ’ αριθ. 623/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας
των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30.3.2016).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3935/23.12.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της πράξης “Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού” με Κωδικό ΟΠΣ 5002642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020“».
8. Την υπ’ αριθμ. 34/28.2.2017 απόφαση του 6ημοτικού Συμβουλίου του 6ήμου Σαρωνικού με θέμα 5ο: «Αποδοχή της υπ’
αριθμ. 3935/23.12.2016 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με κωδικό
ΟΠΣ 5002642 και απόφαση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας».
9. Την υπ’ αριθμ. 178/5.7.2017 απόφαση του Δημάρχου Σαρωνικού με θέμα: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 5449/24.4.2017
ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 και επανάληψη αυτής».
10. Την υπ’ αριθμ. 9657/5.7.2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σα-
ρωνικού περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρού-
σας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλο-
ποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ατ-
τική 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο Σαρωνικού, που εδρεύει στα Καλύβια Θορικού Ν.
Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ένα (1) έτος από την υπογραφή

Για τη στελέχωση Καλύβια ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών της σύμβασης με δυνατότητα
της δομής “Κέντρο Κοινότητας” Θορικού Λειτουργών ανανέωσης ή παράτασης έως τη 2

λήξη του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ή Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργα-
σίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου.

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

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Τ.Κ.19010, Καλύβια, απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Νάνου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299320320).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερο-
μηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψη-
φίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ ·γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γεώργιος Β. Σωφρόνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Χαλάνδρι 12/7/2017
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 23688
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου, Τηλ. : 2132023842-844

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 253.500,57€ (Α.Μ. 40/2017).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι πέντε
(25) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 14/7/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών στο σύστημα : 11/8/2017 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις
21/8/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥ-
ΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ 196.620,94 1.966,21 Χίλια εννιακόσια εξήντα έξι 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) ευρώ και είκοσι ένα λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 5.440,00 54,40 Πενήντα τέσσερα ευρώ 
ΣΚΟΥΠΩΝ) και σαράντα λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.375,00 23,75 Είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα 
ΧΩΡΟΥ) πέντε λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 204.435,94 2.044,36 Δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα 

ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.halandri.gr . (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   /  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου, Τηλέφωνο: 213-20 23 893, Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  11/07/2017    /    Αρ. Πρωτ.:23405       
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:      •  ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                 • ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ:  • ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ   •  ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε                                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  πολυετούς διάρκειας

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» πολυετούς διάρκειας, με κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδους καυσίμου (πετρέλαιο diesel, βενζίνη αμό-
λυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) (επί τοις εκατό) στη νόμιμα διαμορφούμενη
κάθε φορά Μέση Λιανικής Τιμής (Μ.Λ.Τ.)  σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών καυσίμων του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού,
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και β) για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά  η
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τεμάχιο, (Α.Μ. 46/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.318.111,80 €.
CPV: 09134200-9: “πετρελαίου diesel”, 09132100-4: “Βενζίνη αμόλυβδη”, 09135100-5: “Πετρέλαιο θέρμανσης” &
09210000-4:¨Λιπαντικά παρασκευάσματα”.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 07/08/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα : 18/08/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/08/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσότερων
ομάδων (1, 2, 3 & 4) των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1: 764.337,10 7.643,37 € Επτά χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τρία
“Προμήθεια πετρέλαιο  diesel (κίνησης)” ευρώ και τριάντα επτά λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 2: 76.512,10 765,12 € Επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά
“Προμήθεια βενζίνη αμόλυβδη”
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 3: 155.524,19 1.555,24 € Χίλια πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ και 
“Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης” είκοσι τέσσερα λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 4: 66.620,00 666,20 € Εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά
“Προμήθεια λιπαντικών”
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2+3+4 1.062.993,39 10.629,93 € Δέκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα 

ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνει τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr → εφημερίδα
της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «O ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ-
ΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο       13-7-2017
Αρ. Πρωτ.         …11455

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
47938,76€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά συμφερότερη προσφορά
για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δα-
πάνης 47938,76€ πλέον ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/2017 θε-
ωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκο-
πούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Ν.4412/2016 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ημέρα ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται
τα ζητούμενα είδη της υπ αριθμ
8/2017 μελέτης προμήθειας. Εγγυη-
τική συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
το τεύχος της μελέτης και των όρων
της διακήρυξης από το κεντρικό ηλε-
κτρονικό μητρώο είτε από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες 09:00πμ – 14:00μμ
στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο   12-7-2017
Αρ. Πρωτ. : 11440

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΟΥ ΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩ-
ΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει δημόσιο μει-
οδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου
στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν

συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε
προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσί-
ευση της παρούσης δηλαδή έως και την
Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας
αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου
στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο
που διατίθεται και όλα τα δικαιολογη-
τικά που αναλυτικά περιγράφονται
στην αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο
που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος
προσωρινής εναπόθεσης και μετα-
φόρτωσης κλαδεμάτων στο Μαρκό-
πουλο. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός της ζώνης Γ2 (με
πρόσωπο ελάχιστου μήκους 8,00μ σε
διαμορφωμένο δημοτικό δρόμο και
να δύναται να οικοδομηθεί (κατά κα-
νόνα ή κατά παρέκκλιση) σύμφωνα

με τους ισχύοντες όρους και περιορι-
σμούς δόμησης (αρ.2 παρ. V.II & αρ.3
παρ. 10 Π.Δ. 20.3/6.3.2003 - ΦΕΚ
199Δ΄/2003). (βλ. αναλυτική διακή-
ρυξη αρ πρωτ 5967/3-5-2017)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια
έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των
προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά
πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλών-
τας με απόδειξη αυτούς, των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πλη-
ροφορίες για τη δημοπρασία καθώς
και η αναλυτική διακήρυξη παρέχον-
ται από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ
109/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί
νέας οριοθέτησης κοινοχρήστων
χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμά-
των 1)στην Πλατεία Ελευθερίας, 2)
έναντι της Πλατείας Αγίου Τρύφωνα
(Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 62/2016
απόφασης) και 3) στο πάρκο της Κάν-
τζας της Δ.Ε. Παλλήνης». 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
-  με βάση την υπ’ αριθμ. 18/2017 από-
φαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοι-
νότητας Παλλήνης, και σε συνέχεια
της  υπ΄αριθμ. 009/2016 απόφασης
της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την
οποία τροποποιήθηκε, εν μέρει, η αν-
τίστοιχη απόφαση του συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης,
ως προς δύο σημεία και τα οποία απο-
τυπώθηκαν στα συνημμένα του ειση-
γητικού της εν λόγω συνεδρίασης σε
σχεδιαγράμματα- κάτοψεις των
χώρων και τα οποία επισυνάφθηκαν
και αποτέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα
της υπ΄αριθ. 009/2016 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατό-
πιν πρόσφατης αυτοψίας της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας στην πλατεία Ελευθε-
ρίας, στο Πάρκο Κάντζας και έναντι
της πλατείας Αγίου Τρύφωνα στην
ΔΕ Παλλήνη, αποτυπώθηκαν οι Κοι-
νόχρηστοι χώροι, τμήματα των
οποίων δύνανται να παραχωρηθούν
στα καταστήματα, που ήδη λειτουρ-
γούσαν, καθώς και σε άλλα, που στο
μέλλον ενδέχεται να λειτουργήσουν,
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά-
των.- 
Αποδέχεται την εισήγηση –απόφαση
της επιτροπής ποιότητας ζωής και εγ-
κρίνει,. την οριοθέτηση κοινοχρή-
στων χώρων ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων : 
1) στην Πλατεία Ελευθερίας, 2)
έναντι της Πλατείας Αγίου Τρύφωνα
(Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 62/2016
απόφασης) και 3) στο πάρκο της Κάν-
τζας της Δ.Ε. Παλλήνης, για τους λό-
γους που ως άνω αναφέρονται και
όπως απεικονίζονται στα σχετικά
σχεδιαγράμματα– κατόψεις που ακο-
λουθούν και στα εν λόγω τμήματα επί
κοινοχρήστων χώρων, ειδικότερα δεν
θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία
πεζών και ΑΜΕΑ, όπως απεικονίζον-
ται στα συνημμένα 3 (τρία) διαγράμ-
ματα-αποτυπώσεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας, η κατάληψη κοινοχρή-

στων χώρων, θα γίνεται σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί με κανονιστική απόφαση
του Δήμου για κατάληψη κοινοχρή-
στων χώρων (125/2014 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου), και με τα όσα
αναφέρονται στο συνημμένο διά-
γραμμα της Πλατείας Ελευθερίας της
ΔΕ Παλλήνης και με βάση τα στοιχεία
που αναφέρονται υπό μορφή υπομνή-
ματος για κάθε κατάστημα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος. Επίσης, για την
οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, με
βάση την υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφαση
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότη-
τας Παλλήνης, η κατάληψη κοινόχρη-
στου χώρου, θα γίνεται σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί με κανονιστική απόφαση
του Δήμου για κατάληψη κοινοχρή-
στων χώρων (125/2014 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου), και για το
Πάρκο Κάντζας ισχύουν όσα έχουν
προβλεφθεί με βάση σχετική από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.      

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα,
απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης δημοσι-
εύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79
παρ. 4 εδ. α. του Ν. 3463/2006.   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη 
Λαύριο  195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“Έλεγχος Φυσικών Απωλειών, Λει-
τουργικής Κατάστασης και Ακρί-
βειας Ενδείξεων Μετρητών σε
Προβληματικές Υδατοπαροχές της
Χωρικής Αρμοδιότητας της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.” 
Λαύριο 14/7/2017 
Αρ. Πρωτ. 2231

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρε-
ωτικής σύμφωνα με την απόφαση
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκη-
ρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό,
(σφραγισμένες προσφορές), για την
επιλογή αναδόχου για τον «‘Έλεγ-
χος Φυσικών Απωλειών, Λειτουργι-
κής Κατάστασης και Ακρίβειας
Ενδείξεων Μετρητών σε Προβλημα-
τικές Υδατοπαροχές της Χωρικής
Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.’.
Προϋπολογισμός μελέτης: 30.000,00 €
ΦΠΑ 24 %: 7.200,00 €
――――――――――――――――
Σύνολο: 37.200,00 €

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή), βάσει των διατάξεων του άρ-
θρου 327 του Νόμου 4412/2016
«Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμό-
διας επιτροπής την Παρασκευή 28
Ιουλίου 2017 με ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών 10.00πμ και λήξη
10.00πμ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις όπως

αναφέρεται αναλυτικά στη διακή-
ρυξη και στα λοιπά συμβατικά τεύχη
και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού τους. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28
κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τε-
χνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΑΝΑΡ-
ΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ “ Έλεγχος
Φυσικών Απωλειών, Λειτουργικής
Κατάστασης και Ακρίβειας Ενδεί-
ξεων Μετρητών σε Προβληματικές
Υδατοπαροχές της Χωρικής Αρμο-
διότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.” Λαύριο
14/7/2017 Αρ. Πρωτ. 2231.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης στην ιστοσε-
λίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
(http://www.deyathl.gr) ή / και να τα
παραλάβουν από τα γραφεία του
τμήματος προμηθειών της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός Ερμού 28 και Κ.
Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο), το αρ-
γότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Η παραλαβή και συμπλήρωση του Πρω-
τότυπου εντύπου Προϋπολογισμού
Προσφοράς είναι υποχρεωτική για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληρο-
φορίες σχετικά με τους όρους του δια-
γωνισμού μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ. 22920 22109 (Αρμόδιος Υπάλ-
ληλος κα. Δρούμπουλα).
Οι προσφορές συντάσσονται και υπο-
βάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης
δημοσιεύεται, τουλάχιστον δώδεκα
(12) ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων στα κεντρικά γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως επίσης και στο
διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Λουκάς Δημήτριος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.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
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ΑΔΑ: 603ΡΩΞΚ_Σ43
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Αρ. Μελ. 07/2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΕ: 9781.050.29.01
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.499.033,95
Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Κ.Α: 30-7323.0033

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει
Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ-
ΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με προ-
ϋπολογισμό 1.499.033,95 Ευρώ (με
Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπο-
λογισμό 1.208.898,34 € χωρίς ΦΠΑ
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ
24%) 1.499.033,95 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-
Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00-14:00) μέχρι και την 7η ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 210.66.04.649 και FAX
επικοινωνίας: 210.66.12965, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία:
Σοφία Οικονόμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέ-

ρακας, 1ος Όροφος), στα γραφεία
Τεχνικών Υπηρεσιών, την 12η ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφο-
ρών τις 10.00 π.μ. και με το σύστημα
υποβολής προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και με κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύ-
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου. Στην 2η Τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατά
τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21
της διακήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 24.177,97 Ευρώ (ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟ-
ΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία θα ισχύει το λι-
γότερο για διάστημα 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ)
ημερών από την ημερομηνία λήξης του
χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι
ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερομηνία
λήξεως υποβολής των προσφορών,
κατά το άρθρο 19 της Διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ 9781.050.29), για τα έτη 2017-
2018-2019 (20.000 Ευρώ για το 2017
και 700.000 Ευρώ για το 2018 και
779.033,95 Ευρώ για το έτος 2019,
υπό Κ.Α 30-7323.0033).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289
Καλύβια 12 – 7 - 2017
Αρ.Πρωτ.: 10150

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκη-
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕ-
ΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ", προϋπολογισμού 506.354,28 €
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού για
αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε
: Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλε-
πτα και αναθεώρηση : 408.350,23  €,  
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 98.004,05 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με την
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την
πλεόν συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην 1η
τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχό-
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς  και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνι-
κού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχό-
μενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων των παραπάνω περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδιασμό
μεταξύ τους υπό τους όρους του
Ν.4412/2016 (κοινοπραξία στην ίδια κα-
τηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργολη-
πτική επιχείρηση θα συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο
από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κα-
τηγοριών των εργασιών του έργου και
υπό τους όρους του Ν.4412/2016. Κατη-
γορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε-
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη και
άνω για έργα Οδοποιίας με τις προϋπο-
θέσεις του Ν.4412/2016 (αναβάθμιση

ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει
σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέ-
χει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια-
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι
η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στην
διακήρυξη και όλα τα στοιχεία και κάθε
έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη
μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29 / 08
/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα
Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε
επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Σα-
ρωνικού στην οποία θα καταθέσουν οι δια-
γωνιζόμενοι τις προσφορές τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη-
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93),
καθώς και της κράτησης ύψους 0,10%
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβα-
σης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημο-
πρασία ορίζεται σε 8.167,01 € δηλ. 2%
επί του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,
γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται
από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με
το Ν. 4412/2016 και πρέπει να απευθύ-
νεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνι-
ζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης
που αναφέρονται στο άρθρ.5 παρ.2 της
διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και
6) διατίθενται από τα γραφεία του
Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο
Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά
τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητη-
θούν, μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή είναι
αργία, την προηγούμενη εργάσιμη.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη-
γούνται το αργότερο εντός της επόμε-
νης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χορή-
γηση των ανωτέρω στοιχείων για τους
αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρ.2 παρ.2.3 της δια-
κήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της δη-
μοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Tι να προσέχουμε όταν 

αγοράζουμε παγωτό

Η θερμοκρασία που ανεβαίνει, απειλεί τη τη σωστή συντή-

ρηση και την ποιότητά των παγωτών. Έτσι, από αντίδοτο

των υψηλών θερμοκρασιών μπορούν να γίνουν ακόμη και

επικίνδυνα. Τι πρέπει να προσέχετε για να είστε σίγουροι

ότι τα παγωτά που αγοράζετε είναι ποιοτικά και ασφαλή

Μην αγοράζετε τυποποιημένα παγωτά όταν:

-οι καταψύκτες στους οποίους φυλάσσονται είναι εκτεθει-

μένοι στον ήλιο, υπερβολικά γεμάτοι ή περιέχουν άλλα

προϊόντα, εκτός από παγωτά

-το χαρτί της συσκευασίας τους είναι υγρό ή κολλημένο

πάνω στο παγωτό, σχισμένο

- είναι συσκευασμένα σε κύπελλα και παρουσιάζουν υπερ-

χύλιση στο καπάκι

Μην καταναλώνετε τυποποιημένα παγωτά όταν:

- είναι μαλακά, υδαρή, η υφή τους μοιάζει με αυτή του γι-

αουρτιού ή του βουτύρου ή με κόκκους άμμου

- εμφανίζουν ίζημα ή θρυμματίζονται σε μικρά κομματάκια,

ή περιέχουν μικροκρυστάλλους (μικρά παγάκια), ή έχουν

σχήμα παραμορφωμένο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν

ότι το παγωτό κάποια στιγμή αποψύχθηκε και επανακατα-

ψύχθηκε

- η γεύση τους είναι πικρή, ξινή, ή αλμυρή

Μην αγοράζετε χύμα παγωτά όταν:

- τα σκεύη και τα μηχανήματα που έρχονται σε επαφή με

τα παγωτά ή οι ειδικές βιτρίνες όπου φυλάσσεται δεν είναι

σχολαστικά καθαρά

- οι ειδικές βιτρίνες είναι κοντά στην είσοδο του καταστή-

ματος και τις «χτυπάει» ο ήλιος

- το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος του παγωτού δεν βρίσκε-

ται σε διαφανές δοχείο, με νερό συνεχούς ροής.

stogiatro.grΑΔΑ: ΩΟΦΧΩΞΚ-2ΞΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ»
Αρ. Μελ. 10/2017
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 27506/10.07.2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  150.000,00
ευρώ  (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Κ.Α: 30-7333.0049

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει
Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00
Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπο-
λογισμό 120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ
24%) 150.000,00 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς, από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-Παρα-
σκευή κατά τις ώρες 8:00-14:00) μέχρι
και την 22η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
210.66.04.649 και FAX επικοινωνίας:
210.66.12.965, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία: Σοφία Οικονόμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέ-
ρακας, 1ος Όροφος), στα γραφεία

Τεχνικών Υπηρεσιών, την 26η ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφο-
ρών τις 10.00 π.μ. και με το σύστημα
υποβολής προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και με κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν
στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή στην Α1 και
άνω σε περίπτωση αναβάθμισης
ορίων λόγω κοινοπραξίας. Κατά τα
λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21
της διακήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 2.419,35 Ευρώ (ΔΥΟ ΧΙ-
ΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ), η
οποία θα ισχύει το λιγότερο για διά-
στημα 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ημερών από την
ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος
των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες
από την ημερομηνία λήξεως υποβολής
των προσφορών, κατά το άρθρο 19 της
Διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙ-
ΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑ 30-7333.0049), για
τα έτη 2017-2018  (60.000,00 Ευρώ
για το 2017 και 90.000,00 Ευρώ για
το 2018.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289
Καλύβια  12 / 07 / 2017
Αρ.Πρωτ.: 10151

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω-
νισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμού
369.907,81 € (συμπεριλαμβανομένου
του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ)
και αναλύεται σε:
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. , απρό-
βλεπτα και αναθεώρηση : 298.312,75
€, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 71.595,06 €.
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανά-
θεσης την πλεόν συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
Α2 τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-

χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
από κράτη που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούν-
ται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς  και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο από ποιοτική και πο-
σοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων των παραπάνω περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους υπό τους όρους του
Ν.4412/2016 (κοινοπραξία στην ίδια κα-
τηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργολη-
πτική επιχείρηση θα συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο
από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους του
Ν.4412/2016. Κατηγορίες εργασιών
με ποσοστό κάτω του 10% του προ-
ϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα-
θεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2
τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας με
τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέ-
χει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια-
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στην διακήρυξη και όλα τα στοι-
χεία και κάθε έγγραφο θα
συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή
θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-
φραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  12 /
09 /2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο-
ρών) στα γραφεία του Δήμου Σαρωνι-
κού που βρίσκονται στη Λεωφόρο
Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύ-
βια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Σαρωνικού
στην οποία θα καταθέσουν οι διαγω-
νιζόμενοι τις προσφορές τους σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-
8-93), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγ-
κών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σή-
μερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε 5.966,26 € δηλ.
2% επί του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επι-
στολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατα-
τίθεται από τους διαγωνιζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και πρέ-
πει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης τράπεζας ή του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο-
πράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητη-
θούν, μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργά-
σιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος συμμετείχε στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων που διεξήχθη στην Κατε-

ρίνη (8-9 Ιουλίου) κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1500μ -ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ  - 5η-4.49.41 & ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  13η - 5.01.14  

3000μ -ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -5η-10.55.07

4x400μ - ΜΑΛΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΧΑΝΤΖΟΥ -

10ες -4.07.33

ΕΦΗΒΩΝ

1000μ -ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ  14ος 11.70

800μ ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ  1ος-1.50.08

1500μ ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1ος -3.50.20 & ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡ. 9ος – 4.07.09

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - 11ος 4.08.94

4x400μ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ-ΓΑ-

ΒΑΛΑΣ  -8η-3.29.00

4x100μ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ-ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ-ΑΝ-

ΔΡΕΑΝΙΔΗΣ  13η  44.70

Φινάλε με επιδόσεις γεμάτες υποσχέσεις  

Κούρσα προετοιμασίας πραγματοποίησε στα 1.500 μ. ο

Θανάσης Καλάκος. Ο ταλαντούχος αθλητής του Γ.Σ. Γλυ-

φάδας τερμάτισε  1ος  σε 3.50.20 και βελτίωσε το ατομικό

του ρεκόρ. Δεύτερος με 3.58.91 ήταν ο περσινός νικητής

Χρήστος Παπούλιας (3.58.91) και στην τρίτη θέση ο Μά-

ριος Αναγνώστου (4.00.97).

Τα 800 μ. των ανδρών ήταν ένα από τα καλύτερα αγωνί-

σματα του διημέρου, αφού οι μετέχοντες έκαναν πολύ

καλές εμφανίσεις. Ο Θανάσης Καλάκος, ήταν νικητής με

1.50.08, παρά την προσπάθεια του Χαρίδημου Ξενιδάκη και

του  παίδα  Γιώργου Μηλιαρά.     

Επιτυχίες του Γ.Σ. Γλυφάδας

Νέες συνεργασίες στην

ΑΣΠΕ “Θέτις” Βούλας

Η Θέτις Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας

της με την πασαδόρο Κωνσταντίνα Δρακουλίδου, η οποία

την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε στην Α1

με την φανέλα του Πανναξιακού.

Επίσης θα συνεργαστεί με τις αθλήτριες Αναστασία Γεωρ-

γιάδου και Έυη Χρήστου, καθώς και την ανανέωση με την

Ευδοξία Αργυροπούλου και την Αναστασία Σιρίνινα.

Η Αναστασία Γεωργιάδου αγωνίστηκε πέρυσι στην Α1 με

τον ΑΟ Θήρας, ενώ η Εύη Χρήστου με τον Πορφύρα στην

Α2, όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η Αναστασία Σιρίνινα, αγωνίστηκε πέρυσι με τον Πανιώνιο

στην Α2,  είναι γεννημένη το 1995, έχει ύψος 1,83 και αγω-

νίζεται ως κεντρική.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Στα δύσκολα 

οι Ελληνικές Ομάδες

Στα δύσκολα έριξε τις τρεις ελληνικές

ομάδες (ΑΕΚ, Αρη και ΠΑΟΚ) η κλή-

ρωση της FIBA για τον καταρτισμό

των ομίλων της Α' φάσης στο Cham-

pions League της νέας σεζόν. Μιας

διοργάνωσης που κατά γενική ομολο-

γία έχει πλέον ανεβασμένο τον πήχη

του συναγωνισμού σε σχέση με την

περσινή, με βάση τις ομάδες που θα

συμμετάσχουν.

Η ΑΕΚ κληρώθηκε στον 3ο όμιλο, με

αντιπάλους τις Βενέτσια (Ιταλία),

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία),

Μπαϊρόιτ (Γερμανία), Μπάνβιτ (Τουρ-

κία), Στρασμπούργκ (Γαλλία) και δύο

ομάδες από τα προκριματικά. Ο Αρης

είναι στον 4ο όμιλο μαζί με Αβελίνο

(Ιταλία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Ζιε-

λόνα Γκόρα (Πολωνία), Οστάνδη

(Βέλγιο), Νίμπουρκ (Τσεχία) και δύο

ομάδες από τα προκριματικά. Ο ΠΑΟΚ

τοποθετήθηκε στον 2ο όμιλο μαζί με

Γκαζιαντέπ (Τουρκία), Σαλόν (Γαλλία),

Τενερίφη (Ισπανία), Νεπτούνας (Λι-

θουανία), Βέντσπιλς (Λετονία) και δύο

ομάδες από τα προκριματικά.

Από τη φάση των ομίλων προκρίνονται

οι ομάδες που θα τερματίσουν στις τέσ-

σερις πρώτες θέσεις. Ακολούθως, ξε-

κινά η διαδικασία των νοκ άουτ αγώνων,

με πρώτη τη φάση των «16».

SUPER LEAGUE

«Σύννεφα» 

στα τηλεοπτικά

Στα άκρα φαίνεται να οδηγούνται οι

σχέσεις της Super League με το συν-

δρομητικό κανάλι της «Νova», που

έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του

πρωταθλήματος της πρώτης κατηγο-

ρίας μέχρι το 2019, κάτι όμως που

μετά τις τελευταίες εξελίξεις γίνεται

αβέβαιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με

πληροφορίες, οι άνθρωποι του συν-

δρομητικού καναλιού είναι έντονα δυ-

σαρεστημένοι από την κωλυσιεργία

για μια σειρά ζητήματα που παραμέ-

νουν άλυτα. Ανάμεσα σ' αυτά είναι και

η απάντηση από πλευράς Λίγκας στην

πρόταση του καναλιού για μείωση

18% στο συμβόλαιο των δύο πλευ-

ρών. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τη

«Nova», ενόψει της κρίσης συνεδρία-

σης της Λίγκας (ΓΣ και ΔΣ), να κατα-

θέτει πρόταση για συναινετική λύση

της συνεργασίας αν η μείωση στα

χρήματα που έχουν να λαμβάνουν οι

ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά δεν γίνει

δεκτή. Εκτός των άλλων, «αγκάθι»

στις συζητήσεις των δύο πλευρών

αποτελεί και η πρόθεση του ΠΑΟΚ να

μην ενταχθεί στην κεντρική διαχεί-

ριση, όπως και το γεγονός ότι η πρό-

ταση από πλευράς καναλιού για

μείωση των ομάδων σε 14 από τη με-

θεπόμενη χρονιά παραμένει ουσια-

στικά «στον αέρα» από πλευράς

Λίγκας.

ΤΕΝΙΣ 

ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
Αποκλεισμός - έκπληξη για Μάρεϊ

Η έκπληξη του φετινού Γουίμπλεντον

έγινε τελικά στα προημιτελικά των

ανδρών, με τον κάτοχο του τίτλου και

Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη Αντι

Μάρεϊ να αποχαιρετά πρόωρα τη

διοργάνωση. Αιτία ο Αμερικανός Σαμ

Κέρεϊ, Νο 24 στην παγκόσμια κατά-

ταξη, ο οποίος τον νίκησε με 3-2 σετ

μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Μάλιστα ο Κέρεϊ προκρίνεται για

πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημι-

τελική φάση μεγάλου τουρνουά.. 

O πανελληνιονίκης Θάνος Καλάκος, 800 μ., 1.50.08 &
1500μ. 3.50.20

NIKOΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289
Καλύβια 12-7-2017
Αρ.Πρωτ.: 10152

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκη-
ρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟ-
ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΤΡΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ", προϋπολογισμού
73.984,24 € (συμπεριλαμβανομένου
του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ)
και αναλύεται σε: Αξία εργασιών με
Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση
: 59.664,71  €,  και δαπάνη Φ.Π.Α. :
14.319,53 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθε-
σης την πλεόν συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην Α1
τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχό-
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς  και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνι-
κού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχό-
μενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων των παραπάνω περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδιασμό
μεταξύ τους υπό τους όρους του
Ν.4412/2016 (κοινοπραξία στην ίδια κα-
τηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργολη-
πτική επιχείρηση θα συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο
από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων για την κάλυψη των διαφόρων κα-
τηγοριών των εργασιών του έργου και
υπό τους όρους του Ν.4412/2016. Κα-
τηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της με-
γαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και
άνω για έργα Οδοποιίας με τις προϋπο-
θέσεις του Ν.4412/2016 (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει
σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέ-
χει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για
την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι
η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στην
διακήρυξη και όλα τα στοιχεία και κάθε
έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη
μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  05 / 09
/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών)
στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής,
μπροστά σε επιτροπή που έχει συστή-
σει ο Δήμος Σαρωνικού στην οποία θα
καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προ-
σφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακή-
ρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτη-
σης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93),
καθώς και της κράτησης ύψους 0,10%
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέ-
ρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημο-
πρασία ορίζεται σε 1.193,29 € δηλ. 2%
επί του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,
γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται
από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με
το Ν. 4412/2016 και πρέπει να απευθύ-
νεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισό-
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνι-
ζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης
που αναφέρονται στο άρθρ.5 παρ.2 της
διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και
6) διατίθενται από τα γραφεία του
Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο
Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες
κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητη-
θούν, μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή είναι
αργία, την προηγούμενη εργάσιμη.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη-
γούνται το αργότερο εντός της επόμε-
νης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για τη
χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρ.2 παρ.2.3 της
διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της δη-
μοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Τμήμα: Μελετών  & Έργων
Λαύριο, 12.07.2017
Αρ. Πρωτ: 12457

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής Νομού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση
του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ-
ΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟ-
ΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με
προϋπολογισμό 537.333,33 €.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του
έργου.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαυρεωτικής
Φορέας για τον οποίο διενεργείται ο
διαγωνισμός: Δήμος Λαυρεωτικής.
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου:
EL 305.     CPV: 45236110-4
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό
284.220,00 €, β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
34.500,00 €, και  συνολικά 433.333,33
€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό-
βλεπτα και αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλά-
βουν μέχρι τις 31-07-2017, το έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς που θα συμ-
πληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,
από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Οδός Λ. Αθηνών Σουνίου
37, Κερατέα, Πληροφορίες Δ. Πανάγιος
τηλ.: 2299320225. Σε περίπτωση που
δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζό-
μενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του
προσώπου που θα το παραλάβει. 
Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν

συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.lavreotiki.gr, σε ηλεκτρονική
μορφή
Ο Ανοικτός Διαγωνισμός και η επιλογή
Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γρα-
φεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
με Διεύθυνση Οδός Λ. Αθηνών Σουνίου
37, Κερατέα, στις 03-08-2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχ-
θεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημε-
ρομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.lavreotiki.gr 
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΕ
9777.05.006) και τον ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017)
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ:
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας: Ελ-
ληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής 
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγο-
ρίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τά-
ξεις 1η και άνω ή αναβαθμισμένη Κ/ΞΙΑ
Α2 στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.                      
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι
εγκατεστημένοι σε:
i) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση (iii) της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε)
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 φορολογι-
κού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινο-
πραξία).
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλ-
λουν μαζί με την προσφορά τους εγ-
γύηση συμμετοχής ποσού που
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό
(2%) επί του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των
8.666,67 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον
30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής
αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυ-
ποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποι-
ήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Β 3698/16¬11-2016.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε έξι (06) ΜΗΝΕΣ από

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγ-
κριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.
Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προ-
σβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερό-
μενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η έν-
σταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέ-
ρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστα-
σης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127
του ν. 4412/2016 . 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και
τα λοιπά συμβατικά τεύχη του διαγωνι-
σμού καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ, και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτι-
κής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.lavreotiki.gr.
Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελλη-
νικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 σε δύο (2) οικονομικές
εφημερίδες, σε δύο (2) τοπικές ημερή-
σιες ή εβδομαδιαίες, καταχωρείται στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του
έργου.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνον-
ται στο Δήμο Λαυρεωτικής, καθημερινά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γρα-
φείο Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
Οδός Λ. Αθηνών Σουνίου 37, Κερατέα,
Πληροφορίες Δ. Πανάγιος τηλ.:
2299320225, e-mail: texnikh@lavrio.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΔΑ: ΨΑ54ΩΞΚ_ΕΡ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ. 08/2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΕ: 9781.050.30.01
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.462.228,62
Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Κ.Α: 30-7333.0051

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει
Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με προϋπολογισμό
1.462.228,62 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών :
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπο-
λογισμό 1.179.216,63 € χωρίς ΦΠΑ
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ
24%) 1.462.228,63 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς, από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-Παρασκευή
κατά τις ώρες 8:00-14:00) μέχρι και την
4η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 210.66.04.649 και FAX
επικοινωνίας: 210.66.12965, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Σοφία Οι-
κονόμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-

μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακας,
1ος Όροφ.), στα γραφεία Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, την 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,
ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλα-
βής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και
με το σύστημα υποβολής προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Δια-
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου. Στην
2η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατά τα λοιπά όπως ορίζε-
ται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 23.584,33 Ευρώ
(ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟ-
ΣΙΑ ΟΓΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία θα
ισχύει το λιγότερο για διάστημα 30
(ΤΡΙΑΝΤΑ) ημερών από την ημερομη-
νία λήξης του χρόνου ισχύος των
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες
από την ημερομηνία λήξεως υποβο-
λής των προσφορών, κατά το άρθρο
19 της Διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ 9781.05.030), για τα έτη 2017-
2018-2019 (20.000 Ευρώ για το 2017
και 730.500,00 Ευρώ για το 2018 και
712.500,00 ΕΥΡΩ για το 2019, υπό
Κ.Α 30-7333.0051).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προ-
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ",
προϋπολογισμού  € (συμπεριλαμβανο-
μένου του ποσού για αναθεώρηση και
ΦΠΑ) και αναλύεται σε : 344.088,70 
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλε-
πτα και αναθεώρηση: 277.490,89   €,
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 66.597,81€
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με
την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθε-
σης την πλεόν συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του
νόμου αυτού.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
Α2 τάξη και άνω, (ή Α2 τάξης για  Κοι-
νοπραξίες λόγω αναβάθμισης πτυχίου)
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμε-
νες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς  και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχό-
μενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο-

γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε-
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-
τούμενο από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων των παραπάνω περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδιασμό
μεταξύ τους υπό τους όρους του
Ν.4412/2016 (κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργο-
ληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο
από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου
και υπό τους όρους του Ν.4412/2016.
Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο-
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη
και άνω, (ή Α2 τάξης για  Κοινοπραξίες
λόγω αναβάθμισης πτυχίου) για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών με τις προ-
ϋποθέσεις του Ν.4412/2016 (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως
ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέ-
χει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά-
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η
Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στην
διακήρυξη και όλα τα στοιχεία και κάθε
έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη
μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22 / 08
/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα
Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά
σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος
Σαρωνικού στην οποία θα καταθέσουν οι
διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους
της Περιφέρειας και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-
93), καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγ-
κών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε 4 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε  5.549,82 € δηλ.
2% επί του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επι-
στολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατα-
τίθεται από τους διαγωνιζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και πρέ-
πει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑ-
ΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης τράπεζας ή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συν-
ταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που θα συμπληρωθεί από τους διαγω-
νιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη-
σης που αναφέρονται στο άρθρ.5
παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία
(2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται από τα γρα-
φεία του Δήμου που βρίσκονται στη
Λεωφ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής όλες τις εργάσιμες
ημέρες κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζητη-
θούν, μέχρι και την προηγούμενη του
διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή είναι
αργία, την προηγούμενη εργάσιμη.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη-
γούνται το αργότερο εντός της επόμε-
νης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της δη-
μοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ




