
21ο €

Η πλήρης διατύπωση, όπως την εκφώνησε για δεύ-

τερη φορά εντός 5ετίας η Βουλευτής και πρ. Υπουρ-

γός Ντόρα Μπακογιάννη, της «δυναστείας»

Μητσοτάκη, την πρώτη φορά το 2013 και τη δεύ-

τερη προ ολίγων ημερών, έχει ως εξής: «Είναι κότα
τρίλειρη και μακροπουπουλάτη, όπως λέμε εμείς
στην Κρήτη».
«Πιασάρικη» έκφραση, εντυπωσιακή είν’ αλήθεια,

μα τί σημαίνει; Την πρώτη φορά την «πέταξε» για

τους βουλευτές της Χ.Α., το ’13 και τώρα για τον

Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο: «Εγώ ήξερα
πάντα ότι ο Καμμένος είναι κότα τρίλειρη και μακρο-
πουπουλάτη», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μπήκα στο ίντερνετ να δω, τι σημαί-

νει ακριβώς η φράση, καθότι δεν τυ-

χαίνει να ‘μαι Κρητικός, μα μόνο

κριτικός, κρινόμενος! «714 αποτελέ-

σματα σε ο,32 δευτερόλεπτα» μου

έβγαλε το google! Ε, μην περιμένετε

να τα διάβασα όλα – αυτό έλειπε δα

– καμιά δεκαριά είδα και ήταν αντι-

γραφή με λίγο παραλλαγμένα λόγια.

Τί είπε ο Ντόρα, τί σημαίνουν; Ο κα-

θένας ό,τι καταλαβαίνει και ότι θέλει. Εγώ όμως,

έδωσα τόση βαρύτητα στα λόγια μιας ιδιαιτέρου βά-

ρους πολιτικού, και ήθελα μιαν ανάλογη ακριβή ερ-

μηνεία της παρομοίωσης. Και το ’ριξα στη μελέτη.

Βρήκα, λοιπόν, πως μεταφορικά η κόττα (όρνιθα),

θηλυκό του κόττος, χωρίς τους επιθετικούς ιδιωμα-

τικούς προσδιορισμούς,            Συνέχεια στη σελ. 2

«...ξίφος ἀκονῶν
“ὀξύτερον 
διαβολῆς”»

Σελ. 14
21ο €

του Κώστα 
Βενετσάνου

Aπολογισμός Δήμου Κρωπίας
――――――

Νέος υποψήφιος 

Δήμαρχος στο Κορωπί
Σελίδα 7

Αναταράξεις στο 
Δήμο Σαρωνικού

Σελίδα 6

Έρρωσθε 
και ευδαιμονείτε!!!

Σελίδα 9

Τρίλειροι και 

μακροπουπουλάτοι!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

σημαίνει «γυνή ευκόλως παραδιδομένη»,1 ευάλωτος

γυνή! – ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε το υποκοριστικό

«κοτούλα»!

Προφανώς και δεν ελέχθη υπ’ αυτή την έννοιαν. Πώς

θα μπορούσε εξάλλου να λεχθεί δις, από γυνή, έστω

του πολιτικού εκτοπίσματος της περί ἧς ο λόγος, για

άντρες ζόρικους και εν πολλοίς και με μουστάκια και

δη για τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου

Εθνικής Αμύνης, με κίνδυνο να το πάρουν είδηση οι

εξ ανατολών άσπονδοι σύμμαχοί μας και να θεωρή-

σουν ευάλωτους τους Έλληνες, αντάξιους ενός «ευ-

κόλως παραδιδομένου» Υπουργού! Άρα, υπό ποίαν

έννοιαν ελέχθη;

Δεν το ανηύρον εις τα λεξικά και αναδίφησα ωσαύ-

τως εις τας ιδικάς μου εμπειρικάς γνώσεις, κρίσεις

και αναλύσεις.

«Μα τι γλώσσα είν’ αυτή που χρησιμοποιείς», μου πα-

ρατήρησε η Διευθύντρια της εφημερίδας – η οποία ει-

ρήσθω εν παρόδω τυγχάνει να είναι θυγατέρα μου.

Δεν ξέρω τι με πιάνει καμιά φορά και γράφω μικτή

γλώσσα. Εγώ ήμουνα πάντα δημοτικιστής, ιδιαίτερα

τις περιόδους που σηματοδοτούσε η γλώσσα και ιδε-

ολογικό περιεχόμενο!

Όταν έλεγε λ.χ. ο Παπαδόπουλος2, επί χούντας, «Η
επίσημος γλώσσα του κράτους είναι η καθα-
ρεύουσα», εγώ αντέδρασα εντός της επιχείρησής

μου, δηλώνοντας στους συνεργάτες μου, «η επίσημη
(όχι «επίσημος») γλώσσα του “Σκαραβαίου”3 είναι η
δημοτική»!
Και μου πήρε πολύ χρόνο να «μεταφράσω» μιαν

απαντητική επιστολή μου προς την Τράπεζα που συ-

νεργαζόμουν, στη δημοτική. Ξέρετε, οι παλιότεροι,

εκείνο το: «Εις απάντησιν της ύπερθεν υμετέρας
σχετικής....» Αχ, , «θα πεθάααανω!»4.

Ξεφύγαμε όμως απ’ το θέμα μας. Ας ξαναγυρίσουμε

στις «κότες» μας! 

Απ’ τις εμπειρικές μου γνώσεις λοιπόν και τη σοφία

του περιγύρου μου, συνάγεται ότι «κότα» λαϊκιστί

σημαίνει δειλός, φοβισμένος, αυτοί που κάθονται

ήσυχοι, σαν τις κότες.

Τώρα, αν η κότα είναι και «τρίλειρη» και «μακροπου-

πουλάτη», δηλαδή φανταχτερή και φουσκωμένη από

φτερά και πούπουλα – όχι από κέρατα, νύχια και κο-

φτερά δόντια, που δίνουν την πραγματική δύναμη...

τί σημαίνει; Τα φτερά και τα πούπουλα, τα λειριά και

τα λιλιά είναι «το φαίνεσθαι»· τα δόντια,  το «είναι».

Η κότα λοιπόν της Ντόρας είναι ο θρασύδειλος, ο

τσάμπα μάγκας και άλλα παρεμφερή.

Ας σοβαρευτούμε!

Ειλικρινά εκπλήσσομαι όποτε παρακολουθώ Βουλή.

Αυτοί είναι οι «πατέρες του έθνους; Τί τρόποι συμ-

περιφοράς και σεβασμού είναι αυτοί προς ό,τι εκπρο-

σωπεί ο καθένας εκ των εκλεκτών του λαού, καλώς

ή κακώς; Είναι γνωστοί, αυτοί ιδιαίτερα που θυμίζουν

καφενείο του παλιού καιρoύ.

Όχι, δεν θα τους ονομάσω, όχι από φόβο μήπως με

μηνύσουν και με ενάγουν ζητώντας υπέρογκες «απο-

ζημιώσεις» για «ηθική βλάβη» κ.τ.τ. Ποιά «ηθική»;

Δεν θα τους ονομάσω γιατί είναι πασίγνωστοι. Δεν

θα τους ονομάσω γιατί είναι ανάξιοι του αξιώματος.

Διερωτώμαι μόνον πως τους ανέχονται οι πολλοί,

που έχουν τουλάχιστον μιαν αξιοπρέπεια, έναν αυτο-

σεβασμό και τους επιτρέπουν να εκθέτουν έτσι, μ’ αυ-

τούς τους τρόπους, το θεσμό του Κοινοβουλίου.

Δεν είναι μόνον οι εκφράσεις. Είναι το ύφος, οι μορ-

φασμοί... άκου «τσόκαρο»!

Θ’ αναφέρω μόνο τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης που φιλοδοξεί να κυβερνήσει κι αυτός,

αυτή τη χώρα. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκείνο το «είσαι ψεύτης», που σπεύδουν να το υιο-

θετήσουν αμέσως οι τυφλοί οπαδοί του, αυτοί που

προσδοκούν κάποια οφέλη, όχι για τη δύσμοιρη αυτή

χώρα, αλλά «για πάρτη τους». Από ιδιοτέλεια· μπας

και στάξει κάτι, λίγο ή πολύ και γι’ αυτούς από τα λά-

φυρα της εξουσίας! Το «είσαι ψεύτης» το απευθύνει

στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Όχι ότι δεν έχει πει

πολλά ψέματα, κι όχι μόνον ο Τσίπρας, αλλά και ο

ίδιος και το σύνολο σχεδόν όσων ασκούν, άσκησαν ή

θα ασκήσουν εξουσία. Εξ αλλου, quid nescit fallere,
nescit regnare5. Πώς το ακούει όμως στ’ αλήθεια ο πο-

λίτης; Όχι ο οπαδός!

Ξέρετε πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ του γενικού

«είσαι ψεύτης», από το ειδικό, «επί του συγκεκριμέ-
νου θέματος, (τη συγκεκριμένη στιγμή) είπατε ψέ-
ματα;». Στην πρώτη περίπτωση είσαι εκ φύσεως, εκ

συστήματος, καθ’ έξιν ψεύτης, στη δεύτερη περί-

πτωση, είπες ψέματα επί συγκεκριμένου θέματος, για

κάποιον λόγο. Και λέγεται ακόμη κόσμια με διπλωμα-

τικό τρόπο, αλλά δεν θέλουν κάτι τέτοιο· αντίθετα

επιδιώκουν αυτή τη συμπεριφορά για να φανούν

στους οπαδούς τους «δυναμικοί». Ο δυναμισμός, η

δύναμη δεν εκφράζεται μ’ αυτόν τον χουλιγκανικό

τρόπο. Άλλο δυναμισμός και άλλο βία. Βάρβαρη βία,

λεκτική, εν προκειμένω. 

Αλλά τι περιμένετε; Οργάνωσα ένα «σεμινάριο»  που

μιλούσαν τρεις ειδικοί καθηγητές Πανεπιστημίων – εκ

των οποίων ο ένας Πρύτανης και ο άλλος Ακαδημαϊ-

κός – στο οποίο προσκλήθηκαν και οι 300 και αντα-

ποκρίθηκε το 1,5%!  Τιμή τους. 

Ουδέν έτερον σχόλιο. Και σχολείο να πήγαιναν θα το

‘καναν σκασιαρχείο.

――――――――

1. Επίτομο Λεξικό Δημητράκου, Αντιλεξικό Βοστατζόγλου.

2. Γεωργ. Παπαδόπουλος: Ο πρώτος των πραξικοπηματιών της

χούντας 1967-74.

3. «Σκαραβαίος» Εκδοτικός οίκος ιδρυθείς το 1967, από τον οποίο

εκδίδεται και η ΕΒΔΟΜΗ.

4. Λάκης Λαζόπουλος: «10 μικροί Μήτσοι», Γνωστή τηλεοπτική

σειρά του ΑΝΤ1. Η παλιομοδίτικη αστή χήρα.

5. Λατιν. «Αυτός που δεν ξέρει να εξαπατά, δεν ξέρει και να κυ-

βερνά» (βασιλεύει). Μ. Ναπολέων: Παρατήρησή του στον «ΗΓΕ-

ΜΟΝΑ» του Μακιαβέλλι, εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. 7ο Σελ. 148.

Τρίλειροι και 

μακροπουπουλάτοι

“Υμηττός, ένα οικοσύστημα που
συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα

της ζωής μας” Σελ. 7

To χρονολογικό της γιορτής των Χρι-
στουγέννων
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Ερρωσθε και ευδαιμονείτε
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Fortinine: ένα διαδικτυακό παιχνίδι για

παιδιά! Σελ. 10

Δημοτικές εκλογές στο 3Β: Επισημάν-
σεις και σκέψεις Σελ. 11

Απολογισμός Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου 3Β Σελ. 12

“Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ” Σελ. 12

Προέλευση της συκιάς κατά την ελλη-
νική προϊστορία Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Εξορία από την ωραιοποίηση” Σελ. 15

Διαβάστε ακόμη
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Τ ο 2018 ήταν για μένα μια χρονιά σταθμός που
κλείνει γεμάτη εμπειρίες, γνώσεις, αναμνήσεις
και έντονα συναισθήματα.

Το 2019 ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος απαιτητικός
και γεμάτος προκλήσεις.  Αυτό όμως μου δίνει τη δύ-
ναμη να συνεχίσω τα ταξίδι μου με αποσκευές όσα
έζησα, έμαθα και δημιούργησα μέχρι σήμερα. Εξάλλου
η Δημιουργία είναι ο καλύτερος τρόπος να απολαμβά-
νεις τη ζωή.
Η ενασχόλησή μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως
υποψήφια σύμβουλος με  τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
στις δημοτικές εκλογές το 2019, μου δίνει την ευκαιρία
να είμαι δίπλα σε όλους όσους ζουν και εργάζονται στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην πόλη που
ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
Ο δρόμος που αναγνωρίζει την αξία που κρύβουμε όλοι
μέσα μας είναι  ο δρόμος της συνεργασίας και της συλ-
λογικής μας δημιουργίας. Πιστεύω στον δρόμο αυτό
και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να τον
διανύσουμε και να κάνουμε την πόλη μας, την πόλη που
όλοι μας ονειρευόμαστε.

Εύχομαι το 2018 να κλείσει για όλους με υγεία και το
2019 να φέρει  αγάπη, κατανόηση, δημιουργικότητα,
αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό!

Χρόνια Πολλά και Καλά

ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΤΕΛΗ - ΒΕLL
Γεννήθηκα  το 1966 στην Πάρο, όπου και ολοκλήρωσα τις

εγκύκλιες σπουδές μου.

Είμαι παντρεμένη με τον  Simon Bell,  μητέρα δύο παιδιών,

και κατοικούμε μόνιμα στο Δήμο 3Β.

Ξεκίνησα την εργασιακή μου καριέρα σε τουριστικές επι-

χειρήσεις, το 1988 μεταπήδησα στον κλάδο τoυ Μάρκε-

τινγκ και της Eπικοινωνίας με σημαντικούς σταθμούς το

Αρισταγόρειο Διαγνωστικό Κέντρο και τον Ομιλο Επιχει-

ρήσεων Κiriacoulis Μediterranean. 

Στη συνέχεια εργάστηκα στην αυτοκινητοβιομηχανία, ως

Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Digital & CRM στην

εταιρεία FCA Greece, θυγατρική του παγκόσμιου κολοσ-

σού Fiat Chrysler Automobiles. Παράλληλα με την εργασία

μου, φοίτησα στο τμήμα  Management  του Deree College

και ολοκλήρωσα μεταπτυχιακό (ΜΒΑ in Marketing) στο Πα-

νεπιστήμιο Leicester της Βρετανίας.

korinapateli3B              korinapateli3vita@gmail.com

Μεγάλη αισιοδοξία διακατέχει τον

συνδυασμό του υποψηφίου Περι-

φερειάρχη Αττικής «Νέα Αρχή για

την Αττική» για μια νικηφόρα μάχη

του στη διεκδίκηση της Περιφέ-

ρειας Αττικής.

«Έχουμε τη γνώση, την εμπειρία,

την αποδεδειγμένη αποτελεσμα-

τικότητα, την καλύτερη ομάδα

υποψηφίων και συνεργατών. Το

πιο αξιόπιστο κι εφαρμόσιμο πρό-

γραμμα» ανέφερε χαρακτηριστικά

και παρουσίασε τους πρώτους πε-

νήντα υποψηφίους συμβούλους

που θα το πλαισιώσουν.

Ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι οι

πολίτες όλων των Δήμων της Αττι-

κής αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά

προβλήματα εξαιτίας της ανικανό-

τητας της σημερινής Διοίκησης η

οποία, όπως επισήμανε, «απέτυχε

παταγωδώς σε όλους τους το-
μείς».
«Αποδείχτηκε ανεπαρκής στη δια-
χείριση όλων των κρίσιμων ζητη-
μάτων» σημείωσε και τόνισε ότι

«το κακό δεν ξεκίνησε για την Ατ-

τική το 2014. Αλλά πολύ πιο πίσω.
Απλά το διάστημα 2014-2018  πή-
γαμε από το κακό, στο χειρότερο»
επεσήμανε.

Σε αυτό το πλαίσιο και προσδιορί-

ζοντας τις προτεραιότητες του για

την “αναπτυξιακή επανεκκίνηση

της Αττικής”, τόνισε ότι στόχος

είναι η Περιφέρεια να συμβάλλει

στην οικονομική ανάπτυξη, στην

αντιμετώπιση της ανεργίας, στη

στήριξη της υγιούς επιχειρηματι-

κότητας και της μεσαίας τάξης,

στην προστασία και έμπρακτη αλ-

ληλεγγύη για τις πιο αδύναμες

κοινωνικές ομάδες. 

«Θα κάνουμε τα πάντα για την

ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές,

για να δώσουμε ευκαιρίες και προ-

οπτικές στους νέους ανθρώπους»,

σημείωσε και διαμήνυσε ότι:

«Ήρθε η ώρα της σύγκρουσης και
της ανατροπής, με όσα μας πάνε
πίσω, με όσα κάνουν δυσκολότερη
την καθημερινότητά μας. Ήρθε η
ώρα να κάνει η Αττική μια Νέα
Αρχή». 
Τόνισε, πως σε αυτή την εκλογική

μάχη, θα συγκρουστούν δύο δια-

φορετικές λογικές. «Απέναντι σε
εμάς που έχουμε να επιδείξουμε
έργο, τίθενται αυτοί που άσκησαν
Διοίκηση στην Περιφέρεια τα προ-
ηγούμενα 20 χρόνια, αλλά απέτυ-
χαν να δώσουν λύσεις στα μεγάλα
προβλήματα της Αττικής». 

«Οι υποψήφιοι μας θα είναι οι

πρεσβευτές μας σε όλη την Ατ-

τική. Με τη δική τους συστρά-

τευση, με τη δύναμη που μας

δίνουν από την πρώτη στιγμή οι

πολίτες της Αττικής, είμαι βέ-

βαιος ότι θα νικήσουμε». 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Βλάχου  Γεωργία, Οικιακά 

Κατσανδρή  Αικατερίνη, Ιατρός (Πα-

θολόγος) 

Κιούκης Δημήτριος, Επιχειρηματίας 

Γιαρένης  Δημήτριος, Ασφαλιστής 

Καρασαρλής  Αναστάσιος, Υπ. Τραπέζης 

Πέππας  Νικόλαος, Οικονομολόγος  –

Επιχειρηματίας, πρ, Νομαρχιακός Σύμ-

βουλος Αν. Αττικής 

Κουλουβράκη Ιωάννα, Δικηγόρος  

Στάμου  Νικόλαος, Επιχειρηματίας 

Καρατζας Γεώργιος, Πολ.  Μηχανικός 

Κατσίκης  Δημήτριος, πρ Αντινομάρ-

χης  Αν. Αττικής

Σύρμας Αγγελής, Αγρότης 

Τα πενήντα πρώτα ονόματα υπο-

ψηφίων,  για όλες για περιφερει-

ακές ενότητες, που παρουσιάσε ο

Γ. Πατούλης είναι η πρώτη λίστα

και θα ακολουθήσουν και άλλες.

Άλλωστε όπως μαθαίνουμε από τα

3Β ακούγονται και άλλα ονόματα

που θα συμπεριληφθούν στο ψη-

φοδέλτιο.

«Νέα Αρχή για την Αττική» με υποψήφιο

Περιφερειάρχη τον Γιώργο Πατούλη 
Tα πρώτα 50 ονόματα υποψηφίων συμβούλων

Ο Δημήτρης Κιούκης με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη. 
Ο Δημήτρης Κιούκης έχει διατελέσει επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο Βούλας και σήμερα είναι σύμβουλος στο Δήμο 3Β.
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Χριστούγεννα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Εθνικού Αρχαιολο-

γικού Μουσείου κατά τη διάρκεια των διακοπών των

Χριστουγέννων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να

απολαύσουν την ομορφιά της αρχαίας τέχνης μέσα

από δημιουργικές δραστηριότητες, αφηγήσεις και

κλασικές μελωδίες.

Eορταστική συναυλία Χριστουγέννων 

Στην ετήσια εορταστική συναυλία γνωστές μελωδίες του

Σούμπερτ, σονάτες και τραγούδια για μεσόφωνο και πιάνο,

θα γεμίσουν το μουσείο με συναίσθημα και νοσταλγική θαλ-

πωρή.

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00, Αίθουσα του Βωμού

Απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου για την είσοδο στο μουσείο

Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες  
Με αφορμή την περιοδική έκθεση του Μουσείου «Οι αμέ-
τρητες όψεις του Ωραίου», οι μικροί φίλοι θα συμμετέχουν

σε εκπαιδευτική δράση που ασχολείται με τα μυστικά της

ομορφιάς σε άλλες εποχές.  

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, 11:00-12:30, για παιδιά 6-8 ετών

Εκπαιδευτική δράση με εργαστήρι «Η ωραία Μυκηναία»
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-12:30, για παιδιά 9-

12 ετών

Εκπαιδευτική δράση με εργαστήρι «Η Τιμοκρίτη αναζητά
τα μυστικά της ομορφιάς» 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 2132144800

«Ένας πολύχρωμος υπερβατικός κόσμος»                        
Η υψηλή ποιότητα του σχεδίου που συναντούμε στην πλού-

σια συλλογή λευκών ληκύθων του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου και η υπέροχη και συνάμα λιτή πολυχρωμία τους,

μας αποκαλύπτει έναν κόσμο στον οποίο η τέχνη έδωσε

μια αέναη πνοή αθανασίας στις αέρινες ανθρώπινες παρου-

σίες που απεικονίζονται. 

«Δέκα Λευκαί Λήκυθοι του Μουσείου Αθηνών» 

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00 για ενήλικες (Συλλογή

Αγγείων)

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, ώρα 12:00 για ενήλικες (Συλλογή

Αγγείων)

Aπαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και δήλωση συμμετοχής

κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Μυθική ομορφιά»
Στην κεντρική αίθουσα του Βωμού η αφηγήτρια Νίκη Κά-

παρη και ο μουσικός Γιάννης Ψειμάδας θα παρουσιάσουν

μύθους για τη θεά Αφροδίτη, τον έρωτα και την ομορφιά,

θυμίζοντάς μας πόσο σημαντική ήταν η αναζήτηση του

Ωραίου στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων.

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, ώρα 12:00, για ενήλικες και παι-

διά από 8 ετών και άνω. Απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου

για την είσοδο στο μουσείο.

Η είσοδος για παιδιά κάτω των 18 ετών είναι ελεύθερη.

Και στο πωλητήριο του ΤΑΠ  

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44,

Αθήνα,  Τηλ: 213214 4800

Σε εορταστικό κλίμα ο Δήμος Παι-

ανίας διοργανώνει συναυλίες, εκ-

δηλώσεις και δράσεις αναψυχής

με σκοπό να προσφέρει ατμό-

σφαιρα μαγείας και χαράς σε

όλους τους κατοίκους των δύο

Δημοτικών Ενοτήτων, της Παι-

ανίας και των Γλυκών Νερών. 

Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρον-

ται δωρεάν.

Συναυλία στα Γλυκά Νερά

Το Σάββατο 22/12 και ώρα 20:00

στο Θέατρο των ιδιωτικών εκπαι-

δευτηρίων «Πλάτων» θα πραγμα-

τοποιηθεί Συναυλία της

Παραδοσιακής Χορωδίας Γλυκών

Νερών, υπό τη διεύθυνση του χο-

ράρχη κ. Κωνσταντίνου Παπαχρι-

στοδούλου.

«ΕΝ ΔΥΟ ΕΠΤΑ 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

Μουσική Χριστουγεννιάτικη Πα-

ράσταση για παιδιά «ΕΝ ΔΥΟ

ΕΠΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙ-

ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ». Πρόκειται για μια

υπέροχη μουσική θεατρική παρά-

σταση που ψυχαγωγικού και εκ-

παιδευτικού χαρακτήρα. Στην

Παιανία, στο Θέατρο της Συνιδιο-

κτησίας Παιανίας,  το Σάββατο

29/12 στις 6:30μμ.

«Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»

Παιδική Χριστουγεννιάτικη Παρά-

σταση «Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓ-

ΚΙΠΑΣ», από το Θέατρο

«ΘΥΜΕΛΗ». Ένα από τα αριστουρ-

γήματα της παιδικής λογοτεχνίας

σε θεατρική διασκευή Διονύση

Κούτση και σκηνοθεσία Έλλης Βο-

ζικιάδου. Στα Γλυκά Νερά, στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών,

την Παρασκευή 28/12 στις 6:30μμ.

3. Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Ανα-

ψυχής στις κεντρικές Πλατείες

Παιανίας και Γλυκών Νερών.

Διάρκεια: Από το Σάββατο 22/12

έως και την Πρωτοχρονιά.

Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Ανα-

ψυχής περιλαμβάνει υπέροχα παι-

χνίδια για παιδιά, σπιτάκι του Αη

Βασίλη και πολλές όμορφες εκ-

πλήξεις για όλους.

4. Εορταστικές Δράσεις Πλατείας.

Μικροί και μεγάλοι θα απολαύ-

σουν ένα υπέροχο θέατρο δρόμου

και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Χριστουγενιάτικες Εκδηλώσεις στο Δήμο Παιανίας

Εορταστικές εκδηλώσεις

στη Γλυφάδα

Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Γλυφά-

δας, που θα διαρκέσουν ένα τετραήμερο. Τα δρώμενα θα

εξελιχθούν στην πλατεία Εσπερίδων και στον Αγιο Τρύ-

φωνα. Στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα θα λειτουργεί το

Καρουζέλ, δωρεάν για όλα τα παιδιά, μέχρι και τη Δευτέρα

24.12, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8:30 το βράδυ.

Συνεχίζονται το Σάββατο 22/12 στο εμπορικό κέντρο και

την Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου μεταφέρονται στην Άνω Γλυ-

φάδα, στην περιοχή του Αγίου Τρύφωνα. Εκεί θα είναι το

χιονισμένο χωριό του Άη Βασίλη με baby land, mini πίστα

Survivor, face painting, χειροτεχνίες, ενώ από τις 12 το με-

σημέρι θα ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη

Σχολή Φωνητικής Studio Vocalis.

Στη 1 θα ξεκινήσουν τα χορευτικά στους δρόμους της Τερ-

ψιθέας, ενώ στις 4 το απόγευμα θα γίνει μεγάλη συναυλία

στον Άγιο Τρύφωνα με τους Kings και DJ set από τον Μι-

χάλη Τσαουσόπουλο! Ακολουθεί μουσική από το συγκρό-

τημα Apalaente (Spider Music).

Σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, το τρενάκι του Δήμου

θα κυκλοφορεί στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και

θα μεταφέρει δωρεάν τους επιβάτες του, ενώ οι Bloco

Swingueira θα δίνουν το ρυθμό με τύμπανα και καπνογόνα.

Άγιοι Βασίληδες, Ξωτικά και Καλικάντζαροι θα μοιράζουν

κόκκινα μπαλόνια και γλυκίσματα, ενώ οι άμαξες του Αη

Βασίλη θα πηγαίνουν βόλτα μικρά και μεγάλα παιδιά! 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

«Ο δικός της Πόλεμος»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει τη βασισμένη σε αληθινή ιστορία ταινία «Ο
Δικός της Πόλεμος» έως και την Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου

2018. Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.

Βασισμένη στη συναρπαστική ζωή της βετεράνου πολεμι-

κής ανταποκρίτριας των Sunday Times Μαρί Κόλβιν και με

τη σκηνοθετική υπογραφή του υποψήφιου για Όσκαρ σκη-

νοθέτη Μάθιου Χάινεμαν.

Την Κυριακή, 23/12, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προβο-

λές, λόγω προγραμματισμένης εκδήλωσης.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

Aπονομή επαίνων στο
Δήμο Σαρωνικού

O Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί στην εκδήλωση

Απονομής Επαίνων στους Επιτυχόντες Μαθητές -

εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-

2018, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, στις 6.30 μ.μ.

στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια.

Εκδρομή με την “Ευρυάλη” 

Μονοήμερη εκδρομή οργανώνει ο Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας” για να υποδεχθούν το νέο χρόνο με

το κόψιμο της βασιλόπιτας, το Σάββατο 12 Ιανουα-

ρίου στη Στενή Ευβοίας.

Αναχώριση απο την γωνία των οδών Παπάγου και

Ίριδος, στη Βούλα, στις 8 πμ. Στάση για καφέ στην

Χαλκίδα και γεύμα-γλέντι -κοπή βασιλόπιτας στην

ταβέρνα δίπλα στον καταρράκτη. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και η Μουσική Φιλαρμονική

του, προσκαλούν στην καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συ-

ναυλία, που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή, 23 Δεκεμ-

βρίου 2018 και ώρα 9 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου «Άρτεμις»!

Θα ακουστεί ένα ευρύ μουσικό ρεπερτόριο με έργα κλασι-

κών Συνθετών (Dvorak, Brahms, Bach κ.α.) καθώς και γνω-

στές, χριστουγεννιάτικες, jazz και pop μελωδίες!

Διευθύνει, ο Αρχιμουσικός Γάσπαρης Μαμμάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα Προσφοράς συσκευασμένων

Τροφίμων μακράς διαρκείας και Φαρμάκων, στο χώρο της Εκ-

δήλωσης, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και

του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκοπούλου!

Arty-Party με ομαδική έκθεση 

"Ζωγραφική Χωρίς Τέλος"

28-29 Δεκεμβρίου

Η Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών και Γραμμάτων γιορ-

τάζει τα 30 χρόνια δραστηριότητάς της και σας καλεί

σε ένα πάρτυ διαφορετικό από τα άλλα, με κρασί,

σνάκς, τούρτα, και μία ομαδική έκθεση με τίτλο “Ζω-
γραφική Χωρίς Τέλος”.

Συμμετέχουν:  Λουίζα Δελφή, Τόβε Μαργαρίτη, Δώρα

Τόμπρου, Έφη Πάρδου, Στέλλα Σεβαστοπούλου.

Εγκαίνια έκθεσης (και πάρτυ): 28 Δεκεμβρίου 7 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Δεκεμβρίου 12 – 7 μ.μ.

Διεύθυνση: Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών, Γούναρη

133, (στάση Ιθάκης) τηλ. 210-9647-834  fb- Art School

Glyfada, e-mail: info@artinglyfada.gr

Χριστουγεννιάτικη Έκθεση

Παιδικής Δημιουργίας 

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», προσκα-

λούν, στα Εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης Έκθεσης

Παιδικής Δημιουργίας, των παιδικών τμημάτων Ζωγρα-

φικής και Δημιουργικής Απασχόλησης του «Προγράμ-

ματος Αθλητισμός και Πολιτισμός για όλους» του

Δήμου, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 22 Δε-

κεμβρίου 2018, στις 6 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου (Γ. Παπαβασιλείου 34).

Τιμητικά, Έργα μικρών διαστάσεων, προσφέρει στην

Έκθεση και το τμήμα Ζωγραφικής Ενηλίκων!

Στην Εκδήλωση των Εγκαινίων, η Παιδική Χορωδία του

Δήμου και η Χορωδία Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, υπό την Δι-

εύθυνση του Αρχιμουσικού, Ανδρέα Πυλαρινού, τρα-

γουδούν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, κλασικούς

χριστουγεννιάτικους ύμνους και γνωστές χριστουγεν-

νιάτικες μελωδίες!

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς

διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης, για την στήριξη

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπού-

λου! Διάρκεια Έκθεσης: Σάββατο 22 -  28 Δεκεμβρίου

(εκτός επίσημων αργιών) και ώρες 10:00 π.μ. έως 1:00

μ.μ. 

ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ 

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 12.00

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥ-

ΡΩΝΙΟΣ» προσκαλούν τους πολίτες, την Κυριακή

23/12, ώρα 12.00, να στολίσουν όλοι μαζί, το Χρι-

στουγεννιάτικο Δέντρο, με τις Κάρτες «Ευχές» των

μαθητών, 4 έως 15 ετών, που συμμετείχαν στον Δια-

γωνισμό «Ζωγραφίζουμε τις Χριστουγεννιάτικες

Ευχές» και να απονείμουμε τα «Έπαθλα» για τους

Νικητές του Διαγωνισμού!
O Άγιος Βασίλης με το εντυπωσιακό, κόκκινο έλκηθρό

του, θα  ακούσει τις ευχές όλων των παιδιών.

Την παρέα του Άγιου Βασίλη συμπληρώνουν, η Νεράιδα

επάνω στα ξυλοπόδαρά της και το Ελαφάκι Ρούντολφ!

H μαγεία ζωντανεύει με θεαματικά ζογκλερικά κόλπα με

κορίνες, μπάλες, ακροβατικά, κινέζικα πιάτα κ.α. προσφέ-

ροντας ένα πλούσιο πολυθέαμα!

Χριστουγεννιάτικα 

Κοζανίτικα έθιμα... 

στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!

Οι Μωμόγεροι, στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO και άλλα

εορταστικά δρώμενα της Κοζάνης, δίνουν ξεχωριστό

χριστουγεννιάτικο τόνο στο Αεροδρόμιο της Αθήνας,

με μουσική, χορό και θεατρική διάθεση.

Πληροφορίες:

Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018 

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 - Περιοχή Ελεύ-

θερης Πρόσβασης, Ώρα: 12:00 – 16:00.

Παραμονή Χριστουγέννων – 24 Δεκεμβρίου

Μωμόγεροι: Χορευτές και μουσικοί -μεταμφιεσμένοι- δί-

νουν αυτοσχέδιες σατυρικές παραστάσεις. Κεντρικό πρό-

σωπο είναι η νύφη που ενσαρκώνει τη βλάστηση και τη

γονιμότητα της γης. Η σύγκρουση δύο ανδρών, ενός νέου

και ενός γέρου, για την κατάκτησή της, καταλήγει στη νίκη

του νεότερου, συμβολίζοντας την αντικατάσταση του πα-

λιού χρόνου από το νέο.

Χριστούγεννα – 25 Δεκεμβρίου

Κόλιαντα Μπάμπου, Κόλιαντα: Μελωδίες χάλκινων πνευστών

θα πλημμυρίσουν το Επίπεδο Αναχωρήσεων του αεροδρομίου

και ομάδα νεαρών με παραδοσιακές φορεσιές, θα τραγουδή-

σει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, Κόλιαντα Μπάμπου, Κό-

λιαντα, με το παραδοσιακό ξύλινο σφυρί, τσόκο. Παράλληλα,

ο Σύλλογος Κοζανιτών θα σύρει το χορό με σκοπούς της Κο-

ζάνης, προσκαλώντας και τους ταξιδιώτες!
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“Δεν θα μείνει ατιμώρητη η εγκληματική
ενέργεια απόρριψης νοσοκομειακών υλι-
κών στην περιοχή της Τραμπουριάς της
Δ.Κ. Καλυβίων”

Tην Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, ο δήμαρχος Σαρωνικού

Γ. Σοφρώνης, πληροφορήθηκε ότι νοσοκομειακά

υλικά αδειάστηκαν σε ιδιωτική έκταση στην περιοχή

της Τραμπουριάς της Δ.Κ. Καλυβίων.

Όπως μας ενημερώνει: «αμέσως έγινε καταγγελία

στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου ασκήθηκαν οι

κατά νόμο ενέργειες. Δεν γνωρίζω αν η πράξη αυτή

έγινε εν αγνοία ή όχι της Διοίκησης του νοσοκομείου.

Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν μπορεί κανένας να

χρησιμοποιεί το ομορφότερο μέρος της Αττικής για

να αδειάζει τα απόβλητά του και κυρίως να παίζει με

την υγεία των δημοτών μας με απώτερο σκοπό το

κέρδος.

Ευθύνες θα αναζητηθούν παντού. Απο τις αρμόδιες

υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Υπουργείων Πε-

ριβάλλοντος και Υγείας, μέχρι και τους οδηγούς των

φορτηγών που έπραξαν το αδιανόητο.

Καλώ όποιον γνωρίζει ή είδε κάτι σχετικό με την υπό-

θεση, να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές»,

καταλήγει η επιστολή του δημάρχου.

Πέταξαν ιατρικά απορρίμματα στα Καλύβια

H προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Σαρωνικού - 23η κατά σειράν - για τις

17.12.18 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρ-

τίας. Όλοι οι σύμβουλοι από τις  πτέρυγες της μειοψη-

φίας ήταν απόντες. Και είναι η δεύτερη φορά φορά, που

καταδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Το θέμα που έπρεπε να συζητήσει το Δ. συμβούλιο ήταν

η Λήψη  απόφασης  για  την  «Υπογραφή  Σύμβασης  Εκ-

χώρησης Απαιτήσεων  από  ανταποδοτικά  τέλη κατ

́εφαρμογή  του άρθρου  209  του  ν.  3463/2006 (όπως αν-

τικαταστάθηκε με το άρθρο 43 ν. 4257/2014)  για την εξα-

σφάλιση υλοποίησης της  Σύμβασης   (εφεξής   ΣΠΥ):

“Ενεργειακή   Αναβάθμιση   -Αυτοματοποίηση   Συστημά-

των Ηλεκτροφωτισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων  -  Εφαρ-

μογές  Smart  Cities,  με  Εξοικονόμηση Ενέργειας  στο

Δήμο  Σαρωνικού”  και  σύμβασης  Μεσεγγύησης  για  την

σύσταση    Ειδικού  Καταπιστευτικού    (Δεσμευμένου)

Λογαριασμού  (escrow    account)    κατάθεσης    του  εκ-

χωρούμενων   απαιτήσεων   από   ανταποδοτικά   τέλη.

Εξουσιοδότηση   του   Δημάρχου Σωφρόνη  Γεώργιου για

την  υπογραφή  των  σχετικών  Συμβάσεων  Ενεχυρίασης

Απαιτήσεων και Μεσεγγύησης». 

Ίσως το θέμα να τους έπεσε “βαρύ” και δεν παρευρέθηκαν

ή μπήκαν πρόωρα στην προεκλογική περίοδο, με τακτικές

που έχουμε δει πολλές φορές σε Δήμους και δη σε πε-

ριόδους εκλογών, όταν σύμβουλοι της πλειοψηφίας

έχουν μεταπηδήσει σε άλλους συνδυασμούς και “πριονί-

ζουν” την καρέκλα του παρόντος δημάρχου. Ένα τέτοιο

τρανταχτό παράδειγμα είχαμε ζήσει στο Δήμο 3Β, στην

προηγούμενη προεκλογική περίοδο, όταν οι μισοί σύμ-

βουλοι της πλειοψηφίας είχαν “περάσει” στην παράταξη

της μειοψηφίας και ο δήμος δεν μπορούσε να συνεδριά-

σει με αποτέλεσμα να “λυμνάζουν” καυτά θέματα του

Δήμου.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του δήμου Σαρωνικού, Μαρία Κόλ-

λια, με σειρά ετών εμπειρία, εξήγησε ότι στην συνε-

δρίαση αυτή έπρεπε να συζητηθεί το θέμα  των led

προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ενεχειρίασης των

τελών από το δήμαρχο, γιατί έχει περιθώριο ένα 15θή-

μερο από την αρχική σύμβαση. 

Τόνισε δε ότι: «Ωστόσο θέλω να τονίσω κάτι: η υποχρέ-
ωση, η μεγαλύτερη του δημοτικού συμβούλου είναι οι πα-
ραστάσεις στο δημοτικό συμβούλιο, γιατί μέσα από εδώ
λειτουργεί ο δήμος. Εφόσον η παρουσία μας δεν υπάρχει
στο Δ.Σ. ο Δήμος σταματάει η λειτουργεί. Όποιος το
κάνει αυτό έχει την ευθύνη των πράξεών του και την ευ-
θύνη σ’ αυτούς που θα απευθυνθεί να ζητήσει ψήφο γιατί
θεωρώ ότι είναι προεκλογικό και τίποτα άλλο».

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η συ-
στηματική απουσία-αποχή  των μελών της από τις συνε-
δριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου συνιστά θεσμικό
ατόπημα και στρέφεται ευθέως σε βάρος των κατοίκων
της πόλης μας. 
Στις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα του Δήμου, όπως ο Προ-
ϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και η προώθηση ση-
μαντικών έργων.

[...] Δεν θα ανεχθώ από κανέναν “να παίξει στα ζάρια”, το
μέλλον του Δήμου μας. Κι όποιος το κάνει, θα αναγκαστεί
να λογοδοτήσει στους πολίτες».

Και νέα αναβολή...

Η πρόεδρος λόγω του επείγοντος του θέματος, κά-

λεσε την επομένη ημέρα, Τρίτη 18/12/18 και ώρα

16.45 την 24η κατεπείγουσα συνεδρίαση  του Δημοτι-

κού Συβουλίου, η οποία και πάλι δεν πραγματοποι-

ήθηκε διότι δεν προσήλθαν οι σύμβουλοι.

Aννα Μπουζιάνη

Σε “πρόωρη” προεκλογική περίοδο μπήκε ο Δήμος Σαρωνικού
Μία κίνηση που μόνο το Δήμο μπορεί να βλάψει

“ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

“Υμηττός, 
ένα οικοσύστημα που 

συμβάλλει καθοριστικά
στην ποιότητα της ζωής μας”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ

προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα: “Υμηττός, ένα οι-
κοσύστημα που συμβάλλει καθοριστικά στην ποι-
ότητα της ζωής μας”.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Δρ. Αλεξάνδρα Μαρή, Αρχαιολόγος της Εφορείας

Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας: “Σπήλαια αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος στο Νότιο Υμηττό”,
Απόστολος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.:

“Μια συνοπτική Γεωπεριβαλλοντική προσέγγιση του
Υμηττού”
Νάσος Αναγνωστόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Πε-

ριβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: «Η συμμετοχή

του ορεινού όγκου του Υμηττού στην κλιματική αλ-

λαγή».

Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019, ώρα 7μ.μ.

Θέατρο Δημοτικού Σχολείου Βάρης

(οδός Αττιδος 7 Bάρη)

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Επικοινωνία: syllogos.archedemus@gmail.com

6944826717 - 6973 699783
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Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 , ο δημόσιος

απολογισμός δημοτικών πεπραγμένων για το 2017 και τα σημαν-

τικότερα έργα  και πολιτικές του 2018. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Γιαννάκος κήρυξε την έναρξη της ει-

δικής συνεδρίασης και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια 4

εργαζομένων του Δήμου Κρωπίας και του ΝΠΔΔ Σφηττός την περίοδο

2017 -2018! 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης κατέθεσε μια αξιολό-

γηση του πολιτικού και αυτοδιοικητικού  περιβάλλοντος εντός του

οποίου εργάστηκε η δημοτική αρχή, αναφέρθηκε σε ορισμένα βασικά

έργα υποδομής και πολιτικές που αναπτύχθηκαν το 2017και το 2018

και προέβη στην θετική πολιτική αξιολόγηση του δημοτικού του έργου

και των πολιτικών που αναπτύχθηκαν. Ο απολογισμός της δημοτικής

αρχής συνεχίστηκε με εισηγήσεις και σύντομες  τοποθετήσεις των  αν-

τιδημάρχων, Ανδρέα Ντούνη, Θοδωρή Γρίβα, των προέδρων των

σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας  Εκπαί-

δευσης, Δήμητρας Μιχαιρίνας και Παναγώτη Πολίτη, του Αντώνη

Κορωνιά προέδρου του Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός και του δημοτικού συμ-

βούλου της πλειοψηφίας Κώστα Κιούση για τα ζητήματα ηλεκτρο-

φωτισμού. 

Η συνεδρίαση έκλεισε με την τοποθέτηση της επικεφαλής της μείζονος

αντιπολίτευσης, Αθηνάς Κιούση που καταψήφισε τον απολογισμό

ασκώντας κριτική στα κυριότερα ζητήματα δημοτικής πολιτικής και

υλοποίησης αποφάσεων. 

Σημειώνουμε εδώ ότι όπως ανακοίνωσε η Αθηνά Κιούση, δεν θα

είναι υποψήφια στις προσεχείς εκλογές.

“Να κρατηθεί αυτή η ενότητα”

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Δ.Σ Νίκος Γιαν-

νάκος σε σύντομη παρέμβασή του επικεντρώθηκε στον υψηλό αριθμό

των ομοφωνιών στις αποφάσεις του Δ.Σ και στο δημοτικό συντονισμό

των επικεφαλής όλων των παρατάξεων για το ζήτημα του αγώνα εναν-

τίον της χωροθέτησης των λατομείων του Κορωπίου ως ΟΕΔΑ με

ΧΥΤΥ από τις αυταρχικές αποφάσεις της πλειοψηφίας της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής. Οι δύο
ομόφωνες αποφάσεις του 2017 (Αρ.απόφασης 195 & 256) ήταν κρίσιμες
και σημαντικές για πορεία του αγώνα μας –πολύτιμα όπλα στα επιχει-
ρήματά του Δήμου, υποστήριξε. Ο Ν. Γιαννάκος προέτρεψε να συνεχι-

στεί αυτή η συνεργασία Δημοτικής ενότητας προς όφελος των

συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών του στο επόμενο διάστημα

και στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές επισημαίνοντας ότι πρέπει

να μείνει αυτό το ζήτημα μακριά από μικροπολιτικές λογικές.

Δυσλειτουργίες και εμπόδια λόγω μνημονίων

Ο δήμαρχος Δ.  Κιούσης αναφέρθηκε στο σύνθετο και ιδιαιτέρως

αρνητικό πολιτικό και αυτοδιοικητικό περιβάλλον που διαμορφώ-

θηκε τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη θητεία που διανύει. Ανέ-

λυσε βασικά ζητήματα δυσλειτουργιών και εμποδίων στα επίπεδα

λειτουργίας-συναρμοδιότητας μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και του κράτους καθώς και στις αλλαγές με το νέο

Νόμο “Κλεισθένη”. Στη συνέχεια ενημέρωσε για την γενική εξέλιξη

των δημοτικών οικονομικών. Πολύ διαφωτιστικοί και πάλι οι πίνα-

κες της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς το

Δήμο Κρωπίας από το 2009 έως το 2017. 

Ο Δήμος - όπως ανέφερε - κατόρθωσε την πρώτη θητεία της δημοτικής

αρχής να μην κινδυνέψει και βρεθεί ποτέ σε θέση υπερχρεωμένου

Δήμου βάσει των σκληρών μνημονιακών μέτρων Γενικής Κυβέρ-

νησης που είχαν «περάσει» μέσω Καλλικράτη και Μνημονιακών

Νόμων στους Ο.Τ.Α. 

Για άλλη μια φορά αναφέρθηκε στο βασικό πρόβλημα της δραματικής

υποστελέχωσης και της έλλειψης μόνιμου προσωπικού σε όλες σχε-

δόν τις θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Κρωπίας έλαβε σχετική απόφαση το Καλοκαίρι του 2017 και

απέδωσε προσωρινές θέσεις το 2018 σε 20 σχεδόν υπαλλήλους (Δ.Ε

και ΥΕ)από τους 50 που είχαν εγκριθεί και είχαν υποβληθεί αιτήσεις.

Ακόμα περιμένει την οριστική λίστα προσλήψεων και την οριστική

απόφαση των υπαλλήλων που δεν εμφανίστηκαν.Για δε την από-

φαση πρόσληψης Δικηγόρου που πάρθηκε το 2016 απέδωσε οριστική

πρόσληψη μετά από δύο χρόνια τον Νοέμβριο του 2018!

«Η προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση των βασικών έργων υπο-
δομής και αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου και ειδικά όσες εντάχθη-
καν-εντάσσονται στα σχέδια πόλης και μετά ο προγραμματισμός και
η εκτέλεση άλλων κοινοχρήστων έργων. Για να μην έχουμε τα γνω-
στά φαινόμενα, ράβε-ξήλωνε», επεσήμανε ο δήμαρχος όσον αφορά

το μεγάλο έργο της αποχέτευσης τονίζοντας επίσης ότι το έργο συνε-

χίζεται σε άλλα σημεία στα διοικητικά όρια άλλων δήμων. Ειδικό-

τερα,  στο ΚΕΛ Αεροδρομίου- βιολογικός καθαρισμός παραδόθηκε

και το τελευταίο τμήμα του χώρου από την αρχαιολογική υπηρεσία

της Αν.Αττικής πριν λίγες ημέρες ενώ έχουν κατασκευαστεί οι δεξα-

μενές της εγκατάστασης. Το λεγόμενο σημείο της σύνθετης μεθό-

δου pipe jacking (μικρή υπόγεια σήραγγα κάτω από την Αττική Οδό)

έχει κατασκευαστεί  και συνδεθεί τόσο από Λεωφ. Παιανίας Κορωπίου

όσο και από την οδό του Προαστιακού. Αυτές τις ημέρες τελειώνουν

οι τελικές εργασίες και στα δύο φρεάτια των εγκαταστάσεων. Σύμ-

φωνα με επίσημες ενημερώσεις του Δήμου Κρωπίας τον Οκτώβριο

του 2018 οι αγωγοί, συλλεκτήριοι-προσαγωγής  και διάθεσης  είχαν

ποσοστά υλοποίησης 98% και 88% αντίστοιχα (το έργο ολοκληρώ-

νεται στο 100% με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στην σήραγγα

και στο σημείο του υποθαλάσσιου αγωγού). 

Θα ακολουθήσουν οι τοπικές συνδέσεις των οικιών με το κεντρικό

εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων Κορωπίου που ως μελέτη είναι

έτοιμη και δημοπρατείται. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θα

υπάρχει μεγάλη επιδότηση του Δήμου που θα μειώσει τις δαπάνες

συμμετοχής του κόστους κατασκευής της σύνδεσης των κατανα-

λωτών-δημοτών.

Για την αποχέτευση ακαθάρτων στο Κίτσι που πλέον εντάχθηκε το

δίκτυό της και επίσημα από την ΕΥΔΑΠ  στο ΚΕΛ Ψυττάλειας εκτι-

μάται ότι μετά τις θετικές εξελίξεις στις γεωλογικές μελέτες που εγ-

κρίθηκαν από αρμόδιο φορέα, «ανοίγει» ο δρόμος για τον

προγραμματισμό των έργων του εσωτερικού αποχετευτικού δι-

κτύου. 

Για την αποχέτευση παραλιακού μετώπου Δήμου Κρωπίας, Αγίου

Δημητρίου-Αγίας Μαρίνας : Ο Δήμος μας δεν έμεινε παθητικός

το 2017 από τις συνεχείς υπαναχωρήσεις πιέσεις και αλλαγές στά-

σεων από τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Σαρωνικού. Εξέ-

τασε τις δυνατότητες επίλυσης μέσω της σύνδεσης του παραλιακού

μετώπου και οικισμών στην  Αποχέτευση Ακαθάρτων Κορωπίου και

ΚΕΛ Αεροδρομίου/Κορωπίου-Παιανίας (με κατασκευή τριών αντ-

λιοστασίων) που αρχικά δεν δέχτηκε η ΕΥΔΑΠ.Όμως το 2018 είχαμε

αλλαγή των δεδομένων αφού η όποια λύση στο θέμα από το Δήμο

Κρωπίας δεν μπορούσε από μόνη της να γίνει αποδεκτή αφού

έπρεπε να υπάρξει συνολική επίλυση για όλο το παραλιακό μέτωπο

Σαρωνικού-Κορωπίου. Η δημοτική αρχή  είχε αυτή την προσέγ-

γιση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα τόσο του Ευβοϊκού όσο και

του Σαρωνικού Κόλπου. 

Η αρχική θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔΑΠ και προτροπή επισημο-

ποιήθηκε με τις ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

Κορωπίου και Σαρωνικού με την παραπάνω λύση με κατάλληλες

όμως προϋποθέσεις που έθεσαν οι Δήμοι : επιμήκυνση του υποθα-

λάσσιου αγωγού στα 2 χλμ για λόγους ασφαλείας με παράλληλη κα-

τασκευή μικροβιολογικής μονάδας για την κατάλληλη παραγωγή

υδάτων για γεωργική χρήση και κατ΄επέκταση μείωση των εκροών

στους αγωγούς διάθεσης.

Τα δύο αυτά έργα θεωρούνται σημαντικά για την διασφάλιση καθαρών

θαλασσών στον Σαρωνικό και τον Ευβοϊκό Κόλπο,  εκπληρώνουν τους

στόχους, της εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, της προστασίας του

υδροφόρου ορίζοντα που έχει υπεραντληθεί και απεμπλουτιστεί με

αποτέλεσμα να έχει γίνει υφάλμυρος. 

Για τα απορρίμματα

Τα ζητήματα Περιβάλλοντος και των Απορριμμάτων κατέλαβαν

κεντρική θέση στον απολογισμό επικαιροποιημένα από τον αγώνα

του Δήμου για την μη χωροθέτηση υπερτοπικών εγκαταστάσεων

διαχείρισης, επεξεργασία και κυρίως διάθεσης υπολειμμάτων για

ταφή στα Λατομεία Κυριακού-Τριάς Κορωπίου. Η περιφερειάρχης

και η πλειοψηφία της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ χωρίς συναίνεση και ομοφωνία

των εκπροσώπων του Α΄βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο όργανο,

της Αν. και Δυτ. Αττικής, αποφάσισε να προχωρήσει σε μεθοδεύσεις,

ως κατάλληλους χώρους αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων απορριμ-

μάτων με ΧΥΤΥ σχεδόν της μισής Αθήνας και όλης της Αν. Αττικής

χρησιμοποιώντας τον λανθασμένο νόμο του  2003 που είχε ως «εφε-

δρικό» όπλο  στον νέο  ΠΕΣΔΑ από το 2016. Ομόφωνα όλες οι δη-

μοτικές παρατάξεις αντιτάχθηκαν με νομικές και πολιτικές

ενέργειες για να  ματαιώσουν κάθε σκέψη και πράξη της ηγεσίας

της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ. 

Νέα δημοτική Κίνηση, γεννιέται στο Κορωπί, που θα

διεκδικήσει τη νέα Δημοτική Αρχή στις προσεχείς

εκλογές.  Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης

με επικεφαλής την Αθηνά Κιούση, προφανώς αλλά-

ζει, αφού η Αθηνά Κιούση με επιστολή της δηλώνει

ότι δεν θα είναι υποψήφια στις προσεχείς εκλογές.

Ο Διονύσης Κερασιώτης, με ανοιχτή επιστολή δηλώ-

νει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις προσεχείς

εκλογές και καλεί τους δημότες «Ενωμένοι, με
όραμα, με φρέσκες ιδέες και
σχέδιο» να αλλάξουν το Κο-

ρωπί.

Γράφει μεταξύ άλλων στην επι-

στολή του: 

«Τον Μάιο του 2019 έχουμε Δη-

μοτικές εκλογές. Εκλογές κρίσι-

μες για το μέλλον του τόπου μας.

Δυστυχώς τo Κορωπί την τελευ-

ταία οκταετία, βρίσκεται σε παρατεταμένη στασιμότητα:

Η αποχέτευση ακαθάρτων καρκινοβατεί.

Κινδυνεύουμε να γίνουμε η χωματερή της Αθήνας με

Χ.Υ.Τ.Υ. δίπλα στα σπίτια μας.

Το εμπορικό μας κέντρο έχει καθημερινό κυκλοφοριακό

πρόβλημα και έλλειψη καθαριότητας.

Τα νέα σχέδια πόλης σε Αγία Μαρίνα, Κίτσι, Καρελλά και

Κορωπί έχουν καθυστερήσει τραγικά. 

Οι δημοτικοί φόροι και τέλη είναι αδικαιολόγητα υψηλοί.

Το παραλιακό μας μέτωπο αντί να είναι το στολίδι του Κο-

ρωπίου παραμένει σε εγκατάλειψη.

Απουσιάζει ο σχεδιασμός για την προσέλκυση παραγωγι-

κών επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας.

Η διοίκηση του Δήμου χαρακτηρίζεται από την ανακύκλωση

στενής ομάδας των ίδιων προσώπων ακόμα και αμφιβόλου

διαδρομής, που έχουν κάνει την ενασχόληση με τα κοινά

επάγγελμα για 20 και πλέον έτη.

Ο Δήμος μας στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου

αιώνα δεν μπορεί να κυβερνάται με βάση παρωχημένα

πρότυπα διοίκησης. Βασική αιτία της οκταετούς στασιμό-

τητας, ήταν το γεγονός ότι έλειψε ο διάλογος και επιβλή-

θηκε ο μονόλογος, η ενός ανδρός αρχή και η έλλειψη

συνεργασίας. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν… χθες.

Εμείς το πήραμε απόφαση και προχωράμε για να αλλά-

ξουμε το Κορωπί.

[...] Καλούμε όλους τους Δημότες, τις Νέες και τους Νέους

να έρθουν μαζί μας, να επιταχύνουμε το σταματημένο

όχημα του Δήμου μας, όλοι μαζί για το καλό όλων μας.

Να δουλέψουμε, όλοι μαζί, για να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ το

Κορωπί».

email επικοινωνίας: dkerasiot@gmail.com

Νέος υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Κρωπίας

Ο δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Κερασιώτης

Επισημαίνοντας τα βασικότερα έργα από τον απολογισμό του Δήμου Κρωπίας
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Από όσα μέχρι τούδε είναι γνωστά ,φαίνεται ότι οι πρώτες

χριστιανικές Εκκλησίες την ημέρα  της 25ης   Δεκεμβρίου

καθόλου  δεν την γιόρταζαν  και μάλιστα   σαν ημέρα της

γέννησης του Χριστού . 

Και βέβαια αφού  κάτι τέτοιο   μέχρι τότε  δεν είχε ποτέ

προσδιοριστεί ή και  ειπωθεί από τους  Πατέρες  της Εκκλη-

σίας.

Προς επίρρωση μάλιστα έστω ο  λόγος  του  διαπρεπούς

και παλαιότερων χρόνων καθηγητή της θεολογίας Π. Μπρα-

τσιώτη,  ο οποίος  είχε αποφανθεί, ότι «η ημέρα καθ΄ήν
εορτάζεται σήμερον υπό του χριστιανικού κόσμου η γέννη-
σις του Χριστού, δεν φαίνεται στηριζομένη επί παλαιότητος
τής παραδόσεως, αλλά είναι μάλλον συμβατική εισαχθείσα
εις την Εκκλησίαν μετά τα μέσα του 4ου  αιώνος». 

Και από  ό,τι είναι γραμμένο,  η 25η Δεκεμβρίου  σαν γιορτή

της γέννησης του Χριστού φαίνεται να καθιερώθηκε  για

πρώτη φορά στη Ρώμη  στα μέσα του 4ου αιώνα,   και από

εκεί να  γενικεύτηκε στη  δυτική Ευρώπη.  Σε συνέχεια  ήρθε

στην Καισάρεια της Καππαδοκίας σαν  ημέρα  της Γέννησης

από τον Μέγα Βασίλειο (330-378),  και από τον Γρηγόριο

τον Θεολόγο στην Κωνσταντινούπολη και  στα Ιεροσόλυμα

(431).

Από τη μια μεριά λοιπόν  αυτή, οι πρώτες χριστιανικές κοι-

νότητες δεν μας είχαν ποτέ αναφερθεί για ημέρα και γιορτή

της Γέννησης και ακόμη της 25ης Δεκεμβρίου. 

Η  25η  Δεκεμβρίου βέβαια  από Εθνικούς ή και ειδωλολα-

τρικούς λαούς ήταν από παλιότερα λατρευτικά γιορτάσιμη

ημέρα για  λόγους  όμως αστρονομικούς. 

Και πιο συγκεκριμένα ήταν παρατηρημένο,  ότι την  22α Δε-

κεμβρίου  ο ήλιος  αλλάζει φορά στην φωτεινή πορεία του

από το νότιο ημισφαίριο και μετά από μια εξάμηνη εκεί  πα-

ραμονή,  αρχίζει να στρέφεται προς το βόρειο  με συνέπεια

η ημέρα, που μέχρι τότε σε ηλιοφάνεια μίκραινε, τώρα  έρ-

χεται και  μεγαλώνει.   

Για τον λόγο τούτο  η 22α Δεκεμβρίου καλείται και ημέρα

“χειμερινής τροπής” και σηματοδοτούσε  ως ημέρα δέους

και θαυμασμού την αρχή του χειμώνα, εξ ού και γιορταζό-

ταν.  

Στο χρονολογικό παιχνίδι αυτού του αστρονομικού προσ-

διορισμού, μπαίνουν και τα “ημερολόγια’’ του Νουμά, το Ιου-

λιανό και το Γρηγοριανό,  που με μεταρρυθμίσεις  το καθένα

προσπαθεί να εξαλείψει  τα  υπολογιστικά λάθη τού προ-

ηγούμενου, που είχαν  σαν συνέπεια, να χάνονται κάποιες

ημέρες από κάθε έτος κατά την πορεία των χρόνων.

Και για να γίνω πιο σαφής,  στο Ιουλιανό ημερολόγιο το

οποίο ειρήσθω εν παρόδω σε υπολογιστικό σχεδιασμό ήταν

έργο του Έλληνα Σωσιγένη, είχε  θεωρηθεί  ως ημέρα “τρο-

πής” προς  την έναρξη τού χειμώνα, η 25η Δεκεμβρίου. 

Όταν όμως το 325  έγινε  η Σύνοδος της Νικαίας,  ως ημέρα

χειμερινής τροπής εκείνου του έτους βρέθηκε να καταγρά-

φεται μια μετακίνηση στην 22α  Δεκεμβρίου. 

Και δεδομένης αυτής της ημερολογιακής μετακίνησης,

τότε υπολογίστηκε ότι με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο

κάθε  128 χρόνια θα χάνεται  και μια ημέρα.

Έτσι το 1582   με το χάσιμο των ημερών, η χειμερινή τροπή

έφτασε  να καταγράφεται την 12η  Δεκεμβρίου,  πράγμα

που κατέδειξε  και την ατέλεια του Ιουλιανού  ημερολογίου.

Τότε ο Πάπας Γρηγόριος 13ος, για να διορθώσει την παρέκ-

κλιση από το προκύπτον λάθος, εισήγαγε το  έκτοτε ονο-

μαζόμενο  “Γρηγοριανό” ημερολόγιο  με το οποίο η δυνατή

απώλεια της μιάς ημέρας “μακραίνει και καταγράφεται  στα

κάθε 3000 χρόνια”. 

Τώρα οι ειδικοί “ημερολογιολόγοι” λένε ότι αυτό επιτεύχ-

θηκε όταν η υπολογιστική του βάση της μέτρησης έφερε

την αρχή της προς τα εμπρός  και μάλιστα στο 44. μ.Χ., που

εγώ, ως απλός και ‘’αδαής αντιγραφέας’’, όπως μου κατα-

λογίζουν κάποιες καλοσυνάτες γλώσσες,  δεν πολυκατά-

λαβα.  

Το συμπέρασμα είναι πως με όλο αυτό το κομφούζιο, η μεν

χειμερινή τροπή σήμερα θεωρείται πως γίνεται την 22α  Δε-

κεμβρίου, ενώ η γιορτή της Γέννησης την 25η του ίδιου

μήνα.

Θρησκευτικά  σκόπιμοι αλλά και άλλοι λόγοι  εικάζεται να

συντρέχουν για την καθιέρωση της 25ης Δεκεμβρίου, σε λα-

τρευτική ταύτιση με  τη 22α Δεκεμβρίου, αφού όπως ήδη

ειπώθηκε  οι  λαϊκές παραδόσεις δεν ξεριζώνονται εύκολα

όσο και αν εύλογα το επιχειρούν να τις καταθάψουν οι νε-

όφερτες λατρευτικές συνήθειες.  

Για την αρχαία  Ρώμη  λοιπόν η 25η Δεκεμβρίου  συνέβαινε

να είναι  η κεντρική γιορτή της γέννησης του αήττητου

Ηλίου ή άλλως  Dies Natalis Invicti.  

Και πιο συγκεκριμένα  όταν το 275 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Αυ-

ρηλιανός  ιστορικά είχε καθιερώσει το γενικό χρώμα της  ως

ειδωλολατρικής  γιορτής. 

Εξ άλλου αυτήν ακριβώς την  ημέρα, ως προκύπτει και οι

αρχαίοι  Έλληνες  γιόρταζαν  τα Κρόνια προς τιμήν του

Κρόνου,  αλλά και τα Διονύσια αλλά και τα ‘’θεοφάνεια’’

προς τιμήν του ηλιακού θεού Φοίβου Απόλλωνα. 

Στην Περσία πάλι σαν  ημέρα της γέννησης το θεού  του

ήλιου  βασιλιά  Μίθρα γιορταζόταν η 25η Δεκεμβρίου. 

Για τον Μίθρα, τον θεό που λατρευτικά είχε εισβάλει  και σε

ολόκληρη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία,  μαθαίνομε πως είχε

καταφέρει να εκτοπίσει όλους τους υπόλοιπους θεούς, ενώ

στους Έλληνες  κατά μοναδική  εξαίρεση έγινε αποδεκτός

όχι ως Μίθρα αλλά ως θεός ήλιος που ενσωματώθηκε στο

ολυμπιακό πάνθεον και ταυτίστηκε ως ισότιμος με τον

Απόλλωνα.   

Στη σχετική αρθρογραφική μελέτη του ο Δ. Σινόπουλος, εκτός

από τις ειδωλολατρικές  γιορτές της Ρώμης με τον αυτοκρά-

τορα Αυρηλιανό, κάνει αναφορά και στις γιορτές της Αγγλίας,

“ως νύχτα της μάνας” (Μαντρανέχτ- 25 Δεκ.) αλλά και στης

Νορβηγίας  με τον θεό  Οντίν. (25 Δεκ. -  6 Ιαν.). 

Όταν η  χριστιανική Εκκλησία τον 5ο-6ο αιώνα άρχισε κατά

κάποιο τρόπο να επιβάλλει την 25η Δεκεμβρίου σαν επετει-

ακή γιορτή της γέννησης τού Χριστού, σκόνταφτε επάνω

στα λατρευτικά έθιμα των αρχαίων γιορτών και δεν μπό-

ρεσε να εκριζώσει  τις παραδοσιακές όσες συνήθειες.

Άρχισε τότε το Βυζάντιο με αυστηρότητα και  με συνοδι-

κούς κανόνες να προβαίνει σε  απαγορεύσεις,  αλλά και ο

Πάπας Ζαχαρίας το  729 μ.Χ.  με παρόμοιες κινήσεις να κα-

ταδικάζει τις παγανιστικές λατρείες  αυτής της ημέρας. 

Τελικά και αφού  δεν ήταν δυνατόν να ξεριζωθούν μια για

πάντα τα αρχαία αυτά έθιμα  από  τους λαούς που είχαν ήδη

εκχριστιανιστεί, προχώρησε σε ένα κάποιο ανεκτικά γιορ-

ταστικό  συμβιβασμό που αποσκοπούσε στην δια του χρό-

νου εξασθένιση, αλλά και ενσωμάτωση των αρχαίων

παραδόσεων.

Ίσως σε αυτή την ταύτιση  να συνέβαλλαν και οι ίδιοι χρι-

στιανοί,  όταν φρόντιζαν και επέλεγαν σκόπιμα να γιορτά-

ζουν τα Χριστούγεννα   και να βγαίνουν  στα φανερά από

τις κατακόμβες  τους, τις ημέρες εκείνες που οι Ρωμαίοι χα-

λαρωμένοι σε επιτήρηση προσκυνούσαν  λατρευτικά δημό-

σια τους παγανιστικούς θεούς τους.   

Βέβαια εδώ ίσως θα πρέπει να αναφερθεί και η ρήση Ιωάννη

του Προδρόμου που κατά τη βάφτιση του Ιησού   «εκείνον
δε αυξάνειν εμέ ελαττούσθε» (Ιωαν. γ 30 ) που πιθανόν και

να  χρησιμοποιήθηκε ως αλληγορικό για την ταύτιση των

ημερομηνιών 22ας και 25ης Δεκεμβρίου. 

Πάλι είναι γνωστό, ότι για τις πρώτες χριστιανικές εκκλη-

σίες  η ημερομηνία της γέννησης του  Χριστού δεν ήταν  σε

καθολικότητα η ίδια. 

Φαίνεται  δηλαδή ότι κάθε Εκκλησία κατά το προσωπικό της

δοκούν καθόριζε και την ημερομηνία της Γέννησης  που

έπρεπε να γίνει και η γιορτή. 

Σαν πρώτη   απόφαση  στο να γιορτάζεται η γέννηση του

Χριστού   πιθανολογείται η σχετική πρόταση τού    Κλήμη

τού Αλεξανδρέα που έζησε στα  χρόνια  150-216 μ.Χ.  ει-

πωμένη όμως σε ασαφή γενικότητα και χωρίς να καθορίζε-

ται και η ημέρα  και ο μήνας.

Ο Κλήμης  βέβαια ήθελε  την 17η   Νοεμβρίου για ημέρα της

Γέννησης αλλά άλλοι  επέμεναν στην 19η  ή και  20η  Απρι-

λίου.   

Προφανώς δε οι τελευταίοι  να είχαν και σοβαρό λόγο,

αφού είχαν στηριχθεί στη μελέτη του Λουκά, ο οποίος στο

σχετικό  της Γέννησης εδάφιο του Ευαγγελίου του γράφει

πως  «και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτή αγραυλούντες

και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την ποίμνην

αυτών». 

Και από αυτό καταφαίνεται ότι για  να είναι τα πρόβατα σε

βοσκή  στους αγρούς και οι  ποιμένες να τα φυλάνε, θα πρέ-

πει να υπήρχε χορτάρι σε βλάστηση και  ο καιρός  να ήταν

κοντά στην “Ανοιξη” ή τουλάχιστον να ήταν σχετικά καλός

και όχι με παγωνιά και κακοκαιρία η και εν πάση περιπτώσει

τα κοπάδια οπωσδήποτε να είχαν μετακινηθεί και βγει  από

τα προστατευμένα ‘’χειμαδιά ‘’ τους. 

Στο παιχνίδι της έρευνας επάνω σε αυτή την ευαγγελική πε-

ρικοπή έχουν εμπλακεί  και οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι

με βάση τις πιθανολογούμενες  καιρικές συνθήκες εκείνης

της περιοχής και  τη γεωλογική εκτίμηση του χώρου,   με

την πληροφοριακή δε διασταύρωση   από ταλμουδικά γρα-

φτά,  έρχονται και όσο μπορούν επιβεβαιώνουν τα παρα-

πάνω  της περικοπής του Λουκά και τα εξ αυτής λογικά

συμπεράσματα. 

Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Λουκάς ακριβολογεί στις

πληροφορίες του και  ως μορφωμένος  συναισθηματικά δεν

λογοτεχνίζει.    

Άλλο θέμα  μελέτης που έχει προκύψει είναι ότι όταν  οι

χριστιανοί των οπωσδήποτε πρώτων χρόνων είχαν αρχίσει

να γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού, τη γιόρταζαν μαζί

με τη βάφτιση με αιτιολογικό την περικοπή  του ευαγγελι-

στή Λουκά που μας λέγει ότι  κατά τη βάφτιση  «αυτός ήν ο

Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος»,  δηλαδή ότι ο Ιη-

σούς την ημέρα που  βαφτίστηκε από τον Ιωάννη έκλεινε

τα τριάντα του χρόνια, άρα η ημέρα αυτή της βάφτισης ήταν

και η ημέρα των γενεθλίων του  και ως εκ τούτου γενέθλια

βάφτιση πρέπει κανονικά  να γιορτάζονται την ίδια ημέρα. 

Θα μου πείτε σε τι αποσκοπούν όλα τα παραπάνω; Πουθενά

θα απαντήσω. Απλά για να χύνεται  άσκοπα το μελάνι. Με-

λάνι στο πρόγραμμα του καταναλωτισμού των ημερών των

Χριστουγέννων θα έλεγα.  

Αφού από το όλο αυτό θέμα, το υποκύπτον στο βυζαντινο-

λογικό ιδεώδες, σκόπιμα εκφεύγει  ο θρησκευτικός στόχος

του.   Δηλαδή  το πώς θα γίνομε κοινωνικά καλύτεροι. 

Βοηθήματα
1) Δ. Σιμόπουλος: “Η εποχή της Γέννησης”, Ελευθεροτυπία 23 12

1991.

2) Δ. Σιμόπουλος: “Το άστρο της Βηθλεέμ”,  Ελευθεροτυπία

22.12.1991. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Το χρονολογικό  

της γιορτής 

των Χριστουγέννων 
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Οι ευχές των Ελλήνων της αρχαιότητας ήταν ισάξιες της

μόρφωσης και του πολιτισμού τους και απευθυνόταν κυ-

ρίως στη καλή σωματική και ψυχική ευεξία με συνηθέ-

στερη την ευχή: «Έρρωσθε και ευδαιμονείτε», που

σημαίνει να είστε υγιείς και ευτυχισμένοι!!

Ανάλογα με την εορτή έδιναν και την κατάλληλη ευχή και

μια ευχή, που έδινε η μάνα στο γιο της και αποτελείτο

μόνο από φωνήεντα, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο στην

ελληνική γλώσσα με το μοναδικό ελληνικό αλφάβητο το

οποίο γονιμοποίησε  τον παγκόσμιο λόγο και μοίρασε αλ-

φάβητα σε πολλές γλώσσες, ενώ δεν πήρε ποτέ τίποτα

από κανένα άλλο αλφάβητο, όπως κάποιοι σκοπίμως και

ψευδώς διαδίδουν,  ακόμα και στην ελληνική εκπαίδευση.

Αυτή η φράση ήταν η εξής: «ΟΙΑ ΗΩ ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ» που ση-

μαίνει: «Όπως η αυγή γιε μου να είσαι πάντα»!!
Οι ευχές των γενεθλίων ήταν πάμπολλες και πάνσοφες,

αφού τα γενέθλια οι Έλληνες τα γιόρταζαν, γιατί έδει-

χναν την ηλικία, που προσδιορίζεται από τις φορές  που

βλέπει κάποιος  τη Γη να περιστρέφεται γύρω από τον

Ήλιο, από τον οποίο προέρχεται και λέξη «ηλικία»!!!

Επίσης  οι ευχές που ανταλλάσσονταν στις μεγάλες εορ-

τές ήταν εξ ίσου σημαντικές!!

Γιορτές  κατά το χειμερινό ηλιοτρόπιο ή ηλιοστάσιο γύρω

στις 22-25 Δεκεμβρίου, ήταν  τα Ηλιούγεννα,  όπου γιόρ-

ταζαν την γέννηση του καινούργιου ΄Ηλιου που αρχίζει

να μεγαλώνει τη διάρκεια των ημερών, μέχρι την εαρινή

ισημερία και συγχρόνως γιόρταζαν και  την γέννηση του

Διονύσου (=Διός νους)!!

Η παρθένα Σεμέλη, που ήταν ανιψιά της Ευρώπης, γιατί

ο πατέρας της, ο Κάδμος, ο ιδρυτής της Θήβας ήταν

αδελφός της Ευρώπης, κυοφόρησε τον Διόνυσο, αλλά

κατά τον αιφνίδιο θάνατό της το έμβρυο  διασώθηκε και

συνέχισε την κυοφορία του στο μηρό του πατέρα του

Δία, οπότε ήταν γεννηθείς και όχι ποιηθείς από τον πα-

τέρα του Θεό!!

Τον Διόνυσο τον επικαλούντο με τα ονόματα «σωτήρ»

και «θείο βρέφος» και ήταν ο καλός «Ποιμήν», του

οποίου οι ιερείς κρατούσαν την ποιμενική του ράβδο!!

Οι Τιτάνες είχαν σκοτώσει τον Διόνυσο, γεγονός που

προκαλούσε μεγάλη θλίψη,  την οποία αντικαθιστούσε η

χαρά της Ανάστασης του Διονύσου,  την οποία ανακοί-

νωναν οι ιέρειες, χρησιμοποιώντας το σπίτι του Πανός

σαν φάτνη, στα σπήλαια των βουνών και κρατώντας ένα

μωρό φώναζαν  ότι ο Διόνυσος ζει!!

Μια επιγραφή  του Διόνυσου, γράφει: «Εγώ είμαι που σε
προστατεύω και σε οδηγώ, εγώ είμαι το Άλφα και το
Ωμέγα»!!
Αυτή η γιορτή είχε ταυτιστεί με τη γιορτή του Ήλιου και

κατ’ επέκταση με τον Φωτοφόρο Απόλλωνα,  ο οποίος

καθισμένος  στο  συρόμενο από άλογα άρμα του Ήλιου,

σκόρπιζε το φως!!! 

Κατά την εαρινή ισημερία, το φως του Ήλιου νικούσε  το

σκοτάδι και γινόταν η ανάσταση της φύσης όπου η τρο-

φοδότρα μάνα Γη πρόσφερε τους καρπούς της!!!

Την παραμονή των μεγάλων εορτών ετελούντο ολονύ-

κτιες προσευχές οι λεγόμενες αγρυπνίες και με ευρύ-

τερο πλαίσιο εορτών τις «Παννυχίδες»,  που γίνονταν

κυρίως προς τιμήν του Ασκληπιού, του Διονύσου, της

Αφροδίτης στην Κύπρο, ενώ προηγουμένως γινόταν

υδάτινη κάθαρση με  ανταλλαγή ευχών, όπως και στα

ιερά « Πλυντήρια»  που εξαγνίζονταν βουτώντας στη θά-

λασσα του Φαλήρου, όπου μετέφεραν και έπλεναν το

άγαλμα της Αθηνάς για εξαγνισμό και για να αποκτήσει

εκ νέου θαυματουργές δυνάμεις!!!

Ο στολισμένος κλάδος ελιάς, η λεγόμενη Ειρεσιώνη,

που την γύριζαν τα παιδιά από σπίτι σε σπίτι τραγουδών-

τας τα κάλαντα, όπως μαθαίνουμε από τον Όμηρο, συμ-

πληρωνόταν από πλούσια γεύματα, μουσική, χορό και

πλήθος ευχών, όπως να έχει κάποιος  την υγεία του,  να

έχει ευγενική εμφάνιση,  να γίνει πλούσιος χωρίς να χρη-

σιμοποιήσει δόλο και  να περάσει τα νιάτα του μαζί με

πιστούς φίλους!!!

Σε μεγάλες γιορτές ζητούσαν την βοήθεια της Άρτεμης,

για να βοηθήσει να  παραμείνει αμόλυντη η ψυχή του αν-

θρώπου από κάθε κακό, να αποκτήσει καλή τύχη, να

κάνει  υγιείς σκέψεις, να έχει σεβασμό, ηθικές αρχές,

πρόοδο κ.α. τα οποία θα έφερναν και την ευτυχία του!!!

Σπουδαίες ήταν επίσης οι ευχές στις μεγάλες  γιορτές

των Θεσμοφορίων, αφιερωμένες στην Θεά Δήμητρα (=

μητέρα Γη), όπου έκοβαν μεγάλους άρτους σε μικρά κομ-

μάτια, τις λεγόμενες αρτοκλασίες, και  τα μοίραζαν σε

εορταστικές εκδηλώσεις, που γίνονταν στις μεγαλύτε-

ρες ελληνικές πόλεις και διαρκούσαν τέσσερις ημέρες,

ενώ περιελάμβαναν τις επί μέρους γιορτές της  Ανόδου,

της Νηστείας και της Καλλιγένειας. Ήταν αυστηρά  γυ-

ναικείες γιορτές,  με την απαγόρευση των ανδρών στους

ναούς, κάτι που αντιστράφηκε όταν το ελληνικό μεγα-

λείο εγκλωβίστηκε μέσα σε βαριά σκλαβιά μετά την υπο-

δούλωση στους Ρωμαίους!!!

Οι Ρωμαίοι κατακτητές κατέστρεψαν, λεηλάτησαν, έκλε-

ψαν, κάθε τι ελληνικό δημιούργημα, χωρίς όμως να μπο-

ρέσουν  να υποδουλώσουν το αθάνατο ελληνικό πνεύμα

και κατά πρωτοφανή τρόπο υποδουλώθηκαν απ’ αυτό!!

Στην προσπάθειά τους να αρπάξουν την κωδικοποιημένη

ελληνική μυθολογία με οδηγό την έλλειψη της κατάλλη-

λης μόρφωσης δημιούργησαν ένα κράμα από τις δικές

τους παγανιστικές και ειδωλολατρικές δοξασίες και

έφτιαξαν τον λεγόμενο από ορισμένους κύκλους «ελλη-

νορωμαϊκό  πολιτισμό», του οποίου την πραγματοποίηση

μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα όταν σκεφτούμε

ότι οι μεν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων έφτιαχναν

φρυκτωρίες, πυραμίδες, Κολοσσούς, Μαυσωλεία, κρατή-

ρες, δηλαδή κύπελλα κατασκευασμένα με γνώσεις να-

νοτεχνολογίας,  όπως το κύπελλο  του βασιλιά της

Θράκης  Λυκούργου, μεταλλικά ρομπότ, όπως ο Τάλλως,

κατασκευαστικά εργαλεία όπως ο γερανός και πολιορ-

κητικά μηχανήματα όπως ο κριός, υπολογιστές,  φορητά

ηλιοτρόπια,  αγάλματα απείρου κάλλους και μεγέθους,

όπως το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς και του

Ολυμπίου Διός, κατασκευές ναών που γύριζαν στον

άξονα τους όπως του Επικούριου Απόλλωνα στην Αρκα-

δία, για να βλέπει πάντα τον αστερισμό του Κυνός με τον

τριπλό ήλιο τον λεγόμενο Σείριο, από τον οποίο έλεγαν

ότι καταγόταν ο Απόλλωνας.  Και αυτός ο κατάλογος

«ουκ έστιν τέλος»· αλλά και Παρθενώνες έφτιαξαν, που

ήταν ναοί του πνευματικού μεγαλείου  σε αντίθεση με

τους Ρωμαίους που έκτισαν το τεράστιο Κολοσσαίο και

μέσα διαδραματίζονταν, μπροστά στα μάτια των αιμοδι-

ψών Ρωμαίων, βασανιστήρια, σκοτωμοί ανθρώπων από

ανθρώπους και κατασπαραγμοί των αντιφρονούντων από

άγρια θηρία!!! 

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτισμών, οι

οποίοι από τη φύση τους δεν θα μπορούσαν  να ενσωμα-

τωθούν ή να ομογενοποιηθούν!!!

Από την ρωμαϊκή κατοχή οι ελληνικές ευχές που δίνον-

ταν στις γιορτές δέχτηκαν μεταλλάξεις, οι οποίες ολο-

κληρώθηκαν κατά την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής

κυριαρχίας και σήμερα χρησιμοποιούμε κάποιες στείρες

και στερεότυπες ευχές!!

Όλες οι ελληνικές ευχές είθε να συνοδέψουν όλους

τους Έλληνες και να πραγματοποιηθούν, εν όψει των

εορτών  που περιμένουμε, και μάλιστα αυτή την εποχή

που ο ελληνισμός τις έχει περισσότερο ανάγκη, αλλά

πάνω απ’ όλες κυρίαρχη να είναι η ευχή:  «’Ερρωσθε και
ευδαιμονείτε»!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε!!!

Ο πολίτης έχει όπλα..

Για δεύτερη φορά τα αστυνομικά όργανα βρέθηκαν στη

δημοτική συνεδρίαση του Δήμου 3Β, την Δευτέρα

17/12, αυτή τη φορά ζητώντας τα στοιχεία του προ-

έδρου του Δ.Σ. Νίκου Ψαλλίδα και του Δημάρχου Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλου, μετά από καταγγελία δημότη. 

Μετά από Αναφορά και εξώδικη πρόσκληση - διαμαρ-

τυρία, που κατέθεσε δημότης του Δήμου 3Β κατά παν-

τός υπευθύνου, διότι δεν αναγνώσθηκε επιστολή του,

που απευθυνόταν στον πρόεδρο και στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, επί σειρά συνεδριάσεων, κάτι που όμως ορίζει

ο νόμος, θέτοντας μάκρος απάντησης τον ένα μήνα (30

ή 40 ημέρες). Η επιστολή του αφορά την μονοδρόμηση

των οδών στα Δικηγορικά Βούλας, που έχει προγραμ-

ματίσει ο Δήμος 3Β και πρόκειται να ξεκινήσει τα έργα,

στο πλαίσιο κυκλοφοριακής μελέτης.

Ο δημότης έχει καταθέσει έγγραφη επιστολή από το

Σεπτέμβριο η οποία δεν έφτασε στα έδρανα του δημο-

τικού συμβουλίου, παρά το ότι έγιναν τουλάχιστον

πέντε συνεδριάσεις,  και γι’ αυτό επανήλθε κατ’ επα-

νάληψιν, με αποτέλεσμα να φτάσει στην καταγγελία

και στην εξώδικη πρόσκληση.

E, δεν είναι και η καλύτερη εικόνα για έναν Δήμο!

Και το νερό έτρεχε... Ενα μήνα τώρα έτρεχε

πολύ νερό, σαν μια βρύση μόνιμα ανοιχτή μέσα στην απο-

θήκη μου, στο υπόγειο. Ο υδραυλικός που κάλεσα έψαχνε

ημέρες ολόκληρες να βρει από που βγαίνει το νερό, αφού

επιφανειακά δεν υπήρχε ούτε σταγόνα. Παραλίγο να ξη-

λώσουμε όλο το σύστημα στον κήπο. Αντ αυτού επιλέξαμε

να κλείσουμε τους μετρητές της ύδρευσης για κάποιες

πολλές ώρες, όπου διαστώσαμε ότι δεν είχαν καταγράψει

σταγόνα. Ετσι καταλήξαμε ότι η διαρροή είναι στην

ΕΥΔΑΠ. Άρχισαν τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά μηνύματα,

αλλά δεν φαινόταν κανείς. Αν δεν υπήρχε φρεάτιο μέσα

στην αποθήκη το νερό θα είχε φτάσει στο δεύτερο όροφο!

Τελικά, για άλλη μια φορά, χρησιμοποιήσαμε τον γνωστό

μέσα στην ΕΥΔΑΠ, για να λυθεί το πρόβλημα!  

Και μη φανταστείτε ότι γίνεται αυτό επειδή είναι δημόσια

επιχείρηση! Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ίδια

γραφειοκρατική αντίληψη και συμπεριφορά.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, λά-

βαμε το παρακάτω κείμενο για ένα συγκεκριμένο παι-

χνίδι για παιδιά, που φτάνει να γίνεται ιδιαίτερα

ανησυχητικό από το μεγάλο χρόνο που διαθέτει το

παιδί παίζοντας μαζί του.

Ανησυχία στους γονείς και αισθητή αύξηση των κρουσμάτων

υπερβολικής ενασχόλησης από παιδιά και νέους ανθρώπους

έχει προκαλέσει το διαδικτυακό παιχνίδι FORTNITE. Σύμφωνα

με τα στοιχεία μάλιστα που έχει στη διάθεσή του το Ελληνικό

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ τους τελευταίους 6

μήνες πάνω από το 80% των κλήσεων που γίνονται στη

γραμμή βοήθειας HELP-LINE 210 6007686 αφορούν σε γονείς

που επικοινωνούν αναζητώντας τρόπο να περιορίσουν την

ενασχόληση του παιδιού τους με το συγκεκριμένο διαδι-

κτυακό παιχνίδι! Ιδιαίτερος προβληματισμός επικρατεί και

στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπου παρατηρείται το εν λόγω

παιχνίδι να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις των

παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ενώ υπάρχει

και εικόνα πτώσης των σχολικών επιδόσεων και μείωση των

φυσικών αντοχών των παιδιών καθώς πολλά είναι εκείνα που

παραδέχονται ότι ξενυχτούν παίζοντας. 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΝ, ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΡΔΗ ΔΕ…

Το FORTNITE κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να γίνει αγα-

πητό στα παιδιά και ν’ αναρριχηθεί στην κορυφή της λίστας

των video game, με 125 εκατομμύρια άτομα να παίζουν, αλλά

και να προσφέρει μηνιαίως έσοδα 300 εκατομμυρίων δολαρίων

στην εταιρεία Epic, που έχει τα δικαιώματά του. 

Kαι πώς γίνεται ένα παιχνίδι που διατίθεται δωρεάν να έχει

τόσα πολλά έσοδα;

Μεγάλο μέρος από τα έσοδα οφείλονται στην προαιρετική

αγορά V-bucks, του ψηφιακού νομίσματος του παιχνιδιού, που

επιτρέπουν στον παίκτη να αναβαθμίζει αισθητικά το avatar

του και τα όπλα στο παιχνίδι. Πρόκειται μάλιστα για αναβαθ-

μίσεις που δεν επηρεάζουν τόσο την απόδοση στο παιχνίδι,

αλλά είναι καθαρά για διακοσμητικούς λόγους!

H συγκεκριμένη εταιρία έχει επενδύσει όχι μόνο στη διαφή-

μιση αλλά και σε ομάδες εξειδικευμένων ψυχολόγων, ώστε να

δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ελκύει τον τελικό χρήστη

και τον κρατάει καθηλωμένο στο παιχνίδι. Η κάθε λεπτομέρεια

(χρώματα, σχήματα, έναρξη του παιχνιδιού) είναι ιδιαίτερα με-

λετημένη και προσεκτικά σχεδιασμένη, πράγμα το οποίο έχει

εκτοξεύσει και τα κέρδη της εταιρίας. 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ:
Ένας από τους κυριότερους λόγους της δημοφιλίας του είναι

το γεγονός ότι μπορεί να παιχτεί σε όλες τις πλατφόρμες,  τα

tablet τους υπολογιστές, τα smartphone, Playstation, Xbox, κ.α.

Επίσης είναι ένα καλοφτιαγμένο και προσεγμένο παιχνίδι με

υψηλής ποιότητα γραφικά με χαρακτηριστικά cartoon που είναι

περισσότερο οικεία στα παιδιά.

Η εταιρεία προχωράει πολύ συχνά σε ανανεώσεις των εκδό-

σεών του, με νέες προκλήσεις γεγονός που κρατάει ζωντανό

το ενδιαφέρον των παιδιών. Επιπρόσθετα, και σε αντίθεση

ίσως με άλλα παιχνίδια, οι πίστες ολοκληρώνονται σε μικρό

σχετικά χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό όμως το ενδια-

φέρον του παίκτη αναζωπυρώνεται προσβέποντας στην επό-

μενη πίστα. 

Μια ακόμα καινοτομία του Fortnine που έχει  αγαπηθεί πολύ

από τα παιδιά είναι η δυνατότητα chat που τους δίνει και μέσω

μικροφώνου οπότε τα παιδιά συνομιλούν ζωντανά (live) την

ώρα που παίζουν. 

Η γενική φιλοσοφία του παιχνιδιού στηρίζεται στη βία. Πρέπει

να σκοτώσεις τους αντιπάλους σου για να νικήσεις χρησιμο-

ποιώντας όπλα, αλλά είναι ...αναίμακτες, γιατί δεν υπάρχουν

εικόνες με αίμα: 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:
1. Εθισμός
Η μεγαλύτερη ανησυχία για τους γονείς παιδιών που παίζουν

αυτό το παιχνίδι, είναι η ώρα που δαπανούν σε αυτή τους την

ενασχόληση.  Το Fortnine δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο διάρ-

κειας, αλλά οι μικρής διάρκειας πίστες, το έλκουν να πάει στην

επόμενη και στην επόμενη, παίζοντας έτσι για ώρες. 

Είναι πολύ σημαντικό  το κάθε παιδί να ενημερώνεται για τα

διαδικτυακά παιχνίδια και τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέ-

ρει στη ζωή ενός παιδιού η υπερβολική ενασχόληση με το δια-

δίκτυο. 

Ο γονιός σε συνεργασία - πάντα - με το παιδί πρέπει να βά-

λουν  όρια σε αυτή την ενασχόληση,  σεβόμενοι μεν τις επι-

θυμίες του παιδιού αλλά αξιολογώντας και τις ανάγκες του.

Υπάρχουν εργαλεία-σύμμαχοι στην προσπάθεια των γονιών

να ελέγξουν τον χρόνο ενασχόλησης των παιδιών με τα δια-

δικτυακά παιχνίδια.  

2. Επικοινωνία με αγνώστους
Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργούν

ομάδες και να παίζουν μαζί συνομιλώντας είτε με μηνύματα

είτε live με μικρόφωνο.  Και όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε

επαφή που έχει το παιδί μέσω διαδικτύου ποτέ κανείς δεν μπο-

ρεί να είναι σίγουρος ότι ο επίδοξος «φίλος» είναι αυτός που

υποστηρίζει ότι είναι. Είναι σημαντικό οι γονείς να συζητούν

με τα παιδιά τους από μικρή ηλικία σχετικά με τους κινδύνους

που κρύβονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα online βιν-

τεοπαιχνίδια που παίζουν ομαδικά και τις live chat εφαρμογές

ώστε να γνωρίζουν ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι καλές προ-

θέσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη ως γονείς να ελέγχουn τις

επαφές που έχουν τα παιδιά και να μην τα αφήνουn ανεξέλεγ-

κτα στο διαδίκτυο. 

Υπάρχει σχετική ρύθμιση (στο πλαίσιο ρυθμίσεις/settings) η

οποία μπορεί να επιλεγεί και στο παιδί να έχουν πρόσβαση

μόνο οι φίλοι του. 

3. Cyberbullying
Εξαιτίας της δυνατότητας που δίνεται οι παίκτες να συνομι-

λούν μεταξύ τους, οι συζητήσεις μπορεί να… ξεφύγουν εκτός

ορίων ειδικά πάνω στην ένταση του παιχνιδιού. Στην περί-

πτωση που ένα παιδί επιχειρήσει να φύγει στη μέση του παι-

χνιδιού,  υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί  σε προσβλητική

γλώσσα από άλλους παίκτες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να

του έχετε μιλήσει γι’ αυτό το ενδεχόμενο έτσι ώστε να θέτει

τα όριά του από την αρχή στους συμπαίκτες του.

4. Αγορές εντός εφαρμογής

Ένας βασικός λόγος που το Fortnine είναι ένα τόσο διαδεδο-

μένο και αγαπημένο παιχνίδι είναι ότι το κατέβασμα του παι-

χνιδιού δεν έχει καμία χρέωση. Υπάρχουν όμως οι αγορές

εντός εφαρμογής οι οποίες αποφέρουν στους δημιουργούς

τεράστια έσοδα. Πάντως, αυτές οι αγορές, δεν προσφέρουν

τίποτα στην πορεία του παιχνιδιού, είναι περισσότερο για…

διακοσμητικούς λόγους.

Μιλήστε με το παιδί και ξεκαθαρίστε από την αρχή ότι δε συμ-

φωνείτε με μια τέτοια πρακτική ή αν είστε περισσότερο «ελα-

στικοί» πάνω σε αυτό το θέμα ξεκαθαρίστε του ότι η οποία

αγορά θα πρέπει να γίνεται εν γνώσει σας και πάντα μετά από

συνεννόηση.

Σημείωση: Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίση-

μος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών IN-

SAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα

ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και  παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και

υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με

την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων:

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενη-

μερωθεί πιο αναλυτικά.

Αποστάγματα σοφίας...

Fortnine: Ένα διαδικτυακό παιχνίδι, που παίζετε “τρελά” από παιδιά
Πώς να αποτρέψουμε τα παιδιά από την υπερβολική ενασχόληση
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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 . . .
124  στρεματα  πανοραμα  Βουλας

Ποτέ, κανένα ΣτΕ δεν 
ακύρωσε τα συμβόλαιά μας!

To παρακάτω κείμενο, εστάλη από ιδιοκτήτη των 124

στρεμμάτων, μέσω τoυ www.ebdomi.com.

Προς ΕΒΔΟΜΗ

Μετα την αποφαση της  επιτροπης  κτηματολογιου  για

ακυρωση  των  συμβολαιων  και των ΚΑΕΚ  των Κα-

στελλοριζιων στην  ως ανω περιοχη  εχω να σημειωσω

τα εξης  που η επιτροπή δεν ελαβε  υποψι της.

ΦΕΚ τευχος  πρωτον 153/29/5/1951 αρθρο  17

ΦΕΚ τευχος  πρωτον  96/22/4/1955 αρθρο 28 παρ. 7

ΦΕΚ τευχος πρωτον  133/2/7/1959 αρθρο 25 παρ. 1

Ο αγωνας  συνεχιζεται  και  είναι  ντροπη  να μας χα-

ρακτηριζουν σαν καταπατητες και φυσικα μια επιτροπή

να μας ακυρωνει τα συμβολαια όταν το ΣτΕ δεν το εχει

κάνει ποτε, σε ολες τις αποφασεις του δεν το εκανε,

παρα αποδεχεται τους  τιτλους  μας με χαρακτηρισμο

ιδιωτικου  δασους.

ΚΥΚΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑΣ

<kikkos53loukas@gmail.com>

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί συμπολίτες μου, μετά

από τέσσερα και πλέον χρόνια,

στην θέση της επικεφαλής της

μείζονος μειοψηφίας του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-

πίας, με την δημοτική παράταξη,

“Πρωτοβουλία Πολιτών Κορω-

πίου”, θα ήθελα να σας γνωστο-

ποιήσω την πρόθεση μου, να μην

ηγηθώ της παράταξης, στις

επερχόμενες δημοτικές εκλογές.   

Η απόφαση μου αυτή οφείλεται

σε οικογενειακούς και προσωπι-

κούς λόγους, λόγω των οποίων,

θεωρώ ότι δεν θα μπορώ να είμαι

απολύτως προσηλωμένη στο

έργο το οποίο, με την ψήφο σας,

με ορίσατε να επιτελέσω.                                                      

Θα ήθελα όμως, επίσης να γνωρί-

ζετε ότι δεν εγκαταλείπω, ούτε

την παράταξη μου, την οποία

στηρίζω με όλες μου τις δυνά-

μεις, ούτε την πολιτική ζωή του

τόπου μας και γι’ αυτό προτίθεμαι

να είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμ-

βουλος, στις εκλογές του 2019.                                                                                                 

Όλο αυτό το διάστημα από της

εκλογής μας, μέχρι σήμερα, αλλά

και ως το τέλος της παρούσας

δημοτικής θητείας, ασκήσαμε και

θα συνεχίσουμε να ασκούμε, μαζί

με τους συναδέλφους μου, δημι-

ουργική αντιπολίτευση σε ότι θε-

ωρούμε καλό για τον Δήμο μας

και θα αγωνιστούμε, με την ελ-

πίδα, πως θα βελτιώσουμε τις

συνθήκες ζωής των συμπολιτών

μας.   

Τέλος θα ήθελα να σας ευχαρι-

στήσω, που με τιμήσατε και με τι-

μάτε, τόσο με την ψήφο σας, όσο

και στην καθημερινή μας επαφή

και να σας υποσχεθώ ότι όσο

είμαι στη θέση αυτή, αλλά και αν

με την θέληση σας, βρεθώ σε κά-

ποια ανάλογη, θα προσπαθώ

πάντα για το καλό του τόπου μας,

μακριά από συμφέροντα και μι-

κροπολιτικές εξαρτήσεις.

Τις θερμότερες ευχές μου 
για καλές γιορτές, 
με υγεία και αγάπη

ΑΘΗΝΑ ΚΙΟΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
“Δεν θα ηγηθώ της παράταξης, στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές”

Προς Όλους τους Δημότες των 3Β   

Δημοτικές εκλογές στα 3Β:

Επισημάνσεις και σκέψεις

Αγαπητοί συνδημότες πολλά και παράξενα συμβαί-

νουν στο δήμο μας.

Έχουμε τον Δήμαρχο ο οποίος διαθέτει απαράμιλλη

ικανότητα ελιγμών, παλαιός συνδικαλιστής γάρ, και

τους 32 νύν δημοτικούς συμβούλους, η πλειάδα των

οποίων δε γνωρίζει (και δεν ασχολείται με) τα προ-

βλήματα των 3Β και επιμένει (γιατί άραγε;) να συνε-

χίσει να διαδραματίζει κάποιο (ποιό;) ρόλο στα

δημοτικά δρώμενα.

Παρακολουθούμε (ΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ κατά τον Μακια-

βέλλι) Δήμαρχο, φοβούμενο την αμφισβήτηση της

κυριαρχίας του, "να εξοντώνει εν τη γενέσει της" την

όποια αντίπαλη πιθανολογούμενη υποψηφιότητα,

είτε με δημοσιεύματα στον περί αυτόν τοπικό έντυπο

και ηλεκτρονικό τύπο, είτε με  παρασκηνιακούς τρό-

πους στους οποίους μετέχουν και δημοτικοί σύμβου-

λοι που δρουν ως ‘’λαγοί’’ στο κυνήγι της εξουσίας.

Οι δε αιωρούμενες υποσχέσεις είναι πολλές.

Βλέπουμε ορδές "επαγγελματιών" δημοτικών συμ-

βούλων να "επαιτούν" την όποιας μορφής υποστή-

ριξη. (Διάσημος επαίτης της λογοτεχνίας μας ήταν ο

«Ζητιάνος» του Καρκαβίτσα.  Εκεί ο ήρωας Τζιριτό-

κωστας, που έχει κάνει την επαιτεία επάγγελμα, κα-

ταφέρνει να ξεγελάσει τους κατοίκους του χωριού

«Νυχτερέμι» (όνομα συμβολικό), να τους οδηγήσει

στον αφανισμό και να φύγει πλούσιος και ανενόχλη-

τος).

Βλέποντας δε τις ηλικίες  αρκετών υποψηφίων συμ-

βούλων, παρουσιασθέντων από τον Δήμαρχο, συντα-

ξιούχων στη κανονική τους ζωή, εύκολα αναρωτιέται

κάποιος τι το ‘’ΝΕΟ’’ και ποιες φρέσκες ιδέες μπο-

ρούν  να προσφέρουν  σε ένα Δήμο πού σύμφωνα με

τις δηλώσεις του Δημάρχου, θέλει να κινείται στην

αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Δεν απορρίπτουμε την πείρα αλλά όπως και να το κά-

νουμε άλλες οι προσδοκίες και τα οράματα των νέων.

Δύσκολο να αλλάξεις τις παγιωμένες απόψεις μεγά-

λων στην ηλικία, εκτός και αν επιδίωξη του "ΗΓΕ-

ΜΟΝΑ" Δημάρχου είναι να συνεχίσει να έχει μία

στρατιά δημοτικών συνεργατών που θα λένε ΝΑΙ σε

όλα χωρίς αντίρρηση και σκέψη, όπως μας έχει συ-

νηθίσει έως τώρα.

Σκεπτόμενοι συνδημότες, πολλά θα ακούσετε, πολλά

θα δείτε. Όμως το απόλυτα  ζητούμενο είναι  να

υπάρξει επιτέλους μια "ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ" χωρίς τα βα-

ρίδια εκείνα  που δυστυχώς, δεν έπραξαν και δε

πράττουν έως και σήμερα το καθήκον τους το οποίο

ήταν και είναι  Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Μια σύγχρονη αυτοδιοικητική παράταξη  οφείλει να

ενώνει αντί να διαχωρίζει τους δημότες, να αφυπνίζει

αντί να «κοιμίζει» τις συνειδήσεις, να δημιουργεί ορά-

ματα, να προσελκύει τη νεολαία στα κοινά αντί να την

αφήνει ολοένα και περισσότερο στο περιθώριο.

Έννοιες όπως η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, το ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝ, η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, η ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ προς

όφελος των Δημοτών, η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΗΣ, η ΕΥΖΩΪΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ, η χρηστή διάθεση

των δημοτικών χρημάτων, η ενημέρωση των δημοτών

για τη δημοτική περιουσία και την εκμετάλλευσή της

(μακριά από γκρίζες συμφωνίες) καθώς και άλλες

πολλές, δεν είναι για να παραγεμίζουν τα ιλουστρα-

σιόν προεκλογικά φυλλάδια και να μην τηρούνται

αλλά αδιαπραγμάτευτες αρχές για να οριοθετήσουν

τη νέα πορεία που πρέπει ν’ ακολουθήσει επιτέλους

ο Δήμος μας. Κάτι που ο νυν Δήμαρχος έχει αποδεί-

ξει ότι δεν μπορεί (ή δεν θέλει;) να κάνει.

Επειδή τα προβλήματα μεγεθύνονται τα τελευταία

χρόνια, από την  πολιτική που ευνοεί την κερδοσκο-

πία πάνω στο Δήμο μας  και από την επιρροή που

ασκούν οι δυνάμεις της αγοράς για τη μετατροπή του

χώρου  και των υποδομών  δημόσιου οφέλους σε εμ-

πόρευμα (Athens RIVIERA PROJECT βλέπε παρα-

λίες, MEGA MARINA, εμπορικά κέντρα, οι

υποστηρικτικές τους δραστηριότητες και άλλα) μία

Νέα Αρχή πρέπει να γίνει που να βάζει τελεία σε όλα

αυτά και ν’ αλλάξει σελίδα για τον Δήμο.

Στο χέρι μας είναι.

Καλές γιορτές σε όλους 

τους ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΩΝ 3Β.

Β. ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ

Διαχειριστής του facebook forum: 3Β ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
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Προβληθείτε με μια συνδρομή!

Πλούσιο το έργο της Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου 3Β και των εθελον-

τικών Ομάδων που λειτουργούν

παράλληλα και υποστηρικτικά. 

Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αί-

θουσα Ιωνία, στη Βούλα με τον απολο-

γισμό της Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου και των εθελοντικών ομάδων,

την Τρίτη 18/12.18.

Toν απολογισμό παρουσίασε διοικητι-

κός προϊστάμενος της Πολιτικής Προ-

στασίας Δημ. Λογοθέτης και

συμπληρωματικά αναφέρθηκε ο εντε-

ταλμένος της Πολ. Προστασίας Πανα-

γιώτης Σωτηρόπουλος.

Ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα θετικός

και το έργο αδιαμφισβήτητο. Ο “στό-

λος” των οχημάτων φτάνει τα 20 και η

“επιφυλακή” ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-

νούς μήνες από εργαζόμενους και εθε-

λοντές είναι 24ωρη.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι εκπρόσωποι

των τριών Σωμάτων, Πυροσβεστικής,

Ναυτικού και Λιμενικού.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο δή-

μαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος και υποψή-

φιος περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος

Πατούλης.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις βραβεύσεις

εθελοντών και ατόμων που προσέφε-

ραν και προσφέρουν στην ασφάλεια

της πόλης.

Η Τ.Ο. Κορωπίου από το “Κίνημα Αλλαγής”,

πραγματοποίησε ανοιχτή διαβούλευση με

θέμα: “Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στην
Ανατολική Αττική», την Κυριακή 9/12.

Με την εκδήλωση αυτή το “Κιν.Αλ”, άνοιξε

διάλογο με τους Δημάρχους Ανατ. Αττικής

και τα στελέχη των Κέντρων Υγείας.

Την εκδήλωση άνοιξε η βουλευτής Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου και το γενικό συντονισμό

είχαν ο Αθ. Αλμπάνης και ο Γ. Καραλής.

Ο Σωτήρης Ζώτος και ο Γιάννης Τούντας

εξέθεσαν τις θέσεις και το σχεδιασμό του

“Κιν.Αλλ.”, ενώ παράλληλα οι δήμαρχοι που

παρευρέθηκαν Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, Κο-

ρωπίου Δημ. Κιούσης και Παιανίας Σπύρος

Στάμου κατέθεσαν τεκμηριωμένες απόψεις.

Εισηγήσεις έκαναν οι διευθυντές των Κ.Υ.

Κορωπίου κ. Μπέλος, Μαρκοπούλου κ. Σε-

λεμές και η τ. επιστημονική υπεύθυνη του

Κ.Υ. Καλυβίων Εύη Κρανιά.

Όπως ελέχθη, ο Υγειονομικός σχεδιασμός

στην Αττική είναι βασισμένος στους

150.000 κατοίκους (απογραφή 1981). Σή-

μερα τα Κ.Υ. από το Λαύριο μέχρι τις Αχαρ-

νές εξυπηρετούν 650.000 τακτικά και

επείγοντα περιστατικά. 

Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η

Αν.Αττική έχει 450.000 μόνιμο πληθυσμό

και η παραλιακή ζώνη με σημαντικές υπο-

δομές για τον τουρισμό, υποδέχεται το κα-

λοκάιρι εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμό.

Η Αττική Οδός, το Μετρό, ο Προαστιακός,

τα Λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου επιβάλ-

λουν αλλαγή στο χωροταξικό ανασχεδια-

σμό των Νοσοκομειακών υποδομών της

Αττικής με ορίζοντα 20ετίας.

Πρέπει να υπάρξει περιφερειακός σχεδια-

σμός ευθύνης με συνεννόηση και συνεργα-

σία. Η υγεία ενώνει και πρέπει να είναι έξω

από μικροκομματικές διαμάχες. 

“Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στην Αν. Αττική»
Περιφερειακό Σχέδιο για την Υγεία προτείνει το “Κϊνημα αλλαγής”

Προσφέρουν και εισπράτουν αγάπη, 

οι “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ” 

Το Christmas Bazaar του Συλλόγου “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Bούλας” στέφθηκε με απόλυτη επι-

τυχία!!

Πλήθος φίλων και μελών του Συλλόγου έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους προσφέροντας

μας γλυκίσματα, ποτά, είδη δώρων  αλλά και προσωπική εργασία.

Το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος των 3Β, Γρ. Κωσταντέλλος και μέλη του Δημοτικού Συμ-

βουλίου,  καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. 

Ο Σύλλογος “Φίλοι του

ΠΙΚΠΑ” ευχαριστεί:

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙ-

ΣΤΩ στο Δήμο 3Β για

την βοήθεια που μας

προσέφερε, σε όλους

τους χορηγούς, δωρη-

τές αλλά και σε όλους

τους εθελοντές μας

που εργάστηκαν ακού-

ραστα για την επιτυχία

του Bazaar μας!!!

Ευχαριστούμε πολύ

την οικογένεια της

εφημερίδας « ΕΒΔΟΜΗ» που στηρίζει το έργο του Συλλόγου μας.

Σας ευχόμαστε Χαρούμενες γιορτές με πολλή αγάπη και υγεία στις οικογένειες σας!!!
Η πρόεδρος και το Δ.Σ του Συλλόγου

Απολογισμός και βραβεύσεις στην Πολιτική

Προστασία του Δήμου 3Β
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EYXOMAΣΤΕ

Yγεία, Αγάπη και Θαλπωρή

για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη Γη

Οι Συντελεστές της ΕΒΔΟΜΗΣ
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ΧΟ: «Ἐµοιράσαντο δ᾽ὀξυκάρδιοι
κτήµαθ᾽, ὥστ᾽ἴσον λαχεῖν.
Διαλλακτῆρι δ᾽οὐκ
ἀµεµφ(ε)ία φίλοις,
οὐδ᾽ἐπίχαρις Ἄρης».

(Αισχύλος, 525-456, “ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ”, στίχ. 906-910)

ΧΟ: (= Γεμάτοι οργή μοίρασαν τα πλούτη τους έτσι ώστε

ίσο μερίδιο να πάρουν. Kαι ο συμφιλιωτής δεν είναι απαλ-

λαγμένος μομφής από τους φίλους του, ούτε είναι ευάρε-

στος ο Άρης).

ΣΧΟΛΙΟ: Το απόσπασμα με το λήμμα ἀμεμφία, που αποτέ-

λεσε το εμπύρευμα (= έναυσμα) για το άρθρο μου, είναι από

το έργο του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας», που παραστάθηκε

το 467 π.Χ. Τότε ο ποιητής κέρδισε το πρώτο βραβείο  με την

τριλογία του “Λάιος”, “Οιδίπους”, “Επτά επί Θήβας” και το

σατυρικό δράμα, “Σφιγξ”. Η σκηνή του δράματος εκτυλίσσε-

ται στη Θήβα. Ο Χορός αποτελείται από Θηβαίες κοπέλες. Το

θέμα του είναι η εκστρατεία των Αργείων, οι οποίοι πολιορ-

κούν τους Θηβαίους, που τελικά θα είναι και οι νικητές και ο

θάνατος του Ετεοκλή και του Πολυνείκη. Η περικοπή είναι

από το Γ’ στάσιμο (Κομμός 875-960). Ο Χορός των παρθένων

εκφράζει ανάμικτα συναισθήματα, χαράς για τη σωτηρία της

πόλης τους και λύπης για την αλληλοσφαγή των δύο αδελ-

φών, και ετοιμάζεται για το θρηνητικό τραγούδι του ελεεινο-

λογώντας το βασιλικό ανάκτορο και θρηνολογώντας τον

αλληλοσκοτωμό των δύο αδελφών.

«Τοιόνδ᾽ἐµόν Πλούτων᾽ ἀµεµφίας χάριν».
(Σοφοκλής, 496-406, “ΙΝΑΧΟΣ”, Fragment 259)

(= εννοώ τον δικό μου Πλούτωνα χάριν αποφυγής επιπλή-

ξεως).

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

«Φερένικος δ᾽ὁ ἐποποιός, Ἡρακλεώτης δέ γένος,
ἀπό Συκῆς τῆς Ὀξύλου θυγατρός προσαγο-
ρευθῆναι· Ὄξυλον γάρ τόν Ὀρείου Ἁµαδρυάδι τῇ
ἀδελφῇ µιγέντα µετ᾽ἄλλων γεννῆσαι Καρύαν, Βά-
λανον, Κράνειαν, Μορέαν, Αἴγειρον, Πτελέαν, Ἄµπε-
λον, Συκῆν· καί ταύτας Ἁµαδρυάδας νύµφας
καλεῖσθαι καί ἀπ᾽αὐτῶν πολλά τῶν δένδρων προ-
σαγορεύεσθαι».

(Αθήναιος, 193 - 228, “ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ”, Γ’, 14, 8)

(= Ο Φερένικος εξάλλου από την Ηράκλεια του Πόντου,

επικός ποιητής, λέει ότι η συκιά ονομάστηκε έτσι από το

όνομα της κόρης του Οξύλου που λεγόταν Συκή· γιατί ο

Όξυλος ο γιος του Ορείου, αφού συνευρέθηκε με την

αδελφή του Αμαδρυάδα - σ.σ. μπόλιασμα, μάτισμα, κέν-

τρωμα, ενοφθαλμισμός - μεταξύ άλλων απέκτησε απ’ αυτή

την Καρύαν (= καρυδιά), την Βάλανον (= βελανιδιά), την

Κράνειαν (= ακρανειά), την Μορέαν (= μουριά), την Αίγει-

ρον (= λεύκα), την Πτελέαν (= Φτελιά), την Άμπελον και

τέλος την Συκιάν· κι αυτές είναι οι νύμφες Αμαδρυάδες

και από το όνομά τους, πολλά από τα δένδρα απέκτησαν

την ονομασία τους).

ΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΕ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ “ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ” 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

«Ἴστρος δ᾽ἐν τοῖς Ἀττικοῖς οὐδ᾽ἐξάγεσθαί φησι
τῆς Ἀττικῆς τάς ἀπ᾽αὐτῶν γινοµένας ἰσχάδας,
ἵνα µόνοι ἀπολαύειν οἱ κατοικοῦντες· καί ἐπεί
πολλοί ἐνεφανίζοντο διακλέπτοντες, οἱ τούτους
µηνύοντες τοῖς δικασταῖς ἐκλήθησαν τότε
πρῶτον συκοφάνται».

(Αθήναιος, 193 - 228, “ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ”, Γ’, 6ε)

(= Ο Ίστρος στα “Αττικά” του λέει ότι απαγορευόταν να

εξάγονται τα ξηρά σύκα από την Αττική, για να τα απολαμ-

βάνουν μόνο οι κάτοικοί της· και επειδή πολλοί παρουσιά-

στηκαν να διενεργούν κρυφά / μυστικά την εξαγωγή τους

- σ.σ. το απαγορευμένο είναι πάντα γλυκό - αυτοί που τους

κατήγγελλαν στην δικαιοσύνη ονομάσθηκαν τότε για

πρώτη φορά συκοφάντες).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο όρος “Συκοφάντης” (σῦκον + φαίνω) χρησιμο-

ποιήθηκε αργότερα για καθέναν που κατήγγελλε ψευδώς.

Οι συκοφάντες παρουσιάστηκαν στην Αθήνα επί της επο-

χής του Περικλή, και με την παρακμή της Δημοκρατίας

αυξάνονταν, παρά το γεγονός ότι τους τιμωρούσαν με αυ-

στηρές ποινές. Το δικαστήριο εκτιμούσε, ανάλογα με την

καταγγελία το μέγεθος της επιβλητέας ποινής, που μπο-

ρούσε να είναι και θάνατος. Ο Δημοσθένης, στους λόγους

του “Κατά Αριστογείτονος” Α΄ και Β΄, μας δίνει εναργώς την

εικόνα μιας τέτοιας δίκης για συκοφαντία. Φανταστείτε σή-

μερα να ίσχυε η ποινή του θανάτου, οι μισοί Έλληνες που συ-

κοφαντούν τους άλλους μισούς θα είχαν εκτελεστεί, και

μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς, που αντιμετωπίζουμε σοβαρά

προβλήματα υπογεννητικότητας. Το 2050 προβλέπεται ο ελ-

ληνικός πληθυσμός να συρρικνωθεί σε 7,5 εκατομμύρια!!!

Γερνάμε αλλά δε γεννάμε. Το ελληνικό κράτος, αυτό το μέ-

γιστο εθνικό πρόβλημα, που αφορά σε όλους τους νευραλ-

γικούς τομείς της κοινωνίας, δεν το αντιμετωπίζει με τη

δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Η συκοφαντία είναι η πιο απεχθής και βδελυρή μορφή

κακού λόγου. Την φθοροποιό δύναμή της υποδηλώνει το

παρακάτω περιστατικό. Κάποτε ρώτησαν τον Σπαρτιάτη

Θεαρίδα, αν είναι κοφτερό το ξίφος του, και αυτός απάν-

τησε: «ὀξύτερον διαβολῆς». «Θεαρίδας ὁ Λάκων
ξίφος ἀκονῶν καί ἐρωτώµενος εἰ ὀξύ ἐστιν ἔφη·
“ὀξύτερον διαβολῆς”».

(Βατικανόν Γνωμολόγιον, Γνώμη 337,2)

Πράγματι, οι πληγές της συκοφαντίας επουλώνονται δυ-

σκολότερα από τις πληγές του ξίφους. Τα ψυχικά τραύ-

ματα δύσκολα ή καθόλου δεν εξαλείφονται. «Κι αν
θεραπεύσει το έλκος ο δεδηγμένος, η ουλή μένει της δια-
βολής» ήτοι (= ο δαγκωμένος και αν θεραπεύσει την

πληγή, η ουλή της συκοφαντίας μένει). Στη φράση αυτή ο

συκοφάντης παρομοιάζεται με ζώο που δαγκώνει. Εδώ δι-

καιώνεται απόλυτα ο Διογένης ο Κυνικός από την Σινώπη

που έλεγε πως “από τα άγρια ζώα δαγκάνει χειρότερα ο

συκοφάντης / κακολόγος και από τα ήμερα ο κόλακας”.
«ἐρωτηθείς τί τῶν θηρίων κάκιστα δάκνει, ἔφη,
“τῶν µέν ἀγρίων συκοφάντης, τῶν δέ ἡµέρων
κόλαξ”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, Βίος Διογένους, κεφ. 51)

Σε πολλές περιπτώσεις η συκοφαντία αποκαλύπτεται, και

η τιμή του συκοφαντημένου, αν μάλιστα είναι πέρα για

πέρα αθώος, αποκαθίσταται στη συνείδηση των συνανθρώ-

πων του. Γιατί όπως υποστηρίζει και ο Βίκτωρ Ουγκώ,

(1802-1885): «από έναν κύκνο δεν μπορεί παρά να πέσουν
λευκά φτερά».

«Ὄγχνη ἐπ᾽ὄγχνη γηράσκει, µῆλον δ᾽ ἐπί µήλῳ,
αὐτάρ ἐπί σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ᾽ἐπί σύκῳ».

(Όμηρος, “ΟΔΥΣΣΕΙΑ”, η΄, στίχ. 120-121)

(= Το αχλάδι, πάνω στο αχλάδι γερνά, και το μήλο πάνω

στο μήλο,  ομοίως το σταφύλι πάνω στο σταφύλι και το

σύκο πάνω στο σύκο).

«Μετά γάρ θάνατον Σωκράτους - Ἀριστοτέλης -
ὑπεξελθών Ἀθηνῶν καί διατρίβων ἐν Χαλκίδι ἀνε-
καλεῖτο ὑπό Ἀθηναίων ἐπανελθεῖν, καί µή πει-
σθείς ἀντέγραψεν οὕτως “οὐ µή ἐάσω Ἀθηναίους
δίς ἁµαρτεῖν εἰς φιλοσοφίαν, παρ᾽οἷς ὄχνη
ἐπ᾽ὄχνῃ γηράσκει, σῦκον δ᾽ἐπί σύκῳ”».

(Αριστοτέλης, 384-322, Fragment 667, 19)

(= Γιατί μετά το θάνατο του Σωκράτη - ο Αριστοτέλης -

αφού έφυγε κρυφά από την Αθήνα και παρέμενε στη Χαλ-

κίδα, οι Αθηναίοι τον ανακάλεσαν να γυρίσει πίσω, και

καθώς  αυτός δεν πείσθηκε, τους απάντησε εγγράφως με

τον εξής τρόπο “δεν θα επιτρέψω στους Αθηναίους να δια-

πράξουν το ίδιο αμάρτημα εις βάρος της φιλοσοφίας δυο

φορές, σ’ αυτούς που το ένα αχλάδι γερνάει πάνω στο

άλλο και το ένα σύκο πάνω στο άλλο σύκο”).

ΣΧΟΛΙΟ: Όταν ο Αριστοτέλης το 323 εγκατέλειψε την

Αθήνα και πήγε στη Χαλκίδα, τον ρώτησαν γιατί έφυγε και

ποια ήταν η γνώμη του για την Αθήνα. Εκείνος απάντησε

πως είναι πολύ όμορφη πόλη. Δανείστηκε όμως κάποιους

στίχους από την Οδύσσεια του Ομήρου και συγκεκριμένα

από την περιγραφή του κήπου του βασιλιά των Φαιάκων,

Αλκινόου, και τους παρήγγειλε πως δεν θα επέστρεφε

ποτέ σ’ αυτήν, όσο αυτοί, οι Αθηναίοι, δεν θα άλλαζαν

μυαλά/νοοτροπία, αφού είχαν ήδη δολοφονήσει μια φορά

την φιλοσοφία, τον Σωκράτη.

Προσφιλής μέθοδος ερεύνης μας είναι να ανατρέ-

χουμε πάντα στα Έγκυρα Λεξικά. Στο “Μέγα Λεξικόν

όλης της Ελληνικής Γλώσσης” του Δ. Δημητράκου, στον

ΙΓ’ τόμο και στο λήμμα “σῦκον” διαπιστώσαμε ότι υπάρ-

χουν (91) αρχαιοελληνικές λέξεις που παράγονται ή έχουν

πρώτο συνθετικό τους τη λέξη σύκο. Παρατηρήσαμε ότι οι

λέξεις αυτές θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ανά-

λογα με τη σημασία τους σ’ εκείνες που σχετίζονται με την

Διατροφή, τον Λόγο, την Αγροτική, την Καθημερινή αλλά

και την Θρησκευτική ζωή των Αρχαίων Ελλήνων. Το σύκο

ήταν το αγαπημένο φρούτο που κυριαρχούσε στη ζωή του-

λάχιστον των προγόνων μας και τρωγόταν νωπό ή αποξη-

ραμένο, ως βασικό είδος διατροφής.

Ο Ιρλανδός σατιρικός, δοκιμιογράφος και ποιητής Τζόνα-

θαν Σουίφτ, (1667-1745), έλεγε: «Η Συκοφαντία συνήθως
χτυπάει τους άξιους ανθρώπους, όπως τα σκουλήκια ρί-
χνονται πάνω στα καλύτερα φρούτα».

«Τα καρποφόρα δένδρα πετροβολούν» (λαϊκή παροιμία).

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

――――――

* Ἀμεμφία < α - στερητικό + μέμφομαι = ψέγω, κατηγορώ, συκο-

φαντώ, κατακρίνω, κακίζω, παραπονούμαι, μεμψιμοιρώ. Το να είναι

κάποιος αμεμφής, άμεμπτος, άψεκτος  άψογος, αψεγάδιαστος, άμω-

μος, άσπιλος, ανεπίληπτος, ανεπίκριτος, ακατηγόρητος, ανεπίπλη-

κτος, αμύμων. Άρα ἀμεμφία = απαλλαγή από μομφή, συκοφαντία,

αποφυγή επίκρισης, ονειδισμού, χλευασμού.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀµεµφίας*

ἄρχεσθαι
&

Συκοφαντίας
παύεσθαι
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Eγκαινιάστηκε η πρωτότυπη έκ-

θεση ζωγραφικής της Σάντρας Τσι-

λιγγερίδου με τίτλο “Εξορία από
την ωραιοποίηση”, στην πολιτι-

στική αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα.

Η Σάντρα Τσιλιγγερίδου, εμπνέε-

ται από τις δυσκολίες της ζωής,

βάζει τον εαυτό της σε ρόλο παρα-

τηρητή στην αναζήτηση μίας εσω-

τερικής αλήθειας και βρίσκει

διέξοδο ενώνοντας τις τέχνες.

Όταν η ψυχοθεραπεία συναντά

την τέχνη γεννιούνται εικόνες που

προβληματίζουν τον θεατή, καθώς

βγαίνουν στην επιφάνεια άγχη και

φόβοι που όλοι κρύβουμε μέσα

μας αλλά δεν τολμούμε να σκε-

φτούμε.

Η δημιουργός επέλεξε να τυπώσει

τα έργα σε metal print, έτσι ώστε ο

θεατής κοιτάζοντας μια εικόνα, να

βλέπει μέσα και τον εαυτό του,

καθώς καθρεφτίζεται το είδωλό

του. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθέ-

νας βλέπει δικά του κομμάτια, ενώ

αντιλαμβάνεται ότι η ανθρώπινη

ύπαρξη όσο και να θέλουμε να την

ωραιοποιήσουμε, είναι γεμάτη από

οδύνες και τραύματα που αποφεύ-

γονται, απωθούνται και αυτό έχει

ως αποτέλεσμα να ξεχνάμε ποιοί

είμαστε και κυρίως ποιοί μπορούμε

να γίνουμε.

Τα εγκαίνια προλόγισαν ο Δήμαρ-

χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η συγ-

γραφέας και καθ. Ψυχολογίας Φω-

τεινή Τσαλίκογλου, η Μίνα

Παλαιολόγου παιδοψυχίατρος και

ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμ-

πουράκης.

HΣάντρα Τσαλιγγερίδου γεννήθηκε

και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια

Ημαθίας. Είναι απόφοιτη της Ανωτέ-

ρας Δραματικής Σχολής “ΙΑΣΜΟΣ” του

Β. Διαμαντόπουλου και έχει εργαστεί

στο θέατρο, στο ραδιόφωνο και την

τηλεόραση. Είναι τεταρτοετής - εκπαι-

δευόμενο μέλος στην Ελληνική Εται-

ρία Αναλυτικής Ομαδικής &

Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.  

“Εξορία από την ωραιοποίηση”
έκθεση ζωγραφικής της Σάντρας Τσιλιγγερίδου 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον

“Ακτιο Οδηγό” στη Βάρη

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η

πρώτη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Μονάδα Φροντίδας

Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη.

Όλοι μαζί τραγούδησαν και χόρεψαν, ενώ το προσωπικό

του Άκτιου Οδηγού έψαλε τα κάλαντα και τραγούδησε

χριστουγεννιάτικες μελωδίες, σε ένα κλίμα γιορτινό. Τη

γιορτή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος και Διευ-

θύνων Σύμβουλος του Άκτιου Δρ Κωστής Προύσκας, ο

οποίος έδωσε ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχι-

σμένο το νέο έτος, ενώ ευχαρίστησε τους παρευρισκό-

μενους για την παρουσία τους.

Η βραδιά έκλεισε με γευστικές απολαύσεις φτιαγμένες

από τα χέρια των Σεφ της Μονάδας.

Όλοι μαζί ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα με υγεία
και ευτυχία σε όλους!!!

Η ζωγράφος αριστερά με την υποψή-
φια δημοτική σύμβουλο των 3Β Κο-
ρίνα Πατέλη.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία  /   Νομός Αττικής    /   Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών    /    Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος   /   Τηλ: 2132019955   /   Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /    www.vvv.gov.gr
Βούλα:  18-12-2018  /  Aρ. Πρωτ.:  48399

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα την διακήρυξη του διαγωνισμού
και της με α/α 154/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 340.144,28€  (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον κάτωθι κωδικό εξόδων: 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 2018 - ΠΟΣΟ 2019 - ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 30-7135.078 224.000,00€ 116.144,28€
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
ΣΥΝΟΛΟ 340.144,28  ΕΥΡΩ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
30-7135.078 274.309,90€ 340.144,28€ 43325000-7,37535200-

9,44112200-0,34928400-2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
154/2018 , την με αρ. Πρωτ. 46162/5-12-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 25-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι 31-1-2018.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 20-12-2018 Σάββατο 29-12-2018 Παρασκευή 25-1-2019 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:00 π.μ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 68036
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 5.486,20 € 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623 - Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 19/12/2018
Αριθ. Πρωτ: 44287

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για παροχή υπηρεσιών φύλαξης
και φρούρησης των δημοτικών κτι-
ρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα
με ο άρθρο 21 παρ. 11 του
Ν.3731/2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,

για, για το σύνολο των υπηρεσιών
όπως αυτά προσδιορίζονται με την
αριθμ. 1/2018 μελέτη της Δημοτι-
κής Αστυνομίας. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται στα
€406.000,00 συμπεριλαμβανομέ-
νου του αναλογούντος συντελεστή
ΦΠΑ 24%.  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 31/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 14/02/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. Η εγ-
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
και ανέρχεται στο ποσό των έξι χι-

λιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών
(6.548,39€) για το σύνολο των υπη-
ρεσιών. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι
13/09/2019 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(email:milonas@dionysos.gr,τηλ.
2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623 - Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ:    44314

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλι-
σμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών του Δήμου Διονύσου – Συγ-
χρηματοδότηση Πρόγραμμα ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,
για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών και για τις δύο ομάδες καθώς
το αντικείμενο δεν είναι διαιρετό,

όπως αυτά προσδιορίζονται με την
αριθμ. 9/2018 μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στα
€370.000,00 συμπ/νου του αναλο-
γούντος συντελεστή ΦΠΑ 24%. Με
την αριθ. πρωτ. 49028/17-09-2018
(ΑΔΑ: ΩΑΑΑ465ΧΘ7-Δ19) Από-
φαση Υπουργού Εσωτερικών η
προμήθεια εντάχθηκε στο Πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προ-
μήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών των δήμων της χώρας». Το
ποσό της συνολικής χρηματοδότη-
σης ανέρχεται στις €216.000,00 και
αφορά  επιλέξιμες δαπάνες. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 31/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 18/2/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-

νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 17/08/2019. Η εγγύηση συμ-
μετοχής ορίζεται σε 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς
τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,
(298.387,10€*2%), και θα ανέρχε-
ται το ποσό των: 5.967,74€ (πέντε
χιλιάδες εννιακόσα εξήντα επτά
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λε-
πτών). Η εγγύηση συμμετοχής πρέ-
πει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι
17/09/2019 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Τα έξοδα δημο-
σίευσης της περίληψης της διακή-
ρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΑΔΑ: 6ΑΖΖΩ93-ΙΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: «Επίγειες τοπογραφικές
αποτυπώσεις για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20314,46 €
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύττει
ότι εκθέτει σε δημόσιο συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές με κριτήριο για την ανάθεση
της Σύμβασης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη

τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις των
αρθ. 27 και 117 του Ν4412/2016, για
την ανάδειξη αναδόχου για την εκπό-
νηση της μελέτης: «Επίγειες τοπο-
γραφικές αποτυπώσεις για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών» προϋπολογισμού Δαπά-
νης 25.189,93 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Η Δημοπρασία θα γίνει την 22-1-
2019 και ώρα 10.00 (λήξη επιδό-
σεως προσφορών) στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ (Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά Ατ-
τικής).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε (4) τέσσερις
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ σε όλες τις
τάξεις πτυχίου για έργα κατηγορίας

16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, που
δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης
του Μ.Ε.Ε Π. αναλυτικά αναφέρον-
ται στο άρθρο 22.2.1 της διακήρυ-
ξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής www.dionysos.gr. στη
διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΚΗ-
ΡΥΞΕΙΣ – ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετο-
χής στη δημοπρασία.
Περισσότερες πληροφορίες δίνον-
ται στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας στα τηλ.: 213-2140113.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχν. Υπηρεσιών, Υποδομών & Χωροταξίας

Δημήτρης Ράικος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο

(Πέμπτη 20/12/18) η εκπόνηση της μελέτης με

τίτλο: «Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές

ενότητες Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 

Η μελέτη είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

καθώς και στον Προϋπολογισμό οικ. έτους

2018 και έχει συνολική προεκτίμηση αμοιβής

3.199.177,64 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία

των συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση

της μελέτης αυτής για λογαριασμό του Δήμου

Σπάτων - Αρτέμιδος με χρηματοδότηση από

την Περιφέρεια Αττικής. 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά σε τοπο-

γραφικές εργασίες και στη σύνταξη και κύ-

ρωση της Πράξης Εφαρμογής των

εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στην

Π.Ε. 12 και σε τμήματα των Π.Ε.

1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της Δ.Ε. Αρτέμιδος

(περιοχή Β΄ κατοικίας) του Δήμου Σπάτων -

Αρτέμιδας σε εκτάσεις συνολικού εμβαδού

επιφανείας 2.860 στρεμμ. περίπου.

Ακόμη αφορά στην εκπόνηση μελέτης οδοποι-

ίας η οποία περιλαμβάνει την οριστική μελέτη

οδών σε μήκος 10 περίπου χλμ και σε 17 κυ-

κλοφοριακούς κόμβους στη Λεωφ. Βραυρώ-

νος – Αρτέμιδος και στην εκπόνηση μελέτης

σήμανσης και  υδραυλική μελέτη, περιβαλλον-

τικών επιπτώσεων για τα έργα οδοποιίας.

καθώς και μελέτη διευθέτησης των ρεμάτων

και του δικτύου ομβρίων.

Η μελέτη θα προκηρυχθεί και θα ανατεθεί από

το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και την εισή-

γηση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φι-

λίππου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623 - Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ:    44375

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την Υπηρεσία  μεταφοράς ογ-
κωδών απορριμμάτων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,
για το σύνολο των υπηρεσιών ή  για
το  σύνολο κάθε διακριτού τμήμα-
τος,  δηλαδή για το σύνολο του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Α, ή το σύνολο του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β., όπως αυτά προσ-

διορίζονται με την αριθμ. 53/2018
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €71.039,60
συμπ/νου του αναλογούντος συν-
τελεστή ΦΠΑ 24%. Οι συγκεκριμέ-
νες Υπηρεσίες υπόκεινται σε
δικαίωμα προαίρεσης, ποσοστού
50% και συνολικής αξίας
€28.645,00. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 31/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 11/2/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 12/08/2019. Η εγγύηση συμ-
μετοχής ορίζεται σε 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς

τον αναλογούντα Φ.Π.Α., συμπ/νου
του δικαιώματος προαίρεσης
(99.684,60€*2%), και θα ανέρχεται
το ποσό των: 1.993,70€ (χίλια εν-
νιακόσα ενενήντα τρία ευρώ και
εβδομήντα λεπτών). Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον μέχρι 5/9/2019 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Σε περί-
πτωση υποβολής προσφοράς σε
μία εκ των δύο ομάδων η εγγυητική
διαμορφώνεται ανάλογα. Η αναθέ-
τουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής. Η εγ-
γύηση πρέπει να απευθύνεται στο
Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Τα έξοδα δημο-
σίευσης της περίληψης της διακή-
ρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

Εγκρίθηκε η «Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές

ενότητες του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρό-

εδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβουλευτικός εκ-

πρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης

Θεοχαρόπουλος, σχετικά με τη διαδικασία

του αυτόφωρου σε υποθέσεις συκοφαντικής

δυσφήμισης για τον Τύπο, απάντησε ο Υπουρ-

γός Δικαιοσύνης Μ. Καλογήρου.

Επιμένοντας στο συγκεκριμένο θέμα, ο Θ. Θε-

οχαρόπουλος ρώτησε τον Υπουργό αν σχε-

διάζει να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο που

ισχύει για τον Τύπο, για κατάργηση του αυτό-

φωρου στην υπόθεση της συκοφαντικής δυ-

σφήμισης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το

λειτούργημα του Τύπου και αν εξετάζουν ως

μέτρο στοιχειώδους ισοπολιτείας το ενδεχό-

μενο να προβούν σε ρύθμιση, ώστε να μην

εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία για τον

Τύπο γι’ αυτούς που εγκαλούνται από πρό-

σωπα για τα οποία ισχύει ο θεσμός της ασυ-

λίας και ως εκ τούτου δεν ισχύει για τα ίδια η

αυτόφωρη διαδικασία. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντί επίλυσης του

θέματος παρέπεμψε, με την απάντησή του, σε

μελλοντικές ενέργειες, γενικόλογα και αόρι-

στα δηλώνοντας «την πρόθεση της κυβέρνη-

σης να εξετάσει τα ζητήματα που άπτονται

ευρύτερα των αδικημάτων δια του Τύπου, στο

πλαίσιο της αναμόρφωσης των νέων Ποινικών

Κωδίκων». 

Η αυτόφωρη διαδικασία όμως για θέματα συ-

κοφαντικής δυσφήμησης στον Τύπο πρέπει να

καταργηθεί εδώ και τώρα. Κι αυτό μπορεί να

γίνει με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Όσο

δεν γίνεται, η αναφορά σε όποια δήθεν «πρό-

θεση» απλώς θα επιβεβαιώνει στην πράξη

την επικίνδυνη κυβερνητική πρόθεση για πα-

ρέμβαση στο κατοχυρωμένο συνταγματικό

δικαίωμα της ελευθερίας του Τύπου. 

σημείωση έκδοσης: αυτό δείχνει μία φοβική

κυβέρνηση, που όταν ανέλαβε, οι υπουργοί

της και ο πρωθυπουργός, περπατούσαν στους

δρόμους μόνοι, ενώ σήμερα συνοδεύονται

από μία στρατιά αστυνομικούς “ακρίδες”... Κι

αυτό γιατί εξαπάτησε το λαό και τώρα τον φο-

βάται... Πόσο μάλλον τους δημοσιογράφους!

Ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι ο χειρότε-

ρος πρωθυπουργός της μνημονιακής

περιόδου, αλλά δεν είναι πολύ διαφο-

ρετικός από όλους τους άλλους, ειδικά

όσον αφορά τις βασικές επιλογές που

υπηρετεί. Μπορεί να είπε πολύ περισ-

σότερα ψέματα απ’ ό,τι όλοι οι άλλοι

μαζί, μπορεί να έδωσε τις πιο βαρύ-

γδουπες υποσχέσεις και μπορεί το

Μνημόνιο που εφαρμόζει να είναι το

πιο καταστροφικό απ’ όλα, όμως στην

Ιστορία της Ελλάδας θα μείνει ως ο

πρωθυπουργός που παρέδωσε τη Μα-

κεδονία. 

Η Μακεδονία όμως θα ακολουθεί τον κ.

Τσίπρα για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.

Θα είναι η συμφωνία παράδοσης των

Πρεσπών, κάτι που θα τον διαφορο-

ποιεί από όλους τους προηγούμενους

με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Η εβδο-

μάδα που πέρασε και όσα ελέγχθησαν

στα Σκόπια δεν είναι παρά μια πρό-

γευση όσων πρόκειται να επακολουθή-

σουν. Τα αποτελέσματα της συμφωνίας

θα έχουν διάρκεια και, κάθε φορά που

θα βιώνουμε τις συνέπειές τους, ο κ.

Τσίπρας και η συμφωνία του θα είναι

στο επίκεντρο. Το όφελος του κ. Τσί-

πρα ήταν ένα και πρόσκαιρο, πήρε από

την κυρία Μέρκελ τη μη περικοπή των

συντάξεων. Θυσίασε στην κυρία Μέρ-

κελ τη Μακεδονία. Αυτό που θα κατα-

λάβει αργότερα ο κ. Τσίπρας είναι ότι

το όποιο όφελος ήταν πολύ μικρό σε

σχέση με το κόστος διαρκείας που ανα-

λαμβάνει. 

Μέχρι τώρα ο κ. Τσίπρας φαινόταν να

ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός σε ό,τι είχε

να κάνει με την πολιτική καριέρα του.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η

πρώτη μεγάλη κίνηση που ξεφεύγει

από αυτό το πλαίσιο. Οι κυρίως ωφελη-

μένοι είναι οι κομματικοί που θα έχουν

επιπλέον μήνες στην εξουσία και την

ευκαιρία να ζήσουν από τον φορολο-

γούμενο με αμοιβές που δεν έχουν ξα-

ναδεί στη ζωή τους. Ο κ. Τσίπρας όμως

δεν θα είχε χάσει τίποτα, αν είχε κάνει

εκλογές το φθινόπωρο. Οσο περνάει ο

καιρός, τα πράγματα απλά χειροτε-

ρεύουν, άλλοτε με πιο γρήγορους και

άλλοτε με πιο αργούς ρυθμούς. Τα πο-

λιτικά ρίσκα αυξάνονται, καθώς επίσης

και η γενική απέχθεια προς αυτόν. 

Η πολιτική στάση προς τον κ. Τσίπρα

όσων συμφωνούν με αυτόν στο Σκιο-

πιανό δεν αλλάζει. Επίσης για όλους

αυτούς το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι

κάτι που θα καθορίσει πώς ψηφίζουν.

Για όσους όμως είναι αντίθετοι στη

συμφωνία με τα Σκόπια το ζήτημα αυτό

καθορίζει την πολιτική στάση τους και

τις επιλογές τους. Ο αριθμός τους είναι

πολλαπλάσιος των υποστηρικτών της

συμφωνίας και τα επόμενα χρόνια θα

ζουν τις συνέπειες μιας συμφωνίας

που συνεχώς θα επιβεβαιώνει όλες τις

ενστάσεις που αρχικά είχαν.

Ναπολέων Λιναρδάτος

Ο πρωθυπουργός που παρέδωσε τη Μακεδονία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ: 44410

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη αποκλειστικά  βάσει τιμής

για την   «Προμήθεια ανταλλακτικών-
συντήρησης και επισκευής μεταφο-
ρικών μέσων», συνολικής προϋπολο-
γιζόμενης  αξίας 492.280,00 €,
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24% -
με δικαίωμα προαίρεσης αξίας
246.140,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
(CPV):. 50110000-9, 50113000-
0,50116500-6, 34350000-5,34330000-9,
34913000-0, 34432000-4 και 34324000-
4, όπως αυτά προσδιορίζονται με την
από 55/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 28/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 12/02/2019 και ώρα
15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α., για την ομάδα ή τις
ομάδες που θα συμμετέχουν οι οι-
κονομικοί φορείς, με λήξη ισχύος
τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες
από την επόμενη της καταλυτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφο-
ρών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύ-
νεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ. 2132030613) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

Καθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες μέχρι το 2020. Αυτά είχε δεσμευθεί να εξασφα-

λίσει η Ελλάδα και οι χώρες της Ε.Ε., όταν υιοθέτησαν την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσ-

σια Στρατηγική το 2008. Αυτά είναι που ζητούν περισσότεροι από 180.000 Ευρωπαίοι

πολίτες. Απομένει ένας χρόνος έως την προθεσμία και οι χώρες της Ε.Ε, συμπεριλαμβα-

νομένης και της Ελλάδας, αποτυγχάνουν να τηρήσουν τη νομική δέσμευσή τους αναφο-

ρικά με «τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση

της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ε.Ε έως το 2020».

35 ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φορείς, υπό το συντονισμό του Seas At Risk, ενώνουν τις

δυνάμεις τους με στόχο οι υπουργοί της Ε.E να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς

την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών

Περιβάλλοντος που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.   

σημείωση έκδοσης: Σκεφθείτε ότι η δέσμευση δόθηκε το 2008 και έχουμε 2018!!! Δηλαδή

σε λίγο εκπνέει ο χρόνος που υποτίθεται ότι είχαν δεσμευθεί (έως το 2020!).  Ωραία λόγια,

φούσκες έργα από την Ε.Ε.

Στις “καλένδες” η κατάργηση του αυτόφωρου των
δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση

Ερώτηση του βουλευτή Θ. Θεοχαρόπουλου 
και απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης

«Καθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες μέχρι το 2020»

ζητούν 25 Ευρωπαϊκοί Περιβαλλοντικοί φορείς
Την υποκρισία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης περί διαρκούς

ειρήνης και ευημερίας τη

στιγμή που οι ιμπεριαλιστι-

κοί ανταγωνισμοί οξύνονται

και που η αντεργατική αντι-

λαϊκή πολιτική κλιμακώνε-

ται με βάναυση καταστολή,

όπως στη Γαλλία, κατήγ-

γειλε ο ευρωβουλευτής του

ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπου-

λος στη συζήτηση του Ευ-

ρωκοινοβουλίου για την

«Προετοιμασία του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου» του

Δεκεμβρίου. 

Στην ομιλία του ο ευρωβου-

λευτής του Κόμματος ανέ-

φερε μεταξύ άλλων:

«Η διάψευση κάθε διακήρυ-
ξης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για διαρκή ειρήνη κι
ευημερία είναι παταγώδης.

Κάθε βήμα ενοποίησης φέρ-
νει φυγόκεντρες τάσεις.  

...Μπρέξιτ, προσφυγικό –
μεταναστευτικό που η ίδια
δημιουργεί με επεμβάσεις
της, ανταγωνισμοί εντός
της αλλά και με ΗΠΑ,
Ρωσία, Κίνα, στρατιωτικο-
ποίηση, ανάκαμψη που επι-
βραδύνεται προϊδεάζοντας
για νέα κρίση...».

Αντεργατικά μέτρα και καταστολή αδιάψευστος

μάρτυρας των κούφιων διακηρύξεων της ΕΕ.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία  /   Νομός Αττικής    /   Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών    /    Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος   /   Τηλ: 2132019955   /   Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /    www.vvv.gov.gr
Βούλα:   17-12-2018   /   Aρ. Πρωτ.:  48257

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 145/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 2223.200,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης 3 60.000,00 180.000,00
συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ: 180.000,00€

Φ.Π.Α. 24%:        43.200,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:          223.200,00  €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
145/2018 , την με αρ. Πρωτ. 47322/12-12-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 22-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Δευτέρα 28-1-2019.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 20-12-2018 Κυριακή 30-12-2018 Τρίτη 22-1-2019 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 08:00 π.μ. και ώρα 10:30 π.μ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 67946
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
20-7135.032 180.000,00€ 223.200,00€ 44613700-7
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 3.600,00 €
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΑΔΑ: 7ΣΠΧΩ93-ΑΛ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 19/12/2018
Αριθ. Πρωτ: 44185

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕ-
ΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟ-
ΝΥΣΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
111.368,82 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  13% - (CPV) : .
15511100-4 - 
ΑΔΑΜ: 18REQ003730648
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσ-
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη αποκλειστικά  βάσει τιμής
για την προμήθεια «Προμήθεια φρέ-
σκου παστεριωμένου γάλακτος για
το προσωπικό του Δήμου Διονύσου
και των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου του,  για το έτος 2019»,
συνολικής προσυπολογιζόμενης
αξίας 111.368,82 €, συμπεριλαμβανο-
μένου  Φ.Π.Α  13% - (CPV):
15511100-4    - ΑΔΑΜ:
18REQ003730648, όπως αυτά προσ-
διορίζονται με την από 25/2018 Με-
λέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 21/12/2018. Καταλυτική
ημερομηνία  υποβολής προσφορών
15/01/2019 και ώρα 15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βορριά Μαρία  (τηλ.
2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623 - Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 20/12/2018
Αριθ. Πρωτ:    44292

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την Υπηρεσία Συντήρησης &
Επισκευής Ήλεκτρο-Μηχανολογι-
κών Εγκαταστάσεων Αντλιοστα-
σίων & Δεξαμενών Πόσιμου Νερού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,
για , για το σύνολο των υπηρεσιών,

όπως αυτά προσδιορίζονται με την
αριθμ. 57/2018 μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται στα
€74.263,00 συμπ/νου του αναλο-
γούντος συντελεστή ΦΠΑ 24%. Οι
συγκεκριμένες Υπηρεσίες υπόκειν-
ται σε δικαίωμα προαίρεσης, ποσο-
στού 50% και συνολικής αξίας
€37.131,80. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 31/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 6/2/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα 180 ημε-
ρών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
μέχρι 5/8/2019. Η εγγύηση συμμετο-

χής ορίζεται σε 2% επί της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ανα-
λογούντα Φ.Π.Α., συμπ/νου του
δικαιώματος προαίρεσης
(89.835,00€*2%), και θα ανέρχεται το
ποσό των: 1.796,70€ (χίλια επτακό-
σια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα
λεπτών). Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι
5/9/2019 άλλως η προσφορά απορρί-
πτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Τα έξοδα δημοσί-
ευσης της περίληψης της διακήρυξης
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία  /   Νομός Αττικής    /   Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών    /    Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος   /   Τηλ: 2132019955   /   Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /    www.vvv.gov.gr
Βούλα:   19-12-2018   /   Aρ. Πρωτ.:  48846

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α
110/2018 μελέτης, προϋπολογισμού 248.974,40€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 204.940,50 8.247,75 2.668,00 215.856,25
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

ΦΠΑ 13% 22.085,05 - - 22.085,05
ΦΠΑ 24% 8.413,32 1.979,46 640,32 11.033,10

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 235.438,87 10.227,21 3.308,32 248.974,40

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
11/2018 , την με αρ. Πρωτ. 48750/19-12-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 29-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-

ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Δευτέρα 4-2-2019.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Δευτέρα 24-12-2018 Πέμπτη 3-1-2019  Τρίτη 29-1-2019  
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 8:00 π.μ. και ώρα 10:30 π.μ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 68780
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 2018 - ΠΟΣΟ 2019 - ΠΟΣΟ cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, 35-6692.003  1.000,00 € 247.974,40€.   03451000-6
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, 03451300-9
ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 03452000-3
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 03450000-9
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14212400-4

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 215.856,25€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 248.974,40€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι προσφορές των συμμετεχόντων προμηθευτών θα πρέπει να αφορούν είτε το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας
των ειδών (Ομάδα Α και Β και Γ), είτε μία ή περισσότερων ομάδων ειδών. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 4.317,13€
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμ-
μετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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στα πεταχτά

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη  δασκάλα  παραδίδει στις περιοχές  (3Β) ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΗΛ. 69 45 49 62 45.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

Ζητείται δακτυλογράφος,να διαθέτει laptop και να

γνωρίζει αγγλικά,για δύο φορές την εβδομάδα,

λίγες ώρες. Τηλ.επικοινωνίας: 2108952269 -

6945411125.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Εργασίας

Αναπήρων, θα γίνει διανομή τροφίμων και προϊόντων

καθαριότητας. Παρακαλούνται τα μέλη του ΚΕΑ να

προσέλθουν στο Κέντρο μας για να τα παραλάβουν.

Θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους για να

τα παραλαμβάνουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθη-

μερινώς  από τις 10 π.μ. εώς τις 3 μ.μ.

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-

2020 για μικρομεσαίους

Δύο νέες δράσεις ανακοίνωσε το Υπ. Οικονομικών

που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πρώτη Δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστι-

κότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με

προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει

στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να

βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσω-

τερική και εξωτερική αγορά. Χρηματοδοτούνται επεν-

δυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού

εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύ-

νολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαι-

τούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των

προϊόντων. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από

20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -

65%.

Η δεύτερη δράση που προκηρύσσεται είναι η «Εργα-

λειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-

Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και

στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και

πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών

εστίασης και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκ-

παίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο

επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στο

πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για πα-

ρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης

της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυ-

σης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υποβάλλονται επεν-

δυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με

επιδότηση μέχρι 50%.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- Fax :
2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 18/12/2018
Αριθ. Πρωτ: 43986

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΩΝ& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει δημόσιο ανοικτός ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής για την παροχή
υπηρεσιών  «Υλοποίησης Πολιτι-
στικών και Καλλιτεχνικών Δρά-
σεων Επιμόρφωσης στον Δήμο
Διονύσου», συνολικής προϋπολογι-
ζόμενης αξίας 190.000,00€ συμπε-
ριλαμ- βανομένου ΦΠΑ - CPV:
79952100-3 ΑΔΑΜ:
18REQ003983803, όπως αυτά

προσδιορίζονται με την 35/2018 με-
λέτη του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 20/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 15/01/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Βορριά Μαρία  (τηλ. 2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 &
Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636- Fax :
2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 18/12/2018
Αριθ. Πρωτ:44027

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ  2018-2019  ΣΥ-
ΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
77.131,96 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% CPV :
39830000-9   ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙ-
ΣΜΟΥ, ΑΔΑΜ: 18REQ003903554
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακη-
ρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής
για την   «Προμήθεια Ειδών καθα-
ριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Διονύσου και
των ΝΠΔΔ αυτού 2018-2019». Ο
συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας   ανέρχεται στο ποσό
των εβδομήντα επτά χιλιάδων εκα-
τόν τριάντα ενός ευρω και ενε-
νήντα  έξι  λεπτών   77.131,96€
CPV: 39830000-9, ΑΔΑΜ:
18REQ003903554, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από
05/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα
Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού
Δήμου Διονύσου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 21/12/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 18/01/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί της εκτιμώμενης αξίας
εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο
ποσό των:)  α)  χιλίων διακοσίων
σαράντα τεσσάρων ευρω και έξι λε-
πτών   (1.244,06€) για το σύνολο
της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α &
ΟΜΑΔΑ Β & ΟΜΑΔΑ Γ & ΟΜΑΔΑ
Δ), ή β) διακοσίων έντεκα ευρω
(211,00€) για την ΟΜΑΔΑ Α ή γ)
τριακοσίων τριάντα  εννέα ευρω και
δέκα λεπτών   (339,10 €)  για την
ΟΜΑΔΑ Β  ή δ) τετρακοσίων εβδο-
μήντα δύο ευρω  και έξι λεπτών
(472,06€)  για την ΟΜΑΔΑ Γ  ή ε)
διακοσίων είκοσι ενός ευρω και
ενενήντα λεπτών   (221,90€)  για
την ΟΜΑΔΑ Δ.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βορριά Μαρία  (τηλ.
2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

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

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

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα απο-

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000 Πρωτοποριακό μηχάνημα στο Κοργιαλένειο Νοσοκομείο

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

Σε συνέντευξη Τύπου κάλεσε ο ανα-

πληρωτής υπουργός, προκειμένου

να ενημερώσει για τις εξελίξεις στο

χώρο των δημόσιων νοσοκομείων.

Αναφέρθηκε στο Νοσοκομείο «ΚΟΡ-

ΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ–Ε.Ε.Σ.»

όπου εγκαταστάθηκε και ετέθη σε

λειτουργία το νέο, πρωτοποριακό,

μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυ-

κνότητας  (IDEXA του Αμερικάνικου

οίκου General Electric). Το νέο μηχά-

νημα (το πρώτο του είδους που εγ-

καθίσταται σε όλη την Ελλάδα)

διαθέτει τεχνολογία που δεν περιο-

ρίζεται στην μέτρηση της οστικής

μάζας στα συνήθη σημεία (ισχίο και

οσφυϊκή χώρα), αλλά πραγματο-

ποιεί ολοσωματική σάρωση, λιπομέ-

τρηση, ορθοπεδικό πρωτόκολλο,

καθώς και την καινοτομία -για την

Ελλάδα- TBS (Trabecular Bone

Score) που καταγράφει την αρχιτε-

κτονική των οστών και τον κίνδυνο

οστεοπορωτικού κατάγματος. Το κό-

στος του νέου μηχανήματος ανήλθε

στα 229.000 €. Προηγήθηκε δε η

αναβάθμιση (τελευταίας τεχνολο-

γίας) των λογισμικών προγραμμά-

των του Αγγειογράφου και

Μαγνητικού τομογράφου και οι προ-

μήθειες 10 στρωμάτων πρόληψης

κατακλίσεων, ενός συστήματος

κρυοπηξίας και ενός κρυόδιου αμφι-

βληστροειδούς. 

Ακόμη εγκαινιάστηκε η νέα σύγ-

χρονη Αγγειοχειρουργική Κλινική

του ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", για την

υλοποίηση της οποίας εργάστηκαν

μεθοδικά και συνεργάστηκαν αποτε-

λεσματικά η Διοίκηση και το προσω-

πικό του Νοσοκομείου, το

Υπουργείο Υγείας και η 1η ΥΠΕ Ατ-

τικής.
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. . . γ ια την υγειά μας

Θεατές… στις χειρουργικές επεμβάσεις

αλλά και σε πολλές άλλες ιατρικές εξετά-

σεις θα είναι στο εγγύς μέλλον οι γιατροί,

καθώς χάρις στην εξέλιξη της τεχνολογίας

τα ρομπότ (Μηχανές Τεχνικής Νοημοσύ-

νης) θα τους υποκαταστήσουν!

Δεν πρόκειται για σενάριο ταινίας επιστη-

μονικής  φαντασίας, αλλά για την σκληρή

πραγματικότητα, καθώς η συνεχής εξέλιξη

στην τεχνολογία κατασκευής  των ρομπότ

τους δίνει τη  δυνατότητα εκμάθησης  εξει-

δικευμένων εφαρμογών  στην Ιατρική με

άριστα αποτελέσματα.

«Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει την εξέ-

λιξη αυτή καθώς ήδη η χρήση των Μηχανών

Τεχνικής Νοημοσύνης (Ρομπότ)  έχει βελ-

τιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρε-

σίες σε πολλούς τομείς της ιατρικής»

αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλ-

μίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  και επιστη-

μονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού

Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών

Βασ. Κοζομπόλης.

Την ίδια έποψη ενστερνίζεται  και ο Ελβε-

τός καθηγητής  Jörg Goldhahn, MD, ανα-

πληρωτής επικεφαλής του Ινστιτούτου

Μεταγραφικής Ιατρικής στο ETH Zurich της

Ελβετίας, «αυτό στο εγγύς μέλλον θα είναι

απολύτως εφικτό. Οι γιατροί και ο τρόπος

που αλληλεπιδρούν με τον ασθενή, όπως

τον γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα αλλάξει ρι-

ζικά» (7/11/18 στο BMJ). Σύμφωνα με διά-

σημους επιστήμονες  τα ρομπότ έχουν ήδη

αποδείξει ότι διαθέτουν τη δυνατότητα να

είναι το ίδιο ή και περισσότερο αποτελε-

σματικά από τους γιατρούς:

― Για τη διάγνωση σε ορισμένες ειδικότη-

τες,

― Την παραγωγή προγνωστικών μοντέλων

και

― Για την εκτέλεση ορισμένων χειρουργι-

κών επεμβάσεων, οπου η συμμετοχή τους

φαίνεται ότι ήδη παράγει βελτιωμένα απο-

τελέσματα (ρομποτική χειρουργική).

Το 2017,  ρομπότ πέρασε τις εθνικές εξετά-

σεις στην ιατρική στην Κίνα, υπερβαίνοντας

το ελάχιστο όριο που απαιτείται, δηλαδή

τους 96 βαθμούς. «Πρόσφατα η Google πα-

ρουσίασε ρομποτικά προγράμματα με δια-

γνωστικές δυνατότητες σε οφθαλμικές

παθήσεις που συναγωνίζονται σε επιδόσεις

ή και ξεπερνούν εξειδικευμένους οφθαλ-

μιάτρους σε επί μέρους διαγνωστικά πεδία»

εξηγεί από την πλευρά του ο Β. Κοζομπό-

λης και προσθέτει. «Όσον αφορά το αντε-

πιχείρημα ότι οι ασθενείς θα χρειάζονται

πάντα την ενσυναίσθηση του γιατρού για

να νιώθουν εμπιστοσύνη, υπάρχει η άποψη

ότι οι μηχανές και οι υπολογιστές μπορεί να

είναι σε θέση να εκπληρώσουν επίσης

αυτές τις ανάγκες. Τα ρομπότ μπορούν να

είναι πιο αξιόπιστα διότι θα θεωρηθούν πιο

αμερόληπτα, ενώ βγαίνει εκτός κάθε υπο-

ψία συναλλαγής και σύγκρουσης συμφε-

ρόντων. 

Σε ορισμένες πολύ προσωπικές περιπτώ-

σεις μπορεί να προτιμώνται οι υπηρεσίες

του ρομπότ διότι οι ασθενείς πολλές φορές

ντρέπονται να αποκαλύψουν ορισμένα συμ-

πτώματα». 

Τα ρομπότ διαθέτουν επίσης ικανότητες

επεξεργασίας γλωσσών που τους επιτρέ-

πουν να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους

επιστημονικής βιβλιογραφίας και μπορούν

να διδάσκονται π.χ. για τις αλληλεπιδρά-

σεις φαρμάκων. Έχοντας την ικανότητα μά-

θησης, αποκτούν γνώσεις με ταχύτητα που

δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή του αν-

θρώπου και αυτό είναι το μεγάλο τους πλε-

ονέκτημα. Οι γιατροί προφανώς θα είναι

πάντα απαραίτητοι στην υγειονομική περί-

θαλψη, αλλά πιθανώς με τελείως διαφορε-

τικό ρόλο.

Υπάρχουν βέβαια και οι υποστηρικτές της

άποψης ότι θα υπάρχουν πτυχές φροντίδας

που τα μηχανήματα δεν μπορούν ποτέ να

παρέχουν. Οι γιατροί θα παραμείνουν καλύ-

τεροι στο να ασχοληθούν με τον ασθενή ως

σύνολο και προσωπικότητα, το οποίο περι-

λαμβάνει τις κοινωνικές σχέσεις που ανα-

πτύσσονται και την αντιληπτική ικανότητα

και νοημοσύνη κάθε ασθενούς που ο θερά-

πων γιατρός συνυπολογίζει στην αλληλεπί-

δρασή του με τον ασθενή. Σε κάθε

περίπτωση, οι μηχανές θα αλλάξουν μεν

τον τρόπο εργασίας των γιατρών. Μπορεί

να μην τους αντικαταστήσουν εντελώς

διότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν

βαθειά επικοινωνία με τον ασθενή ως συ-

νάνθρωπο και να αποκτήσουν ολιστική

γνώση των αναγκών του σε σχέση με τη

ζωή του. Η σχέση αυτή περιλαμβάνει ιδε-

ώδη όπως εμπιστοσύνη, σεβασμό, θάρρος

και ευθύνη που δεν μπορεί ο ασθενής να τα

αισθανθεί από τις μηχανές. Σίγουρα όμως

θα αλλάξουν τον παραδοσιακό ρόλο του

γιατρού σε ένα οργανωμένο σύστημα

υγείας.  Με λίγα λόγια είναι αρκετοί ακόμη

αυτοί που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν μερικά

πράγματα που οι μηχανές απλώς δεν μπο-

ρούν να κάνουν.

Το πιο σημαντικό όμως στην παρούσα φάση

είναι ότι με την σωστή αξιοποίηση των

ρομπότ  θα αλλάξει ο τρόπος που είναι ορ-

γανωμένα τα Εθνικά Συστήματα Υγείας. Οι

δυνατότητες των  ρομπότ  ενταγμένες στην

υπηρεσία υγειονομικών δομών σε περιφε-

ρειακές και απομεμακρυσμένες ή νησιωτι-

κές περιοχές θα ανατρέψουν τις

υπάρχουσες αντιλήψεις για την δομή των

ΕΣΥ. Οι υποδομές αυτές που δεν θα είναι

κατασκευαστικά δαπανηρές και θα είναι σε

διασύνδεση με κάποιο μεγάλο κέντρο ανα-

φοράς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,

θα βοηθήσουν την πρωτοβάθμια και την

δευτεροβάθμια υγεία. 

Θεατές… στις χειρουργικές επεμβάσεις οι γιατροί; 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία  /   Νομός Αττικής    /   Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών    /    Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος   /   Τηλ: 2132019955   /   Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /    www.vvv.gov.gr
Βούλα:  21-12-2018  /  Aρ. Πρωτ.:  49272

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ GRAFITI»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ GRAFITI» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμ-
φωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 144/2018 μελέτης της, προϋπολογισμού 164.715,40€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Κόστος (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Υλικό Anti- Graffiti (Διαφανές) όπως αυτό 
περιγράφεται στο άρθρο των Τεχνικών 
Προδιαγραφών με την εφαρμογή. M2 4.285 31 132.835,00

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24% 31.880,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 164.715,40
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
144/2018, την με αρ. Πρωτ. 4875/19-12-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 18-1-2019  και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Πέμπτη 24-1-2019.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Δευτέρα 24-12-2018 Πέμπτη 3-1-2019 Παρασκευή 18-1-2019 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 68907
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ 2018 ΔΑΠΑΝΗ 2019 cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 20-7135.030 4.000,00€ 160.715,40€ 39830000-9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ
GRAFITI

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 164.715,40€

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.656,70 €  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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Νέες επιτυχίες και εννέα

μετάλλια έφερε ο Γυμνα-

στικός Σύλλογος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης

“Ελαία” από τη Σόφια της

Βουλγαρίας.

Το Academic Winter Cup

Sofia 2018, είναι ένα διε-

θνές meeting πανευρω-

παϊκής σημασίας για τη

Ρυθμική Γυμναστική που

πραγματοποιήθηκε από

τις 6 ως τις 9 Δεκεμβρίου

2018. Σ’ αυτό συμμετεί-

χαν 700 αθλήτριες από

17 χώρες. 

Οι αθλήτριες της Ελαίας

διακρίθηκαν και ανέβη-

καν πολλές φορές στο

βάθρο, όπως: 

― Μαρίλια Καραμιχάλη

1 Χρυσό και 2 Χάλκινα

μετάλλια. 

― Πολυξένη Κύρου 1 Αρ-

γυρό και 1 Χάλκινο. 

― Ιόλη Ματαγού 1 Αρ-

γυρό. ― Νεφέλη Μεμάι 1

Αργυρό. ― Δωροθέα Κα-

ρακυριάκου 1 Χάλκινο. 

― Λυδία Σαμιώτη 1 Χάλ-

κινο.

Υπεύθυνες της αποστολής

ήταν η επικεφαλής προπο-

νήτρια Ντόρα Αλτόγλου

και η προπονήτρια Μαρία

Κωνσταντίνου.

Ανερχόμενα αστεράκια,

που ευχόμαστε να τα χει-

ροκροτήσουμε σε μεγάλες

αθλητικές οργανώσεις.

Το μέλλον της Ρυθμικής Γυμναστικής!

Στο 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής,

συμμετείχε ο Γυμναστικός Σύλλο-

γος “Ελαία”, που πραγματοποι-

ήθηκε στο Αργος (1-2

Δεκεμβρίου/18).

Οι αθλήτριες της “Ελαίας” κατά-

κτησαν σημαντικές διακρίσεις,

φέρνοντας μετάλλια.

Συγκεκριμένα τη δεύτερη θέση και

αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία

10-12 κατέκτησε η ομάδα της

“Ελαία” με τις αθλήτριες:

Αθανασίου Κατερίνα

Δημητρακοπούλου Ζένια

Κανελλάκη Αναστασία

Καραβάνη Κριστίν

Καρακυριάκου Δέσποινα

Κούμουλου Πηνελόπη

Παπαδημητρίου Έλενα

Φραγκιαδάκη Μαριαλένα

Την τρίτη θέση και χάλκινο μετάλ-

λιο στην κατηγορία 8-10 ετών κα-

τέκτησε η ομάδα με τις αθλήτριες:

Γιαννοπούλου Αλκμήνη

Δημητριάδη Ιωάννα

Κατσά Πέννυ

Κοντογιάννη Μαρία

Κούβελα Χρυσούλα

Κουρεμέτη Δέσποινα

Μερεντίτη Αναστασία

Χατζηπαναγιώτου Μαρία

Σερφιώτη – Λαϊου Εμμανουέλα

Σταριδά Αλέξια.

“Ελαία” Γυμναστικός Σύλλογος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Αλ. Παναγούλη 58 Βουλιαγμένη

Τηλ.: 693 2 431393

www.elaia-gs.gr

Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Ελαία” φέρνει επιτυχίεςChristmas Volleyball Camp  

με τη “Θέτιδα”

Η ΑΣΠΕ Θέτις διοργανώνει από 27 έως 30 Δεκεμβρίου το

Christmas Volleyball Camp (Camp Τεχνικής Βελτίωσης) για

αθλήτριες αγωνιστικών τμημάτων και Ακαδημιών. Οι ώρες

που θα πραγματοποιηθεί το Camp είναι 10:00-12:00 για το

Α΄γκρουπ και 12:00-14:00 για το Β΄γκρουπ.
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...στο κύλισμα της μπάλας

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Βήμα πρωτιάς η ΑΕΚ

Σημαντική νίκη στην προσπάθειά της για την κατάληψη

της 1ης θέσης στον 3ο όμιλο του FIBA Champions

League πήρε η ΑΕΚ, με 80-76 επί της Νίμπουρκ στο

ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική. Ηταν η 10η συνεχόμενη

νίκη της «Ενωσης» σε Ελλάδα και Ευρώπη και 8η στον

όμιλο, έναντι μίας μόλις ήττας, χάρη στην οποία παρέ-

μεινε στην κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα εξα-

σφάλισε ουσιαστικά την πρόκρισή της στην επόμενη

φάση.

Κόντρα στην ουραγό τσεχική ομάδα η ΑΕΚ τα βρήκε

σκούρα, παρά το καλό της ξεκίνημα (16-11). Στη συνέ-

χεια εκδηλώθηκαν προβλήματα στην επίθεση, τα οποία

επέτρεψαν στη Νίμπουρκ να προσπεράσει μέχρι το ημί-

χρονο (29-32). Στην 3η περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν

ρυθμούς, με τους Σαντ-Ρος και Λαρεντζάκη να προσφέ-

ρουν πολύτιμη βοήθεια επιθετικά, και ανέκτησαν το προ-

βάδισμα (53-51). Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ελληνική

ομάδα, με πρωταγωνιστές τους Χάντερ και Σάκοτα,

πήγε τη διαφορά στο στο +7 (63-56), με τους Τσέχους

να αντιδρούν εκ νέου και να ισοφαρίζουν (69-69) 4' πριν

τη λήξη. Στα τελευταία λεπτά οι παίκτες της ΑΕΚ έδει-

ξαν ψυχραιμία και είχαν καλές επιλογές, χάρη στις

οποίες έφτασαν στη νίκη.

ΑΕΚ: Γκρίφιν 6, Λαρεντζάκης 7, Ματσιούλις 15, Σάκοτα 18,

Σαντ-Ρος 12, Γιαννόπουλος, Χάντερ 18, Μωραΐτης, Ρατάν-

Μέις 4, Ρόμπερτσον, Τσαλμπούρης.

Νίμπουρκ: Μπόχατσικ 10, Χρούμπαν 10, Λόρενς 6, Πέτερκα

10, Ράιτ 9, Μπέντα 12, Κόζι 13, Ντέιβις, Κριζ 2, Μάγιερς 2,

Πούμπρλα 2.

Σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε και ο Προμηθέας Πα-

τρών στον 4ο όμιλο, νικώντας 80-76 την Ολίμπια στη

Λουμπλιάνα και παραμένοντας 2ος (6-3 νίκες). Ο ΠΑΟΚ,

αντίθετα, έχασε πολύτιμο έδαφος στον 2ο όμιλο μετά

την ήττα 94-77 από τη Βόννη, που τον έριξε στην 4η

θέση.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίθεση μαφιόζικου τύπου σε διαιτητή

Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε 19.12.18 ο διαιτητής πο-

δοσφαίρου Αθανάσιος Τζήλος, έξω από το σπίτι του στη Λά-

ρισα, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του (εργάζεται ως

πολιτικός μηχανικός). Τέσσερα άτομα, με καλυμμένα πρό-

σωπα, πλησίασαν το όχημα του διεθνούς διαιτητή σε κοντινό

σημείο από το σπίτι του και, αφού έσπασαν τα τζάμια, τον έσυ-

ραν έξω και τον ξυλοκόπησαν. Ο Α. Τζήλος μεταφέρθηκε στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται

με τραύματα στο κεφάλι και στα πόδια.

O πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας, Δημήτρης Μπουχλαριώτης, μι-

λώντας στο ρ/σ «Sport FM» υποστήριξε ότι το περιστατικό έχει

να κάνει με το ποδόσφαιρο. Τον τραυματία επισκέφθηκαν στο

νοσοκομείο ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Β. Γραμμένος, και ο επικε-

φαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Μέλο Περέιρα. Ο

τελευταίος, με γραπτή του ανακοίνωση, μεταξύ άλλων κάνει

λόγο για «κλίμα εκφοβισμού» σε βάρος των Ελλήνων διαιτη-

τών. Η ΚΕΔ κάλεσε τους διαιτητές σε έκτακτη σύσκεψη στις 4

Γενάρη, ενώ διακινούνται και σενάρια αποχής τους από τους

ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ανακοινώσεις καταδίκης της επίθεσης στον Α. Τζήλο εξέδω-

σαν η ΕΠΟ, η Super League και το σύνολο των ΠΑΕ της πρώ-

της κατηγορίας. Παράλληλα έχουν ενημερωθεί η UEFA και η

FIFA. Η ΕΠΣ Λάρισας ανέβαλε τους αγώνες των τοπικών πρω-

ταθλημάτων για το ερχόμενο Σαββατοκυριακο (22-23/12).

Την επίθεση με γραπτή του δήλωση καταδίκασε και ο υφυ-

πουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης.

Η επίθεση στον Α. Τζήλο έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα

ανάλογων περιστατικών με επιθέσεις σε ανθρώπους που σχε-

τίζονται με το ποδόσφαιρο. Η αιτία τέτοιων επιθέσεων, ανε-

ξάρτητα από πρόσωπα και αφορμές, δεν είναι άλλη από την

αδυσώπητη μάχη συμφερόντων που διεξάγεται (και) στο ελ-

ληνικό ποδόσφαιρο. Ενα ποδόσφαιρο - «προϊόν», που λειτουρ-

γεί ως πρόσφορο έδαφος για την αποκόμιση κερδών αλλά και

ως βιτρίνα πίσω από την οποία διεξάγονται κόντρες, συχνά με

διακυβεύματα που ξεπερνούν τα όρια του ποδοσφαιρικού αν-

ταγωνισμού.

SUPER LEAGUE

Απέχουν οι διαιτητές, αναβάλλεται η αγωνιστική
Την αναβολή της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος που

ήταν προγραμματισμένη για το διήμερο 22 - 23 Δεκέμβρη απο-

φάσισε η Super League. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως

αποτέλεσμα της απόφασης των διαιτητών για αποχή, ως έν-

δειξη διαμαρτυρίας και καταδίκης της πρόσφατης, μαφιόζικου

τύπου, επίθεσης που δέχθηκε ο συνάδελφός τους Αθανάσιος

Τζήλος έξω από το σπίτι του στη Λάρισα.

Εξαρχής η πλειονότητα των διαιτητών είχε εκφράσει την πρό-

θεση για αποχή παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Επιτρο-

πής Διαιτησίας και του επικεφαλής της, Μέλο Περέιρα, για

συμφωνία προκειμένου να επιλεχθούν άλλοι τρόποι αντίδρα-

σης και να μην επηρεαστεί η αγωνιστική δράση. Από την άλλη,

υπέρ της πραγματοποίησης των αγώνων ήταν και οι ΠΑΕ της

κατηγορίας, με τις ρήτρες που υπάρχουν από τα δύο κανάλια

μετάδοσης των αγώνων να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις

προθέσεις τους.

Παρ' όλα αυτά η πλειονότητα των διαιτητών εμφανίστηκε αμε-

τακίνητη στην επιλογή και έτσι οριστικοποιήθηκε η συγκεκρι-

μένη απόφαση, την οποία δημοσιοποίησαν μέσω επιστολής.

Μετά την επιστολή των διαιτητών για την αποχή τους, ήρθε

και η ανακοίνωση της ΕΠΟ και λίγο αργότερα ήρθε και η επι-

βεβαίωση από τη διοργανώτρια αρχή. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στη Βουλή ήρθαν, από το ΚΚΕ, οι αντι-

δράσεις διδασκόντων και φοιτητών

των Σχολών Φυσικής Αγωγής κατά του

αθλητικού νομοσχεδίου που προωθεί

προς ψήφιση η κυβέρνηση. Οι βουλευ-

τές του Κόμματος Σάκης Βαρδαλής

και Γιάννης Δελής κατέθεσαν ως Ανα-

φορά προς τον υπουργό Πολιτισμού

και Αθλητισμού το ψήφισμα της Κο-

σμητείας της ΣΕΦΑΑ του Αριστοτέ-

λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ψήφισμα εκφράζεται η αντίθεση

στο υπό διαβούλευση «Νομοσχέδιο

του υφυπουργείου Πολιτισμού για τον

Αθλητισμό» αφού, όπως τονίζεται,

υπονομεύει τη δημόσια πανεπιστη-

μιακή εκπαίδευση με την επίσημη

σφραγίδα του κράτους.

Οπως σημειώνει στο ψήφισμά της η Κο-

σμητεία, το νομοσχέδιο «θέτει σε κίν-

δυνο την υγεία του Ελληνα πολίτη

εισάγοντας το επάγγελμα του εκπαι-

δευτή με σεμιναριακού τύπου κατάρ-

τιση». Επισημαίνει μεταξύ άλλων πως

το σχέδιο νόμου δείχνει να αγνοεί πως

«η άσκηση αν δεν είναι στοχευμένα

στηριγμένη σε αμιγώς επιστημονικές

αρχές, αντί να βελτιώνει την υγεία ή

την απόδοση θα προκαλέσει σημαντικό

πρόβλημα υγείας». Επίσης, θίγει το γε-

γονός της δημιουργίας σχολών αθλη-

μάτων από τη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού, για την οποία υπογραμμί-

ζει ότι μετατρέπεται από μια απλή διοι-

κητική υπηρεσία υπουργείου σε φορέα

εκπαίδευσης, πιστοποίησης και καταχώ-

ρησης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το ψήφισμα καταλήγει καλώντας την

κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινό-

μενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστη-

μονικές και άδικες, όπως

χαρακτηρίζει, διατάξεις του νομοσχε-

δίου και παράλληλα να γίνουν δραστι-

κές μεταβολές των άρθρων μετά από

ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των

πανεπιστημίων. Ζητά παράλληλα την

υποστήριξη όλων για ένα νέο νομο-

σχέδιο που θα υπηρετεί την υγεία, την

παιδεία και την ποιότητα ζωής των κα-

τοίκων της χώρας.

Επειδή ο Αθλητισμός, με τον οποίο

ασχολούνται δισεκατομμύρια άνθρωποι

σε όλο τον  Πλανήτη είναι από τα μεγα-

λύτερα Πολιτικά – Κοινωνικά – Οικονο-

μικά ζητήματα, και ο Καπιταλισμός τον

έχει μετατρέψει σε Παγκόσμια Πολυε-

θνική Εταιρεία, με τεράστια κέρδη για

το Κεφάλαιο, έχει αρχίσει σταδιακά  αλ-

λαγή του τρόπου λειτουργίας, και διοί-

κησης σε Διεθνές επίπεδο με στόχο

μεγαλύτερα κέρδη για το Κεφάλαιο.

Ήδη κουβεντιάζεται, η αλλαγή των

Ολυμπιακών Αγώνων, ήδη η μετατροπή

των Ομαδικών  Αθλημάτων, ήδη η διακί-

νηση μέσα από τα ΣΠΟΡ πάρα πολλών

παραβατικών δραστηριοτήτων και μέσα

σε όλα αυτά εντάσσεται και το νέο

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ που προωθεί

προς ψήφιση η Κυβέρνηση. Ένα Νομο-

σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού το

οποίο υπονομεύει τη Δημόσια Πανεπι-

στημιακή Εκπαίδευση με την επίσημη

σφραγίδα του ΚΡΑΤΟΥΣ. 

Άλλο  ένα Έγκλημα είναι η προσπάθεια

δημιουργίας σχολών αθλημάτων, από

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για

την οποία υπογραμμίζεται, ότι μετατρέ-

πεται από μία απλή Διοικητική Υπηρεσία

Υπουργείου σε φορέα εκπαίδευσης. ΤΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ήρθε στη ΒΟΥΛΗ μόνο

από το ΚΚΕ. Τα  Αστικά Κόμματα (τσι-

μουδιά) δεν συμφέρει τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ

τους….. 

Και μία ερώτηση: ένας απλός Άνθρω-

πος, τι μπορεί να περιμένει από τέτοια

Κόμματα;;;;

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΡΗΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Γ.Σ. “Αρης Βούλας” και ο Αθλητικός Ομιλος “Αρης 2006”

προσκαλούν το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 στις 7μ.μ.

στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο 3Β) για να τι-

μήσουν:

― Προσωπικότητες του αθλητισμού

― Αθλητές και αθλήτριας που διακρίθηκαν την περίοδο

2017-18 στο ποδόσφαιρο και την επιτραπέζια αντισφαίριση.

― Αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
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Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προαναγ-

γελθεί την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στην αίθουσα τε-

λετών της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Τους προσκαλεσμένους που ανταποκρίθηκαν υποδέ-

χονταν ο εκδότης Κώστας Βενετσάνος και ο ...Νικολό

Μακιαβέλλι – σένα banner λάβαρο, φυσικού μεγέθους

– με την υφιστάμενη στο άγαλμά του επιγραφή tanto
momini nullum par elogium (= τέτοιο μεγάλο όνομα,

υπεράνω κάθε επαίνου).

Την παρουσίαση άνοιξε η εκδότρια – νέας γενιάς –

Ηλέκτρα Βενετσάνου.

Ομιλητές ήσαν κατά σειρά παρουσίασης:

Ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστήμιου Αθηνών, Διευθυντής του τμήματος Ασιατι-

κών σπουδών, Οικονομικής

Γεωγραφίας και Γεω-

πολιτικής, Ιωάννης Μάζης

Ο αναπληρωτής Πρύτανης του ιδίου Πανεπιστημίου

και καθηγητής της πολιτικής Οικονομίας Ναπολέων

Μαραβέγιας και ο Αναστ. – Ιωάννης Μεταξάς τα-

κτικό μέλος της Eυρωπαϊκής Διεπιστημονικής Ακαδη-

μίας των Παρισίων επιτ. Καθηγητής Παν/μίων.

Την παρουσίαση συντόνισε ο Κώστας Βενετσάνος. Οι

ομιλητές, βαθείς γνώστες του αντικειμένου και εμβρυ-

θείς μελετητές της συγκεκριμένης έκδοσης του ΗΓΕ-

ΜΟΝΑ – μοναδικής στα ελληνικά εκδοτικά

χρονικά, με σχόλια του Μ. Ναπολέοντα – ανέλυσαν

από τη δική του, ο καθένας, σκοπιά το έργο, και τη

σπουδαιότητά του τόσο στους χρόνους της συγγραφής,

όσο και στην εποχή μας.

Ενα σημαντικό έργο 

για σημαντικούς ανθρώπους

Οπως είπε κι ο εκδότης κλείνοντας, ο «ΗΓΕΜΟΝΑΣ,

ιδιαίτερα με τα σχόλια του Ναπολέοντα, δεν είναι

«απλά» ένα βιβλίο. Είναι σχολείο, για πολιτι8κούς,

στρατιωτικούς, επιχειρηματίες.

Είναι όπλο άμυνας και επίθεσης. Είναι εργαλείο αν-

τίληψης και δημιουργίας».

Αποσπάσματα των ομιλιών θα παρουσιαστούν από τις

στήλες μας σύντομα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πανεπιστημιακοί καθη-

γητές, όπως ο Θεόδωρος Γεωργίου, Ιωάννης Ζέρβας,

οι πρώην Υπουργοί Πέτρος Δούκας και Παναγ. Κου-

ρουμπλής, οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Νίκος Μα-

νιός, Χρ. Παππάς και σημαντικοί συμπολίτες μας.

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ του Μακιαβέλλι 

σχολιασμένος από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Επίσημη παρουσίαση

Στο βήμα ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης.

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται: Η κα Μάζη, ο κ. Ι. Μεταξάς, ο κ. Ι. Μάζης, η κα Ηλ. Βενετσάνου, 
ο κ. Γ. Βλάχος και ο κ. Ναπ. Μαραβέγιας.

Στο βήμα η εκδότρια Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Με μία σεμνή τελετή, ανάλογη του κύρους των ομιλητών, του συγγραφέως και του σχολιαστή πραγ-

ματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του κλασικού έργου πολιτικοφιλοσοφίας του Νικολό Μακια-

βέλλι «Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ με παρατηρήσεις και σχόλια του ταραξία στρατηλάτη του 19ου αιώνα,

Ναπολέοντα Βοναπάρτη, από τις εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ.


