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Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα
έως το τέλος του χρόνου

Τα αφορολόγητα 
ποσά για την α’ κατοικία

ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

Πρόταση επίπλωσης με 

διπλό κρεβάτι, καναπέ-κρεβάτι

και τραπεζαρία.Δ
ΙΕ

Κ
Δ

ΙΚ
H

ΣΤ
Ε 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
EXTRA ASSISTANCE

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ

γυναικείο TAG HEVER

WAH1213.BA0861

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ1ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ2

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΔΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Ν.Δ.

Νέα δεδομένα επιχειρεί να διαμορφώσει στην πολιτική ζωή της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της Συνταγματικής
Αναθεώρησης προκειμένου να ανακτήσει την πολιτική ηγεμονία ενόψει των εκλογών.

ΜΕΤώΠΑ ΔΕΙχΝΟυΝ ΑΔΙΕξΟΔΟ
ΣΤή ΣυΝΤΑΓΜΑΤΙΚή ΑΝΑΘΕώΡήΣή

Αποφασισμένος να τα παίξει
όλα για όλα εμφανίζεται ο
Αλέξης Τσίπρας σε μια ύστα-
τη προσπάθεια να στριμώ-
ξει τη Ν.Δ. και να αυξήσει
την συσπείρωση του
ΣυΡΙΖΑ στην τελική
ευθεία προς τις
εκλογές.

ΕΚΔΟΘήΚΕ 
ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚή ΑΔΕΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣή ΤΟυ 
ΝΕΟυ ΔήΜΑΡχΕΙΟυ 
ΣΤΟ χΑΛΑΝΔΡΙ

Την στήριξη στο πρόσωπο του
υποψηφίου Δημάρχου Νέας Ιω-
νίας, κ. Παναγιώτη Μανούρη, εξέ-
φρασαν με ανακοίνωσή τους οι
τοπικές οργανώσεις της Νέας Δη-
μοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ.

ΣΤήΡΙξή ΣΤΟΝ 
Π. ΜΑΝΟυΡή 
ΣΤή Ν. ΙώΝΙΑ ΑΠΟ
Ν.Δ. ΚΑΙ ΚΙΝΑΛ

Σελ. 4-5

ΣελιδεΣ 16-17

Σελ. 15

Σελ. 7

Σελ.9

Σελ. 21

ΕΜβΛήΜΑΤΙΚΑ  
ΑΡχΟΝΤΙΚΑ ΤήΣ 
ΚήφΙΣΙΑΣ ΑΝΟΙξΑΝ 
ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟυΣ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.31

Ο… ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΧΙΣΕ

500ΛΙΤΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ PAPPAS OIL

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

1860€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

2205€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΑΠΟ 1η/1ου/2019

>>ΑΝΑΛυΤΙΚΑ ΟΙ φΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

3

ΓΛΙΤώΣΤΕ χΡήΜΑΤΑ  
ΜΕ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟχΕΣ

παραδείγμ
ατα{

{

ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σελ. 3

«ΡΕΣΤΑ» ΤΣΙΠΡΑ

Υπογραφή προγραμματικής σύμ-
βασης του Δήμου Ηρακλείου Ατ-
τικής με το ΕΚΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.31
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ο δωριζόμενο γλυπτό συμ-
βολίζει ένα λουλούδι δια-
στάσεων 3,00 Χ 4,20 μέτρα
που κάθε φύλλο του είναι και

ένας πρόσφυγας που γυρεύει να ριζώ-
σει μακριά από την πατρίδα του, την
οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. 
Η κατασκευή του αποτελείται από
μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο
επικολλώνται ανακυκλωμένα τεμά-
χια ξύλου διαφόρων χρωμάτων από

βιομηχανικές παλέτες.
Προσφέρθηκε ως δώρο στο Δήμο Νέας
Σμύρνης ως δείγμα ευγνωμοσύνης των
μεταναστών προς τη χώρα που τους
υποδέχτηκε και τους φιλοξενεί.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου θα τοποθετηθεί εντός του Άλσους, στη
γωνία Πατριάρχου Ιωακείμ και Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου αμέσως μετά τον πρώτο
περιμετρικό διάδρομο και θα φωτιστεί
κατάλληλα.

ο Τμήμα Προληπτικής  Ιατρι-
κής της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Μέριμνας  του Δήμου Χα-

λανδρίου σε συνεργασία με την Ελλη-
νική Πνευμονολογική Εταιρία, διορ-
γανώνει δωρεάν έλεγχο αναπνευστικής
λειτουργίας (Σπιρομέτρηση) την Πα-
ρασκευή 16 Νοεμβρίου 18 και ώρες
11.00πμ έως 16.00μμ.
Οι μετρήσεις θα γίνουν στον χώρο του
τμήματος, Αισχύλου 28, και οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καλούν για
ραντεβού στο τηλέφωνο : 210 6894444
ώρες 10.00πμ-14.00μμ.

κδήλωση μνήμης για τα 40
χρόνια από τον θάνατο της
τραγουδίστριας της Νίκης

Σοφίας Βέμπο και τα είκοσι χρόνια
από τον θάνατο του ποιητή συζύγου
της Μίμη Τραϊφόρου, θα πραγμα-
τοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 20.00 στο Συνεδρια-
κό Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεο-
δωράκης» Κύπρου 68, Πλατεία Δη-
μαρχείου στην Αργυρούπολη.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δή-
μαρχος κος Γ. Κωνσταντάτος, η Πρό-
εδρος της «Παναθηναϊκής» κα Μ.
Γιαννίρη και η Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας της Βουλής,
Βουλευτής Β’ Αθηνών κα Σοφία
Βούλτεψη.
Κείμενα και παρουσίαση από τον Βα-
σίλη Τραϊφόρο.
Συμμετέχει η χορωδία Μουσικές Δη-
μιουργίες ΑΜΚΕ.
Στην είσοδο θα λειτουργήσει έκθε-
ση με αντικείμενα,  χειρόγραφα και
πολλά άλλα ενθυμήματα της Σ. Βέμ-
πο και του Μ. Τραϊφόρου από το
«ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΩΝ Γ.ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ».

Είσοδος ελεύθερη.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, η Πρεσβεία του Μεξικού
στην Ελλάδα, η Σχολή Καλών Τεχνών και η Μ.Κ.Ο.
Za’atar διοργανώνουν τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού
«ΑΝΘΟΣ ΠΛΟΙώΝ» του καλλιτέχνη Alfredo “Libre”
Gutierrez και Μεταναστών στην Ελλάδα, στις 14 Νοεμ-
βρίου του 2018, στις 13:00, στο Άλσος Νέας Σμύρνης.
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Μουσικό αφιέρωμα
στην Σοφία Βέμπο και
τον Μίμη Τραϊφόρο
στο δήμο Ελληνικού
Αργυρούπολης

Δωρεάν Σπιρομέτρηση
στο Τμήμα 
Προληπτικής Ιατρικής

εκίνησαν την Κυριακή 4 Νοεμ-
βρίου στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυ-
χικού ομάδες συναισθηματικής

ανάπτυξης των παιδιών, ένας κύκλος σε-
μιναρίων για γονείς & παιδιά.
Το «Play Therapy» (παιγνιοθεραπεία)
διοργανώνεται με στόχο την ανάπτυξη
δεξιοτήτων που προάγουν την συναι-
σθηματική ανάπτυξη του παιδιού και εν-
δυναμώνουν τους γονείς στον πολύ-

πλοκο ρόλο τους. Στο play therapy το παι-
δί, με την παρουσία ενός κατάλληλα εκ-
παιδευμένου ενήλικα, παίρνει βοήθεια,
ανακουφίζεται & επιλύει συναισθηματι-
κές συγκρούσεις & προβλήματα συμπε-
ριφοράς, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας &
εμπιστοσύνης.
Οι ομάδες των γονέων λειτουργούν πα-
ράλληλα με εκείνες των παιδιών. Συντο-
νίζουν: οι ψυχολόγοι Μαριμπέλλα Βογο-

πούλου-Στρογγυλού & Νεφέλη Κοσκινά.
Πότε : Κυριακές, παιδιά 4 - 7 χρονών στις
18:30 & 7 - 11 χρονών στις 19:30
Που: Αίθουσα Θεάτρου / Κτήριο Πολλα-
πλών Χρήσεων Ρήγα Φεραίου & Μπουμ-
πουλίνας, τηλ.: 210 6728 043.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο ΜΟΝΟ
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο steki-
toupaidiou@gmail.com   

«Play Therapy» για γονείς & παιδιά στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

ξ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έκθεση ζωγραφικής του Μαρουσιώτη 
εικαστικού Δημήτρη Αλέκου

ην έκθεση ζωγραφικής του Μαρουσιώτη εικαστικού Δη-
μήτρη Αλέκου φιλοξενεί ο Δήμος Αμαρουσίου, στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου (βασ. Σοφίας 9 & Δ.

Μόσχα).  Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πα-
ρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, με είσοδο ελεύθερη.   
ή έκθεση θα λειτουργεί έως τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.Ώρες
λειτουργίας: 10:00-13:00 & 17:00 -21:00.     

T

ΑΠΟΚΑΛυΠΤήΡΙΑ ΤΟυ 
ΓΛυΠΤΟυ «ΑΝΘΟΣ ΠΛΟΙώΝ» 
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜυΡΝήΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣώ ΠΑΙχΝΙΔΙΟυ
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υβερνητικά στελέχη και βου-
λευτές υπογραμμίζουν σε
όλους τους τόνους ότι το επό-
μενο δίμηνο είναι καθοριστι-

κής σημασίας, καθώς θα κρίνει τους
τελικούς συσχετισμούς των πολιτικών
δυνάμεων.
Όχημα του πρωθυπουργού στην τελική
αντεπίθεση που ετοιμάζει θα είναι η Βου-
λή, καθώς η εκτίμηση που κυριαρχεί εί-
ναι ότι μπορεί να κερδίσει κατά κράτος
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ετοιμάζεται να παίξει
τα ρέστα του σε δύο μέτωπα, που έχουν
σχέση με τη λεγόμενη σκανδαλολογία,
αλλά και με θετικά μέτρα τα οποία θα έρ-
θουν προς ψήφιση στη Βουλή.
Με την πρώτη κίνηση θέλει να δείξει τη
διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου  σε
σχέση με το παλαιό πολιτικό προσωπι-
κό και με τη δεύτερη να ανακτήσει τις
σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία.
Τα σκάνδαλα, όπως έδειξαν οι τελευταίες
εξελίξεις στη Βουλή βρίσκονται και θα
συνεχίσουν να βρίσκονται ψηλά στην
ατζέντα του πρωθυπουργού για να απο-
δομήσει τη Ν.Δ.

υγεία
Στην παρούσα φάση το Μαξίμου χτυπά
μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής για την
υγεία ενώ το συνολικό πόρισμα αναμέ-
νεται να παραδοθεί στον Πρόεδρο της
Βουλής Νίκο Βούτση στις 21 Νοεμβρίου.
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι η συ-
ζήτηση στην Βουλή θα δώσει την ευ-
καιρία στον πρωθυπουργό να αναδείξει
τις διαχωριστικές γραμμές με τη Ν.Δ. και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε θέματα δια-
φάνειας.

Novartis-Γιάννος
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο
προσκήνιο θα επιστρέψει η γνωστή
υπόθεση της Novartis με στόχο να πε-
ράσει στην κοινωνία το μήνυμα ότι
υπάρχουν ευθύνες σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ για
το πάρτι που είχε στηθεί. Άλλα στελέχη
υπενθυμίζουν πρόσφατη δήλωση του Δ.
Παπαγγελόπουλου ότι η Novartis είναι
το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού
κράτους και μιλούν για στοιχεία που θα

προκαλέσουν πολιτικές αναταράξεις.
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι θα αναδειχτεί
για άλλη μια φορά το ηθικό πλεονέκτη-
μα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ν.Δ. και με την
πολύκροτη υπόθεση Παπαντωνίου που
έχει προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό.
Ήδη γίνεται λόγος για σύσταση προ-
ανακριτικής επιτροπής προκειμένου να
διερευνηθούν  τυχόν ποινικές ευθύνες
του πρώην υπουργού Άμυνας για το αδί-
κημα της παθητικής δωροδοκίας.

Νόμος περί ευθύνης υπουργών
Στη φαρέτρα του Μαξίμου βρίσκεται και
η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουρ-
γών μέσω της Αναθεώρησης του Συν-
τάγματος, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται
για ρητορική κατά της διαπλοκής.
Η επιθετική στρατηγική έναντι του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, δείχνει και τη διά-
θεση του Μαξίμου να «ενοχοποιήσει»
τον πρόεδρο της Ν.Δ. και να αλλάξει άρ-
δην την πολιτική ατζέντα.

Συντάξεις
Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η σκανδα-
λολογία δεν αρκεί για να αλλάξει το
βαρύ κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία,
κάτι που αποτυπώνεται σε όλες τις δη-
μοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας. Ο πρωθυπουργός παίζει τα
ρέστα του με τις συντάξεις για να ανα-
κτήσει τη σχέση εμπιστοσύνης που
έφτιαξε με τη συγκεκριμένη κοινωνική
ομάδα και να παίξει με άλλους όρους στις
εκλογές.
Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να λη-
φθούν στο Eurogroup που είναι προ-
γραμματισμένο για τις αρχές Δεκέμβρη
και από το Μαξίμου υπάρχει αισιοδοξία
για θετικές ειδήσεις.

Κοινωνικό πρόσημο
Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να
φέρει μια σειρά από σημαντικά νομο-
σχέδια με κοινωνικό πρόσημο προς ψή-
φιση στη Βουλή και τα οποία θα υλο-
ποιούν τις δεσμεύσεις Τσίπρα από τη
ΔΕΘ.
Εκτός από το ν/σ για τα αναδρομικά
στους ένστολους, πανεπιστημιακούς, δι-

καστικούς και γιατρούς του ΕΣΥ, έτοιμο
είναι και το σχέδιο νόμου για μειώσεις
ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους
επαγγελματίες.
Θα κατατεθούν επίσης ν/σ για:
• τον ΕΝΦΙΑ που θα προβλέπει μείωση
10% το 2019 και 20% το 2020, ενώ θα
φτάνει 50%  για περιουσίες έως 150.000
ευρώ •την επιδότηση ασφαλιστικών ει-
σφορών για εργαζόμενους έως 25 ετών
• επίδομα ενοικίου σε περίπου 300.000 δι-
καιούχους •προσλήψεις για το πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και •προσ-
λήψεις καθηγητών στην εκπαίδευση
μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Μέχρις εσχάτων
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο πόλεμος θα εί-
ναι μέχρις εσχάτων και δεν είναι λίγοι οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζουν τη
βεβαιότητα ότι πολύ σύντομα η δημο-
σκοπική διαφορά με τη Ν.Δ. θα εκμηδε-
νιστεί. Στο διάστημα που ακολουθεί έως
το τέλος του χρόνου η αντιπαράθεση θα
χτυπήσει κόκκινο, αφού τα χρονικά πε-
ριθώρια για τον πρωθυπουργό είναι
πλέον ελάχιστα για να γυρίσει το παιχνίδι.
Οι εκλογές άλλωστε μπορεί να γίνουν και
πολύ νωρίτερα από το Μάιο στην περί-
πτωση που οι ΑΝΕΛ φύγουν από την κυ-
βέρνηση λόγω της συμφωνίας των Πρε-
σπών και δεν υπάρξει νέα κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία.

Το πρωθυπουργικό σχέδιο για να κλείσει η ψαλίδα με τη Ν.Δ.

Αποφασισμένος να τα
παίξει όλα για όλα εμφα-
νίζεται ο Αλέξης Τσίπρας
σε μια ύστατη προσπά-
θεια να στριμώξει τη Ν.Δ.
και να αυξήσει την συ-
σπείρωση του ΣυΡΙΖΑ
στην τελική ευθεία προς
τις εκλογές.

«ΡΕΣΤΑ» ΤΣΙΠΡΑ
ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑK

Ο… ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΡΧΙΣΕ

Ποια είναι τα θετικά μέτρα που 
έρχονται προς ψήφιση στη βουλή

Πώς θα στηθεί 
η νέα κοινωνική
συμμαχία 
μέσω συντάξεων

>>

Σε πρώτο πλάνο
σκάνδαλα σε υγεία,
Novartis και Γιάννος

>>
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α μέλη της διακομματικής
επιτροπής που θα συγκρο-
τηθεί θα έχουν στη διάθεσή
τους περίπου δύο μήνες, εξέ-
λιξη η οποία οδηγεί στο συμ-

πέρασμα ότι οι εργασίες της θα ολο-
κληρωθούν το αργότερο στις αρχές
Μαρτίου.
Ο πρωθυπουργός εκτιμά, ότι με τον
τρόπο αυτό, θα έχει την πρωτοβουλία
των κινήσεων, καθώς έως το παρα-
πέντε των εκλογών, θα διαμορφώσει
την πολιτική των εκλογικών αναμε-
τρήσεων που ακολουθούν.
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν ότι τα
μέτωπα που θα ανοίξουν μέσω της
Συνταγματικής  Αναθεώρησης θα ανα-
δείξουν και τις πολιτικές διαφορές με
τη Ν.Δ. για το αύριο της χώρας σε μια
εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία.
Από την πλευρά τους βουλευτές της
Ν.Δ. τονίζουν πώς τα όσα είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία
συνεδρίαση της Κ.Ο. δείχνει και την
πρόθεσή του για μια τολμηρή και ευ-
ρεία Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ας δούμε κάποια από τα κομμάτια
αυτού του συνταγματικού παζλ, που

είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν πο-
λιτικές αναταράξεις και είναι πιθανό
να αλλάξουν και τους πολιτικούς συ-
σχετισμούς.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: 
Η κατηγορηματική άρνηση του πρω-
θυπουργού στο να ανοίξει θέμα ιδιω-
τικών ΑΕΙ, επιβεβαιώνει ότι η σύγ-
κρουση με τη Ν.Δ. θα είναι μετωπική.
Το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσο-
τάκη ότι η ιδιωτική εκπαίδευση στην
Κύπρο αποτελεί το 2,5% του ΑΕΠ δεν
συγκινεί τον πρωθυπουργό. Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι το συγκε-
κριμένο θέμα δείχνει τις ποιοτικές
διαφορές με τη Ν.Δ. η οποία μέσω
των ιδιωτικών ΑΕΙ θέλει να ακυρώσει
και συνταγματικά τη δημόσια παι-
δεία. Από την άλλη βέβαια η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση κάνει λόγο για
ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ακόμη
και χώρες όπως η Β. Κορέα έχουν πλέ-
ον ιδιωτικά ΑΕΙ, με αποτέλεσμα το χά-
σμα να είναι αγεφύρωτο. Στο πλαίσιο
αυτό, βουλευτές της Ν.Δ. τονίζουν ότι
ο κ. Τσίπρας αδιαφορεί για το πώς το
Σύνταγμα μπορεί και πρέπει να κα-
ταστεί μοχλός ανάπτυξης της χώρας
και βελτίωσης της ζωής των πολι-
τών. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι βασι-
κός στόχος του πρωθυπουργού είναι
να επιβάλλει τις παρωχημένες ιδεο-
ληψίες του ακόμη και στον καταστα-
τικό χάρτη της πατρίδας. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, το επίμαχο
άρθρο 16 είναι κρίσιμο μέγεθος για το
ποιο κόμμα θα επιβάλλει την ηγεμονία
τους στην αναμέτρηση των εθνικών
εκλογών.

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -Ν.Δ.

Νέα δεδομένα επιχειρεί
να διαμορφώσει στην
πολιτική ζωή της χώρας
ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω
της Συνταγματικής Ανα-
θεώρησης προκειμένου
να ανακτήσει την πολι-
τική ηγεμονία ενόψει
των εκλογών.

ΜΕΤώΠΑ  
ΣΤή ΣυΝΤ  

Τι δείχνει 
η σύγκρουση για 
τα ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια

T

ή πραγματική 
επιδίωξη Τσίπρα 
με το διαχωρισμό
κράτους εκκλησίας

>>

>
>Σπείρα ανηλίκων 

λήστευε σχολεία 
& σπίτια και έκλεβε
μοτοσυκλέτες

ΣΕ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

υνελήφθησαν, στις 2 Νοεμ-
βρίου 2018 σε διάφορες πε-
ριοχές της Αττικής και στη
Μεσσηνία, από αστυνομικούς

της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συν-
δρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Βορειανατολικής Αττικής και του Τμή-
ματος Ασφάλειας Γαργαλιάνων, έξι
ανήλικοι, εκ των οποίων τρείς αλλοδα-
ποί και τρείς ημεδαποί, καθώς και ένας
18χρονος ημεδαπός, μέλη της σπείρας.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, κατά
τη διάρκεια των θερινών μηνών είχε δια-
πιστωθεί η εγκληματική δράση ομάδας
ατόμων στην περιοχή της Νέας
Φιλαδέλφειας και των
Αγίων Αναργύρων, οι
οποίοι εισέρχονταν νυ-
χτερινές ώρες στις σχολι-
κές αίθουσες και στα γρα-
φεία των καθηγητών και αφαι-
ρούσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Προς
εντοπισμό των δραστών, συστήθηκε ει-
δική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος
Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας η οποία
ανέλαβε τη συλλογή στοιχείων για την
ταυτοποίηση και τη σύλληψη των εμ-
πλεκομένων.
Από τη διενεργηθείσα έρευνα, προέκυ-
ψε ότι οι δράστες είχαν συστήσει από
τον περασμένο Μάιο συμμορία, με σκο-
πό τη διάπραξη κλοπών κυρίως από σχο-
λικά συγκροτήματα καθώς και ληστει-
ών σε βάρος ανηλίκων και ηλικιωμένων.

Αναφορικά με τις κλοπές, τα μέλη της
σπείρας παραβίαζαν τις εισόδους των
σχολικών κτιρίων και αφαιρούσαν από
αίθουσες και γραφεία καθηγητών και
δασκάλων διάφορες ηλεκτρονικές συ-
σκευές (ηχεία, οθόνες, προτζέκτορες,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ) ενώ
προέκυψε ότι διέπρατταν και κλοπές
μοτοσυκλετών.
Στις περιπτώσεις των ληστειών, προ-
σέγγιζαν τα θύματά τους (ανήλικοι και
ηλικιωμένοι) και είτε με τη απειλή αν-
τικειμένου είτε με τη χρήση βίας, αφαι-

ρούσαν τσάντες, κινητά τη-
λέφωνα, χρήματα και άλλα
αντικείμενα.
Μέχρι στιγμής, έχουν εξι-
χνιασθεί δέκα περιπτώ-

σεις κλοπών από σχολικά
συγκροτήματα, επτά λη-
στείες, δύο κλοπές μοτο-

συκλετών και μία κλοπή από κα-
τάστημα, ενώ εξιχνιάσθηκε και μία πε-
ρίπτωση εμπρησμού εγκαταλειμμένης
οικίας.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι σχηματί-
σθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέ-
ων των συλληφθέντων για παραμέλη-
ση εποπτείας ανηλίκων.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους
σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθη-
καν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-
κών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε
στον Ανακριτή Ανηλίκων.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφάλειας Νέας Φιλαδέλ-
φειας-Χαλκηδόνας, εγκληματική ομάδα ανηλίκων τα μέλη
της οποίας διέπρατταν κλοπές από σχολικά συγκροτή-
ματα καθώς και ληστείες στην περιοχή της Νέας Φιλα-
δέλφειας και των Αγίων Αναργύρων.

Σ
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Νόμος περί 
ευθύνης υπουργών: 
Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τη
Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να χτυ-
πήσει κόκκινο στις συζητήσεις που θα
γίνουν στην επιτροπή για την Αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος. Κοινό μυστικό
είναι άλλωστε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βασίσει
ένα μεγάλο μέρος της ρητορικής του
στην επίθεση κατά της διαπλοκής και
του παλαιού πολιτικού κατεστημένου
που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια. Ζη-
τούμενο είναι το πώς θα αντιδράσει
η Ν.Δ. και τι συμμαχίες θα γίνουν,
καθώς η κυβέρνηση θα εξαπο-
λύει σφοδρά πυρά με στόχο
να μειώσει την ψαλίδα της

διαφοράς και να παίξει με καλύτερους
όρους στη μάχη των εκλογών. Στο Μα-
ξίμου λένε επίσης, ότι ήρθε η ώρα να
τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφο-
ρούν στη βουλευτική ασυλία προκει-
μένου αυτή να καλύπτει αδικήματα
που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο
κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Από την πλευρά της η Ν.Δ. χαρα-
κτηρίζει ψεύδη τους ισχυρισμούς του
πρωθυπουργού ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν
θέλει αλλαγή στο συγκεκριμένο νόμο.
Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι το 2006 ανέ-
λαβε πρωτοβουλία αναθεώρησης του
άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών,
αλλά ουδείς από το κόμμα του κ. Τσίπρα
υπέγραψε την πρόταση που κατέθεσε.

Άγνωστη λέξη
Με βάση αυτά τα δεδομένα άπαντες αν-
τιλαμβάνονται ότι η συναίνεση είναι
άγνωστη λέξη και πολύ δύσκολα μπο-
ρεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξουν
αμοιβαίες υποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και Ν.Δ.
Οι περισσότεροι άλλωστε αν και γνω-
ρίζουν ότι το αύριο της χώρας αρχίζει
από τη συνταγματική αναθεώρηση εί-
ναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί καθώς η
εμπειρία του παρελθόντος έδειξε το
αδιέξοδο τέτοιων διαδικασιών.

  

ΔΕΙχΝΟυΝ ΑΔΙΕξΟΔΟ
 ΑΓΜΑΤΙΚή ΑΝΑΘΕώΡήΣή

Μάχες στη βουλή για την ηγεμονία έως τις αρχές Μαρτίου

>
> Που αποσκοπεί η 

σύγκρουση για το νόμο 
περί ευθύνης υπουργών

βουλευτές του ΣυΡΙΖΑ όπως ο Νίκος φίλης, ο Θοδω-
ρής Δρίτσας και η Τασία χριστοδουλοπούλου, ήθελαν
ο πρωθυπουργός να είναι πιο τολμηρός και να προ-
χωρήσει σε πλήρη διαχωρισμό. ώστόσο, ο κ. Τσίπρας
επέλεξε μια πιο μετριοπαθή στάση στις σχέσεις με την
εκκλησία. Το χρυσό ντιλ των κ.κ. Τσίπρα και Ιερώνυμο
για τις σχέσεις εκκλησίας κράτους είναι πυροτέχνη-
μα, καθώς δεν υπάρχει διαχωρισμός. Οι κληρικοί  για
παράδειγμα ναι μεν δεν θα θεωρούνται πλέον δημό-
σιοι υπάλληλοι, αλλά θα συνεχίζουν να πληρώνονται
από το κράτος, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέω-
ση να καταβάλει το ισόποσο της μισθοδοσίας τους

στην ηγεσία της εκκλησίας, η οποία θα καταβάλει στη
συνέχεια τους μισθούς στους κληρικούς. Με τον τρό-
πο αυτό ο πρωθυπουργός έρχεται πιο κοντά με τον
σύμμαχό του Πάνο Καμμένο, τον οποίο συνεχίζει να
έχει ανάγκη για να κρατηθεί στην εξουσία. Ποιος άλ-
λωστε ξεχνά ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ απειλούσε να
ρίξει την κυβέρνηση στη μεγάλη κρίση της Εκκλησίας
με τον τότε υπουργό Παιδείας κ. φίλη. Με τον τρόπο
αυτό, ο πρωθυπουργός έχει χρόνο τουλάχιστον ως το
Μάρτιο για να κλείσει τα εσωτερικά μέτωπα και
επικεντρωθεί στη σύγκρουση με τον κ. Μητσοτάκη,
που είναι και ο βασικός του εκλογικός αντίπαλος.

Διαχωρισμός Κράτους- Εκκλησίας:
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α επιμορφωτικά προγράμματα
περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες συ-
ναντήσεις, ενώ μετά την ολοκλή-
ρωση κάθε σεμιναρίου οι συμμε-

τέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμε-
τοχής. Τα μαθήματα θα πραγματοποι-
ούνται, σε απογευματινά τμήματα, στις αί-
θουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού ομί-
λου ΟΜΗΡΟΣ (Αλκιβιάδου 122, Πειραιάς).
Οι θεματικές ενότητες είναι:

1. Αγχώδεις Διαταραχές

2. Θετικοί Γονείς-Χαρούμενα Παιδιά –

Για γονείς παιδιών 3-10 ετών.

3. Πρώτες Βοήθειες-Καρδιοαναπνευστι-

κή Αναζωογόνηση με χρήση απινίδωση.

4. Εκμάθηση on site massage ( εκπαίδευ-

ση σε τεχνικές μάλαξης στην περιοχή

του αυχένα).

5. Διατροφική αντιμετώπιση νοσημάτων

6. Προσωπικό Μακιγιάζ

7. Εκμάθηση MS WORD

8. Εκμάθηση MS EXCEL

9. Εκμάθηση MS POWERPOINT

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και την
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018  στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Τμήματος Διά Βίου Μά-
θησης της Διεύθυνσης Παιδείας και Διά

Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά: paideias-
dp3@pireasnet.gr, σε αίτηση η οποία είναι
διαθέσιμη στο site του Δήμου Πειραιά,
στο εξής πεδίο: http://piraeus.gov.gr/wp-con-

tent/uploads/2018/11/aithsh-seminaria-

1.pdf?fbclid=IwAR0dV_ScWt9GSLu3Zf7GSI-

hinxJKmFl_SuAvTIYJuptiS6yspaJOc-EqcaM

Οι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής κατάθεσης της αίτησης,
μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις
τους στα γραφεία του τμήματος- Ακτή Πο-
σειδώνος και Δημοσθένους 2, 2ος όροφος,
Πύργος Πειραιά, καθημερινά από τις 09:00
έως και τις 14:00. Τηλ. επικοινωνίας:
2132024715 – 2132024705.

εκίνησε η λειτουργία της Σχολής
Γονέων Προσχολικής Ηλικίας
του Δήμου Ιλίου την Τετάρτη 31
Οκτωβρίου 2018, με πρώτο θέμα

συζήτησης «Παιδικές ιώσεις, εμβολια-
σμός, πρόληψη και διατροφή», το οποίο
ανέπτυξε ο Παιδίατρος του Δήμου κ. Μα-
νώλης Κωστόπουλος.
Η Σχολή Γονέων Προσχολικής Ηλικίας
υλοποιείται μέσω της Διεύθυνσης Προ-
σχολικής Αγωγής και σκοπό έχει να βοη-
θήσει τους γονείς των παιδιών που φι-
λοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς

του Δήμου να ανταποκριθούν αποτελε-
σματικά στον σύνθετο ρόλο τους.
Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμμα-
τισμένη για την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου
2018 και ώρα 18:00, στον 7ο Βρεφονη-
πιακό Σταθμό, που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Καπετάν Βέρα και Πηνελόπης,
με θέμα «Οι φόβοι στα μικρά παιδιά: Ση-
μασία και διαχείριση», το οποίο θα ανα-
πτύξει ο Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυ-
χολογίας, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου κ. Κωνσταντίνος Πετρογιάννης.

Δήμος  Νέας Φιλαδέλφει-
ας- Νέας Χαλκηδόνας  στο
πλαίσιο των προγραμμά-
των πρόληψης και προ-

αγωγής της δημόσιας υγείας και με
αφορμή  την  Παγκόσμιας  Ημέρα
κατά του Διαβήτη,σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής
Ιατρικής,   διοργανώνει  εκδήλωση  με
θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης και δια-
χείριση»  τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου
2018 , 18.00 στο ΠΠΙΕΔ, Δεκελείας
152 & Ατταλείας 1.
Η εκδήλωση  θα περιλαμβάνει ομιλίες
από τον  Δρ. Ανδρέα  Γ. Καλλιακμάνη,
Συντονιστή &  Διευθυντή  Β΄ Παθολο-
γικής Κλινικής του  Γενικού Ογκολογι-
κού Νοσοκομείου  "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ", Πρόεδρο  της Ελληνικής Εται-
ρείας Προληπτικής Ιατρικής  και  την
κ. Άννα Κολώνια,Διαβητολόγο-Διευ-
θύντρια στη Β΄ Παθολογική Κλινική
του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομεί-
ου   "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ".
Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν
μετρήσεις: σακχάρου, χοληστερίνης
και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
Πληροφορίες στο τηλ. 2102532037.

Ο

ξ

Τον απολογισμό έργου τεσ-
σάρων  ετών στο Δήμο
Αγίας Παρασκευής θα πα-
ρουσιάσει την Κυριακή

11 Νοεμβρίου 2018, στις 7:00μμ,  ο
Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος. 
Ο απολογισμός θα γίνει στο θέατρο
του νέου Επαγγελματικού Λυκείου
Αγ. Παρασκευής (πρ. Μπαρμπίκα)
στην οδό Λυκείου 45 στον Τσακό.

Απολογισμός 
τετραετίας από 
τον Δήμαρχο 
Αγ. Παρασκευής

Έναρξη Σχολής Γονέων Προσχολικής Ηλικίας στο Δήμο Ιλίου

Τ

Ενημερωτική 
εκδήλωση και 
προληπτικός έλεγχος
για τον διαβήτη

ΝΕΟΣ ΚυΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡφώΤΙΚώΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙώΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΛΕξΕώΝ ΣΤΟ ΔήΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΕΠΟΜΕΝή ΣυΝΑΝΤήΣή ΤήΝ ΤΕΤΑΡΤή 14 ΝΟΕΜβΡΙΟυ

ξεκίνησε η υποβολή αιτή-
σεων για τον Νέο Κύκλο
Δωρεάν Επιμορφωτικών
Σεμιναρίων και Διαλέξεων,
που διοργανώνει το Τμήμα
Διά βίου Μάθησης  της  Δι-
εύθυνσης Παιδείας και Διά
βίου Μάθησης του Δήμου
Πειραιά,  σε συνεργασία με
τον Εκπαιδευτικό Όμιλο
ΟΜήΡΟΣ, στο πλαίσιο συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο
φορέων.

ΔήΜΟΣ  ΝΕΑΣ φΙΛΑΔΕΛφΕΙΑΣ-
ΝΕΑΣ χΑΛΚήΔΟΝΑΣ

Τράπεζα Αίματος του Δήμου Αγ. Δημητρίου διοργανώνει εθελοντι-
κή αιμοδοσία την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρες 13:00 - 17:30
και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, ώρες 9:30 - 13:00, στα Δημοτι-
κά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10). Όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, μην αμε-

λήσετε να διαθέσετε λίγο χρόνο. ή προσφορά σας θα είναι ανεκτίμητη.

Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στα
Δημοτικά Ιατρεία του Αγίου Δημητρίου

ή



7Αυτοδιοίκηση
χ-ΤυΠΟΣ • 10 Νοεμβρίου 2018
www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

υγκεκριμένα, η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ.
Νέας Ιωνίας, αναφέρει στην
ανακοίνωσή της: “Η Νέα Δημο-
κρατία έχει πρώτο μέλημα στις

επικείμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές
ακούγοντας τους προβληματισμούς και
τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών να
στηρίξει υποψηφιότητες που έχουν
ατζέντα επίλυσης των τοπικών θεμάτων
και της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε επίπεδο Δήμου Νέας Ιωνίας στηρί-
ζουμε την υποψηφιότητα του Παναγιώτη
Μανούρη ακριβώς επειδή κινείται στη λο-
γική που έχει ανάγκη η πόλη και περι-
γράφονται λεπτομερώς στο πρόγραμμα
της παράταξης του τα σχέδια του για την
ανάπτυξη της περιοχής, καινοτομίες και
πολλές άλλες βέλτιστες πρακτικές για ένα
καλύτερο τοπικό και κοινωνικό κράτος. Η
Νέα Δημοκρατία στηρίζει την προσπά-
θεια του μετά από ομόφωνη απόφαση
της επιτροπής Αυτοδιοίκησης.
Καλή επιτυχία !
Η απόφαση αυτή του κόμματός μας έχει τη
σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της
ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Νέας Ιωνίας, κου Χατζηαγ-
γελή Συμεών αλλά και όλου του Δ.Σ. αυτής.”
Και η Συντονιστική Επιτροπή της Δημο-
τικής Οργάνωσης Νέας Ιωνίας του ΚΙΝΑΛ
αναφέρει: “Η Συντονιστική Επιτροπή της

Δημοτικής Οργάνωσης Νέας Ιωνίας  αυ-
τονόητα θα στηρίξει στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές στη Νέα Ιωνία τη δημοτική
παράταξη του Παναγιώτη Μανούρη. Η
ευρεία αποδοχή του Παναγιώτη Μανούρη
και της ανεξάρτητης και πολυσυλλεκτι-
κής παράταξής του από την τοπική κοι-
νωνία της Νέας Ιωνίας, δείχνει την ύπαρξη
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την
ανάπτυξη της πόλης. Εισπράττει καθη-
μερινά την καθολική στήριξη των πολι-
τών, η οποία θα μετατραπεί, όπως όλα
δείχνουν, σε εκλογική επιτυχία. Οι λόγοι
είναι πολλοί και αφορούν την πολυδιά-
στατη προσωπικότητά του, τις γνώσεις
του για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά
και το κοστολογημένο και άμεσα υλοποι-
ήσιμο πρόγραμμά του για το Δήμο. Στη-
ρίζουμε λοιπόν την προσπάθειά του για
την αναγέννηση της πόλης μας.”

Την στήριξη στο πρόσωπο
του υποψηφίου Δημάρχου
Νέας Ιωνίας, κ. Παναγιώτη
Μανούρη, εξέφρασαν με
ανακοίνωσή τους οι τοπικές
οργανώσεις της Νέας Δημο-
κρατίας και του ΚΙΝΑΛ.

Σ

συνολικός προϋπολογισμός της
παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 752.000 ευρώ, εκ των οποίων
400.000 ευρώ αναλαμβάνει να

χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής, ενώ
η επιπλέον δαπάνη των 352.000 ευρώ βαρύνει
το Δήμο Κηφισιάς, ο οποίος μετά την οριστι-
κή παραλαβή του έργου αναλαμβάνει την ευ-
θύνη για την προσήκουσα συντήρησή του.
Η κατασκευή θα γίνει βάσει των εγκεκριμέ-
νων σχεδίων της μελέτης του εσωτερικού δι-
κτύου ακαθάρτων που έχει εκπονηθεί από την
Ε.ΥΔ.Α.Π. και όλοι οι αγωγοί έχουν αποδέκτες
υφιστάμενα φρεάτια αποχέτευσης ακα-
θάρτων. Επιπλέον, προβλέπονται πρό-
σθετες εργασίες όπως  αντιστήριξη πρανών
και αποκατάσταση πεζοδρομίων και κρα-
σπεδορείθρων. 
Συνολικά θα κατασκευαστούν 1.546 μέτρα

δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και θα
τοποθετηθούν 40 φρεάτια επίσκεψης και 2
φρεάτια πτώσης στις παρακάτω οδούς της
Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς:
• Κίμωνος- Γκίκα(από Ανεμοδούρας έως Αν-
θέων) μήκους 285,00μ. •Πεζόδρομος Αγ. Νι-
κολάου (από Δοϊράνης έως Βαλτετσίου) μή-
κους 220,00μ. •Ζίτσης(από Πευκών έως Γού-
ναρη) μήκους 189,05μ. •Γούναρη(από Ζίτσης
έως Φιλίδος) μήκους 90,00μ. •Αγ. Τριάδος
(από Τριπολιτσάς έως Ανώνυμος Πεζόδρομος)
μήκους 55,65μ. •Ανώνυμος(από Αγ. Τριάδος
έως Ρέμβης) μήκους 50,00μ. •Ψαρρών (από
Αθ. Διάκου έως Πλειάδων) μήκους 185,85μ.
•Αιγίνης (από Χ. Τρικούπη έως Ιωνίας) μή-
κους 70,00μ. •Λευκωσίας (από Ιθάκης έως
Επτανήσου) μήκους 357,55μ. •Εμμ. Μπενά-
κη (από Ραγκαβή έως Τσαλδάρη) μήκους
40,00μ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤήΡΙξή ΣΤΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙώΤή ΜΑΝΟυΡή 
ΣΤή ΝEA ΙώΝΙΑ 
ΑΠΟ Ν.Δ. ΚΑΙ ΚΙΝΑΛ

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην Κηφισιά 
με συγχρηματοδότηση Περιφέρειας και Δήμου

ΕΥΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο
Tην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, προωθούν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος 
Κηφισιάς, ένα σημαντικό έργο για την προστασία της δημόσιας υγείας και του υδροφόρου ορίζοντα. 
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μείωση έρχεται σε συνέχεια σχε-
τικών αποφάσεων για τους πο-
λύτεκνους, τους απόρους, τα
άτομα με αναπηρία, τους κατό-

χους Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), όσους λαμβάνουν επίδομα αναπη-
ρίας και ΤΕΒΑ, στηρίζοντας την λαϊκή οι-
κογένεια. Στόχος μάλιστα είναι, η μείωση
να διευρυνθεί σε όλες τις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού.
Όπως ανάφερε στη διάρκεια της συνε-
δρίασης ο Δήμαρχος, Σταύρος Κασιμάτης,
στόχος της δημοτικής αρχής είναι η στήρι-
ξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και οικο-
γενειών που έχουν πληγεί από την κρίση,
στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων
του Δήμου. Κυρίως όμως να στηριχθούν και
να επιβραβευθούν οι οικογένειες απέναντι
στο μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικό-
τητας. «Θεωρώ ότι η υπογεννητικότητα εί-
ναι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας,
γιατί απειλεί το μέλλον και την προοπτική
της. Η αυτοδιοίκηση πρέπει από την πλευ-
ρά της να συμβάλλει στην αντιμετώπισή του,
στηρίζοντας τις οικογένειες που σε συνθή-
κες κρίσης, αγωνίζονται να μεγαλώσουν τα
παιδιά τους» υπογράμμισε στην εισήγησή
του ο Δήμαρχος Κορυδαλλού. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε
πριν από λίγες μέρες η κατάργηση των τρο-
φείων στους Δημοτικούς Παιδικούς για
όλες τις οικογένειες, στηρίζοντας περαιτέ-
ρω τους γονείς και ενισχύοντας τον οικο-
γενειακό προγραμματισμό. 
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε

τη διατήρηση του συντελεστή των δημοτι-
κών τελών στα ίδια επίπεδα και το 2019
για όλους τους κατοίκους και τους επαγ-
γελματίες, προκειμένου να στηριχθούν
σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, ιδι-
αίτερα οι επιχειρήσεις που αγωνίζονται να
επιβιώσουν.

υλοποίηση του έργου περιλαμ-
βάνει κατασκευή δικτύου απο-
χέτευσης ομβρίων υδάτων, φρε-
άτια και όλα τα συνοδά έργα. Το

έργο παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυ-
σκολίας λόγω του έντονου φυσικού ανά-
γλυφου, του βραχώδους της περιοχής, τη
στενότητα των οδών και την ύπαρξη άλ-
λων δικτύων κοινής ωφέλειας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης
εισηγούμενος το θέμα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο αναφέρθηκε στην επιτακτική

ανάγκη να θωρακιστεί ο αστικός ιστός απέ-
ναντι στους κινδύνους από πλημμυρικά
φαινόμενα. 
Τα έργο αναμένεται να αναβαθμίσει τη λει-
τουργία της πόλης, την ομαλή κοινωνική
και οικονομική ζωή και να ενισχύσει το αί-
σθημα ασφάλειας και ποιότητας ζωής
των κατοίκων. Συνιστά μια στρατηγική επι-
λογή της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύ-
σει και να θωρακίσει με συστηματικό και
ολοκληρωμένο τρόπο τον αστικό ιστό με
κρίσιμα έργα αστικών υποδομών και ειδικά

σε περιοχές όπως το Πέραμα, που την προ-
ηγούμενη περίοδο αναπτύχθηκε χωρίς
συγκροτημένο και λειτουργικό χωροταξικό
και πολεοδομικό σχεδιασμό, με τα γνωστά
σε όλους αρνητικά αποτελέσματα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δή-
μαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδά-
κης. Σημειώνεται ότι το έργο θα δημο-
πρατηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
του Δήμου και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπο-
γραφή της σύμβασης.

Το έργο προϋπολογισμού 700.000 € αφορά στην κατασκευή έργων αποστράγγισης ομβρίων υδάτων επί της οδού Πλαστήρα και τη 
σύνδεσή του με τον υφιστάμενο αγωγό στη συμβολή με τη Λεωφ. Ειρήνης και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

H

H

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Γκολφ Γλυφάδας προσκα-
λεί όλους όσους θέλουν να
λάβουν μέρος σε ζωγρα-

φική δημιουργία, προκειμένου να
πλαισιωθεί η έκδοση του Ημερο-
λογίου 2019 του Γκολφ Γλυφάδας.
Καλεί λοιπόν όλους τους Γλυφα-
διώτες ζωγράφους, επαγγελμα-
τίες και ερασιτέχνες, να ομορφύ-
νουν με τα έργα τους την έκδοση
του ημερολογίου, με θέμα: «ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΚΟΛΦ».
«Εμπνευστείτε, ζωγραφίστε, ανα-
δείξτε με το δικό σας τρόπο, με τα
δικά σας χρώματα και συναισθή-
ματα το γκολφ, είτε σαν άθλημα
είτε σαν εγκατάσταση-τοπόσημο
για τη Γλυφάδα μας.
Τα έργα σας, εφόσον επιλεγούν, θα
τυπωθούν για να ενσωματωθούν
στο ημερολόγιο. Παρακαλείσθε για
την ευκρίνεια του ονοματεπωνύ-
μου σας», αναφέρεται, μεταξύ άλ-
λων, στη σχετική ανακοίνωση.  
Η παραλαβή των έργων θα γίνεται
από τη Γραμματεία του Γκολφ
Γλυφάδας (τέρμα της οδού Κων-
σταντίνου Καραμανλή) καθημερι-
νά, μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου,
από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. (τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 2108946820).

Ζωγραφίζουμε για 
το νέο ημερολόγιο
του Γκολφ Γλυφάδας 

Αντιπλημμυρικά έργα για την ενίσχυση των υποδομών του Περάματος

T

ΜΕΙώΣή ΤώΝ ΔήΜΟΤΙΚώΝ 
ΤΕΛώΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ TOY ΚΟΡυΔΑΛΛΟυ 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΔήΜΟΠΡΑΤήΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕχΝΙΚΕΣ υΠήΡΕΣΙΕΣ ΤΟυ ΔήΜΟυ

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών στις τρίτεκνες οικογένειες της πόλης, 
καθώς η οικονομική κατάσταση του Δήμου το επιτρέπει, αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο Κορυδαλλού, μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής. 
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ε αυτά τα λόγια ο δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής Νίκος
Μπάμπαλος υπέγραψε την
προγραμματική συμφωνία με

το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο
Λέκκα προκειμένου να προχωρήσει στην
τόνωση της επιχειρησιακής του ετοιμότη-
τας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
και να δημιουργήσει μια καλο-συντονι-
σμένη δυναμική ανάμεσα σε Δήμο και πο-
λίτες, η οποία θα μπαίνει σε λειτουργία στις
απευκταίες περιπτώσεις που θα παρου-

σιαστούν έκτακτες ανάγκες δράσης για την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Νίκος Μπάμπαλος: 
“Καινοτομούμε για 
να προστατευτούμε”
«Η σημερινή ημέρα, αποτελεί για την πόλη
μας, μία τομή στον τομέα της πρόληψης, της
ενημέρωσης και της αντιμετώπισης των φυ-
σικών καταστροφών», τόνισε ο Νίκος
Μπάμπαλος μετά την υπογραφή της προ-
γραμματικής συμφωνίας με το ΕΚΠΑ για την

οποία σχολίασε πως «έρχεται να απαντή-
σει με το πλέον ενδεδειγμένο τρόπο στα όσα
θα πρέπει να γίνουν στο Ηράκλειο για την
μείωση της επικινδυνότητας στην περί-
πτωση φυσικών καταστροφών μικρής ή με-
γαλύτερης εμβέλειας».
«Δημιουργείται σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, σχέδιο δράσης για την αντιμετώπι-
ση φυσικών καταστροφών, πάνω σε εξει-
δικευμένες ανάγκες και περιπτώσεις κιν-
δύνου. Η συμφωνία αποτελεί παρακατα-
θήκη ασφάλειας για όλους τους Ηρακλει-
ώτες, για το παρόν και το μέλλον. Στο πα-
ρόν, γιατί θα ξέρουμε ποιες μπορεί να είναι
οι πιθανές εστίες κινδύνου και η βέλτιστη
αντιμετώπισή τους και στο μέλλον, γιατί
μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης γενικών
και ειδικών κοινών, θα μπορέσουμε να
ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας».

υΠΟΓΡΑφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚήΣ 
ΣυΜβΑΣήΣ ΔήΜΟυ ήΡΑΚΛΕΙΟυ 
ΑΤΤΙΚήΣ ΜΕ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤήΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ φυΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΕΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ»

«Για πρώτη φορά η πόλη μας αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη
να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την ασφάλεια της
ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, για την
στοχευμένη προστασία από τις φυσικές καταστροφές». 

Μ
ε 145.000€ χρηματοδο-
τείται ο Δήμος Αγίας Πα-
ρασκευής, από το Ειδικό
Πρόγραμμα  Ενίσχυσης

Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών, για την
προμήθεια σύγχρονου ειδικού αναρ-
ροφητικού  Σαρώθρου σύμφωνα
με Υπουργική απόφαση που υπο-
γράφηκε στις 31/10/2018. 
Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
χρηματοδοτείται από τον Προϋπο-
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα δια-
θέσει επιπλέον 110.000€ από ίδιους
πόρους.  Έτσι το συνολικό ποσό
του προϋπολογισμού  για την  προ-
μήθεια αναρροφητικού  Σαρώθρου
ανέρχεται στις 255.000€. 

255.000 € για 
προμήθεια σαρώθρου
στην Αγ. Παρασκευή

Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε
κατασκευή δικτύου προσβα-
σιμότητας για Α.μ.Ε.Α. στην
πλατεία της Νέας Κηφισιάς.

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά
προβλήματα θα μπορούν να κινούνται με
άνεση και ασφάλεια, καθώς θα δημι-
ουργηθούν ράμπες πρόσβασης, βοηθη-
τικές δομές καθώς κατάλληλη σήμανση.

Δίκτυο για την 
προσβασιμότητα 
Α.μ.Ε.Α στην Πλατεία 
Νέας Κηφισιάς

κ. Μαρμαγγιόλης δήλωσε μετά
την ορκωμοσία του: «Είναι ιδι-
αίτερη τιμή που ορκίζομαι στη
θέση του εκλιπόντα Χρήστου

Σκαμάκη, ο οποίος υπηρέτησε τον Δήμο
μας κυρίως ανθρώπινα σε όλους τους ρό-
λους του. Πιστεύω και εμένα να με βοη-
θήσει ο Θεός, με τη δική σας συνεργασία
να μπορέσω να είμαι άξιος και δημιουργι-
κός αντικαταστάτης του για το καλό του
Δήμου μας».
Ο Δήμαρχος από την πλευρά του δήλωσε:

«Εύχομαι καλή επιτυχία στον Γιάννη. Μέ-
χρι σήμερα ως Πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχολικής Επιτροπής είχε συμμε-
τοχή στη διοίκηση του Δήμου και μάλιστα
σε νευραλγικό τομέα. Τον καλωσορίζω στη
Δημοτική μας Ομάδα και στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και του εύχομαι καλή επιτυχία και
στα νέα καθήκοντα. Είμαι σίγουρος ότι,
όπως αυτά τα τέσσερα χρόνια πέτυχε στη
Σχολική Επιτροπή, θα αντεπεξέλθει εξίσου
στις υποχρεώσεις του και ως Δημοτικός
Σύμβουλος της πλειοψηφίας».

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

O

Ορκίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ο Γιάννης Μαρμαγγιόλης 

O

M

Πραγματοποιήθηκε, ενώπιον του Δημάρχου Λυκόβρυσης- Πεύκης, Τάσου Μαυρίδη, η ορκωμοσία του νέου
Δημοτικού Συμβούλου Γιάννη Μαρμαγγιόλη, ο οποίος παίρνει τη θέση του αποθανόντος Χρήστου Σκαμάκη.

ή προγραμματική συμφωνία προβλέπει την προετοιμασία της πόλης και των πολιτών σε
δύο στάδια: Η επιστημονική ομάδα του καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεω-
λογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, κ. Λέκκα, θα αναλάβει να εκπονήσει μελέτη χαρ-
τογράφησης του Ηρακλείου, περιγράφοντας τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της πόλης με την
διερεύνηση του γεωδυναμικού πλαισίου, την ανάλυση και τη μελέτη των μορφολογικών συνθη-
κών, την έρευνα γεωδυναμικών φαινομένων και την ανάλυση του πολεοδομικού – χωροταξικού
ιστού της πόλης.  Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής θα χρησιμοποιήσει τα ευρήματα των ερευνών για
να προχωρήσει αφενός στις παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης που θα κριθούν απαραί-
τητες, αφετέρου σε μια συνεχή, ευρεία και ειδική ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Μαθαίνω να προ-
στατεύω τον εαυτό μου και τους γύρω μου».  Συγκεκριμένα, θα ενημερώσει τους μαθητές και όλους
τους κατοίκους, ώστε με απλό και πρακτικό τρόπο να γνωρίζουν πως θα μπορούν να προστατευθούν
και να αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις. Οι ενημερωτικές δράσεις θα περιλαμβάνουν: ασκή-
σεις ετοιμότητας, διανομή ενημερωτικού υλικού, προγραμματισμό ενημερωτικών ομιλιών κ.α. 

Μαθαίνουμε την πόλη - «Μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό μου και τους γύρω μου»
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Δήμος φυσικά, δε μπορεί να πα-
ρέμβει σε ιδιωτικά κτήρια, όπως
είναι πλέον τα προσφυγικά. Μπο-
ρεί όμως να παρέμβει στους εσω-

τερικούς χώρους, τα λεγόμενα «πλυστα-
ριά» και να τους διαμορφώσει, ώστε να πα-
ρακινήσει και τους ιδιοκτήτες ν’ ασχολη-
θούν με τις ιδιοκτησίες τους.
Στα οικοδομικά τετράγωνα λοιπόν που πε-
ριλαμβάνονται μεταξύ των οδών Κύπρου
– Ηλιουπόλεως – Αμυραδάκη – Αμερικα-
νίδων Κυριών, ξεκίνησε ένα μεγάλο έργο
ανάπλασης και αναβάθμισης όλων των
εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων (5 οι-
κοδομικά τετράγωνα). Όλα τα παλιά παρ-
τέρια τα δάπεδα κλπ, θα αποξηλωθούν, θα

γίνουν νέες πλακοστρώσεις, θα κατα-
σκευαστούν νέα παρτέρια, θα γίνουν νέες
φυτεύσεις, θα τοποθετηθεί άρδευση και
νέος ηλεκτροφωτισμός τεχνολογίας Led.
Το έργο αυτό προϋπολογισμού 330.000€

που χρηματοδοτείται από την Περιφέ-
ρεια, θα αναβαθμίσει τα σημεία συνάντη-
σης των κατοίκων στους εσωτερικούς - κοι-
νόχρηστους χώρους και θα τους προσδώ-
σει και πάλι την εικόνα της «γειτονιάς». 

λοκληρώθηκαν πρόσφατα εργα-
σίες συντήρησης και επισκευής σε
μια σειρά σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων της Αγ. Βαρβάρας.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι παρα-
κάτω εργασίες: • 11ο Νηπιαγωγείο. Δια-
μόρφωση παρτεριού αύλειου χώρου σε
χώρο παιχνιδιού και χώρο εκπαιδευτικού
χαρακτήρα (για φυτεύσεις) και επίστρω-
ση του χώρου παιχνιδιού με δάπεδο ασφα-
λείας. Επίσης έγινε επιδιόρθωση τμήματος
πλαστικού δαπέδου. • 3ο Γυμνάσιο. Επί-
στρωση του δαπέδου των γραφείων με
πλαστικό δάπεδο και τοποθέτηση περι-

θωρίων (σοβατεπιών) περιμετρικά του
χώρου. • 7ο Δημοτικό. Αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες του

σχολείου. Τα νέα φωτιστικά σώματα φέ-
ρουν λάμπες LED, ώστε να γίνει εξοικονό-
μηση ενέργειας. • 7ο & 8ο Δημοτικό.
Επισκευή γηπέδων στους οριοθετημένους
χώρους άθλησης που διατηρούν τα σχολεία
στους αύλειους χώρους τους. • 6ο Δημο-
τικό & 1ο Γυμνάσιο. Δημιουργία ακρυ-
λικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης- πετο-
σφαίρισης. • 2ο Λύκειο. Προμήθεια και το-
ποθέτηση κατακόρυφων διαφανών τεν-
τών σε τμήμα των μπαλκονιών του 1ου &
2ου ορόφου του, για την αποφυγή εισροής
υδάτων σε αίθουσες, σε περίπτωση έντο-
νης βροχόπτωσης.

Ο

ο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής ενέκρινε τη  σύ-
ναψη και τους όρους προ-
γραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής,
του ΑΣΔΑ και του Φορέα Διαχείρι-
σης του πάρκου, για την υλοποίηση
της προμήθειας-τοποθέτησης  για
το έργο : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟ-
ΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΩ-
ΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-
ΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογι-
σμού 249.860,00 €.
Σκοπός του έργου είναι η ασφαλής
παραμονή των επισκεπτών του
πάρκου σε αυτό, μέσω της  προ-
μήθειας και εγκατάστασης 155
αυτόνομων (ενέργεια από φωτια-
βολταϊκά πάνελ) φωτιστικών σω-
μάτων, τεχνολογίας LED, επί ιστών
ύψους 6μ στο πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», σε θέσεις που θα εγκρι-
θούν από τη διεύθυνση τεχνικών
υπηρεσιών του Α.Σ.Δ.Α. 

Ενισχύεται 
ο φωτισμός του 
πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»

T

ΑΝΑΠΛΑΣή ΠΡΟΣφυΓΙΚήΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤή ΝΙΚΑΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΕ χΡήΜΑΤΟΔΟΤήΣή ΑΠΟ ΤΟυΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυΣ ΠΟΡΟυΣ ΤΟυ ΔήΜΟυ

Εδώ και δεκαετίες, τα
παλιά προσφυγικά της Νί-
καιας, παλιώνουν και εγκα-
ταλείπονται. Γκρεμίζονται
και οι ιδιοκτήτες τους αδια-
φορούν γι’ αυτό. 

ΣήΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΓΙΑ Τή ΔυΤΙΚή ΑΤΤΙΚή

Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αγ. Βαρβάρας

Ο

έμα των εισηγήσεων και των
δύο ήταν η Βιώσιμη Ανάπτυξη
και οι 17 στόχοι του ΟΗΕ και πως

εφαρμόζονται στη διακυβέρνηση του Δή-
μου, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του

πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δή-
μος Αγ. Δημητρίου έλαβε μέρος στο δια-
γωνισμό "Καλές πρακτικές στην αξιολό-

γηση", όπου και έλαβε "Εύφημο Μνεία" για
την έκδοση του πρώτου Απολογισμού
Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην κατηγορία "Κα-
λύτερα εφαρμοζόμενη ολοκληρωμένη με-
θοδολογία αξιολόγησης".

Θ

Συμμετοχή του Δήμου Αγ. Δημητρίου στο 2ο 
συνέδριο για την Αξιολόγηση των Δημόσιων Πολιτικών
Στις αρχές Οκτωβρίου, η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ηλίας
Σαββάκης, έλαβαν μέρος, ως προσκεκλημένοι εισηγητές, στο 2ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εται-
ρείας Αξιολόγησης για την Αξιολόγηση των Δημόσιων Πολιτικών, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.
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α 4 τελευταία χρόνια έχουν
γίνει δύο μειώσεις δημοτικών
τελών της τάξεως του 10%,
η κάθε μια για τα νοικοκυριά.

Η συγκεκριμένη ελάφρυνση στους προ-
ϋπολογισμούς των συμπολιτών μας,
οφείλεται στην συνετή και αποτελε-
σματική διαχείριση των οικονομικών
του Δήμου. 

Παράλληλα ο τομέας της Καθαριότη-
τας ενισχύεται σε προσωπικό και εξο-
πλισμό. Η Διοίκηση του Δήμου εξαντλεί
όλα τα περιθώρια για συμβάσεις εργα-
ζομένων ενώ προχωρά στον εκσυγχρο-
νισμό και την ανανέωση των πεπαλαι-
ωμένων οχημάτων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας με leasing,  εντός των
επομένων μηνών. Με την ολοκλήρωση

της διαδικασίας στο  στόλο της καθα-
ριότητας θα προστεθούν πέντε (5)
απορριμματοφόρα, δύο (2) ανοιχτά
φορτηγά, ένα (1) πλυντήριο κάδων, ένα
(1) σάρωθρο- πρόσφατα παρελήφθη
άλλο ένα- ένα (1) καλαθοφόρο όχημα,
ένας (1) φορτωτής καθώς και άλλοι δύο
(2) φορτωτές από το πρόγραμμα «Φι-
λόδημος».

ΜΕΙώΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 10% 
ΤΑ ΔήΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛή ΣΤΟ ΔήΜΟ
ΚήφΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, 
ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΕΣ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

Τη μείωση των δημοτικών
τελών κατά 10% από
1/1/2019 αποφάσισε κατά
πλειοψηφία το Δημοτικό
Συμβούλιο της Κηφισιάς
κατά τη συνεδρίαση της Τε-
τάρτης 31 Οκτωβρίου 2018.
ή εισήγηση της Διοίκησης
και του Δημάρχου Κηφισιάς
Γιώργου Θωμάκου είχε ήδη
εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή. 

T

ε 65 επιπλέον άτομα,
οκτάμηνης σύμβασης,
που προσελήφθησαν

μέσω του προγράμματος κοινω-
φελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ, ενι-
σχύονται οι υπηρεσίες του Δήμου
Αμαρουσίου. 
Τους συμβασιούχους υποδέχθηκε
ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώρ-
γος Πατούλης, στους οποίους και
ευχήθηκε μία παραγωγική και
δημιουργική περίοδο απασχόλη-
σης που να βασίζεται στην αμοι-
βαία εμπιστοσύνη.
Στη συνάντηση υποδοχής ο Δή-
μαρχος κ. Πατούλης, απευθυνό-
μενους στους συμβασιούχους, με-
ταξύ άλλων, έκανε σαφή τη βα-
ρύτητα που δίνει η Διοίκηση στην
εργατικότητα και στον ζήλο που
επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους με στόχο το
όφελος της πόλης. Στην ίδια κα-
τεύθυνση τους δήλωσε ότι η το-
ποθέτησή τους στις διάφορες
υπηρεσίες του Δήμου θα γίνει βά-
σει της συνάφειας του αντικει-
μένου εργασίας τους προκειμένου
να είναι πιο αποτελεσματικοί στο
έργο τους.
Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Πατούλης
δήλωσε: «βούληση της Διοίκη-
σής μας είναι οι εργαζόμενοι του
Δήμου μας να έχουν σταθερή σχέ-
ση απασχόλησης και προς αυτή
την κατεύθυνση είναι και όλες οι
πιέσεις που ασκούμε ως Διοίκηση
και από τη θέση της προεδρίας
μας στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε). Το ενδιαφέρον
για τους εργαζομένους μας δεν
εξαντλείται σε εξαγγελίες. Είναι
έμπρακτο και όπως και στο πα-
ρελθόν θα προσπαθήσουμε για να
σας εξασφαλίσουμε παράταση
των συμβάσεών σας».

Με την ένταξη άλλων
65 συμβασιούχων 
ενισχύονται οι 
υπηρεσίες του Δήμου
Αμαρουσίου

ΜΕΣώ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Δ

M

Επίσης μειώσεις και απαλλαγές αποφασίστηκαν σε όλες τις ευ-
παθείς κατηγορίες (άποροι, ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, τρί-
τεκνοι, μονογονειακές, μακροχρόνια άνεργοι).
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ην έναρξη της ημερίδας
πραγματοποίησε η Ανα-
πληρώτρια Υπουργός Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης κα
Θεανώ φωτίου, η οποία

ανέφερε: «Έρχομαι σήμερα ένα χρόνο
μετά τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινό-
τητας που κάναμε στις 2 Οκτωβρίου
2017 για να αποτιμήσουμε όλοι μαζί την
λειτουργία ενός μεγάλου θεσμού, των
Κέντρων Κοινότητας, ραχοκοκαλιά του
νέου ψηφιακού προνοιακού κράτους
που δημιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ». Στη συνέχεια ενημέρωσε τους πα-
ρευρισκόμενους για την πληθώρα των
προγραμμάτων και δράσεων που έχουν

υλοποιηθεί, αλλά και τα νέα προγράμ-
ματα που πρόκειται να υλοποιηθούν το
ερχόμενο διάστημα και θα καλύπτουν
ανάγκες διαφόρων ομάδων πολιτών
όπως της οικογένειας, του παιδιού, του
ηλικιωμένου και των ατόμων με ανα-
πηρία. Προγράμματα όπως βρεφονη-
πιακοί σταθμοί, σχολικά γεύματα, στε-
γαστική συνδρομή, προνοιακά επιδό-
ματα κ.ά
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντι-
δημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κου
Στέλιου βασιλειάδη, συντονιστή της
ημερίδας, ο οποίος τόνισε την έμφαση
που δίνει η Δημοτική Αρχή στην κοι-
νωνική πολιτική, την πολυεπίπεδη δρά-
ση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστα-
σίας του Δήμου Αιγάλεω, την όσο το δυ-
νατόν πιο πλήρη αξιοποίηση των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων, αλλά και την
αξιοποίηση προς όφελος των αδύναμων
πολιτών, της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης και του εθελοντισμού. 
Εκ μέρους του Δημάρχου Αιγάλεω κου
Δημήτρη Μπίρμπα ανέγνωσε τον χαι-
ρετισμό του, όπου επισημαίνεται ότι:
«Στο Δήμο μας καταβάλουμε προσπά-
θειες στη διατήρηση ενός επιπέδου
αξιοπρέπειας για όλους τους κατοί-

κους και ευελπιστούμε ότι η διαφαι-
νόμενη οικονομική ανάπτυξη θα συμ-
βάλλει στη σταδιακή εξάλειψη των
οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων.
Προϋπόθεση η συνέχεια του λειτουρ-
γικού εξορθολογισμού και η ακόμα με-
γαλύτερη διάθεση πόρων και η άμεση
νομοθετική παρέμβαση στα αναδυό-
μενα προβλήματα».
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διοικητής
ΟΠΕΚΑ κος Στέλιος Πλιάκης.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι κ.κ.
Ερίκ Γκαζόν, στέλεχος Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Ελένη Τζου-
τζούκου, Ανδρέας Χατζής και Αθανασία
Διαμαντή, Προϊστάμενοι ΟΠΕΚΑ και η
κα Κατερίνα Κατσανεβάκη, Κοινωνική
λειτουργός, Συντονίστρια Κέντρου Κοι-
νότητας Δήμου Αιγάλεω, οι οποίοι ανα-
φέρθηκαν σε ένα πλήθος ζητημάτων,
παροχών και επιδομάτων.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η Αντι-
δήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Αι-
γάλεω κα Γιάννα Χριστόγλου, τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Μάκης
Ζάχαρης, Παναγιώτα Μερκουράκη-Νι-
κολούδη, Γιάννης Περράκης και Τάσος
Σαράντου.

ήΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ
χΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑΣ ΤΟυ
ΚΕΝΤΡΟυ ΚΟΙΝΟΤήΤΑΣ
ΤΟυ ΔήΜΟυ ΑΙΓΑΛΕώ

ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Με τη συμμετοχή πλήθους
κόσμου πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 10
Οκτωβρίου η «ήμερίδα
για τον ένα χρόνο λει-
τουργίας του Κέντρου
Κοινότητας Δήμου Αιγά-
λεω» στο Πνευματικό
Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».

T

ε επιστολή του στον Πρόεδρο του
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου
Αντώνης Τρίτσης κ. Ιωάννη Πο-
λύζο ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύ-

ρων – Καματερού, Νίκος Σαράντης, επιση-
μαίνει τους κινδύνους από την δημιουργία κέν-
τρου επεξεργασίας λυμάτων στο Πάρκο Αν-
τώνης Τρίτσης και ζητά την ανάκληση της σχε-
τικής απόφασης του Φορέα Διαχείρισης.
Η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Η απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης για
την δημιουργία κέντρου επεξεργασίας λυμά-
των στον χώρο του Πάρκου και την χρησι-
μοποίηση τους για την άρδευση χώρων
πρασίνου ή και την τροφοδότηση των λι-
μνών και υδροβιότοπων μου προκαλεί σοβαρή
ανησυχία.
Η πιθανή χρησιμοποίηση ανακυκλωμένου
νερού από λύματα για την τροφοδοσία των
λιμνών στο Πάρκο μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα και κινδύνους για τους υδρο-
βιότοπους. 
Παράλληλα δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των
προτέρων ο κίνδυνος επιβάρυνσης του Πάρ-
κου από τις παρενέργειες της λειτουργίας μιας
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, δηλαδή δυ-
σάρεστες οσμές και όλα τα σχετικά.
Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν άλλες λύ-
σεις για την συντήρηση των λιμνών και του
πρασίνου, λιγότερο επιβαρυντικές για τον χα-
ρακτήρα του Πάρκου. Στις οποίες λύσεις
έχουμε δεσμευτεί ότι θα έχετε και τη δική μας
συμβολή ως Δήμος.
Σας ζητώ λοιπόν την ανάκληση της απόφα-
σης του ΔΣ και την αναζή-
τηση προσφορότερης
λύσης για την επίλυ-
ση του σημαντικού
ζητήματος της συν-
τήρησης των λιμνών
και του πρασίνου στο
Πάρκο.
Με τιμή,

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναρ-

γύρων – Καματερού

Νίκος Σαράντης.

Μ

Νίκος Σαράντης:
«Να ανακληθεί η 
απόφαση για τη 
δημιουργία κέντρου
επεξεργασίας λυμάτων 
στο πάρκο Αντώνης
Τρίτσης» στον Ίλιον
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ι απόψεις των δύο αυτοδιοικητικών συνέ-
πεσαν σε αρκετά θέματα κυρίως σε εκείνα
που δυσχεραίνουν τις αναπτυξιακές παρεμ-
βάσεις των Δήμων και επιμηκύνουν αναι-

τιολόγητα το χρόνο ολοκλήρωσης τους.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α Γιώργος Ιωακειμίδης είχε την
ευκαιρία να ενημερώσει τον συνάδελφό του για τις συ-
νεχίζομενες προγραμματισμένες δράσεις της Ένωσης
και παράλληλα να τον συγχαρεί για το έργο που επι-

τελεί στο Δήμο του. "Είσαι ένας νέος αυτοδιοικητικός
-του είπε- με συγκροτημένη σκέψη και με προσήλω-
ση σε μια οραματική στοχοθεσία που προάγει το πνεύ-
μα και την ουσία της αυτοδιοίκησης..."
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να βρίσκονται σε στε-
νότερη επικοινωνία κυρίως για ζητήματα που εκκρεμεί
η ολοκλήρωσή τους και θα μπορούσε η Π.Ε.Δ.Α. να υπο-
στηρίξει την επίλυση τους προς τα συναρμόδια
υπουργεία.

Ζητήματα και επί μέρους προβλήματα τοπικού και ευρύτερου αυτοδιοικητικού χαρα-
κτήρα απασχόλησαν τους δύο Δημάρχους κατά την τρίωρη συνάντησή τους στο Δη-
μαρχείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, Γιώργο Ιωακειμίδη και Ηλία Αποστολόπουλο.

O

υγκεκριμένα, ο υποψήφιος Δή-
μαρχος Μεταμόρφωσης ανα-
φέρθηκε στις ανακατασκευές
των πεζοδρομίων που πραγ-

ματοποιούνται αυτήν την περίοδο σε
διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες
όμως γίνονται πολύ βιαστικά λόγω της
πίεσης που προκαλεί στην διοίκηση η προ-
εκλογική περίοδος.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούν
τελικά μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά
που αρχικώς θα έλυναν, καθώς φτιάχνουν
πεζοδρόμια, χωρίς τις κατάλληλες υποδο-
μές, που δεν θα είναι προσβάσιμα για
όλους και θα φέρουν νέα οικονομική επι-
βάρυνση στο δήμο.
Χαρακτηριστικά, ο Στράτος Σαραούδας
εξήγησε στην παρέμβασή του στο Δημοτικό
Συμβούλιο: “Πέρασαν 8 χρόνια και δεν
κάνατε ούτε ένα ουσιαστικό έργο στην
πόλη μας. Τώρα, λόγω της προεκλογικής πε-
ριόδου, ξεκινήσατε να ανακατασκευάσετε
τα πεζοδρόμια.
Όμως γίνονται με απόλυτη προχειρότητα
λόγω της βιασύνης σας. Δεν κάνατε καμία
πρόβλεψη για διαγραμμίσεις και ράμπες
στα νέα πεζοδρόμια για τους συνανθρώ-
πους μας με προβλήματα όρασης, κινητι-
κά προβλήματα αλλά και για τους γονείς με
τα καρότσια για τα μωρά.
Η παντελής έλλειψη προγραμματισμού
αποδεικνύεται και από το γεγονός πως

δεν ειδοποιήθηκαν ούτε η ΔΕΗ ούτε και
η ΕΥΔΑΠ για να μεταφέρουν τις εγκα-
ταστάσεις τους.
Επίσης, στις ανακατασκευές των πεζο-
δρομίων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για
την δημιουργία των απαραίτητων υποδο-
μών για την λειτουργία του δημοτικού
φωτισμού. Έτσι, όταν μετά ο δήμος θα θέ-
λει να βάλει φωτισμό θα πρέπει πάλι να τα
ξηλώσει και να τα φτιάξει από την αρχή.”

Ο κ. Σαραούδας στάθηκε και στο
γεγονός πως στις κατασκευές

των νέων πεζοδρομίων δεν
υπάρχει πρόβλεψη ούτε

καν για κάδους καθα-
ριότητας,

καθώς η διοίκηση κάνει και σε αυτήν την
περίπτωση τις γνωστές τις εξυπηρετή-
σεις ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει και
τον κίνδυνο που ελλοχεύει ακόμα και για
ατυχήματα, λόγω της έλλειψης μέτρων
ασφαλείας.
Εξίσου σοβαρό ήταν κι αυτό που τόνισε ο
κ. Σαραούδας κλείνοντας την τοποθέτησή
του για το συγκεκριμένο έργο. Πως είναι φυ-
σιολογικό να μην γνωρίζει η διοίκηση πως
να πραγματοποιήσει ένα άρτιο έργο, καθώς
επί οχτώ χρόνια δεν μπόρεσε κα ολοκλη-
ρώσει κανένα τέτοιο και δεν απέκτησε κα-
μία εμπειρία. Πάντως την κάλεσε έστω και
τώρα να προχωρήσει σε όποιες διορθώσεις
προλαβαίνει ώστε να μειωθούν οι αρνητι-
κές επιπτώσεις τόσο για τον δήμο όσο και
για τους πολίτες.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μοναδι-
κή απάντηση της διοίκησης στα όσα τις κα-
ταλόγισε ο κ. Σαραούδας δεν ήταν για τον
λάθος τρόπο που γίνεται το έργο αλλά για

το ότι γίνονται βιαστικά επειδή η κυ-
βέρνηση έφερε νωρίτερα τις εκλογές.

Τα συμπεράσματα δικά σας...

Μόνο μερικά λεπτά χρει-
άστηκε ο Στράτος Σαραού-
δας, στο πρόσφατο
Δημοτικό Συμβούλιο Μετα-
μόρφωσης, για να αποδείξει
τα σοβαρά λάθη που κάνει
η δημοτική αρχή ακόμα και
στις σπάνιες περιπτώσεις
που υλοποιεί κάποιο έργο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" 
ΠΟΥ ΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΥΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ, κ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ

Σ

Συνάντηση εργασίας του Προέδρου της 
Π.Ε.Δ.Α, Γιώργου Ιωακειμίδη και του Δημάρχου 
Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλου

ΦωτογραΦία απο 
τη συναντηση

"ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΛΙΓΟυΣ ΣΤή

ΜΕΤΑΜΟΡφώΣή"
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ο έργο είχε προϋπολογισμό
800.000 ευρώ, ενώ μετά τον μει-
οδοτικό διαγωνισμό και την έκ-
πτωση του αναδόχου υπογράφη-

κε σύμβαση 340.000 ευρώ. 
Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση  αρκε-
τών οδών ανάλογα με τις ανάγκες που
έχουν καταγραφεί, ανάμεσα στις οποίες
ενδεικτικά: Δωδεκανήσου, Κώστα Βάρνα-
λη, Πεταλά, Περισσού, Οδυσσέως στη Ν. Χαλ-

κηδόνα και Ανθέων, Μουταλάσκη, Αγ.Ιωάν-
νου, Σαράντα Εκκλησιών στη Ν. Φιλαδέλ-
φεια.   Αρχές του 2019, θα δημοπρατηθεί νέο
μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων με προ-
ϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ με συγχρημα-
τοδότηση περίπου 50% από την Περιφέρεια. 
Το νέο έργο αφορά 52.000 τ.μ. οδών και πε-
ζοδρομίων και μαζί με αυτό που ήδη εκτε-
λείται αναμένεται να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες του Δήμου

κόμη ένα σημαντικό έργο στον
Δήμο Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού, που περιλαμβάνει την
ανάπλαση κοινόχρηστων χώ-

ρων και την ενσωμάτωση υπόγειων συ-
στημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής
απορριμμάτων, ύψους 2,93 εκατομμυ-
ρίων ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτεί η Πε-
ριφέρεια Αττικής.
Ειδικότερα, η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, Νίκος Σαράν-
της υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβα-
ση για την υλοποίηση του σχετικού έργου,
που αναμένεται να συμβάλει στη βελ-
τίωση των περιβαλλοντικών όρων και του
αστικού τοπίου, καθώς και στην εξοικο-
νόμηση πόρων.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο αφορά σε εκτεταμένες παρεμ-
βάσεις για την αναβάθμιση κοινόχρηστων
χώρων, κυρίως της Δημοτικής Ενότητας
Αγίων Αναργύρων. Οι εργασίες περιλαμ-
βάνουν την ανακατασκευή / κατασκευή
δαπεδοστρώσεων 1.800 τ.μ., την ενί-
σχυση του πρασίνου και την επισκευή /
αντικατάσταση εξοπλισμού.
Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την εγ-
κατάσταση 24 οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης
συμπίεσης απορριμμάτων, τόσο στις πε-
ριοχές που θα υλοποιηθούν εργασίες
ανάπλασης, όσο και σε θέσεις όπου η πα-
ρέμβαση θα είναι μεμονωμένη με την εγ-
κατάσταση υπόγειων συστημάτων.

Θέσεις παρέμβασης
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν
παρεμβάσεις στη Δ.Ε. Αγίων Αναργύ-
ρων:Πλατεία Κοκκινόπουλου, Ι.Ν. Αγ. Δη-
μητρίου (Μυκονιάτικα), Αλ. Παπάγου
(από Αγ. Αναργύρων έως Σύρου), Πλατεία
Ανάκασας, Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
(Δωδεκανήσου), Πλατεία Αγ. Φραγκί-
σκου, Πλατεία Πλαπούτα, Αγ. Αναργύρων
και Τριπόλεως (Κεντρική πλατεία). Ακο-
λούθως, οι θέσεις παρέμβασης στη Δ.Ε.
Καματερού: Πλατεία Αγ. Νικολάου, Πλα-
τεία Αντίστασης, Πλατεία Γεροβουνό
(Νικηταρά και Παλαμά), Πλατεία Δημο-
κρατίας (επί της οδού Β. Γεωργίου), Θεσ-
σαλονίκης και 28ης Οκτωβρίου, Πλα-
τεία Ιφιγενείας και Ιωλκού.

Α

Τ

ρόκειται για την Παιδική
Χαρά πλησίον του Ντάν-
καν, στον Άγιο Αρτέμη και
την αντίστοιχη στην πλα-

τεία Βαρουτίδη (“Αγαλματάκια”). 
Έως τώρα έχουν ανακατασκευα-
στεί επτά Παιδικές Χαρές (Ιγνατίου
Άρτης – Άλσος Καραολή – Κισσού
στον Καρέα - Πάρκο Κουγιά στον
Καρέα – Ραιδεστού - Ντάνκαν –
Αγαλματάκια).
Ήδη ανακατασκευάζεται η Παιδική
Χαρά Νέας Ελβετίας και ακολου-
θούν άλλες πέντε (Αγία Τριάδα –
Ανάληψη – Πλατεία Τσιρακοπούλου
– Αλαμάνας & Αθανασίου Διάκου
στη Φρυγία – Πλατεία Νικολαΐδη
στον Καρέα).
Ταυτόχρονα η διοίκηση του Δή-
μου εξασφάλισε την ανακατασκευή
και άλλων μικρότερων Παιδικών
Χαρών με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αποπερατώθηκαν
και παραδόθηκαν 
για χρήση δύο 
ακόμη Παιδικές
Χαρές  στον Βύρωνα 

Σε εξέλιξη μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων 
στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 

Π

Αναπλάσεις 
κοινόχρηστων
χώρων στο Δήμο
Αγίων Αναργύρων
- Καματερού

ΑΠΟ ΙΔΙΟυΣ ΠΟΡΟυΣ ΤΟυ ΔήΜΟυ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣή υΠΟΓΕΙώΝ 
ΣυΣΤήΜΑΤώΝ ΔΙΑχώΡΙΣΜΟυ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΙΔήΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤώΝ

πιτόπου έσπευσαν, αμέσως
μετά την κλήση της Δ/ντριας
του σχολείου, ο Δήμαρχος
Άρης βασιλόπουλος, οι αντι-

δήμαρχοι Τεχν. υπηρεσιών Γιάννης
Καλαμπόκης και Καθαριότητας Νίκος
Ανανιάδης καθώς και ο πρόεδρος της
Α’ Σχολικής επιτροπής Παύλος Παπα-
θεοφάνους. Ταυτόχρονα επιλήφθηκε
και η Δ/νση Καθαριότητας, με καθα-
ρισμό και απολύμανση του χώρου. 

Σε περιστατικά παραβιάσεων, βαν-
δαλισμών και κλοπών ο Δήμος απο-
καθιστά τα προβλήματα και ενημε-
ρώνει εγγράφως την Αστυνομία.
Δεδομένου ωστόσο ότι αυξάνει η συ-
χνότητα τέτοιων περιστατικών, η Δη-
μοτική Αρχή θα ανοίξει οργανωμένο
διάλογο με όλη τη σχολική κοινότητα
το επόμενο διάστημα με στόχο την
αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Ν. χαλκηδόνας, όταν
διαπίστωσαν ότι το προαύλιο του σχολείου είχε παραβια-
στεί από τοξικομανείς που φεύγοντας είχαν αφήσει πίσω
τους σύριγγες και ακαθαρσίες. 

ΣυΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟξΙΚΟΜΑΝΕΙΣ  
ΣΕ ΣχΟΛΕΙΟ ΤήΣ 
Ν. χΑΛΚήΔΟΝΑΣ 

Ε

ΑΜΕΣή ΠΑΡΕΜβΑΣή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟυ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛυΜΑΝΣήΣ ΤΟυ ΣχΟΛΕΙΟυ 
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ύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε ο Δήμαρχος Χαλαν-
δρίου, Σίμος Ρούσσος: «Μετά
από την απόφαση παραλαβής

των οριστικών μελετών από το δημο-
τικό συμβούλιο την προηγούμενη εβδο-
μάδα, χτες εκδόθηκε και η οικοδομική
άδεια. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό
βήμα που μας φέρνει πολύ κοντά στον
τελικό στόχο. Ευχαριστώ θερμά την τε-
χνική μας υπηρεσία και τον αντιδήμαρχο
Κ. Γερολυμάτο για την άοκνη προσπά-
θεια, ιδιαίτερα τις αρχιτεκτόνισσες κ. Ε.
Χρυσοχοίδου και Σ. Μεθυμάκη για τον
ζήλο και την επιμέλεια που έδειξαν αυ-
τόν τον χρόνο και φυσικά τους μελετη-
τές Θ. Ξάνθη και Θ. Ανδρουλάκη για το
αποτέλεσμα.
Η ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου για
το Δήμο Χαλανδρίου αποτελεί διαχρο-
νική ανάγκη, καθώς οι δημοτικές υπη-
ρεσίες στεγάζονται ακόμη σε ξεχωριστά
μισθωμένα κτίρια της πόλης, με δυσκο-
λίες στην επικοινωνία και τη συνεργασία
του υπηρεσιακού μηχανισμού, με απο-
τέλεσμα τη δυσχέρεια σε διεκπεραίωση
θεμάτων, και την αδυναμία τήρησης των
μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμε-
νους για κάποιες περιπτώσεις κτιρίων.
Η στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου
σε ένα κτίριο θα βελτιώσει την αποτε-
λεσματικότητα των παρερχομένων υπη-
ρεσιών στους πολίτες και υ ύπαρξη ιδιό-
κτητου Δημαρχείου θα εξασφαλίσει
σημαντικούς πόρους για τους δημότες,
που έως τώρα καταβάλλονταν για τις
εκμισθώσεις κτιρίων.
Το Δημοτικό κατάστημα, απόρροια Αρ-
χιτεκτονικού Διαγωνισμού που έγινε το
1999, επί δημαρχίας Κ. Παττακού με την
επικαιροποίηση της μελέτης του τα έτη
2017-2018, θα αποτελέσει τοπόσημο για
το κεντρικό Χαλάνδρι, ένα κτίριο πλή-
ρως αρχιτεκτονημένο, που θα αναβαθ-
μίσει την περιοχή και που θα εξασφαλί-
σει βιωσιμότητα και ελκυστικότητα
στην πόλη.
Ο σχεδιασμός του προσαρμόστηκε στις
σημερινές ανάγκες λειτουργίας νέων κτι-
ρίων και κτιρίων Αυτοδιοίκησης και
έλαβε υπόψη τον νέο ισχύοντα Ο.Ε.Υ.
του Δήμου, με στόχο την εξυπηρέτηση
εργαζομένων και πολιτών. Ακόμη εναρ-
μονίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαί-

σιο και διατάξεις (π.χ. πυρασφάλειας),
καθώς και στις απαιτήσεις των σύγχρο-
νων οικοδομικών και τεχνολογικών προ-
διαγραφών και τον ενεργειακό σχεδια-
σμό για την εξοικονόμηση ενεργειακών
πόρων (με την ένταξη στοιχειών όπως
τα φυτεμένα δώματα του).
Το νέο Δημαρχείο περιλαμβάνει εκτός
από τις ενοποιημένες Υπηρεσίες του Δή-
μου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, αί-
θουσα συγκεντρώσεων, θέατρο 246
ατόμων, χώρους στάθμευσης πάνω από
5000 τμ και καφέ – αναψυκτήριο. Η αί-
θουσα συγκεντρώσεων, με τους χώρους
εκθέσεων στο πατάρι της, θα καλύψει
ανάγκες πολιτιστικών και ενημερωτι-
κών δραστηριοτήτων της πόλης (διαλέ-
ξεις, προβολές, εκθέσεις, μικρά θεατρικά
κλπ), θα αυξήσει και θα αποτελέσει πόλο
έλξης που θα συμβάλει στην βελτίωση
της καθημερινής ζωής στην πόλη. Επι-
προσθέτως οι χώροι στάθμευσης αυτο-
κινήτων θα καλύψουν με επάρκεια τις
ανάγκες των εργαζόμενων και επισκε-
πτών του Δημαρχείου και της αίθουσας
συγκεντρώσεων και θα συμβάλουν
ώστε να μην επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά
η περιοχή της κεντρικής πλατείας του
Χαλανδρίου.»

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Μετά από 20 περίπου χρό-
νια που δρομολογείται η
ανέγερση του νέου Δημαρ-
χείου χαλανδρίου, εκδόθηκε
στην αρχή της εβδομάδας η
οικοδομική άδεια.

Σ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20
χΡΟΝΙΑ ή ΑΝΕΓΕΡΣή ΤΟυ ΝΕΟυ
ΔήΜΑΡχΕΙΟυ ΣΤΟ χΑΛΑΝΔΡΙ
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εξέλιξη αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι από την 1η Ια-
νουαρίου του 2019 τίθενται
σε ισχύ οι νέες αντικειμενι-
κές αξίες για τον υπολογι-

σμό των φόρων στα ακίνητα, κάτι που
σημαίνει επιπλέον φόρους.
Με δεδομένο ότι οι νέες τιμές ζώνης είναι
αυξημένες σε χιλιάδες περιοχές, κρίνεται
ασύμφορο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
να περιμένουν και έτσι προχωρούν άμεσα
στη μεταβίβαση των περιουσιακών τους
στοιχείων.
Εάν προσθέσει κανείς ότι θα υπάρξουν
άλλοι δύο γύροι αυξήσεων, το 2019 και
το 2020,γίνεται σαφές γιατί σχηματίζον-
ται ουρές στα συμβολαιογραφεία από
τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβιβάσεις συμ-
φέρουν μόνον όσους έχουν ακίνητα σε
περιοχές που έρχεται αύξηση στις αντι-
κειμενικές αξίες και όχι αυτούς που η τιμή
ζώνης μειώνεται.
Ας δούμε τι ισχύει με βάση τα σημερινά
δεδομένα για να γίνει αντιληπτό, τι κερ-

δίζει όποιος προλάβει να κάνει τη μετα-
βίβαση έως το τέλος του χρόνου, μέσα
από συγκεκριμένες ερωτήσεις- απαν-
τήσεις:
1. Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας
με κληρονομιά ή γονική παροχή;
Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοι-
κίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλι-
κο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για
έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά
25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώ-
τα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρί-
το και καθένα από τα επόμενα ανήλικα

τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο
δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής πε-
ριλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθ-
μευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευ-
τικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως
20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακί-
νητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επί-
σης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο
μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή
άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε
έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000

ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέ-
κνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και
καθένα από τα επόμενα τέκνα. Τα παρα-
πάνω ποσά ισχύουν για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας  με κληρονομιά και με
γονική παροχή. Ειδικά, η προσαύξηση για
τα ανήλικα τέκνα, όσον αφορά τον φόρο
κληρονομιάς, ισχύει εφόσον στον κληρο-
νόμο περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα
μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά
πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου.
2.Ποια είναι η έκταση της παρεχόμε-
νης απαλλαγής από τον φόρο Μετα-
βίβασης Ακινήτων (φΜΑ);
Για αγορά κατοικίας: Από άγαμο μέχρι
του ποσού των 200.000 ευρώ, από άγα-
μο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχι-
στον 67% από διανοητική καθυστέρηση
ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας
250.000 ευρώ, από έγγαμο μέχρι ποσού
αξίας 250.000 ευρώ, ενώ από έγγαμο που
παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον,
67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυ-
σική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας
275.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξά-
νεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από
τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά
30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από
τα επόμενα τέκνα του. Για αγορά οικοπέ-
δου: Από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000
ευρώ, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας
100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξά-
νεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από
τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά
15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από
τα επόμενα τέκνα του.
• Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα
παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλ-
λαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου
αφορολόγητου ποσού και για την επι-
πλέον αξία οφείλεται ΦΜΑ.
•Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο πο-
σό  απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία
μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθη-
κευτικού χώρου (είτε είναι ξεχωριστές

μεταΒίΒαΣείΣ αΚίΝΗτΩΝ

ΚΟΣΜΟΣυΡΡΟή ΣΤΑ ΣυΜβΟΛΑΙΟΓΡΑφΕΙΑ

Μεγάλες ανατροπές
στις αντικειμενικές
από 1η/1ου/2019

>>

Στα συμβολαιογραφεία
σπεύδουν χιλιάδες ιδιο-
κτήτες ακινήτων για να
μεταβιβάσουν την περι-
ουσία τους στα παιδιά
τους, μέσω γονικών πα-
ροχών, δωρεών και κλη-
ρονομιών και να
γλιτώσουν χιλιάδες
ευρώ.

H

παραδείγματα

ΓΛΙΤώΣΤΕ χΡήΜΑΤΑ 
ΜΕ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟχΕΣ 

{ {
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οριζόντιες ιδιοκτησίες είτε παρακολου-
θήματα της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτη-
σίας), για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ.,
εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και
αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμ-
βόλαιο αγοράς.
3. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο
φόρος κληρονομιών, δωρεών και γο-
νικών παροχών;
• Ο φόρος που προκύπτει βάσει αρχικής ή
εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δό-
σεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ, πλην
της τελευταίας. Σε περίπτωση κληρονο-
μιάς, αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο
αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με
την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα εί-
ναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τε-
λευταίας.
•Μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροπο-
ποιητικής δήλωσης ή μετά τον έλεγχο, ο
φόρος καταβάλλεται εντός 30 ημερών
από την κοινοποίηση της πράξης διορ-
θωτικού προσδιορισμού.
•Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής από-
φασης διοικητικού δικαστηρίου, ο φόρος
καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δό-
σεις.
•Στην περίπτωση δωρεάς - γονικής πα-
ροχής χρηματικών ποσών, ο φόρος κατα-
βάλλεται άμεσα (εντός τριών ημερών
από την υποβολή της δήλωσης).

Πρόσθετες επιβαρύνσεις
Ας δούμε τώρα τι σημαίνει για την τσέπη
μας η απόφαση αναβολής για τη νέα χρο-
νιά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου με δω-
ρεά ή γονική παροχή.
Σ’ αυτή την περίπτωση ελλοχεύει ο κίν-
δυνος για πρόσθετες επιβαρύνσεις στο
συνολικό κόστος, εάν το ακίνητο βρίσκε-
ται σε περιοχή στην οποία ανακοινώθηκε
αύξηση στην τιμή ζώνης.
Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι
αντικειμενικές αξίες αλλάζουν από το νέο
έτος ως εξής:
•Αυξάνονται οι τιμές ζώνης σε 3.792 πε-
ριοχές. Πρόκειται κυρίως για παραθα-
λάσσιες και νησιωτικές περιοχές που τα
τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει σημαν-
τική τουριστική ανάπτυξη. Αυξημένες τι-
μές ορίστηκαν και σε μεσαίες αλλά ανα-
βαθμισμένες περιοχές των μεγάλων αστι-
κών κέντρων.
•Μειώνονται οι τιμές ζώνης σε 2.122 πε-
ριοχές: Οι μειώσεις αφορούν κατά κύριο

λόγο περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που
τα τελευταία χρόνια έχουν χτυπηθεί έν-
τονα από την ύφεση καθώς και υποβαθ-
μισμένες περιοχές των μεγάλων αστικών
κέντρων. Σε αυτές τις περιοχές συμφέρει
να περιμένουν το νέο έτος για να κάνουν
τις μεταβιβάσεις.

Παραδείγματα
Ας δούμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά
παραδείγματα για να μπορέσουμε να αν-
τιληφθούμε τι κερδίζει κάποιος που κά-
νει τώρα τη μεταβίβαση και τι χάνει όποι-
ος αναβάλει τις αποφάσεις.
Ιδιοκτήτης ακινήτου θέλει να κάνει γονι-

κή παροχή σε διαμέρισα 120 τ.μ. που  βρί-
σκεται στην πέμπτη ζώνη Βριλησσίων. Η
σημερινή τιμή είναι 1.400 ευρώ και η αν-
τικειμενική αξία του ακινήτου είναι
168.000 ευρώ. Ο φόρος γονικής παροχής
και τα συμβολαιογραφικά έξοδα είναι πε-
ρίπου 1.200 ευρώ. Από το νέο έτος το κό-
στος γονικής παροχής αυξάνεται στα
1.600 ευρώ, δηλαδή θα υπάρξει μια επι-
βάρυνση της τάξης των 400 ευρώ.
Το ίδιο ακίνητο εάν αγοραστεί ως δεύτε-
ρη κατοικία έχει συνολικό κόστος μετα-
βίβασης  σε φόρο μεταβίβασης και συμ-
βολαιογραφικά περίπου 6.000 ευρώ. Αν η
μεταβίβαση γίνει το 2019 το κόστος θα

ανέβει στα 7.000 ευρώ.
Στον Βύρωνα όπου η ανώτατη τιμή ζώ-
νης αυξήθηκε κατά 400 ευρώ (στα 1.700
ευρώ ανά τ.μ. από 1.300 ευρώ) ένας φο-
ρολογούμενος που θέλει να κάνει δωρεά
στο παιδί του διαμέρισμα 110 τ.μ. δεν θα
πληρώσει φόρο μέχρι το τέλος του 2018,
αλλά μόνο την αμοιβή του συμβολαι-
ογράφου. Αν το αναβάλει για μετά την
1/1/2019, ο φόρος που θα του καταλο-
γίσει η εφορία θα ανέλθει σε 375 ευρώ,
συν τα συμβολαιογραφικά έξοδα.
Μεγάλη προσοχή απαιτείται και για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ανατολή Αττι-
κή, λόγω του ότι τυχόν καθυστέρηση στη
μεταβίβαση φέρνει επιβαρύνσεις.
Σύμφωνα με τους ειδικούς,  η τιμή ζώνης
για ένα διαμέρισμα στην Κερατέα, στην
περιοχή Χάρακα από τα 900 ευρώ το τε-
τραγωνικό πάει στα 1.350 ευρώ, κάτι που
σημαίνει ότι ο φόρος μεταβίβασης θα αυ-
ξηθεί κατά 50%.

Συμβολαιογράφοι
Η αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων
αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διά-
στημα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συ-
ναγερμό την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Στο στόχαστρό της βρίσκονται οι συμβο-
λαιογράφους προκειμένου να διαπιστω-
θεί, εάν αποδίδεται ο ΕΝΦΙΑ κατά τις με-
ταβιβάσεις ακινήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται έλεγχοι για
την ορθή εφαρμογή του  νόμου από συμ-
βολαιογράφους και από υποθηκοφύλα-
κες, που σημαίνει τον έλεγχο της απόδο-
σης του ΕΝΦΙΑ πριν από τη σύνταξη των
συμβολαίων μεταβίβασης.
Σε περίπτωση που θα εντοπιστούν πα-
ραβάσεις θα επιβάλλονται πρόστιμα
από 300 έως 1.000 ευρώ σε συμβολαι-
ογράφους και υποθηκοφύλακες, τα
οποία θα διπλασιάζονται σε περίπτωση
υποτροπής.

Γεμίζουν τα ταμεία
Η κίνηση στην οποία προχώρησε το
υπουργείο Οικονομικών μέσω των  αλλα-
γών στις αντικειμενικές αξίες, δεν είναι
άσχετη, με τη γενικότερη κατάσταση στη
χώρα.
Στην ουσία, στέλνει τους φορολογουμέ-
νους στα γραφεία των συμβολαιογρά-
φων για να αγοράσουν ή να μεταβιβά-
σουν ακίνητα πληρώνοντας μικρότερο
φόρο στις περιοχές όπου ανέβηκαν οι αν-
τικειμενικές αξίες.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει σε μεγάλο
βαθμό να ενισχύσει και τα κρατικά ταμεία
με τις εισπράξεις από τους φόρους μετα-
βίβασης που ήδη εμφανίζουν αύξηση.
Κοινό μυστικό είναι άλλωστε, ότι οι αγο-
ραπωλησίες, ύστερα από πολλά χρόνια
πτώσης εμφανίζουν σύμφωνα με παρά-
γοντες της αγοράς  αύξηση έως και κατά
30% σε σχέση με πέρυσι.

Τα αφορολόγητα
ποσά για 
την α’ κατοικία

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα έως το τέλος του χρόνου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΙΣχυΟυΣΕΣ 
φΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΚΑΤήΓΟΡΙΑ Α’
Κλίμακα Συντελεστής φόρος φορολογητέα φόρος που
(σε ευρώ) κλιμακίου (%) Κλιμακίου Περιουσία αναλογεί
150.000 - - 150.000 -
150.000 1 1.500 300.000 1.500
300.000 5 15.000 600.000 16.500
υπερβάλλον 10

ΚΑΤήΓΟΡΙΑ β’
Κλίμακα Συντελεστής φόρος φορολογητέα φόρος που
(σε ευρώ) κλιμακίου (%) Κλιμακίου Περιουσία αναλογεί
30.000 - - 30.000 -
70.000 5 3.500 100.000 3.500
200.000 10 20.000 300.000 23.500
υπερβάλλον 20

ΚΑΤήΓΟΡΙΑ Γ’
Κλίμακα Συντελεστής φόρος φορολογητέα φόρος που
(σε ευρώ) κλιμακίου (%) Κλιμακίου Περιουσία αναλογεί
6.000 - - 6.000 -
66.000 20 13.200 72.000 13.200
195.000 30 58.500 267.000 71.700
υπερβάλλον 40

>>

>>
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ε σεμνότητα τελέστηκε η
επιμνημόσυνη δέηση από
τον πανοσιολογιότατο Αρ-
χιμανδρίτη Πατέρα Ιωα-

κείμ, Προϊστάμενο Ιερού Ναού Αγίας
Γλυκερίας, στον ομαδικό τάφο του Γα-
λατσίου, (Πρωτοπαπαδάκη & Καλ-
πακίου) με τους εκτελεσθέντες από
τους Γερμανούς στις 29-09-1944.
Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών
και εκφώνηση ονομάτων πεσόντων,
καθώς και ενός λεπτού σιγή από τους
μαθητές του 5ου Γυμνασίου Γαλα-
τσίου, της Διευθύντριας κ. Ελένης
Προκοπίου και των καθηγητών του
σχολείου.
Στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτή-
ρια της μαρμάρινης αναθηματικής
στήλης στην οποία αναγράφονται τα
εξής:

Αλατσεράκης Γεώργιος, ετών 24

Ασβεστάς Νικόλαος, ετών 16

Γραμμάτικας Ηλίας, ετών 24

Ζεμπεκές Νικόλαος

Μπρούνης Πέτρος

Νικηφόρου Ιωάννης

Τουρλός ή Τούρλος Δημήτριος

Τσομπανίδης Γεώργιος, ετών 49

Χρυσόγελος Δημήτριος, ετών 20

Αβούρης Γεώργιος

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από
τον Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο
Μαρκόπουλο, τον Δήμαρχο Φιλοθέ-
ης – Ψυχικού κ. Παντελή ξυριδάκη,
από τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου
Γαλατσίου, καθώς και από τις οικο-
γένειες των θυμάτων. 
Επίσης, στην επιμνημόσυνη δέηση
παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ.
Μάνος Ελευθερίου, ο Αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών κ. Βασίλης Δερεδίνης και ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποι-
ότητας Ζωής κ. Κώστας Μπάστας.

Επιμνημόσυνη
δέηση στους 
τάφους του Αυχένα 

M το επίκεντρο της συνάντησης βρέ-
θηκε η ανάγκη διασφάλισης της
ομαλής λειτουργίας των δομών
που εξυπηρετούν χιλιάδες παιδιά

αλλά και των θέσεων εργασίας του προ-
σωπικού.
Ο κ. Πατούλης επισήμανε στα μέλη του Προ-
εδρείου πως η ΚΕΔΕ αναγνωρίζει τη ση-
μαντική προσφορά των εργαζόμενων στις
δομές και υπογράμμισε πως θα είναι στο
πλευρό τους, προκειμένου από κοινού να
διεκδικήσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της
λειτουργίας των Προγραμμάτων και τη
διατήρηση της υψηλής ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές σε χι-
λιάδες οικογένειες.
Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: «Με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων στα Κέν-
τρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
είχαμε μία πολύ γόνιμη συζήτηση η οποία
εστιάστηκε στη σημασία της συνέχισης

της ομαλής λειτουργίας των δομών και μετά
το 2020 με χρηματοδότηση από τα ευρω-
παϊκά κονδύλια, αλλά και στη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας του προσωπικού, που
απασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια στις
δομές.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, τα
ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρό-
νοιας αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα.
Θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων
οι οποίοι για πολλά χρόνια, με την εμπει-
ρία και την κατάρτισή τους, προσφέρουν
σημαντικές υπηρεσίες σε πολλές οικογέ-

νειες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνι-
κές ομάδες.
Οι Δήμοι, παρά την τεράστια περικοπή
που έχουν υποστεί στους πόρους τους,
τουλάχιστον σε ποσοστό 60%, έχουν ανα-
πτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο χιλιάδων
κοινωνικών δομών και υπηρεσιών καλύ-
πτοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας. Θα
συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότη-
τα να στηρίζουμε προγράμματα και δομές
που στόχο έχουν την ανακούφιση των πο-
λιτών και τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής τους».

ΚΕΔΕ: ΔΙΑΣφΑΛΙΣή ΠΟΡώΝ 
ΚΑΙ ΘΕΣΕώΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ

AΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Γ. ΠΑΤΟυΛή ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πα-
τούλης συναντήθηκε με
την Αντιπρόεδρο χ. Σαββα-
τιανού και τον Γενικό
Γραμματέα Ι. Ανεστόπουλο
του Πανελλήνιου Συλλόγου
Εργαζομένων στα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλη-
σης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Σ

Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου Ζωγράφου, κατανοώντας
την ανάγκη των γονέων να αν-

τιληφθούν καλύτερα τις ανάγκες  και το
ψυχισμό των παιδιών τους, υλοποίησε σε
συνεργασία με τη Μάρθα Μπέη, Κοινωνι-
κή Λειτουργό του Ιατροπαιδαγωγικού
Κέντρου του 5ου Τομέα Ψυχικής Υγείας
Παιδιών και Εφήβων του Νοσοκομείου
Παίδων, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποί-
ησης /ψυχοεκπαίδευσης γονέων με σκο-
πό την πρόληψη ανάπτυξης ψυχικών δια-
ταραχών σε παιδιά και εφήβους.
Στη διάρκεια των πέντε συνολικά συνε-

δριών, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν, τον τρόπο που μπορούν να
διαχειριστούν σημαντικά θέματα που
τους απασχολούν, σχετικά με την ανα-
τροφή των παιδιών τους. 
Όπως για τον ποιοτικό χρόνο που πρέπει
να μοιράζονται με τα παιδιά τους, πώς μπο-
ρούν να τονώσουν την αυτοεκτίμησή
τους, να τους μάθουν να εκφράζουν τα συ-
ναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το
θυμό τους, να ακολουθούν βασικές αρχές
καλής συμπεριφοράς, αλλά και με ποιο
τρόπο μπορούν να θέσουν όρια ή να χρη-
σιμοποιήσουν την έννοια της τιμωρίας.

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ο Δήμος Ζωγράφου πραγματοποιεί Πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης – ψυχοεκπαίδευσης γονέων

ή





καλή κατάσταση του αμυντικού
συστήματος του οργανισμού είναι
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για
την αποφυγή λοιμώξεων και τη

μείωση των συμπτωμάτων τους. Ένα καλά
θωρακισμένο ανοσοποιητικό σύστημα εί-
ναι η καλύτερη πρόληψη τόσο για την επο-
χική γρίπη όσο και για οποιαδήποτε άλλη

λοίμωξη που προσβάλει τον οργανισμό. 
Η σωστή και ποιοτική διατροφή αποτελεί
το κλειδί για την αντιμετώπιση των λοι-
μώξεων και ιδιαίτερα της  γρίπης.  
Οι ομιλίες θα γίνουν από τη Κλινική Διαι-
τολόγο – Διατροφολόγο κα Εβίτα Βλάχου,
σε όλα τα ΚΕ.ΦΙ. (πρώην ΚΑ.ΠΗ.) του Δήμου,

με την συνεργασία και βοήθεια των λει-
τουργών των ΚΕ.ΦΙ. και των συνεργατών
και εθελοντών του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Περιστερίου.  

Το πρόγραμμα των ομιλιών θα αρχίζει
στις 10πμ. και διαμορφώνεται ως εξής:  
• Τρίτη 13/11/2018 στο 6ο ΚΕΦΙ
• Τετάρτη 14/11/2018 στο 3ο ΚΕΦΙ
• Παρασκευή 16/11/2018 στο 5ο ΚΕΦΙ 
• Τρίτη 20/11/2018 στο 8ο ΚΕΦΙ
• Πέμπτη 22/11/2018 στο 2ο ΚΕΦΙ 
• Παρασκευή 23/11/2018 στο 1ο ΚΕΦΙ
• Πέμπτη 29/11/2018 στο 9ο ΚΕΦΙ
• Παρασκευή 30/11/2018 στο 7ο ΚΕΦΙ 
Εκτός από τα μέλη των ΚΕΦΙ, μπορούν να
συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ελεύθερα.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε
να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Περιστερίου, στο τηλ. 210-5783266 ή στο
e-mail  kepygeias@peristeri.gr .
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Τον Νοέμβριο ξεκίνησε η
εκστρατεία ενημέρωσης
των μελών όλων των Κέν-
τρων φιλίας (ΚΕ.φΙ.) του
Δήμου Περιστερίου, για τη
σημασία και τον ρόλο της
διατροφής στην αντιμετώ-
πιση της εποχικής γρίπης
και των λοιμώξεων. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά, δράση
της  αγοράς των παραγωγών με την συμμετοχή παραδοσιακής μου-
σικής και χορού από τον Παγγεραγωτικο Σύλλογο Μυτιλήνης.

"Γιορτή των παραγωγών" η
οποία έχει ξεκινήσει τις δρά-
σεις της από τον περασμένο
Ιούλιο, παρουσιάζει διαρκώς

και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από
τους κατοίκους της Καλλιθέας.  Οι κα-
ταναλωτές βρίσκουν ποιοτικά Ελλη-
νικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, κατά
μέσο όρο 33% φθηνότερα από τα σού-
περ μάρκετ (σύμφωνα με συγκρίσεις
από το παρατηρητήριο  τιμών του

Υπουργείου Ανάπτυξης) σε έναν πολύ
όμορφο και οργανωμένο χώρο. Η
Γιορτή των παραγωγών είναι ένα σύ-
νολο δράσεων από τον Σύλλογο Κατα-
ναλωτών Καλλιθέας «Η αλληλεγγύη»
υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας. 
Να θυμίσουμε ότι η δράση επαναλαμ-
βάνεται κάθε πρώτη Κυριακή του
μήνα στην οδό Δόξης, στον χώρο της
παιδικής χαράς δίπλα στο στάδιο της
Καλλιθέας.

Τοπική Ομάδα Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας πραγματο-
ποίησε με μεγάλη επιτυχία
ημερίδα με θέμα «Διαζύγιο:

χωρισμένοι σύζυγοι, ενωμένοι γονείς».
Οι ομιλήτριες, Μαρία Τσαλματζά, Γιώ-
τα Δαραμούσκα και Νεκτάρ Τουμανιάν,
αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις ενός
διαζυγίου στην οικογένεια και ειδικό-
τερα στην εξέλιξη της ζωής των παιδιών
και στη συμπεριφορά τους. Πρότειναν
συγκεκριμένους τρόπους με τους οποί-
ους οι γονείς θα πρέπει να χειριστούν τη
δύσκολη μεταβατική φάση για να υπάρ-
χει ομαλή εξέλιξη στη ζωή των παιδιών.

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η 
«Γιορτή των Παραγωγών» στην Καλλιθέα 

Με επιτυχία η ημερίδα
με θέμα «Διαζύγιο: 
χωρισμένοι σύζυγοι,
ενωμένοι γονείς»

H

H

H

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝήΜΕΡώΣήΣ ΤώΝ
ΚΕ.φΙ. ΤΟυ ΔήΜΟυ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟυ
ΓΙΑ Τή ΣήΜΑΣΙΑ ΤήΣ ΔΙΑΤΡΟφήΣ

ν θες και εσύ να γίνεις μέλος της, να γνωρίσεις άλλους νέους της ηλικίας σου από κοντά, να ανταλλάξεις
απόψεις και να λάβεις πληροφορίες για όσα σε απασχολούν, να μοιραστείς σκέψεις, προβληματισμούς αλλά
και όσα σε χαροποιούν, δεν έχεις παρά να δηλώσεις συμμετοχή . ή Ομάδα απευθύνεται σε έφηβους από  β΄
Γυμνασίου έως Α΄ Λυκείου. Πραγματοποιεί συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο απογευματινές ώρες στο χώρο

του Κέντρου , Πριγκηπονήσων 4 Νέα Ιωνία. Προϋποθέτει τη γονική συναίνεση και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Αν θέλεις να λάβεις περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ομάδα και να δηλώσεις συμμετοχή, μπορείς να κα-
λέσεις στα τηλέφωνα του Κέντρου: Τηλέφωνα:  2102715660  και  2102715379 και 2102798380.

ή Ομάδα εφήβων του Κέντρου Πρόληψης «ΙΡΙΔΑ»,
ετοιμάζεται και φέτος για νέες συναντήσεις

A
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
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Ψηφιακή ακαδημία
γονέων είναι ένα Δώ-
ΡΕΑΝ διαδραστικό,
εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα διάρκειας 8 ωρών,
όπου σε πραγματικό χρόνο οι
γονείς ενημερώνονται, για τα
θετικά και τα αρνητικά του
διαδικτύου, τα νέα φαινόμε-
να, τα Social Media, αλλά και
τις καταστάσεις με τις οποίες
το παιδί και ο έφηβος έρχον-
ται αντιμέτωποι, μέσω επι-
κίνδυνων διαδικτυακών συμ-
περιφορών που μπορεί να
επιδεικνύουν.
Το πρόγραμμα αυτό το οργα-
νώνει ο κ. Μανώλης Σφακια-
νάκης Αντιστράτηγος ε.α. της
Ελληνικής Αστυνομίας,
πρώην επικεφαλής της Δίω-
ξης ήλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος, ειδικός ερευνητής και
αναλυτής ηλεκτρονικών εγ-
κλημάτων και Πρόεδρος του
CSIΙ, μαζί με ομάδα καταρτι-
σμένων εισηγητών. Είναι
διάρκειας 8 ωρών, χωρίζεται
σε 4 δίωρες ενότητες και η
παρακολούθηση γίνεται δια-
δικτυακά.
Στόχο έχει να δώσει στους
γονείς όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και εφόδια, για να
διαχειριστούν αποτελεσματι-
κά τις διαδικτυακές κρίσεις
που προκύπτουν σε σχέση με
τη χρήση του διαδικτύου από
τα παιδιά τους.
Οι γονείς που ενδιαφέρονται
να παρακολουθήσουν το πρό-
γραμμα μπορούν να δηλώ-
σουν τη συμμετοχή τους στο
210-6531778 και ώρες 09:00
– 13:00.

Ψηφιακή ακαδημία
γονέων διοργανώνουν
ο Δήμος Παπάγου –
Χολαργού με το CSIi
Institute του Μανώλη
Σφακιανάκη

ή

ΕΜβΛήΜΑΤΙΚΑ ΑΡχΟΝΤΙΚΑ
ΤήΣ ΚήφΙΣΙΑΣ ΑΝΟΙξΑΝ 

ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟυΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

εκδήλωση «Ξαναζούν τα αρ-
χοντικά της Κηφισιάς- 3η Βόλ-
τα», ήταν ουσιαστικά ένας πε-
ρίπατος στους δρόμους της Κη-

φισιάς, όχι όμως συνηθισμένος, αφού απο-
τέλεσε μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι επι-
σκέπτες μερικές από τις περίοπτες βίλες. 
«Ο κρυμμένος θησαυρός της Κηφισιάς
που δεν είναι άλλος από τις 180 επαύλεις-
διατηρητέα κτήρια του προηγούμενου αι-
ώνα και του 19ου αιώνα έρχεται στην επι-
φάνεια με την δράση του Δήμου μας» τό-
νισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Κηφισιάς
Γιώργος Θωμάκος, ο οποίος παρακο-
λούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον πε-
ρίπατο στους δρόμους της πόλης. Η επι-
τυχία της δράσης οφείλεται στην ουσια-

στική βοήθεια της επιστημονικής ομάδας
και  των εθελοντών  και η άρτια ολοκλή-
ρωση της στην Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέ-
σεων και Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Τουρισμού και Εθελοντισμού,
Ζέτη Κασιμάτη. 
Ο τρίτος περίπατος στα Αρχοντικά, έδωσε
την ευκαιρία στους περιηγητές  να δουν

εξωτερικά την Κατοικία Dörpfeld, η οποία
κινείται στο πνεύμα του Ρομαντισμού,
την έπαυλη Πρωτοπαπαδάκη που  ανήκει
στην κατηγορία των νεογοτθικών κτηρίων
αλλά και την Έπαυλη πρώην Ζούρα (Βου-
δούρη) που κατατάσσεται στην κατηγορία
των πυργοειδών – μεσαιωνικών επαύλε-
ων με έντονα στοιχεία νέο-μπαρόκ.  
Οι ψηλές μάντρες των Αρχοντικών άνοιξαν
και οι επισκέπτες μπόρεσαν να μπουν
στις αυλές τους και σε κάποιες περιπτώσεις
και στο εσωτερικό τους.
Οι πολίτες επισκέφθηκαν την Βίλα Βαλ-
λιάνου – Ρωμάνου, θαυμάσιο δείγμα της
αγροτικής αρχιτεκτονικής και του ρομαν-
τισμού, την Έπαυλη Ζερβουδάκη (Σταθά-
του) η οποία  διακρίνεται για το βυζαντι-
νό της χαρακτήρα, την  έπαυλη της Πηνε-
λόπης Δέλτα, δείγμα μείξης νεοκλασικών
και φρουριακών αρχιτεκτονικών στοιχεί-
ων και την  Κατοικία Βάρσου η οποία συ-
νιστά λιτή εκδοχή του τύπου του αθηναϊ-
κού «αστικού μεγάρου» του τέλους του
19ου αι.
Οι περιπατητές «απέδρασαν» από την κα-
θημερινότητα με μια υπέροχη βόλτα, ενώ
στο τελευταίο σταθμό της περιήγησης
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα ρομαν-
τικών χορών από τους διδασκάλους χορού
Γιώργο Τραχανή και Άρτεμη Λούτα.    

Φωτογραφίες :Παναγιώτης Καρέτσος

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑξΙΔΙ ΣΤΟΝ χΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Για τρίτη  φορά ο Δήμος
Κηφισιάς έδωσε την ευ-
καιρία σε πολίτες να δουν
ιστορικά αρχοντικά της
περιοχής, να ακούσουν
την ιστορία τους και να
μάθουν για την ποικιλία
των αρχιτεκτονικών ρυθ-
μών και επιρροών.

H
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κατοντάδες μαθητές Λυκείου και
σπουδαστές, καθώς και πολίτες
κάθε ηλικίας, παρακολούθησαν
με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημε-

ρωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών (ΑΔΑΕ), στο φιλόξενο χώρο του
Δημαρχείου Αμαρουσίου,  με θέμα: «Απόρ-
ρητο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών &
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».  
Η εκδήλωση με τη συμμετοχή διακεκρι-
μένων επιστημόνων, διοργανώθηκε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα για την
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, που διορ-
γανώνεται κάθε Οκτώβριο από τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δι-
κτύων και Πληροφοριών (ENISA).
Στο πλαίσιο της διαδραστικής επικοινω-
νίας, οι συμμετέχοντες επιστήμονες απάν-
τησαν στις ερωτήσεις των νέων, σχετικά
με το απόρρητο των επικοινωνιών και την
ασφάλεια στο διαδίκτυο, ολοκληρώνον-
τας την ημερίδα.      

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ημερίδα της ΑΔΑΕ 
για το απόρρητο 
των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και 
την Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο φιλοξένησε
ο Δήμος Αμαρουσίου 

Ε
ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ξεχωριστές και ευφάνταστες πινελιές βάζει με τα έργα του ο ζω-
γράφος χρήστος Ρουμελιώτης στα νηπιαγωγεία του Γαλατσίου. 

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας του δή-
μου Αθηναίων συνδυάζοντας
την απόκτηση νέων γνώσεων

μέσα από την αλληλεπίδραση των δη-
μοτών με την κουλτούρα άλλων λαών,
διοργανώνει και φέτος, σε συνεργασία
με τον Ελληνοκινεζικό Οργανισμό Φι-
λίας –Συνεργασίας, Σεμινάριο Εκμά-
θησης Κινεζικής Γλώσσας για αρχάρι-
ους στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης
Εξαρχείων και Κυψέλης.
ήμέρες και ώρες διεξαγωγής των

μαθημάτων: • Κέντρο Δημιουργικής
Μάθησης Εξαρχείων (Τσαμαδού 9, τηλ.
210 3835541), Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρ-
τη & Πέμπτη 18:00 – 20:00.
• Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κυ-
ψέλης (Καλογερά 18, τηλ. 210
8821428), Τρίτη 12:00-14:00| Πέμπτη
10:00 – 12:00.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20
άτομα/τμήμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγ-
ματοποιήσουν την εγγραφή τους από
στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης

Κυψέλης, καθημερινά (εκτός Σαββάτου
και Κυριακής) 10:00-19:00 και στο
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρ-
χείων, Δευτέρα- Πέμπτη 14:00-20:00.
Αν είναι ήδη μέλη του Κέντρου Δημι-
ουργικής Μάθησης, όπου θα διεξαχθεί
το μάθημα του τμήματος που επιθυ-
μούν να ενταχθούν, η εγγραφή είναι δω-
ρεάν, ενώ για τα νέα μέλη το κόστος εί-
ναι 5€.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν
προσωπικά για την ημερομηνία έναρ-
ξης  των μαθημάτων.

ο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γα-
λατσίου σε συνεργασία με τον ζω-
γράφο ξεκίνησαν πριν από αρ-
κετούς μήνες να αλλάζουν την

όψη των νηπιαγωγείων της πόλης, ζω-
γραφίζοντας θέματα από τη φύση, τη
θάλασσα, τα ταξίδια, τα παιδιά, που περ-
νούν μηνύματα οικολογίας, αγάπης, ειρή-
νης και αλληλεγγύης.
Οι όμορφες πινελιές στα σχολεία της πό-
λης θα συνεχιστούν έως ότου «ανθίσει» το
Γαλάτσι με εικόνες της φύσης σε κάθε σχο-
λείο. Οι μαθητές των νηπιαγωγείων ταξι-

δεύουν με τα έργα και ονειρεύονται, χα-
μογελούν και νιώθουν περήφανοι για το
σχολείο τους.
Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Διαφορετικότητα - Ξενοφο-
βία - Ξενοφιλία", το οποίο υλοποιείται ανά-
μεσα σε σχολεία του Δήμου Γαλατσίου και
του Δήμου Ås της Νορβηγίας, ο ζωγράφος
κ. Ρουμελιώτης έχει κάνει το προσχέδιο
των έργων για ένα τοίχο που θα δημι-
ουργηθεί και στις δύο πόλεις, ώστε να συν-
δέσει και εικαστικά τις δύο περιοχές Βορ-
ρά και Νότου.

Μαθαίνουμε κινέζικα στα Κέντρα 
Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων

ΤΑ ΜΑΘήΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΕχΟΝΤΑΙ ΔώΡΕΑΝ

ΖώΓΡΑφΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΝήΠΙΑΓώΓΕΙΑ ΤΟυ
ΔήΜΟυ ΓΑΛΑΤΣΙΟυ

Ο

Τ

ην εκπόνηση των σχετικών
μελετών, τη δημοπράτηση
των έργων αλλά και την επο-
πτεία τους στα σχολικά συγ-

κροτήματα έχει η Τεχνική υπηρε-
σία του Δήμου Κηφισιάς. 
Είναι η δεύτερη μεγάλη εργολαβία για
τα σχολεία της πόλης  τα τρία τε-
λευταία χρόνια και γίνεται παράλ-
ληλα με τις καθημερινές παρεμβά-
σεις που γίνονται από τις επιτροπές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί  μέχρι σήμερα από
την τρέχουσα εργολαβία:
• 1ο Λύκειο Κηφισιάς - Μόνωση δώ-
ματος • 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο Νέας
Ερυθραίας- χρωματισμοί εσωτερι-
κά και εξωτερικά του κτιρίου • 8ο Νη-
πιαγωγείο Κηφισιάς- χρωματισμοί
εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρί-
ου • 2ο Λύκειο Κηφισιάς- Επισκευή
δυο λυόμενων αιθουσών στον προ-
αύλιο χώρο (χρωματισμοί εσωτερικά
και εξωτερικά των αιθουσών, αντι-

κατάσταση των φωτιστικών σωμά-
των οροφής, αντικατάσταση κατα-
στραμμένων γυψοσανίδων - τσι-
μεντοσανίδων με νέες, αντικατά-
σταση καταστραμμένων υαλοπινά-
κων στα κουφώματα αιθουσών κι αν-
τικατάσταση κλειδαριών στις πόρ-
τες) • 2ο & 3ο Δημοτικό Νέας Ερυ-
θραίας- Επισκευή τμήματος στέγης
• Νηπιαγωγείο Εκάλης- χρωματισμοί
εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρί-
ου • 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας-
χρωματισμοί εξωτερικά του κτιρίου.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στα σχολεία της Κηφισιάς
Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των Σχολικών Συγκροτημάτων και  με μεγάλη εργολαβία.  

Τ
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ο Δημοτικό Κινηματοθέα-
τρο «Γιάννης Ρίτσος» πλημ-
μύρισε παιδικές φωνές και
χαμόγελα το Σάββατο 27

Οκτωβρίου με την παιδική θεα-
τρική παράσταση «τα όνειρα της
γιαγιάς παραμυθούς».
Τη  γιαγιά Παραμυθού έσπευσαν να
βοηθήσουν στο παγκόσμιο όνειρό
της  να μην υπάρχουν παιδιά δυ-
στυχισμένα,  η νεράιδα  «Ονειρο-
πόλας»,γιαγιάδες όλου του κόσμου,
αλλά και πλήθος μικρών «ζουζου-
νιών» που βρέθηκαν εκεί. Όλα τα
παιδιά μαζί φορώντας γάντια και
σκουφάκια έπλασαν γλυκά με την
γιαγιά Παραμυθού και η Ονειρο-
πόλα μοίρασε ζωγραφιές στους
μικρούς της φίλους.

«Tα όνειρα της 
γιαγιάς παραμυ-
θούς» παρουσιά-
στηκε στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο
«Γιάννης Ρίτσος»

T

το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος κ.
Γιώργος Πατούλης μίλησε για τις
αρχές και τις αξίες της Πατρίδας,
της Ορθοδοξίας, του Πολιτισμού

και της Αγάπης, και αναφερόμενος στη
αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία
του Δήμου Αμαρουσίου με την Ενορία του
Αγίου Αθανασίου και τον π. Λάμπρο, ση-
μείωσε ότι «οι εκκλησίες μας σε συνερ-
γασία με τους Δήμους όλης της Ελλάδας
μπορούν να παράγουν πολιτισμό σε κάθε
γειτονιά, για κάθε πολίτη»    
Παράλληλα, εξέφρασε τη διαβεβαίωση ότι
από όποια θέση και εάν βρίσκεται, πάν-
τα ο πυρήνας των ενεργειών του θα
έχουν επίκεντρο το Μαρούσι, υπογραμ-
μίζοντας: «τα πιο όμορφα χρόνια της
ζωής μου τα έζησα εδώ στο Μαρούσι, ως
πρώτος πολίτης της πόλης, δίνοντας τη
ζωή και τον εαυτό μου». 
Ακολούθως, ο πατέρας Λάμπρος Ανδρε-
άκης συνεχάρη τον κ. Πατούλη για την με-
γάλη επιτυχία του στις εκλογές του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών, σημειώνον-
τας υπό το ζωηρό χειροκρότημα των πα-
ρισταμένων: «Να του ευχηθούμε δια των

Πρεσβειών του Αγίου Αθανασίου, να εί-
ναι ο αυριανός Περιφερειάρχης». 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο
Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας κ. Κώστας
Γανωτής με θέμα: «Οι σύγχρονοι Έλληνες
και το Έπος του ’40.
Στη συνέχεια, η Παιδική Χορωδία, υπό τη
διεύθυνση της κας Ελένης Ψαρογιώργου
ερμήνευσε ελληνικά παραδοσιακά τρα-
γούδια και η Μικτή Χορωδία της Εκ-
κλησίας, υπό τη διεύθυνση του π. Λάμ-

πρου Ανδρεάκη ερμήνευσε επίκαιρα
τραγούδια με τη συνοδεία μουσικών
οργάνων. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις χο-
ρευτικές παραστάσεις από την ομάδα
χορού του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου,
υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας κας
Κων/νας Κωσταγιάννη και των χορευτι-
κών ομάδων της Νεανικής Εστίας, υπό τη
διεύθυνση των δασκάλων κ.κ. Στέφα-
νου Γανωτή και Στέφανου Σίνη.                                              

o Εργαστήρι Φωτογραφίας
(διάρκειας οκτώ μηνών) απευ-
θύνεται σε όσους θέλουν να θέ-
σουν εικαστικά ερωτήματα με

φωτογραφική διάλεκτο.
Οι συμμετέχοντες αρχικά θα παρακο-
λουθήσουν ένα εισαγωγικό σεμινάριο,
το οποίο θα περιλαμβάνει την ιστορία
της φωτογραφίας, την οπτική αντίλη-
ψη, διαμόρφωση και φωτογραφική

απεικόνιση αυτού που βλέπουμε, καθώς
και τη σύνθεση, ανάλυση και κριτική
των φωτογραφιών. 
Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στην τε-
χνική της φωτογραφίας, λήψη (φω-
τογραφικές μηχανές, φακοί, διάφραγ-
μα και βάθος πεδίου, αισθητήρες, φω-
τομέτρηση και ανάλυση χρωμάτων) και
επεξεργασία των φωτογραφιών (βα-
σικές αρχές Adobe Lightroom και Pho-

toshop, έλεγχος κοντράστ-φωτεινό-
τητας-τόνων, χρωματικές διορθώσεις,
μέθοδοι όξυνσης και έλεγχος θορύ-
βου, κλπ).
Τελικός στόχος είναι η καλλιέργεια του
βλέμματος, η διεύρυνση της οπτικής και
η εδραίωση της τεχνικής ικανότητας,
έτσι ώστε ο εν δυνάμει φωτογράφος να
αναπτύξει τη δημιουργικότητά του και
να αποκτήσει την προσωπική του ματιά.

Εργαστήρια φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής, με δωρεάν συμμετοχή, διοργανώνει
στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας δήμου Αθηναίων, θέλοντας να προσφέρει στους δημότες εναλλακτικές προοπτικές
καλλιτεχνικής έκφρασης, με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.

Εργαστήρια Φωτογραφίας στο 
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΝΔΑ

T

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 • ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 13:00-15:00| Παρασκευή 17:00-19:00 • αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα/τμήμα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

ΜΟυΣΙΚΟχΟΡΕυΤΙΚή 
ΕΚΔήΛώΣή ΑφΙΕΡώΜΕΝή
ΣΤΟ EΠΟΣ ΤΟυ 1940 

Παρουσία του Δημάρχου
Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πα-
τούλη και πλήθους πολιτών
πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία η μουσικοχο-
ρευτική εκδήλωση που
διοργάνωσε η Ενορία του
Αγίου Αθανασίου Πολυδρό-
σου αφιερωμένη στο Έπος
του 1940, στην αίθουσα
της Νεανικής Εστίας.

Σ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 213 2000 235, -281
E-mail: promithies@iraklio.gr

Ηράκλειο, 7 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: οικ.23922

Η παρεχόμενη υπηρεσία κατα-
τάσσεται στον ακόλουθο κωδικό
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 72261000-2.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός: Στ. Καραγιώργη 2
Ταχ.Κωδ.:14121
Τηλ.: 2132000281, -235
E-mail: promithies@iraklio.gr
Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμε-
ση και δωρεάν πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στη διεύ-
θυνση διαδικτύου www.iraklio.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επί-
σης να λάβουν γνώση των εγγρά-
φων της σύμβασης από το Τμήμα
Προμηθειών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
3. Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει
προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο
ποσό των 36.650,00€ με ποσοστό
Φ.Π.Α. 24% ποσού 8.796,00€ και
συνολικό ποσό 45.446,00€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται ως το τέλος του έτους από
την υπογραφή της και θα ανατε-
θεί με το κριτήριο της πλέον συμ-
φέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει
τιμής.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κα-
ταθέσουν προσφορά για όποια εκ
των τριών ομάδων επιθυμούν και
με μόνη δέσμευση, η οικονομική
τους προσφορά να περιλαμβάνει
όλες τις υπηρεσίες της ομάδας
που αυτή αφορά.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον
διαγωνισμό έχουν:
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργα-
σίες που αναφέρονται στη μελέτη
και στη διακήρυξη, που να παρέ-
χουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης
της σύμβασης και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστη-
μένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ’ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων, συμπεριλαμβανομένων και
των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομι-
κών φορέων, όλα τα μέλη της ευ-
θύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολό-
κληρον.
5. Διαδικασία επιλογής διαγωνι-
σμού: O διαγωνισμός θα διενερ-
γηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής Διενέργειας και Αξιολόγη-
σης των προσφορών στον Δήμο
Ηρακλείου Αττικής, στην Αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου, επί
της οδού Στ. Καραγιώργη 2, 3ος
όροφος, στις 19/11/2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα από 10:30 έως
11:00.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, στη συνοπτική δια-
δικασία, η ελάχιστη προθεσμία
παραλαβής προσφορών ανέρχε-
ται σε δώδεκα (12) ημέρες από
την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Χρόνος ισχύος προσφορών:
έξι (6) μήνες.
7. Εγγυήσεις: Για την καλή εκτέ-
λεση των όρων της Σύμβασης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή κα-
λής εκτέλεσης που να καλύπτει το
5% της συνολικής συμβατικής
αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
8. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρα-
κλείου στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση http://www.iraklio.gr και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη θα σταλεί για δημο-
σίευση στον Ελληνικό Τύπο (1
εφημερίδα) και θα αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»
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θεατρική ομάδα του Κέντρου Λαογραφίας & Πολιτι-
σμού Δυτικής Αττικής και η Ένωση Μακεδόνων & Θρα-
κιωτών Δυτικής Αττικής "Μέγας Αλέξανδρος", σε συ-

νεργασία με το Δήμο Περιστερίου θα παρουσιάσουν το θεατρικό
έργο "Δον Καμίλο", σήμερα Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, ώρα 19.00
στο θέατρο "Πολιτών", πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις (Μ. Δα-
μάστας & Παπαρηγοπούλου 94, Περιστέρι). Είσοδος Ελεύθερη!

Παράσταση "Δον Καμίλο" 
στο Θέατρο "Πολιτών" 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

«ΑΠΟ ΤήΝ Ψυχή … ώΣ ΤήΝ
Ψυχή» ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑ ΠΕΝΣΟυ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔήΜΑΡχΕΙΟυ υΜήΤΤΟυ

ίναι χειμώνας στο Μπρούκλιν. Η χειρότερη
θύελλα των τελευταίων ετών σαρώνει την
πόλη. Στον χιονισμένο δρόμο, ο Ρίτσαρντ

Μπάουμαστερ, ένας μοναχικός εξηντάρης κα-
θηγητής, τρακάρει ελαφρά τη νεαρή Έβελιν Ορ-
τέγα. Τίποτε ιδιαίτερο – μόνο που, λίγες ώρες αρ-
γότερα, τη βλέπει έκπληκτός να στέκεται στο
κατώφλι του. Η Εβελιν, παράνομη μετανάστρια

από τη Γουατεμάλα, δείχνει ταραγμένη και δε μι-
λάει πολύ. Ο Ρίτσαρντ καλεί τη γειτόνισσά του,
τη Λουσία, να τον βοηθήσει να βγάλει άκρη. Αλλά
κανείς τους δεν είναι προετοιμασμένος γι’ αυτό
που έχει να τους πει η Έβελιν… 
Σε μια πόλη θαμμένη στο χιόνι, τρεις άνθρωποι
έρχονται κοντά με απρόβλεπτο τρόπο. Μέσα σε
λίγες ώρες, ανθίζουν ανάμεσά τους η συμπόνια, η

αλληλεγγύη, ακόμα κι ένας έρωτας, θυμίζοντάς
τους πως, στην καρδιά του χειμώνα, μπορείς να
φυλάς μέσα σου ένα ανίκητο καλοκαίρι… 
Η Ιζαμπέλ Αλιέντε αφηγείται με τον ανεπανάλη-

πτο τρόπο της μια ιστορία επίκαιρη όσο ποτέ, για

την Αμερική του σήμερα, τη μετανάστευση και τη

μοναξιά, αλλά και την ελπίδα, την ανθρωπιά και

τις δεύτερες ευκαιρίες. 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ  • ΙΖΑΜΠΕΛ ΑΛΙΕΝΤΕ•  Εκδόσεις Ψυχογιός

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ε

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Μάγδα Πένσου, ηθοποι-
ός και τραγουδίστρια,
θα ερμηνεύσει με τον
δικό της ξεχωριστό τρό-

πο τραγούδια πολλών μεγάλων δη-
μιουργών όπως: Μ.Χατζιδάκη, Μ.Θε-
οδωράκη, Στ. Ξαρχάκου, Στ. Κρα-
ουνάκη, Β. Δημητρίου, Γ. Ανδρέου,
Παπαδημητρίου, Ε. Ρεμπούτσικα,
κ.ά., με αφετηρία την ψυχή της και
τερματισμό την ψυχή μας!
Τραγούδια-θησαυροί που βγαίνουν
από το πολύτιμο σεντούκι της Ελ-
ληνικής μουσικής.
Θα την συνοδεύουν οι μουσικοί : Νε-
οκλής Νεοφυτίδης, Βασίλης Δρογ-
κάρης, Ηρακλής Ζάκκας, Μιχάλης
Παπαδάκης.

Info
Αίθουσα Εκδηλώσεων τ. Δημαρχεί-

ου Υμηττού, Ώρα έναρξης : 8:00 μ.μ.

Είσοδος Ελεύθερη

H

ή
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είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
κατά την προσέλευση. Το πρό-
γραμμα των εκδηλώσεων για

αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται ως εξής:

ΣΑββΑΤΟ 10 ΝΟΕΜβΡΙΟυ

17:00 Παράσταση μαριονέτας “ΙΣΤΟ-
ΡΙΕΣ ΤΟυ ΔΑΣΟυΣ” από το Θέατρο
Μαριονέτας ΓΚΟΤΣή. Το έργο αναφέ-
ρεται στην προστασία και την προσφορά
του δάσους στον άνθρωπο. Πλούσια σκη-
νικά, πολλές μαριονέτες, μουσική και αλ-
λαγές σκηνικών που θα εντυπωσιάσουν
μικρούς και μεγάλους.

20:00  Κινηματογραφική προβολή
“ΟυΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝήΣ” του Μανούσου
Μανουσάκη. Eλληνική δραματική 2015
| Έγχρ. | Διάρκεια: 116'. Σκηνοθεσία: Μα-
νούσος Μανουσάκης. Ηθοποιοί: Αντρέας
Κωνσταντίνου, Χάρης Φραγκούλης, Γιάν-
νης Στάνκογλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη,
Βασιλική Τρουφάκου. 
Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη
του 1942 ο Γιώργος δουλεύει μαζί με το
γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό
τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερω-
τευτεί την Εστρέα, ο έρωτας μεταξύ ενός
χριστιανού και μιας Εβραίας, όμως, εί-
ναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Κι
ενώ οι ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις
τους, οι δυο νέοι θα ζητήσουν τη βοή-
θεια του διάσημου συνθέτη για να μπο-
ρέσουν να ξεφύγουν.

ΚυΡΙΑΚή 11 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
11:00  Προβολή παιδικής ταινίας
“COCO”. Ταινία Disney Α' προβολής
Animation 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 109'.

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Σκηνοθεσία: Λι Άνκριτς, Έιντριαν Μολίνα.
Λόγω μιας παλιάς “αμαρτωλής” ιστορίας,
εδώ και γενιές η οικογένεια του μικρού
Μιγκέλ απαγορεύει κάθε ενασχόληση
των μελών της με τη μουσική. Εκείνος
όμως θέλει να γίνει κιθαρίστας, πάθος το
οποίο θα τον οδηγήσει στη Χώρα των Προ-
γόνων και θα τον βάλει σε θανάσιμους
μπελάδες.

ΠΕΜΠΤή 15 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
20:00  Κινηματογραφική Λέσχη - Αφιέ-
ρωμα “Κινηματογράφος & Μετανά-
στευση” “ΜΑΝΤΑΜ ΡΟΖΑ”. 
Σκηνοθεσία: Μοσέ Μιζράχι. Ηθοποιοί: Σι-
μόν Σινιορέ, Μίκαελ Μπαντ-Άνταμς, Σάμι
Μπεν-Γιούμπ. 
Η μαντάμ Ρόζα είναι μια Εβραία με εμ-
πειρίες από την κόλαση του Άουσβιτς, που
συνηθίζει να γίνεται η μητέρα παιδιών συ-
ναδελφισσών της. Ανάμεσα σε αυτά, ο
Μόμο είναι ο μεγαλύτερος και πιο αγα-
πημένος της κι αφού είναι Αλγερινός, τον
αναθρέφει ως μουσουλμάνο. Καθώς με-
γαλώνει και μπορεί πλέον να δέχεται ολο-
ένα και λιγότερα παιδιά, ο Μόμο πρέπει να

κάνει περισσότερα για αυτήν. Για να βγά-
λει χρήματα, παίζει με μια μαριονέτα
στους δρόμους. 

ΠΑΡΑΣΚΕυή 16 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
20:00  βΡΑΔΙΑ φΛΑΜΕΝΚΟ. Η Δήμητρα
Κασκάνη και η ομάδα της, μας
χαρίζουν μία ακόμη έν-
τονη και γεμάτη συ-
ναισθήματα βραδιά
γεμάτη έντονα
χτυπήματα, πά-
θος, πόθο και με-
λωδίες του εκ-
πληκτικού αυ-
τού χορού.

H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου   
Τ.Κ.  : 142 34, Νέα Ιωνία  
Τηλέφωνο : 213 2000456, 451, 459 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΨΖΚΩΚΥ-Τ2Ο
Καταχωριστέα στο διαδίκτυο

Νέα Ιωνία, 07 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 25450

προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονι-
κό Ανοικτό Διαγωνισμό «κάτω των
ορίων», με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης
της σύμβασης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιμής,  για την εκτέλεση της «Προ-
μήθειας Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας για τους δικαιούχους ερ-
γαζόμενους του Δήμου Νέας Ιω-
νίας, καθώς και στολών για το
προσωπικό της Δημοτικής Αστυ-
νομίας», συνολικής δαπάνης
242.434,26 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης:
www.promitheus.gov.gr του ως
άνω Συστήματος, με Συστημικό
Αριθμό: 65786.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακή-
ρυξη και η Προκήρυξη θα αναρτη-
θούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περί-
ληψη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και στον τοπικό τύπο. Παράλληλα,
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς μπορούν να έχουν ελεύθερη,
πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης μέσω της ιστοσελί-
δας της Αναθέτουσας Αρχής, στη
διεύθυνση (URL):
www.neaionia.gr/, στη διαδρομή:
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ►
Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Κωδικός C.P.V.: 18100000-0,
«Ρουχισμός επαγγελματικής χρή-
σης, ειδικός ρουχισμός εργασίας
και εξαρτήματα».
Προθεσμία παραλαβής προσφο-
ρών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο
Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr). 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβο-
λής προσφορών στο Σύστημα ορί-
ζεται η Παρασκευή, 09/11/2018
και ώρα 08:00 π.μ. και ως καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών ορίζεται η Παρασκευή,
30/11/2018 και ώρα  15:00 μ.μ.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φο-
ρείς στο Διαγωνισμό υποχρεούται,
επί ποινή αποκλεισμού, να προ-
σκομίσουν δείγματα για όλα τα
προσφερόμενα είδη, που αφο-
ρούν το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ για
τα οποία θα συμμετάσχουν, εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς τους.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι την Πέμπτη,
06/12/2018 και ώρα 11:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για χρονικό διά-
στημα τεσσάρων (4) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του

Διαγωνισμού. Προσφορά η οποία
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορ-
ρίπτεται. 
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε
για ένα ΤΜΗΜΑ ή/και για το σύνο-
λο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγ-
κυρη συμμετοχή απαιτείται η κατά-
θεση Εγγυητικής Επιστολής Συμ-
μετοχής, το ύψος της οποίας ορί-
ζεται σε 2%, υπολογιζόμενη επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ που
θα συμμετέχουν, ήτοι 3.590,00 ευ-
ρώ για το ΤΜΗΜΑ 1 και 320,00 ευ-
ρώ για το ΤΜΗΜΑ 2. Σε περίπτω-
ση που υποβληθεί προσφορά για
το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ, το
αναλογούν ποσό ανέρχεται στα
3.910,00 ευρώ. Η Εγγύηση Συμμε-
τοχής πρέπει να έχει ισχύ για του-
λάχιστον τριάντα (30) ημέρες με-
τά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης
Υλικού του Δήμου, καθημερινά κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ. επικοινωνίας: 213 2000456,
451, 459, fax: 210 2776131 & e-
mail: procurement@neaionia.gr,
αρμόδιοι υπάλληλοι: κος Ν. Τζες,
κος Σ. Προβίδας).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΚΙΝήΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΚώΣΤΑΣ 

ΓΑβΡΑΣ" ΤΟυ ΔήΜΟυ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟυ 
Στο Κινηματοθέατρο "Κώστας Γαβράς" του Δήμου Περιστερίου (βασιλικών 6, 

Κηπούπολη) διοργανώνονται ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προϊσταμένη: Ιουλία Φωκά
Τηλ. 2132000282-235
Email:promithies@iraklio.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ηράκλειο 07/ 11/ 2018
Αρ. πρωτ. : οικ. 23918

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προτί-
θεται να προβεί στην ανάθεση της
παροχής των υπηρεσιών «ιατρού ερ-
γασίας και τεχνικού ασφαλείας» για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
από την υπογραφή των συμβάσεων,
εκτιμώμενης αξίας 8.940,00€ και
16.980,00€ αντίστοιχα (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη δια-
δικασία του συνοπτικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.  
Σύμφωνα με το Ν. 1568/85 «Υγιεινή
& Ασφάλεια των εργαζομένων», στις
επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω
από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης
έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ια-
τρού εργασίας και δύναται να επιλέ-
ξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθε-
σης των καθηκόντων τεχνικού ασφα-
λείας ή και ιατρού εργασίας σε εργα-
ζόμενους στην επιχείρηση, ή (Α) σε
άτομα εκτός της επιχείρησης, ή (Β)
μέσω σύναψης σύμβασης με τις Εξω-
τερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ή (Γ) με συν-
δυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτή-
των.
Οι παραπάνω εργασίες/παροχές
υπηρεσιών θα ανατεθούν με κριτήριο
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει τι-
μής (Ν. 4412/2016), λαμβάνοντας
υπόψη και τα κάτωθι:
• Το Π.Δ. 294/88 «σύμφωνα με το
οποίο καθορίζονται οι ώρες απασχό-
λησης του τεχνικού ασφαλείας και
του γιατρού εργασίας, καθώς και το
απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του
τεχνικού ασφαλείας»,
•Την ΚΥΑ 88555/3293/88 που κυρώ-
θηκε με το άρθρο 39 του Ν.
1836/1989 με τον οποίο η εφαρμογή
των διατάξεων επεκτείνεται και στο
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.
•Το Π.Δ. 17/96 όπως τροπ. από το
Π.Δ. 159/99.
•Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 σύμ-
φωνα με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδι-
κας νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων.
•Τις διατάξεις του Ν. 4304/2015 (άρ-
θρο 27), με το οποίο αντικαθίσταται
η παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.
4071/2012 «Για την προαγωγή της
υγείας και της ασφάλειας των εργα-
ζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα
με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του
Ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη
από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν
διαθέτει τακτικό προσωπικό για την
αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής,
συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
2527/1997) με ιατρό εργασίας και τε-
χνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβά-
σεων παροχής υπηρεσιών (της παρ.
2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014)
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πα-
ρέχουν συναφείς υπηρεσίες».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που
δύναται να παρέχουν τις ανωτέρω
υπηρεσίες, να καταθέσουν τις προ-
σφορές τους μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο έως και την 22/11/2018, ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο
Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου
Ηρακλείου, επί της διεύθυνσης Στ.
Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121, Ηράκλειο,
2ος όροφος.
Αποδεικτικά καταλληλότητας ια-
τρού εργασίας-τεχνικού ασφαλείας
α) Ιατρός Εργασίας
Τα προσόντα του ιατρού εργασίας,
όπως αυτά καθορίζονται από το άρ-
θρο 16 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ

84/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.
3996/11 (ΦΕΚ 170/Α΄/2011) και περι-
γράφονται στην αριθ. 27ΤΥ/2018 με-
λέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών, απαιτούνται επί
ποινή αποκλεισμού και προσκομίζον-
ται από τον ανάδοχο κατά το στάδιο
της προσκόμισης των δικαιολογητι-
κών συμμετοχής.
Ειδικότερα:
1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέ-
χει και να ασκεί την ειδικότητα της ια-
τρικής της εργασίας, όπως πιστοποι-
είται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο
(παρ. 1 άρθρο 16 του Ν. 3850/2010)
(θα πρέπει να προσκομίσει τίτλο ειδι-
κότητας και πιστοποίηση από τον ια-
τρικό σύλλογο. Ο όρος αυτός είναι
υποχρεωτικός επί ποινή αποκλει-
σμού)
2. Κατ’ εξαίρεση και σε περίπτωση
που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
ιατρούς με τα παραπάνω προσόντα,
ανάδοχοι μπορούν να επιλεγούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποί-
οι στις 15-05-2009 είχαν συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών ιατρού εργα-
σίας με επιχειρήσεις και αποδει-
κνύουν την άσκηση των καθηκόντων
αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχι-
στον έτη
β) οι ιατροί οι οποίοι στις 15-05-2009
εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργα-
σίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν
τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρι-
κής της εργασίας , αλλά τίτλο άλλης
ειδικότητας (παρ. 2 άρθρο 16 Ν.
3850/2010)
3.α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ει-
δικός Κατάλογος στον οποίο εγγρά-
φονται οι ιατροί της παραγράφου 2.
Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται
στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβά-
νεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγρα-
φής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο
είναι εγγεγραμμένοι.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα-
θορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος
σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η
αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότη-
ση και την τήρησή του, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο
τρόπος υποβολής των αιτήσεων για
την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο
τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο
σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.
γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον
Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄,
μπορεί  να  ασκεί καθήκοντα ιατρού
εργασίας μόνο στην περιφέρεια του
ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βε-
βαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν
υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ια-
τρός με την ειδικότητα της Ιατρικής
της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή
(παρ. 2Α άρθρο 16 Ν. 3850/2010,
όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 29 του Ν. 3996/2011) (θα
πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογη-
τικά που να αποδεικνύουν ότι μπο-
ρούν να εκτελούν καθήκοντα ιατρού
εργασίας, καθώς και την αναφερόμε-
νη βεβαίωση του οικείου ιατρικού
συλλόγου. Ο όρος αυτός είναι υπο-
χρεωτικός με ποινή αποκλεισμού).
β) Τεχνικός Ασφαλείας
Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλεί-
ας καθορίζονται από το άρθρο 5 του
Ν. 1586/85 όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3144/2003 και το άρθρο 11 του
Ν. 3850/2010.
Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει
τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με
το είδος της επιχείρησης και τον
αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: α)
πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής
σχολής Ανώτατου Eκπαιδευτικού

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή
ισότιμων σχολών του εξωτερικού,
που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέ-
ση με τις εγκαταστάσεις και την πα-
ραγωγική διαδικασία και άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος, που χορηγείται
από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελ-
λάδας  (Τ.Ε.Ε.), β) πτυχίο πανεπιστη-
μιακής σχολής εσωτερικού ή ισότι-
μων σχολών του εξωτερικού, που το
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με
τις εγκαταστάσεις και την παραγωγι-
κή διαδικασία και άδεια άσκησης
επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπε-
ται από την κείμενη νομοθεσία, γ)
πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών
του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην
σχολών υπομηχανικών και των Κέν-
τρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),
δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέ-
σης τεχνικής σχολής ή άλλης ανα-
γνωρισμένης τεχνικής επαγγελματι-
κής σχολής του εσωτερικού ή ισότι-
μων σχολών του εξωτερικού ή άδεια
άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέ-
χνη.
•Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται
από την απόκτηση απολυτηρίου ή
πτυχίου, για τους τεχνικούς των πε-
ριπτώσεων α΄και β΄της παραγράφου
1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνι-
κούς της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και
για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 τουλάχιστον
οκταετή.
•Για τους τεχνικούς ασφάλειας που
έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας
και υγείας των εργαζομένων, διάρ-
κειας τουλάχιστον 100 ωρών, που
εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία
ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσι-
ους οργανισμούς ή από εξειδικευμέ-
να Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομέ-
νων, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία
που προβλέπεται μειώνεται ως εξής:
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσε-
ων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 κατά
ένα έτος, β) για τους τεχνικούς των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγρά-
φου 1 κατά τρία έτη.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστο-
ποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα (εις δι-
πλούν) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4250/2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, στη συνοπτική διαδικα-
σία, η ελάχιστη προθεσμία παραλα-
βής προσφορών ανέρχεται σε δώδε-
κα (12) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα
(12) μήνες.
Εγγυήσεις: Για την καλή εκτέλεση
των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
που να καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς
Φ.Π.Α.
Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη του δια-
γωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση http://www.irak-
lio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη θα σταλεί
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο
(1 εφημερίδα) και θα αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
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“
ο καλός ο νομοθέτης, καθώς κι ο αληθινός πολιτικός, δεν πρέ-
πει να ξεχνούν πως όχι το απόλυτα άριστο, αλλά εκείνο που
από τα πράγματα αποδείχνεται σχετικά καλύτερο, πρέπει να
προτιμείται σε κάθε δοσμένη περίπτωση.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛήΣ.
ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

ΠΗΓΗ: www.sansimera.gr

άθε χρόνο στις 12 ΝΟΕΜβΡΙΟυ τιμώνται οι πεσόντες άνδρες του Πυροσβε-
στικού Σώματος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η Ημέρα Μνήμης Πε-
σόντων Πυροσβεστών καθιερώθηκε το 2006 (άρθρο 22 του Ν.3511/2006), σε
ανάμνηση του πρώτου νεκρού πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος

(ιδρύθηκε το 1930 με πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου). Ήταν ο δόκιμος πυρο-
σβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές
ώρες της 12ης Νοεμβρίου 1942, κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώ-
ροφο οίκημα στη συνοικία Κουλέ Καφέ της Θεσσαλονίκης. Ο 26χρονος πυροσβέστης
καταγόταν από το Πολύδενδρο Γρεβενών και ήταν πατέρας ενός νεογέννητου αγοριού.

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Κ

>> 10 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1775: Ιδρύεται το σώμα των Πεζοναυτών (Marines),
που αποτελεί την αιχμή του δόρατος των ΗΠΑ στις στρα-
τιωτικές τους επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
1885: Ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ, ιδρυτής αργότερα της
Mercedes, κατασκευάζει την πρώτη μοτοσικλέτα. Είναι
264 κ.ε. και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 12 χλμ/ώρα.
Την οδηγεί ο γιος του Πάουλ.
1924: Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν στην Καβάλα,
μεταξύ καπνεργατών από τη μία πλευρά, και στρατού
και χωροφυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των επει-
σοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι ένας αξιωματικός
της χωροφυλακής.
1949: Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συνδρομητή.

>> 11 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1918: Οι δυνάμεις της Αντάντ και η Γερμανία υπογρά-
φουν ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
1947: Ο Ιάννης ξενάκης, καταδικασμένος σε θάνατο
από το ελληνικό κράτος για τη συμμετοχή του στον
ΕΛΑΣ, βρίσκει καταφύγιο στο Παρίσι.
1950:Σμήνος Ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών ανα-
χωρεί για την Κορέα, προκειμένου να λάβει μέρος στις
εκεί επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. (Πόλεμος
της Κορέας).

>> 12 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο
Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος χίτλερ εκδίδει διαταγή
προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και
να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.
1990: Ο άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς - Λι
(TBL για τους φίλους του) ανακαλύπτει τον Παγκόσμιο
Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον
οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.
1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της
Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο
οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μό-
σχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνο-
μία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρ-
δος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως
την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζον-
τας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του
κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

>> 13 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1824: Εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία, μεταξύ κυβερ-
νητικών (βάσος Μαυροβουνιώτης) και αντικυβερνη-

τικών (Κολοκοτρωναίοι), κατά τη διάρκεια της Ελλη-
νικής Επανάστασης. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσε-
ων φονεύεται ο γιος του γέρου του Μοριά, Πάνος Κο-
λοκοτρώνης, σε ηλικία 26 ετών.
1864: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με
το οποίο καταργείται η Συνταγματική Μοναρχία και κα-
θιερώνεται η βασιλευόμενη Δημοκρατία.
1970: Ο πτέραρχος χαφέζ ελ Άσαντ καταλαμβάνει με
πραξικόπημα την εξουσία στη Συρία.

>> 14 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1989: Ο Μάνος χατζιδάκις ιδρύει την “Ορχήστρα των
Χρωμάτων”.
1993: Ο μεγάλος κανονιέρης του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα,
Θωμάς Μαύρος, λέει και επισήμως «αντίο», στο φιλικό
ΑΕΚ - Εθνική Ελλάδος.
2008: Ινδικό διαστημικό όχημα προσεδαφίζεται στη Σε-
λήνη, για πρώτη φορά από την έναρξη του διαστημικού
προγράμματος της ασιατικής χώρας πριν από 45 χρό-
νια.

>> 15 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1943: Ο αρχηγός των SS, χάινριχ χίμλερ, διατάσσει
όλοι οι τσιγγάνοι να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τους
Εβραίους και να σταλούν στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης (Porajmos).
1967: Τα γεγονότα της Κοφίνου: Στα πρόθυρα ελλη-
νοτουρκικού πολέμου, μετά την επίθεση των δυνάμεων
της Εθνικής Φρουράς υπό τον Γρίβα στο τουρκοκυ-
πριακό χωριό Κοφίνου.
1973: Οι φοιτητές κλείνονται στα Πολυτεχνείο Αθη-
νών και Θεσσαλονίκης και καλούν το λαό σε εξέγερση
κατά της χούντας.

>> 16 ΝΟΕΜβΡΙΟυ
1945: Ιδρύεται η UNESCO, ο εκπαιδευτικός, επιστημο-
νικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων
Εθνών.
1980: Δυο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος φοιτητήςΙάκωβος
Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλο-
πούλου, χάνουν τη ζωή τους, όταν παρασύρονται από
«αύρα» της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων
που σημάδεψαν την 7η επέτειο του Πολυτεχνείου.
1994: Τίθεται σε ισχύ η νέα διεθνής σύμβαση για το Δί-
καιο της Θάλασσας, που επιτρέπει την επέκταση των
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Η Τουρκία ανακοινώνει
ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ (10/11-16/11)
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2ος Μεγάλος Σχολικός Διαγωνι-
σμός Ανακύκλωσης, διοργανώ-
νεται μετά τη μεγάλη επιτυχία
που σημείωσε ο περσινός 1ος

Διαγωνισμός, στον οποίο  10.533 μαθητές
από 51 σχολεία συγκέντρωσαν 33.316 κιλά
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και 714 κιλά κουτάκια αλου-
μινίου, που ανακυκλώθηκαν σε εξειδικευ-
μένη μονάδα με τις βέλτιστες περιβαλ-
λοντικές πρακτικές. 
Τα δέκα σχολεία που θα επιτύχουν την
υψηλότερη αναλογία κιλών  άχρη-
στων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών(ΑΗΗΕ) ανά μαθητή, θα
καταταγούν 1ος έως και 10ος και θα
διεκδικήσουν έπαθλα αξίας έως
και 3000 ευρώ. 
Σε όλα τα σχολεία που θα κατα-
ταγούν μετά το 10ο θα απονεμη-
θούν αναμνηστικές πλακέτες και σε
όλους τους μαθητές των σχολείων που

θα καταταγούν, ανεξάρτητα από τη σειρά
κατάταξης, θα απονεμηθούν συμβολικά
αναμνηστικά δώρα. 
Επίσης, σε όλα τα σχολεία που θα συμμε-
τέχουν στο διαγωνισμό, ανεξάρτητα από
το αν καταταγούν ή όχι, θα απονεμηθεί δί-
πλωμα για τη συμμετοχή τους. 
Όλα τα βραβεία των νικητών θα αφο-
ρούν σχολικό εξοπλισμό (εκπαιδευτικό,
ηλεκτρονικό, αθλητικό, γραφικό κ.τ.λ.
από συγκεκριμένους προμηθευτές, μέ-
χρι το όριο του βραβείου που δικαιού-
ται κάθε σχολείο.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συγκεντρώ-
νονται σε ειδικούς κάδους, που θα βρί-

σκονται σε κάθε σχολείο και θα ζυγίζονται
κάθε φορά που θα αδειάζουν. Το όριο για
να καταταγεί ένα σχολείο είναι 1 κιλό
ΑΗΗΕ ανά μαθητή.          
Η δήλωση συμμετοχής θα μπορεί φέτος να
υποβάλλεται και ηλεκτρονικά (σκαναρι-
σμένη ως αρχείο συνημμένο) στο e-
mail: paideia@maroussi.gr, προς τη
Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προ-
μηθειών, Τμήμα Υποστήριξης Δομών
Εκπαίδευσης. 
Η απονομή των επάθλων θα γίνει από
το Δήμαρχο Αμαρουσίου σε ειδική εκ-
δήλωση στη λήξη του εκπαιδευτικού
έτους 2018 -2019.              

Ο
ΑΠΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

2ος ΜΕΓΑΛΟΣ ΣχΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓώΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚυΚΛώΣήΣ ΣΤΟ ΔήΜΟ ΑΜΑΡΟυΣΙΟυ
Το 2ο Μεγάλο Σχολικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης «We Go Green Μαρούσι» διοργανώνει 
ο Δήμος Αμαρουσίου για όλα τα σχολεία της πόλης, δημόσια και ιδιωτικά όλων των
βαθμίδων, από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 12 Απριλίου 2018, με την χορηγία της ANAMET.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΔΑ: ΩΞΚΨΩ6Υ-933
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρ.Πρωτ.: 28133/6-11-2018

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δια-
κηρύσσει τη με «ανοικτή διαδικα-
σία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 επιλογή αναδόχου για
την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018» με προϋπολογισμό
763.200,00 Ευρώ (περιλαμβάνει ΓΕ
& ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απο-
λογιστικά (άδειες, αρχαιολογία,
κλπ), ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%.).Το έρ-
γο συντίθεται από τις κατηγορία ερ-
γασιών: Υδραυλικά και Οδοποιία με
CPV 45246400-7 και θα εκτελεστεί
σε 18 μήνες από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης.
2. Στα έγγραφα της σύμβασης πα-
ρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πύλη
www.promitheus.gov.gr και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.agiaparaskevi.gr/por-
ta l / index.php/efimerida-ypire-
sias/prokirykseis.  Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 213 2004523, Fax
επικοινωνίας 213 2004513, αρμόδι-
οι υπάλληλοι για επικοινωνία κα.
Βασιλική Ηλιοπούλου, κα. Στυλιανή
Κουλουμπέρη.
Εφ΄ όσον έχει ζητηθεί εγκαίρως από
τους ενδιαφερόμενους, ήτοι έως
την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, ο
Δήμος Αγίας Παρασκευής παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στην διαδικασία σύ-
ναψης σύμβασης συμπληρωματι-
κές πληροφορίες σχετικά με τα έγ-
γραφα της σύμβασης, το αργότερο
στις 30 Νοεμβρίου 2018.  
3. Οι προσφορές  υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Παρασκευή 7
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 και
η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών ορίζεται η Παρασκευή
14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00..
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-

βασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του
Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων
μπορεί να υποβάλει μόνο μία προ-
σφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών, δεν γί-
νονται δεκτές προσφορές για μέ-
ρος του αντικειμένου της σύμβα-
σης. Απαιτείται εγγυητική συμμετο-
χής, που ανέρχεται στο ποσό των
12.309,68 € και ο χρόνος ισχύος της
είναι μέχρι 6/10/2019.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύ-
πτουν την κατηγορία και τάξη του
έργου, ήτοι : 1η τάξη και άνω για έρ-
γα κατηγορίας Υδραυλικά και Α2
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας. β) Προερχόμενες από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ή
έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυ-
μερείς συμφωνίες με την ́Ενωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων.
5. Ο χρόνος ισχύος προσφορών θα
είναι εννέα (6+3) μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από με
το ποσό των 5.000,00 € από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ για το έτος 2018,
200.000,00 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
για το έτος 2019 και  558.200,00 €
από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το έτος
2020 του Δήμου Αγίας Παρασκευής
με ΚΑ.25.7312.84.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Υπηρεσία Πρασί-
νου του Δήμου Κη-
φισιάς πραγματο-

ποίησε συμβολική φύ-
τευση ενός επιβλητικού
κέδρου και καλλωπιστι-
κών ανθοφύτων στην
πλατεία Κεφαλαρίου.  Η
φύτευση του κέδρου,
πέρα από την πρακτική
του αξία, πραγματοποι-
ήθηκε και ως μια συμβο-
λική κίνηση περαιτέρω
ευαισθητοποίησης των
πολιτών στα θέματα του
περιβάλλοντος και της
συλλογικής δράσης για
την προστασία του.  

H

Συμβολική 
φύτευση ενός
επιβλητικού
κέδρου 
στην πλατεία
Κεφαλαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΑΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ προϋπολογισμού 63.872,44 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Μεταμόρφωση : 08/11/2018
Αρ. πρωτ.: 23043

1. Αναθέτουσα αρχή - Στοιχεία επι-
κοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗ-
ΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εί-
δος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α
Οδός : Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ. : 14452
Τηλέφωνο : 2132012900
Telefax: 2102753797
E-mail: webmaster@metamorfossi.gr

Ιστοσελίδα: www.metamorfossi.gr
Κώδικας NUTS: EL 301
Αρμόδιος υπάλληλος: Μητσόπουλος
Κων/νος
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.metamorfossi.gr  όπου θα πα-

ρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλήρης
πρόσβαση.
Ολόκληρη  η  προκήρυξη  είναι  δη-
μοσιευμένη  στον  ιστότοπο
www.eprocurement.gov.gr  “Κεντρικό
Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων”   (ΚΗΜΔΗΣ)    με    Αριθμό
Διαδικτυακής  Ανάρτησης Μητρώου
(ΑΔΑΜ)18PROC003970057/2018.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης - Κωδικός CPV

TMHMA CPV ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. 15800000-6 Είδη Παντοπωλείου 23.547,75 3.946,90 27.494,65
2. 15411110-6 Είδη ελαιόλαδου 2.250,00 292,5 2.542,50
3. 03221200-8 Είδη Οπωρολαχανοπωλείου 8.848,50 1.150,30 9.998,80
4. 15110000-2 Είδη Κρεοπωλείου 11.047,25 1.436,14 12.483,39
5. 03311000-2 Είδη Ιχθυοπωλείου 1.348,50 175,3 1.523,80
6. 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας 3.375,00 489,9 3.864,90
7. 15812000-3 Είδη Ζαχαροπλαστείου 4.810,00 1.154,40 5.964,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 8.645,44 63.872,44

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-
ράδοσης της προμήθειας: EL 301
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γί-
νονται δεκτές.
6. Διάρκεια σύμβασης
Πέντε μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης με δυνα-
τότητα παράτασης για άλλους δυο
μήνες.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Α.  Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδι-
κασία σύναψης  της  παρούσας σύμ-
βασης έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οι-
κονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα-
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημει-
ώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, καθώς και
δ) σε  τρίτες  χώρες  που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της  πα-
ρούσας  παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς  ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα δια-
δικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-

βάσεων.
Β.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέ-
ων, συμπεριλαμβανομένων  και  των
προσωρινών συμπράξεων, δεν  απαι-
τείται  να περιβληθούν συγκεκριμέ-
νη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Γ. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προ-
σφοράς  από  ένωση  οικονομικών
φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνον-
ται  έναντι  της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 07 ομά-
δες και οι προσφορές γίνονται δε-
κτές είτε για το σύνολο των σχετι-
κών τμημάτων είτε για κάθε τμήμα
ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι
η προσφορά θα αφορά το σύνολο
των ειδών & ποσοτήτων του κάθε
τμήματος.
9. Κριτήριο ανάθεσης:
Το μεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης
επί τοις εκατό (%)   στη νόμιμα δια-
μορφούμενη κάθε φορά μέση  τιμή
λιανικής πώλησης του κάθε είδους
την ημέρα   παράδοσης  όπως αυτή
προκύπτει από  το  εκάστοτε  εκδιδό-
μενο  δελτίο  πιστοποίησης τιμών
της υπηρεσίας  εμπορίου της οικείας
Περιφέρειας, σύμφωνα με    τις δια-
τάξεις του άρθρου 13  του    Ν.
3438/2006,   για   τα   ελαιόλαδα,

οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερι-
κά και ψάρια και την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει τιμής για τα λοιπά είδη
10. Εγγύηση συμμετοχής :
Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
11. Παραλαβή προσφορών :
Καταληκτική ημερομηνία παραλα-
βής προσφορών: 03 /12/2018 και
ώρα  11:00.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Έξι μήνες από την επομένη διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική
14. Χρηματοδότηση - Πληρωμή
Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδί-
ους πόρους.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πα-
ραλαβή των παραδοτέων ειδών με
την προσκόμιση των νόμιμων παρα-
στατικών & δικαιολογητικών.
15. Ενστάσεις :
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
16. Δημοσιεύσεις:
Το κείμενο της διακήρυξης θα αναρ-
τηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ( www.promith-
eus.gov.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

18PROC003963275 2018-11-07
ΑΔΑ: Ω8ΡΝΩΗΔ-ΩΝΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960

Χαλάνδρι  07 / 11 / 2018
Αριθ.  Πρωτ:     39861   

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνι-
κού συστήματος ηλεκτρονικών δη-
μοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με
κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την
επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΟΦ. ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Α.Μ.
10/2018, με προϋπολογισμό
168.400,00€ με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στις κατηγορίες
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
Ο Προϋπολογισμός της μελέτης
αναλύεται ως εξής :
Εργασίες  : 94.381,43€

ΓΕ & ΟΕ (18%) : 16.988,66€

Απρόβλεπτα : 16.705,51€

Προμήθεια φυτικού υλικού:
4.702,50€

Απολογιστικές εργασίες:
3.000,00€

Αναθεώρηση : 28,35€

Φ.Π.Α.  24% :32.593,55€

Γενικό Σύνολο:  168.400,00€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση των συμβατικών τευ-
χών του Διαγωνισμού στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλε-
κτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ (Συστ. αριθμός 77990), καθώς
και την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών). 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο
Δήμος παρέχει σε όλους τους προ-
σφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετι-
κά με τις προδιαγραφές και οποι-
αδήποτε δικαιολογητικά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προ-
σαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ'
αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β'
3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημά-
των που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε-
τών και παροχής τεχνικών και λοι-
πών συναφών επιστημονικών υπη-
ρεσιών με χρήση των επιμέρους ερ-
γαλείων και διαδικασιών του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
καθώς και στις πρόσφατες νομοθε-
τικές τροποποιήσεις που επήλθαν
στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39
του ν.4488/2017 (Α' 137) και το άρ-
θρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171)
Ο προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονι-
κά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερο-
μηνία και ώρα που ορίζεται παρακά-
τω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υπο-

συστήματος. Ως ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η  04/12/2018,
ημέρα Τρίτη  και ώρα  11.00  π.μ.
ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των προ-
σφορών ορίζεται η 07/12/2018 ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με επί μέρους ποσοστά  έκ-
πτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμ-
βασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψη προσφορά μό-
νο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, που δρα-
στηριοποιούνται στην Α1  τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ-
ΙΑΣ στην Α1  τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, στην Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1  τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο
76 παρ.3β του Ν.4412/16)  και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φο-
ρείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α)
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των
2.716,13€ με ισχύ τουλάχιστον εν-
νέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε  ΟΚΤΩ (8) μή-
νες  και αρχίζει από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  εννέα (9) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τους
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΑ-
ΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ) με Κ.Α. 30.7323.04.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, που είναι ο Δήμος Χαλανδρί-
ου, με το αρμόδιο όργανο του, την
Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)  ΡΟΥΣΣΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                          
Πληροφορίες: Βασιλική Αντωνοπούλου – Κωστούλα Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007393-395
Fax.: 210 6630163

Σπάτα: 02-11-2018
Αριθ. Πρωτ.: 31340

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια, Επιτόπια
& απομακρυσμένη τεχνική υποστή-
ριξη οικονομικής-ταμειακής υπη-
ρεσίας εφαρμογής μηχανογραφη-
μένου συστήματος οικονομικής
διαχείρισης του Δήμου (AL-
FAWARE)» συνολικής δαπάνης
43.572,98 € συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α. (24%). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα επί της οδού Βασ.
Παύλου και Δημ. Χρ. Μπέκα  στην αί-
θουσα διαγωνισμών (3ος όροφος),
την Τρίτη 20-11-2018 και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προ-
σφορών), ενώπιον της αρμόδιας επι-
τροπής διαγωνισμού. 
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/Α΄/08-08-2016) και του Ν.3463/06
(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/08-06-2006). 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής
για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακή-
ρυξης θα αναρτηθεί στο  πρόγραμ-
μα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ενώ η διακήρυξη, η
περίληψη της διακήρυξης και η μελέ-
τη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και το διαγω-
νισμό μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
στα τηλ. 2132007393-395 και fax.
2106630163.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Econews28
χ-ΤυΠΟΣ • 10  Νοεμβρίου 2018

www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                              
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ         
Τμήμα:  Εσόδων                                                                          
Αγ. Γεωργίου  30 και Αριστείδου, Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι                                                                                                   
Αρμόδια: Παπαδοπούλου Παρασκευή                          
Πληροφορίες: Μαρούλης Απόστολος                                                       
ΤΗΛ. 2132023871, ΦΑΞ  2132023904
Email dimotiki.periousia@halandri.gr

Χαλάνδρι           05 / 11 / 2018
Αρ. Πρωτ. 39559  

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Έχοντας υπόψη:

• Την υπ’ αριθμόν 477 / 2018 ομόφω-
νη απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου για την έγκριση σκοπιμότητας
διενέργειας μειοδοτικής προφορικής
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για
την λειτουργία Κ.Ε.Π. στην περιοχή
Πάτημα Ι Χαλανδρίου.
• Την υπ’ αριθμόν 775 / 2018 ομόφω-
νη απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής με την οποία καθορίστηκαν οι
όροι της δημοπρασίας.
• Τις διατάξεις του άρθρου 194 του
Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων»
• Το Π. Δ. 270 / 1981
Προκηρύσσει προφορική μειοδοτική
δημοπρασία για την μίσθωση ακινή-
του, που θα χρησιμοποιηθεί για την
λειτουργία Κ.Ε.Π. στην περιοχή Πά-
τημα Ι Χαλανδρίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να
έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:
01. Πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει εν-
δεικτική συνολική επιφάνεια από 40
m2 μέχρι 80 m2, υπόγειο από 30 m2
μέχρι 60 m2, ανεξάρτητη είσοδο και
προσβασιμότητα για τα άτομα με ει-
δικές ανάγκες.
Θα γίνουν δεκτές και κοινές προσφο-
ρές για ακίνητα τα οποία συνδέονται
ή δύνανται να συνδεθούν και από κοι-
νού πληρούν τους όρους της διακή-
ρυξης.
02. Θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική
άδεια ή να έχει τακτοποιηθεί νομίμως.
03. Να είναι καλής κατασκευής και κα-
τάλληλο για τον σκοπό τον οποίο προ-
ορίζεται.
04.  Nα πληροί τους όρους υγιεινής,
να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό, αε-
ρισμό, να έχει πλήρη υδραυλική, τη-
λεφωνική και ηλεκτρολογική εγκατά-
σταση.
05. Να διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη
πυροπροστασίας, (ενεργητική και πα-
θητική), και πιστοποιητικό πυρασφά-
λειας, ή να δύναται να αποκτήσει.

06.  Να διαθέτει πλήρη εγκατάσταση
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμ-
βριων υδάτων, σε λειτουργία.
07. Να απέχει μέχρι πενήντα ( 50,00 )
μέτρα από στάση λεωφορείου.
08. Να ευρίσκεται στην περιοχή του
Πατήματος Ι, επί της Λ. Ηρακλείτου
και μεταξύ των οδών Μπακογιάννη
και Αναπαύσεως.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατα-
τίθενται στο Πρωτόκολλο του Δημο-
τικού Καταστήματος από τις
12/11/2018 μέχρι 03/12/2018 και ώρα
12:00. Στην συνέχεια παραδίδονται
στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου
7 του ΠΔ 270 / 1981, η οποία με επι-
τόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφερομένων ακι-
νήτων και περί του αν αυτά πληρούν
τους όρους της οικίας διακηρύξεως,
συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως,
εντός δέκα ( 10 ) ημερών από της λή-
ψεως των προσφορών. 
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιο-
λογούνται επαρκώς στην έκθεση. 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέ-
ρα και ώρα διεξαγωγής της δημο-
πρασίας, καλώντας με αποδεικτικό,
να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκεί-
νοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα κατά την διαδικασία της
πρώτης φάσης.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται από τον υπάλληλο κο Απόστολο
Μαρούλη, στον 4ο όροφο του Δημο-
τικού Καταστήματος ( Αγ. Γεωργίου
30 και Αριστείδου) από  10:00 μέχρι
14:00, τηλέφωνο 2132023871, FAX
2132023904, e-mail: dimotiki.periou-
sia@halandri.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγεί-
ται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερό-
μενους, ύστερα από αίτησή τους, μέ-
χρι και την προηγούμενη της κατάλη-
κτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Συμεών (Σίμος) Ρούσσος

Περίληψη διακήρυξης προφορικής μειοδοτικής 
δημοπρασί-ας μίσθωσης ακινήτου για δημιουργία

Κ.Ε.Π. στην περιοχή Πάτημα Ι Χαλανδρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση: 06-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 22817
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 1/18
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΠΡΟΫΠ: 1.239.447,11 € (με Φ.Π.Α)
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤ: Ίδιοι Πόροι 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προ-
κηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή ανα-
δόχου κατασκευής του έργου με
τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 1/18»,
με CPV 45233120-6, με προϋπο-
λογισμό 999.554,12 € χωρίς Φ.Π.Α.
και συνολικό προϋπολογισμό με
Φ.Π.Α 1.239.447,11 €. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κα-
τηγορίες εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ
με προϋπολογισμό 999.554,12
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα, απολογιστικά).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση  στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο χώρο του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια
Έργα  της πύλης www.promith-
eus.gov.gr με συστημικό αριθμό
77781 καθώς και  στην ιστοσελίδα
του Δήμου Μεταμόρφωσης. Εφό-
σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,  ήτοι
έως την 26/11/2018, η αναθέτου-
σα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες  που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο στις
28/11/2018.
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Διακήρυξη ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων
έργου κάτω των ορίων του ν.
4412/2016  με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά  με βάση
την τιμή».
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2012900, FAX επικοινωνίας 210
2853354, αρμόδιος υπάλληλος για

επικοινωνία: Ε. Χριστόπουλος.
3. Ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής προσφορών ορί-
ζεται η 03/12/2018, ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 10:00 π.μ. και κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής. Οι οικο-
νομικοί φορείς θα προσφέρουν
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού, σύμφωνα  με
τις διατάξεις της παρ. 2α του άρ-
θρου 95 του Ν. 4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή  σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύ-
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, ήτοι 2ης τάξης και άνω
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, β) αλ-
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο-
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)
με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 19.990,00
€ με ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως
και την 03/10/2019. Κάθε υποβαλ-
λόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα εννέα (9) μηνών, από
την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
Ίδιους Πόρους. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή  του Δήμου Μετα-
μόρφωσης.

Μεταμόρφωση, 06/11/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ξεκίνησε την ενη-
μέρωση των πολιτών για την αξία και τη
σπουδαιότητα Ανακύκλωσης Προδιαλεγμένων
Οργανικών και για την κομποστοποίηση μέσα

σε ειδικούς καφέ κάδους.  Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει
πιλοτικά το αμέσως επόμενο διάστημα από την Υπηρεσία
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον
ΕΔΣΝΑ με την τοποθέτηση των ειδικών καφέ κάδων κομ-
ποστοποίησης - ανακύκλωσης και τη διανομή του ειδι-
κού ενημερωτικού εντύπου, όπως ενημέρωσε ο αρμό-
διος Αντιδήμαρχος, Αντώνης Τσελέντας.

O

Ξεκίνησε η ενημέρωση 
για τους καφές κάδους
από τον Δήμο 
Λυκόβρυσης- Πεύκης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ
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ο Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βύρωνα, σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Οπτικών Ελλάδος
διοργάνωσε δράση ενημέρω-

σης, πρόληψης και παροχής δωρεάν
γυαλιών όρασης σε δημότες -ωφελού-
μενους του Κέντρου, που ανήκουν σε
ευπαθείς/ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
Η δράση περιελάμβανε πλήρη οπτικό
έλεγχο και χορήγηση γυαλιών (σκελε-
τοί οράσεως και οφθαλμικοί φακοί), ευ-
γενική χορηγία του Συλλόγου Οπτικών. 
Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 37 δημότες
κατά προτεραιότητα, που πλήττονται
από την οικονομική κρίση.

T

ε στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενη-
μέρωση των πολιτών, διεξήχθησαν, υπό
την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου και
από το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πε-

ταλούδα», ενημερωτική εκδήλωση για την οστεο-
πόρωση και δωρεάν μέτρηση προληπτικού ελέγχου
οστικής πυκνότητας σε δεκάδες πολίτες που προ-
σήλθαν στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, την Τετάρτη 31

Οκτωβρίου 2018. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίουκ. Γιώρ-
γος Πατούληςπαρακολούθησε από κοντά  τον προ-
ληπτικό έλεγχο οστικής πυκνότητας, συγχαίροντας
τους διοργανωτές για την πολύχρονη προσπάθειά
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού,
υπογραμμίζοντας ότι θα είναι πάντα αρωγός και θα
αγκαλιάζει τις τόσο σημαντικές δράσεις τους για τη
διατήρηση της σκελετικής υγείας των πολιτών.   

την ενημερωτική εκδήλωση, παρουσιάστηκαν τα
οφέλη του εμβολιασμού, σε μια περίοδο, που παλαιά
νοσήματα αποτελούν ξανά σημαντική απειλή για τη
Δημόσια υγεία, όπως η επιδημία ιλαράς. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα εμβόλια που αφορούν τους
ενήλικες, και συγκεκριμένα το εμβόλιο έναντι της εποχικής
γρίπης, ιδιαίτερα, τώρα που προχωράμε στο χειμώνα,  του

πνευμονιόκοκκου και του έρπητα ζωστήρα, τα οποία πα-
ρέχουν προστασία από λοιμώδη νοσήματα τα οποία μπο-
ρεί να εξελιχθούν απειλητικά για τη ζωή. 
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, είναι μία πρωτοβουλία του
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγιών Πόλεων του Π.Ο.υ.
(ΕΔΔυΠΠυ), τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας
Λοιμώξεων και θα καλύψουν μεγάλους Δήμους της χώρας. 

ρόκειται για μια πρωτοβου-
λία της Κοινωνικής Υπηρεσίας,
του Γραφείου Αγωγής Υγείας
και του Κέντρου Κοινότητας με

τησυνεργασία του Κέντρου Υγείας Αγίων
Αναργύρων, μέσα από την οποία οι γυ-
ναίκες της πόλης ενημερώθηκαν για την
αναγκαιότητα της έγκαιρης πρόληψης
καθώς και για το πρόγραμμα προληπτικού
ελέγχου του γυναικολογικού καρκίνου
ξεκίνησε το Νοέμβριο σε όλη τη πόλη.
Πρόκειται για ένα συστηματικό πρό-
γραμμα υλοποίησης Τεστ Παπανικολάου

που θα γίνεται με τη συνεργασία του Κέν-
τρου Υγείας Αγίων Αναργύρων στον
χώρο των ΚΑΠΗ της πόλης και το οποίο
απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες.
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, Ν. Σαράν-

της, “Με αφορμή την έναρξη της νέας συ-
νεργασίας του Δήμου με το Κέντρο Υγεί-
ας Αγίων Αναργύρων, δίνουμε την ευ-
καιρία αποκεντρωμένων υπηρεσιών αξιο-
ποιώντας τα ΚΑΠΗ της πόλης μας ενώ πα-
ράλληλα αποδεικνύουμε πως οι υπηρε-
σίες χρειάζεται να βρίσκονται δίπλα στον
πολίτη”. 

Δωρεάν οπτικοί
έλεγχοι και γυαλιά
οράσεως στο Βύρωνα

Δεκάδες πολίτες συμμετείχαν στην εκδήλωση για την 
οστεοπόρωση και στη δωρεάν μέτρηση προληπτικού 
έλεγχου οστικής πυκνότητας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Δήμος Περιστερίου σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο
Φίλων του Ογκολογικού
Νοσοκομείου «Oι  Άγιοι

Ανάργυροι» παρέχει τη δυνατότητα
σε άπορες, ανασφάλιστες και χαμη-
λό εισόδημα γυναίκες να κάνουν την
εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας
την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυ-
ναίκες που είναι ηλικίας 40 έως 69
ετών, ανασφάλιστες ή ασφαλι-
σμένες με χαμηλό εισόδημα (έως
6.000 ευρώ ατομικό ή έως 12.000
ευρώ οικογενειακό). 
Προσοχή: το  πρόγραμμα δεν απευ-
θύνεται σε γυναίκες που πάσχουν
ήδη ή έχουν εμφανίσει στο παρελθόν
καρκίνο του μαστού.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευ-
θύνονται για ραντεβού και περισ-
σότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ Υγεί-
ας του Δήμου Περιστερίου, στο τη-
λέφωνο 210-5783266 , ώρες 8:00-
14:00 έως τη Δευτέρα  26/11/2018.

O

Ψηφιακή μαστογραφία 
σε ανασφάλιστες, 
άπορες και χαμηλό 
εισόδημα γυναίκες του
Δήμου Περιστερίου 

ΑΠΟ ΤΟ ΣυΛΛΟΓΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚήΣ υΓΕΙΑΣ «ΠΕΤΑΛΟυΔΑ»

Με το σύνθημα “πάρε τη
ζωή στα χέρια σου” υλοποι-
ήθηκε η καμπάνια ευαισθη-
τοποίησης την Πέμπτη 25
Οκτωβρίου 2018 στη κεν-
τρική Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων με αφορμή την
Παγκόσμια ήμέρα κατά του
Καρκίνου του Μαστού

Μ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Π

Ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Περιστερίου με θέμα «Εμβολιασμός Ενηλίκων
για υγιή και Ενεργό Γήρανση», πραγματοποιήθηκε στο 9ο Κέντρο φιλίας (ΚΕ.φΙ.),

πρώην ΚΑΠή του Δήμου Περιστερίου, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018. 

Ενημερωτική εκδήλωση για τη σημασία του 
εμβολιασμού των ενηλίκων στο 9ο ΚΕ.ΦΙ. του Δήμου Περιστερίου

Σ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕυΑΙΣΘήΤΟΠΟΙήΣήΣ 
ΜΕ ΑφΟΡΜή ΤήΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ήΜΕΡΑ ΤΟυ ΚΑΡΚΙΝΟυ ΤΟυ ΜΑΣΤΟυ
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υγκεκριμένα, στον χώρο του
γηπέδου θα υλοποιηθούν οι
εξής παρεμβάσεις: τοποθέ-
τηση ελαστικού δαπέδου και

στοιχείων φωτισμού στον αγωνιστικό
χώρο, αποξήλωση των δύο μπασκε-
τών και τοποθέτηση νέων, αποξήλωση
της περίφραξης της εσωτερικής πλευ-
ράς του γηπέδου και τοποθέτηση νέας
σε όλο το μήκος της, κατασκευή δύο
θυρών πρόσβασης. Ακολούθως, στον
περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν εργα-
σίες για την αποξήλωση του κιγκλιδώ-
ματος και τοποθέτηση νέου σε άλλη
θέση προκειμένου να γίνει δυνατή η
πρόσβαση στο γήπεδο από είσοδο
ανεξάρτητη του σχολικού συγκροτή-
ματος, καθώς και πλακόστρωση περι-
βάλλοντος χώρου του γηπέδου, εκτός
του σχολείου.
Το έργο, προϋπολογισμού 39.990
ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από
πόρους της Περιφέρειας.

ΑΝΑβΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓήΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΤΟυ ΤΕχΝΙΚΟυ ΛυΚΕΙΟυ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πολιτιστικός και Αθλητι-
κός Οργανισμός του Δή-
μου Αγίας Παρασκευής
(ΠΑΟΔΑΠ) στο πλαίσιο

του 36ου Κλασικού Μαραθωνίου
Αθηνών, διοργανώνει την Κυριακή
11 Νοεμβρίου 2018 σε συνεργασία
με τον ΣΕΓΑΣ «Αγώνα Δρόμου Μι-
κρών Παιδιών» ηλικίας 4-12 ετών

Αγώνας δρόμου 
μικρών παιδιών 
στο πλαίσιο του 
36ου Κλασικού 
Μαραθωνίου Αθηνών

O

ΑΣΕ "Θησεας" προσθέτει
και νέο ολυμπιακό άθλη-
μα στις δραστηριότητές
του: τηνεπιτραπέζια αν-

τισφαίριση (πινγκ - πονγκ).
Οι προπονήσεις θα γίνονται στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του 20ου Δη-
μοτικού Σχολείου.
Για πληροφορίες, μπορείτε να κα-
λείτε στη Γραμματεία του Συλλόγου,
στο τηλ.: 697 237 6019, από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00 -
21:00.

Τμήμα πινγκ - πονγκ
από τον ΑΣΕ "Θησεας"

O

ΑΓΙΟΣ ΔήΜήΤΡΙΟΣ 

Το έργο περιλαμβάνει την
αποκατάσταση των φθορών
καθώς και τη διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου
του γηπέδου μπάσκετ του
σχολικού συγκροτήματος
επί της Λεωφόρου Δημοκρα-
τίας, στην περιοχή Νέου Ικο-
νίου στο Πέραμα. 

Σ
ε μια όμορφη εκδήλωση που διοργα-
νώθηκε στο Κλειστό Δημοτικό Γυμνα-
στήριο της Ν. Σμύρνης, ο Δήμαρχος
Σταύρος Τζουλάκης και η Αντιδήμαρ-

χος Αθλητισμού Ιωάννα Καρυοφύλλη παρέδω-
σαν σε 180 παιδιά της Νέας Σμύρνης τις κάρτες
κολύμβησης. Οι παραλήπτες, παιδιά από 4 έως 8
χρόνων, θα παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήμα-
τα κολύμβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς στους συλλόγους του Πανιωνίου, του Μίλω-
να και της Αρμενικής. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξάγεται με επι-
τυχία τα τελευταία χρόνια χάρη στην προσφο-
ρά και των τριών αυτών συλλόγων.

Σ
Δωρεάν μαθήματα κολύμβησης 
σε παιδιά στη Νέα Σμύρνη
Δωρεάν μαθήματα κολύμβησης 
σε παιδιά στη Νέα Σμύρνη

ο Φθινοπωρινό Ανοικτό Τουρνουά αποτελεί μία από
τις πιο μακρόχρονες διοργανώσεις του ΣΟΝΦ το
οποίο χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει η επιτυχία και
το κύρος της.

Στο φετινό τουρνουά συμμετέχουν 43 σκακιστές και σκακίστριες
από 12 σκακιστικά σωματεία, συμμετοχή που για άλλη μια φορά
δοκίμασε τα όρια της χωρητικότητας της έδρας του Συλλόγου.
Η συμμετοχή στους αγώνες είναι ελεύθερη, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, όπως άλλωστε είναι πα-
ραδοσιακά όλες οι διοργανώσεις του ΣΟΝΦ.
Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο ομίλους, κάθε Τετάρτη με ώρα έναρ-
ξης 6μμ, θα υποβληθούν για εθνική και διεθνή αξιολόγηση και πρό-
κειται να ολοκληρωθούν στις 12 Δεκεμβρίου 2018.
Πρεσβύτερος συμμετέχων είναι ο αειθαλής κ. Κωνσταντίνος Κα-
παγιαννίδης του ΑΣ Ασπρούργου "Άσπρος Πύργος",  και νεαρό-
τερος ο 7χρονος Παναγιώτης Γιαννόπουλος του ΣΟΝΦ που γεν-
νήθηκε μόλις το 2011!

Ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου 2018 το 12ο Φθινοπωρινό Όπεν  του ΣΟΝΦ, που από  το 2018 αφιερώνε-
ται  στη μνήμη του Σπύρου Λοβέρδου τιμώντας την προσφορά του στο ελληνικό σκάκι και το σύλλογο. 

Μεγάλη συμμετοχή στο 12ο Φθινοπωρινό Όπεν του ΣΟΝΦ

ο 1ο Δημοτικό Κέντρο Άθλη-
σης επαναλειτουργεί στις
αθλητικές εγκαταστάσεις
του Δημοτικού Σταδίου Βύ-

ρωνα (Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυ-
σοστόμου 15). Το Δημοτικό Κέντρο
λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα
έως Παρασκευή με ωράριο:8:00 –
21:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγρα-
φής: • Ιατρική βεβαίωση • Φωτοτυ-
πία αστυνομικής ταυτότητας.
Πληροφορίες: Τηλ. 210-7652695

T

Επαναλειτουργεί 
το 1ο Δημοτικό 
Κέντρο Άθλησης 
του Δήμου Βύρωνα

T



ο Σάββατο 20 Οκτω-
βρίου 2018, οι Εθε-
λοντές του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής

πραγματοποίησαν με μεγάλη
επιτυχία τη διοργάνωση του
αγώνα μπάσκετ μεταξύ παλαι-
μάχων καλαθοσφαιριστών ΑΕΚ –
ΠΑΟ στο κλειστό Γυμναστήριο της πόλης
«ΧΑΡΑ ΚΑΡΥΑΜΗ» που αποσκοπούσε στη
συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου.
Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και σε
κάθε φάση προκαλούσε τον ενθουσια-
σμό του κόσμου που χειροκροτούσε και εν-

θάρρυνε τους παίκτες οι οποίοι με
τη σειρά τους έδωσαν τον κα-
λύτερο εαυτό τους, αποδει-
κνύοντας τη μεγάλη κλάση
τους.

Τους Εθελοντές στήριξαν με την
παρουσία τους και τη συμμετοχή

τους, ο Δήμαρχος κ. Ν. Μπάμπαλος,
Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο ειδικός Διαβητολόγος και
πρώην παίκτης της ΑΕΚ κ. Χρήστος Ζούπας,
ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής κ. Από-
στολος Κόντος, ο πρώην περιφερειάρχης
Αττικής κ. Ι. Σγουρός και ο πρώην Γενικός
Γραμματέας Αθλητισμού κ. Ν. ΄Εξαρχος.

παίθρια όργανα γυμναστικής σε τρία
πάρκα της πόλης τοποθέτησε ο Δήμος
Ηρακλείου Αττικής προκειμένου οι

Ηρακλειώτες ελεύθερα και δωρεάν να μπο-
ρούν να συνδυάζουν τη βόλτα με την άθληση. 
Τα ολοκαίνουργια όργανα μυϊκής ενδυνά-
μωσης μπήκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους: στην πλατεία Μανδηλαρά, στην πλατεία
Φολεγάνδρου και στην πλατεία Θεάτρου
(απέναντι από την Παναγίτσα), όπου οι πο-
λίτες μπορούν να τα βρουν καθ’ όλη όλες τις
ώρες της ημέρας, κάθε ημέρα της εβδομάδας.
«Μια απλή κίνηση που ομορφαίνει την πόλη
μας και δίνει το σύνθημα στους δημότες να βά-
λουν την γυμναστική περισσότερο στην κα-
θημερινότητά τους. Σε συνδυασμό με τα Δη-
μοτικά Γυμναστήρια και τα αθλητικά του
προγράμματα, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής
φέρνει για πρώτη φορά στην πόλη το σύστημα
των υπαίθριων οργάνων εκγύμνασης. Θέ-
λουμε τους Ηρακλειώτες ενεργούς και υγιείς
και προσπαθούμε να τους παρέχουμε όλα τα
δυνατά μέσα σε αυτή την κατεύθυνση», το μή-
νυμα του δημάρχου, Νίκου Μπάμπαλου.

το υποβαθμισμένο για χρό-
νια κλειστό γυμναστήριο
του Αγ. Τρύφωνα, δίπλα
ακριβώς στο 5ο Γυμνάσιο

και 5ο Λύκειο Γλυφάδας, μικροί και
μεγάλοι απολαμβάνουν πλέον ένα
σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Με νέο παρκέ (για πρώ-
τη φορά στο κλειστό) προδιαγραφών
Ευρωλίγκας και καινούργιες μπα-
σκέτες των ίδιων προδιαγραφών,
ολοκαίνουργιες κερκίδες, φωτισμό
LED τελευταίας γενιάς, νέο ηλε-
κτρονικό πίνακα και πλήρη ανακαί-
νιση στον εσωτερικό και εξωτερικό
χώρο του γηπέδου, καθώς και στα
αποδυτήρια και στις τουαλέτες και
καινούργια μόνωση στην οροφή.

«Στο κλειστό του Αγίου Τρύφωνα, τη
δεκαετία του '80, με ινδάλματα τους
μεγάλους παίχτες της Εθνικής Ελλά-
δος και του NBA, περνάγαμε ώρες
ατελείωτες παίζοντας μπάσκετ και
πολλές φορές γυρνάγαμε σπίτι με
χτυπημένα χέρια και σπασμένα γό-
νατα... Μπορεί μεγαλώνοντας να μην

γίναμε τελικά αστέρια του NBA, όπως
ονειρευόμασταν τότε, αλλά το γή-
πεδο του Αγίου Τρύφωνα καταφέ-
ραμε και το φτιάξαμε καλύτερο
από ό,τι μπορεί να ονειρευτεί κάθε
παιδί!», δήλωσε μετά την παράδο-
ση του γηπέδου ο Δήμαρχος Γλυ-
φάδας, Γιώργος Παπανικολάου.
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ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

• 1 τυχερός αναγνώστης κερδίζει μία επίπλωση με διπλό κρεβάτι, καναπέ-κρεβάτι και τραπεζαρία. Καναπές-κρεβά-
τι ΡΙΑ με 2 στρώματα και επιλογή υφάσματος: 595€, Διπλό κρεβάτι DONNA με στρώμα: 910€, Τραπέζι VENUS με
επεκτάσεις: 179€, 4 x καρέκλες FRESH: 176€. Δώρο συνολικής αξίας 1860 ευρώ προσφορά από την επιχείρηση
ΤΗΝΙΑΚΟΣ.  •1 τυχερός αναγνώστης  κερδίζει ένα γυναικείο Ρολόι TAG HEVER WAH1213.BA0861 συνολικής αξίας
2.205 ευρώ από τo κοσμηματοπωλείο Γ. ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ.   •15 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ από την εταιρεία  EXTRA ASSISTANCE • 2 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν  500
λίτρα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ από την επιχείρηση  PAPPAS OIL. •Το κουπόνι για πλύσιμο αυτοκινήτου με 4 ευρώ,
εξαργυρώνετε στο Pappas Oil  -Τατοίου 21-23 Μεταμόρφωση 21028200100.

Η μοναδική εφημερίδα με αποκλειστικές ειδήσεις  αυτοδιοίκησης για Αθήνα-Πειραιά

Σημείωση: Στα φύλλα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα υπάρχουν:  1 σφραγίδα ΤΗΝΙΑΚΟΣ, 
1 σφραγίδα Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ, 2 σφραγίδες Pappas Oil και  15 σφραγίδες EXTRA ASSISTANCE

*  Οι σφραγίδες έχουν επίσης το σήμα της εφημερίδας και αναγράφουν το νούμερο του  δώρου που έχετε κερδίσει. 
Κόβετε τη σελίδα με τη σφραγίδα και εφόσον είστε ο/η τυχερός/ή και επικοινωνήσετε  με την εφημερίδα στο 210 2719132 

θα πρέπει να παραδώσετε τη  σελίδα για να παραλάβετε το δώρο σας. 

Τα ονόματα των τυχερών δημοσιεύονται στο www.xtypos.gr  

ΓήΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 
υΨήΛώΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑφώΝ 
ΣΤήΝ ΑΝώ ΓΛυφΑΔΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Υπαίθρια όργανα 
γυμναστικής 
εγκαταστάθηκαν σε
πλατείες του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής

Y

ΓυΜΝΑΣΤΙΚή Εξώ ΚΑΙ ΔώΡΕΑΝ

T

Ένα ακόμα πλήρως ανα-
καινισμένο γήπεδο μπά-
σκετ και βόλεϊ διαθέτει
πλέον η Γλυφάδα, καθώς
ο Δήμος ολοκλήρωσε την
ανάπλαση του κλειστού
στην περιοχή του Αγίου
Τρύφωνα. 

Σ

ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΓΑΠήΣ - Τι έγινε στον 
φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ που διοργάνωσαν
οι Εθελοντές του Δήμου Ηρακλείου Αττικής




