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έα δεδομένα επιχειρεί
να διαμορφώσει ο πρω-
θυπουργός στο μέτωπο

της οικονομίας, ενόψει της
σκληρής εκλογικής του ανα-
μέτρησης με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.

Ν

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΕΩΣ 210 ΕΥΡΩ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σελ. 11

Με σκληρό ροκ αναμένεται να απαντή-
σει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στη
Συμφωνία των Πρεσπών
που έρχεται προς κύ-
ρωση στη Βουλή,
όσο και στη στρα-
τηγική του
«δώστα
όλα».

ΜΑΚεΔΟΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟλεΞΟ 

ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ λΥΤεΣ

Εξαιρετικά λεπτές ισορροπίες διαμορφώνονται στη
Βουλή για τη συμφωνία των Πρεσπών, που θα έρ-
θει προς κύρωση μετά την ψήφισή της από τη Βουλή
της ΠΓΔΜ στις 16 Ιανουαρίου.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμ-
βούλιο ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα
για το 2019.

8 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Σελ. 10

Σελ. 8

ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΕ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 
ΜΙΣΘΟΥΣ,

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ 88.500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣελιδεΣ 12-13

ΣΚΛΗΡΟ ΡΟΚ 
ΓΙΑ «ΠΡΕΣΠΕΣ»
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σελ. 5

Σελ. 3

Νέες θέσεις 
στάθμευσης 
ΑΜεΑ  στο  δήμο 
Ν. Φιλαδέλφειας –
Ν. Χαλκηδόνας

Σελ.  2



το τουρνουά, που θα λάβει
χώρα σήμερα  Σάββατο 5 Ια-
νουαρίου 2019 και ώρα 18:00,

συμμετέχουν οι ομάδες μπάσκετ παμ-
παίδων του Κρόνου, του Μίλωνα και
του Παναθηναϊκού.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενί-
σχυση της Κοινωνικής Συνεταιριστι-

κής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) «Ανοιχτοί
Ορίζοντες - Το Παρεάκι» που θα δρα-
στηριοποιείται στο κυλικείο της πλα-
τείας Παναγούλη, που έχει παραχω-
ρηθεί για το σκοπό αυτό από το Δήμο
Αγ. Δημητρίου.
Στο κυλικείο θα εργάζονται - υπο-
στηριζόμενα πάντα από το αρμόδιο εκ-

παιδευτικό προσωπικό - άτομα με
αναπηρία (νοητική υστέρηση
και Διαταραχή Αυτιστικού Φά-
σματος), πραγματώνοντας
έτσι την ουσιαστική κοινωνι-
κή ενσωμάτωση και το αναμ-
φισβήτητο δικαίωμα όλων
στην εργασία.
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ρκετές νέες θέσεις στάθμευσης
ΑΜΕΑ, προβλέπονται στο σχέδιο
που συμφωνήθηκε σε συνάντηση
ανάμεσα στον αρμόδιο για τη Δημο-

τική Αστυνομία εντεταλμένο δημοτικό σύμ-
βουλο του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλ-
κηδόνας  κ. Κώστα Χατζηγεωργίου και εκπρο-
σώπους Δομών ΑΜΕΑ. 
Πρόκειται για θέσεις στάθμευσης μπροστά από
δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, τράπεζες, στο Άλσος,
στο Κοιμητήριο κλπ. Ο ακριβής αριθμός και η χω-
ροθέτηση των θέσεων θα ανακοινωθούν μετά
την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα και η
όλη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
εντός του επόμενου μήνα. Εφόσον χωροθετη-
θούν οι συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης θα
προορίζονται αυστηρά και μόνο για ΑΜΕΑ.

Δήμαρχος Βύρωνα καλεί τις
αρχές και τους κατοίκους της
πόλης στον εορτασμό των Θε-

οφανίων που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 6 Ιανουαρίου και ώρα 13.00,
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Χρή-
στος Ταμπαξής».
Θα τελεσθεί Αγιασμός των Υδάτων χο-
ροσταντούντος του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος
και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.
Μετά το τέλος του Αγιασμού των Υδά-
των θα πραγματοποιηθεί με κάθε επι-
σημότητα η ανέλκυση του Τιμίου Σταυ-
ρού από μέλη του Κολυμβητηρίου.

ην Κυριακή 6 Ιανουαρί-
ου 2019, ώρα 11:00 το
πρωί, ανήμερα των Θεο-

φανίων θα τελεστεί η κατάδυ-
ση του Τιμίου Σταυρού και
Αγιασμός των Υδάτων, στο Νέο
Κολυμβητήριο του Λόφου Αξιω-
ματικών (Τζων Κένεντι και
Αραχώβης), από κοινού με τους
Ιερούς Ναούς Αγίας Αναστα-
σίας, Υπαπαντής του Κυρίου
και της Αγίας Άννας. 
Οι καθιερωμένοι αγιασμοί θα
τελεσθούν στις 11:15 στην 1η
Παιδική Χαρά - 9 Μούσες από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
και στις 10:45 στο Κολυμβητή-
ριο Χωράφας του Αγ. Ιεροθέου
από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου & Ελένης. 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νέες θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 
στο δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

A

Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος
επισκέφθηκε τα συνεργεία που ξεκίνησαν και διε-
νεργούν διερευνητικές τομές για την κατασκευή των

δύο πεζογεφυρών στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου.
Ένα έργο πολύ μεγάλης σημασίας για την Βιώσιμη Κινητι-
κότητα και την ασφάλεια των πεζών στην Ηλιούπολη που
θα ανεβάσει και την αξία συνολικά της περιοχής, καθώς θα
διευκολύνει την μετακίνηση των πεζών και θα δημιουργή-
σει όρους φιλικής γειτονιάς σε μια περιοχή που μέχρι σήμερα
ήταν ιδιαίτερα βεβαρημένη.
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Εορτασμός των 
Θεοφανίων στο 
Δήμο Περιστερίου

Τα Θεοφάνεια 
θα γιορτάσει ο 
Δήμος Βύρωνα στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο

«ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ Γ.Σ. «ΚΡΟΝΟΣ»

ΟΙ ΠΕζΟΓΕΦΥΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΗλΙΟΥΠΟλΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σ
Ο Γ.Σ. «Κρόνος» Αγ. Δημητρίου διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στο Νέο Κλειστό Αγ. Δη-
μητρίου, το «Τουρνουά Αγάπης», για τη στήριξη και προβολή του έργου του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες».
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τα κομματικά επιτελεία
έχει σημάνει κόκκινος
συναγερμός καθώς το
τελικό αποτέλεσμα θα
σφραγίσει τις πολιτι-

κές εξελίξεις και την πορεία της
χώρας προς τις εκλογές.
Στο παρασκήνιο γίνεται λόγος για
σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες,
λόγω του ότι οι συσχετισμοί είναι
τόσο ευμετάβλητοι που θα αλ-
λάξουν τους συσχετισμούς δυ-
νάμεων της Βουλής.    
Ας δούμε πώς διαμορφώνεται η
αριθμητική του Μακεδονικού
και ποιοι είναι οι «παίχτες» οι
οποίοι θα σφραγίσουν την τύχη
της συμφωνίας των Πρεσπών,
όταν έρθει προς ψήφιση στη
Βουλή.
Το δεδομένο που υπάρχει έως
τώρα είναι οι 145 βουλευτές του
ΣΥΡΙζΑ, στους οποίους θα πρέπει
να προσθέσουμε τον Θ. Παπα-
χριστόπουλο (ΑΝΕλ), τον Σπ.
Δανέλλη (Ποτάμι) και την ανε-
ξάρτητη Κ. Παπακώστα.
Από τη σιγουριά του 148, το
ερώτημα για το Μαξίμου το πώς
ο αριθμός αυτός θα ανέβει στους
151, προκειμένου να υπάρξει
κοινοβουλευτική και ηθική νο-

μιμοποίηση της συμφωνίας.
Η εκτίμηση που κυριαρχεί εί-
ναι πώς οκτώ βουλευτές κρα-
τούν στα χέρια τους την ψή-
φιση της συμφωνίας, οι οποί-
οι είναι οι εξής:
• ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΩΤΑΣ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Οι τρεις βουλευ-
τές του Ποταμιού έχουν εκφρα-
στεί υπέρ της συμφωνίας. Ουδείς
όμως γνωρίζει ποια θα είναι η τε-
λική τους στάση, στην περίπτω-
ση που η ψήφισή της, μετατρα-
πεί σε ψήφο εμπιστοσύνης προς
την κυβέρνηση.
• ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Η
υπουργός Τουρισμού έχει εκ-
φραστεί θετικά για τη συμφωνία.
Το γεγονός όμως ότι προέρχεται
από τους ΑΝΕλ και ο Π. Καμμένος
θα θέσει θέμα κομματικής πει-
θαρχίας περιπλέκει τα πράγματα

ως προς την τελική της στάση.
•Ν. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ο υφυ-
πουργός Υποδομών προέρχεται
επίσης από τους ΑΝΕλ και ου-
δείς γνωρίζει την τελική του
απόφαση.
• Κ. ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Τα ίδια ισχύουν
και για τον πρώην αντιπρόεδρο
της Βουλής. Έχει δηλώσει ότι
δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία
των Πρεσπών, αλλά έχει πει ότι
υπό τις συγκεκριμένες συγκυ-
ρίες, είναι καλύτερη από την προ-
ηγούμενη. Όσοι πάντως γνωρί-
ζουν λένε ότι δεν θα συμβάλει στο
να πέσει η κυβέρνηση.
• Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρό-
εδρος της ΔΗΜΑΡ έχει εκφραστεί
υπέρ της συμφωνίας των Πρε-
σπών. Εξελέγη όμως βουλευτής
με το ΚΙΝ.Αλ. που τάσσεται κατά
της συμφωνίας. Το γεγονός ότι η
Φώφη Γεννηματά δεν συναίνεσε
στο να είναι επικεφαλής του ψη-
φοδελτίου Επικρατείας για να εκ-

προσωπηθεί η ΔΗΜΑΡ και στην
επόμενη Βουλή, αφήνει όλα τα εν-
δεχόμενα ανοικτά ακόμη και για
μεταγραφή του στον ΣΥΡΙζΑ.
• Γ. ΣΑΡΙΔΗΣ: Ο βουλευτής της
Ένωσης Κεντρώων υπερψήφισε
τον προϋπολογισμό, με αποτέ-
λεσμα να οργιάζουν οι φήμες για
μεταγραφή του στον ΣΥΡΙζΑ. Ο
ίδιος πάντως έχει δηλώσει ότι δεν
θα ψηφίσει τη συμφωνία των
Πρεσπών, αλλά τα δεδομένα ίσως
αλλάξουν.

Ανεξέλεγκτες εξελίξεις
Στην περίπτωση κατά την οποία
οι τρεις βουλευτές του Ποταμιού,
οι τέσσερις από τους ΑΝΕλ και ο
ένας από την Ένωση Κεντρώων
ψηφίσουν τη συμφωνία, οι εξε-
λίξεις ίσως και να είναι ανεξέ-
λεγκτες.
Τα συγκεκριμένα κόμματα κιν-
δυνεύουν ακόμη και με απώλεια
των δυνατοτήτων και τα προ-

νόμια που δίνει ο Κανονισμός
της Βουλής στις οργανωμένες
κοινοβουλευτικές Ομάδες.
Ο κίνδυνος δηλαδή είναι να μεί-
νουν με λιγότερους από έξι βου-
λευτές, κάτι που σημαίνει πως
ούτε ο Στ. Θεοδωράκης, ούτε ο Β.
λεβέντης, ούτε και ο Π. Καμμένος
θα έχουν το πλεονέκτημα του πο-
λιτικού αρχηγού.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δύο κόμ-
ματα θα εξαφανιστούν από τη
Βουλή και οι εξελίξεις θα είναι κα-
ταιγιστικές, καθώς θα υπάρξουν
νέες μεταγραφές είτε προς τον
ΣΥΡΙζΑ είτε προς τη Ν.Δ.

Λιγότεροι από 151
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν
θα πέσει η κυβέρνηση στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία δεν
συμπληρωθεί ο αριθμός των 151
βουλευτών.
Το σενάριο που εξετάζεται από το
Μαξίμου είναι εάν η συμφωνία
μπορεί να περάσει με σχετική
πλειοψηφία, με έναν αριθμό
βουλευτών δηλαδή που θα εί-
ναι μεγαλύτερος από αυτούς
που λένε όχι.
Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν απο-
κλείεται βουλευτές των ΑΝΕλ
είτε να απουσιάζουν από την
ψηφοφορία είτε να δηλώσουν
«παρών» για να μη δώσουν το δι-
καίωμα στη Ν.Δ. να λέει ότι κέρ-
δισε την ψηφοφορία.

Νέος διπολισμός
Οι εξελίξεις όπως γίνεται αντι-
ληπτό είναι καταιγιστικές και
ουδείς στην παρούσα φάση είναι
σε θέση να προδικάσει το τελικό
αποτέλεσμα, καθώς οι ισορροπίες
είναι εξαιρετικά λεπτές.
Το γεγονός πάντως ότι ο Αλέξης
Τσίπρας δηλώνει ότι οι εκλογές
θα γίνουν τον Οκτώβριο, ίσως
να έχει ως στόχο να φέρει κον-
τά του, βουλευτές και από άλλα
κόμματα.
Το Σκοπιανό άλλωστε διαπερνά
οριζόντια όλους τους πολιτικούς
σχηματισμούς και είναι βέβαιο
ότι διαμορφώνει συνθήκες για
ένα νέο διπολισμό όπου ο ΣΥΡΙ-
ζΑ θα συνεχίσει να έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο.

Εξαιρετικά λεπτές
ισορροπίες διαμορ-
φώνονται στη Βουλή
για τη συμφωνία
των Πρεσπών, που
θα έρθει προς κύ-
ρωση μετά την ψή-
φισή της από τη
Βουλή της ΠΓΔΜ στις
16 Ιανουαρίου.

Σ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ 
ΜΕ λΙΓΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 151 «ΝΑΙ»

ΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
ΜΕ ΔΙΑλΥΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΟΥ ΔΙΠΟλΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

8 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ
ΛΥΤΕΣ

Η αριθμητική 
των εξελίξεων για
την ΠΓΔΜ
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Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προ-
αστίων & Περιχώρων και ο Δήμος Πε-
ριστερίου σε μια μοναδική γιορτή δη-
μιούργησαν τη μεγαλύτερη βασιλό-

πιτα, στις 30 Δεκεμβρίου 2018, στην πλατεία
Δημαρχείου - σταθμός Μετρό "Περιστέρι". 
Η Βασιλόπιτα ξεπέρασε τα 240 τετραγωνικά
μέτρα και τους 3,5 τόνοι βάρος και δημιουρ-
γήθηκε από 30 και πλέον βιοτεχνικά αρτο-
ποιεία (φούρνοι της γειτονιάς). Έμπειροι αρ-

τοποιοί ανέλαβαν τη δημιουργία της βασιλό-
πιτας, η οποία ξεκίνησε να δημιουργείται από
νωρίς το πρωί. 
Στη βασιλόπιτα τοποθετήθηκαν 200 φλουριά
τα οποία θα αντιστοιχούσαν σε ανάλογα
δώρα. Η πίτα κόπηκε το απόγευμα από το Δή-
μαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, παρουσία χι-
λιάδων πολιτών από το Περιστέρι και όλη την
Αττική, που βέβαια ο καθένας πήρε και από ένα
κομμάτι Βασιλόπιτα. 

ετά την επιτυχία που εί-
χαν οι δράσεις “Δωρεάν
Διανομή Γευμάτων προς
όλους” της Δομής «Παροχής
Συσσιτίου» του Δήμου Βύ-

ρωνα σε συνεργασία με την κοινωνική
κουζίνα «Ο Αλλος Άνθρωπος» που πα-
ρασκευάζει και προσφέρει αφιλοκερδώς
τα γεύματα που διανέμονται, έχει προ-
γραμματιστεί η επόμενη συνάντηση στις
11 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 π.μ., στο πάρκο “Καραο-
λή και Δημητρίου” (πλησίον Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού). 
Στην εκδήλωση θα λάβει μέρος το 3ο λύ-

κειο Βύρωνα και ο Σύλλογος Γονέων &
Κηδεμόνων του σχολείου προσφέροντας
τα υλικά που θα χρειαστούν για την πα-
ρασκευή των γευμάτων και βοηθώντας
στη διαδικασία προετοιμασίας και δια-
νομής των δωρεάν γευμάτων.
Οι κάτοικοι της περιοχής την ημέρα
αυτή, θα έχουν τη δυνατότητα να ενη-
μερωθούν και να αποκομίσουν τη γνώ-
ση και την εμπειρία με ποιους τρόπους
μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν
το έργο που επιτελείται .
Όσοι επιθυμούν, ως ένδειξη αγάπης για
τον συνάνθρωπο, μπορούν να προσφέ-
ρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας (όσπρια,

αλεύρι, ζάχαρη, ελαιόλαδο, ντοματοχυ-
μό, γάλα) με σκοπό την ενίσχυση των
Κοινωνικών Δομών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου
του Δήμου Βύρωνα.

Πληροφορίες Επικοινωνίας:
Δ/νση: Ιθώμης 6, Βύρωνα (Κοινωνικές
Υπηρεσίες Δομών Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοιν. Παντοπωλείο-Παροχή
Συσσίτιου).
Τηλέφωνο: 210-7653054.
Email: koin.sissitio@dimosbyrona.gr
Facebook: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Πα-
ροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.

Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκη-
δόνας και η Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, Χρυσάνθη Κεχρολόγου, με τη
συμμετοχή του εργαστηρίου "Φιλοσοφικής
Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό" (Α.Π.Θ.),
οργανώνουν για τρίτο συνεχή χρόνο τον κύ-
κλο διαλέξεων με κύρια θεματική : "Η Φιλο-
σοφία Σήμερα".
Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019, στις 19.00
Ομιλητής : Θεοδόσης Πελεγρίνης, Καθηγητής
Φιλοσοφίας, τ. Πρύτανης του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Υφυ-
πουργός Παιδείας. 
Θέμα : "Το Ψεύδος της πολιτικής".
Οι διαλέξεις γίνονται στο Παγκόσμιο Πολιτι-
στικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς (ΠΠΙΕΔ),
Δεκελείας 152, Ν.Φιλαδέλφεια. 

Συγκεκριμένα με απόφαση του Δημάρχου
Γιάννη Σταθόπουλου :
• Ανακαλούνται οι αρμοδιότητες του Ιωάννη
Σιδέρη ο οποίος παύει να ασκεί τα καθήκον-
τα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Δια-
χείρισης Απορριμμάτων & Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής (λόγω της υποψηφιότητας
του για το  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής). 
• Ανατίθενται στη Στυλιανή Ψύλλα  καθήκοντα
Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολι-
τικής και  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής.
• Τροποποιούνται οι έως τώρα αρμοδιότητες
του Αντιδημάρχου  Σπυρίδωνα Παπαγεωργί-
ου και του ανατίθενται αρμοδιότητες  Αντι-
δημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλε-
κτρονικής  Διακυβέρνησης.

ΚΑλΕΣΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

“ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ”
ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
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Βασιλόπιτα γίγας 3,5 τόνων και με 200
φλουριά δημιουργήθηκε στο Περιστέρι

4η διάλεξη του 
κύκλου διαλέξεων 
«Η Φιλοσοφία Σήμερα»

Αλλαγές σε πρόσωπα
και αρμοδιότητες  
Αντιδημάρχων 

Ν.ΦΙλΑΔΕλΦΕΙΑ - Ν.ΧΑλΚΗΔΟΝΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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πρόεδρος της Ν.Δ. ο οποίος
είχε χθες και προχθές μπαράζ
επαφών στη Γερμανία ανα-
μένεται να ανεβάσει στα ύψη

τους τόνους της αντιπαράθεσης για να επι-
ταχυνθούν το ταχύτερο δυνατό οι πολι-
τικές εξελίξεις.
Για τα στελέχη της Πειραιώς αποτελεί κοι-
νό μυστικό ότι η Συμφωνία των Πρε-
σπών θα προκαλέσει τεκτονικό σεισμό
όταν έρθει προς ψήφιση στη Βουλή και θα
ξεκλειδώσει το χρόνο των εκλογών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιτελείς του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ετοιμάζονται για μετω-
πική σύγκρουση, καθώς όλες οι ενδείξεις
συγκλίνουν ότι οι «Πρέσπες» θα περάσουν
από το Σκοπιανό Κοινοβούλιο έως τις 15
Ιανουαρίου.
ζητούμενο για την Πειραιώς είναι η στά-
ση που θα τηρήσει τελικά ο Πάνος Καμ-
μένος ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι οι
ΑΝΕλ δεν πρόκειται να δώσουν θετική
ψήφο στη συμφωνία.
Μια τέτοια εξέλιξη -ανεξάρτητα από το εάν
θα περάσει ή όχι η συμφωνία-, είναι βέβαιο
ότι θα αλλάξει άρδην το πολιτικό σκηνικό,
καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θα χάσει τον κυ-
βερνητικό του εταίρο.
Σ’ αυτή την περίπτωση το σφυροκόπημα
θα είναι αδιάκοπο, καθώς ουδείς στην Πει-
ραιώς αποκλείει το σενάριο που αποκά-
λυψε ο «Χτύπος», που θέλει τον πρωθυ-
πουργό να συνεχίζει με κυβέρνηση μει-
οψηφίας.

Χωρίς νομιμοποίηση
Σ’ αυτή την περίπτωση ο πρωθυπουργός
θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό και
απλά θα αντικαταστήσει τους υπουρ-
γούς των ΑΝΕλ που θα φύγουν, βάζοντας
στη θέση τους άλλα στελέχη.
Στο ενδεχόμενο αυτό, ο Κυρ. Μητσοτάκης
θα κατηγορεί την κυβέρνηση και τον κ. Τσί-
πρα, ότι δεν έχουν κοινοβουλευτική και
λαϊκή νομιμοποίηση για να παραμένουν
στην εξουσία.
Ανάλογη τακτική θα υπάρξει και εάν βρε-
θούν «πρόθυμοι» βουλευτές της αντιπο-

λίτευσης που θα στηρίξουν την κυβέρνη-
ση με αντάλλαγμα μια θέση στην κυβέρ-
νηση ή τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙζΑ στις
εκλογές.
Εκτίμηση της Πειραιώς είναι, ότι ο πρω-
θυπουργός θα βρεθεί με την πλάτη στον
τοίχο και δεν αποκλείουν ακόμη και έναν
εκλογικό αιφνιδιασμό είτε το Μάρτιο,
είτε το Μάιο μαζί με τις αυτοδιοικητικές και
τις ευρωεκλογές.

Πρόταση μομφής
Στο τραπέζι βρίσκεται πάντα και το εν-
δεχόμενο, η Ν.Δ. να προχωρήσει στην κα-
τάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυ-
βέρνησης, αμέσως μετά τη συζήτηση που
θα γίνει για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Για την ώρα πάντως δεν έχει αποφασιστεί
εάν θα χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, με δε-
δομένο ότι τα «κουκιά» δεν βγαίνουν,
από τη στιγμή που ο Πάνος Καμμένος έχει
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα τη στηρίξει.
Η στρατηγική γύρω από την πρόταση μομ-
φής θα αποφασιστεί την τελευταία στιγ-
μή αφού σε καμία περίπτωση η Πειραιώς
δεν επιθυμεί να υπάρξει συσπείρωση
γύρω από τον ΣΥΡΙζΑ και τον πρωθυ-
πουργό.

Συμφωνία Αλήθειας
Στο διάστημα που ακολουθεί, η Ν.Δ. θα δώ-
σει έμφαση και στην οικονομία, υπο-
γραμμίζοντας σε όλους τους τόνους ότι η
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οδη-

γεί σε νέα αδιέξοδα.
Η Πειραιώς αναμένεται θα δώσει έμφαση
στις προτάσεις που υπάρχουν στη «Συμ-
φωνία Αλήθειας» για την επιστροφή της
χώρας στην ανάπτυξη και θα κατηγορεί
συνεχώς την κυβέρνηση για ιδεοληψίες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν τα
στελέχη της Πειραιώς και την άφιξη του
κλιμακίου των Θεσμών στην Αθήνα μετά
τις 20 Ιανουαρίου για τη 2η μεταμνημο-
νιακή αξιολόγηση.

Αναποφάσιστοι
Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, τα στελέχη της
Πειραιώς δεν εφησυχάζουν, καθώς γνω-
ρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙζΑ
δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους
κουβέντα.

Στο πλαίσιο αυτό, το βάρος θα δοθεί το
αμέσως προσεχές διάστημα στους λεγό-
μενους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, οι
οποίοι δίνουν σχεδόν πάντα τη νίκη και την
αυτοδυναμία στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Κοινωνικό προφίλ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή
να δοθεί έμφαση σε κοινωνικά θέματα,
προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι η
Ν.Δ. είναι το κόμμα του μέτρου και της με-
τριοπάθειας.
Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται να
υπάρξουν στοχευμένες κινήσεις που θα
εδραιώνουν το κοινωνικό προφίλ της Ν.Δ.
και θα στέλνουν το μήνυμα ότι προτεραι-
ότητα είναι τα ευάλωτα στρώματα του
πληθυσμού. 

Πώς θα κινηθεί η Πειραιώς στη συμφωνία για το Μακεδονικό

Με σκληρό ροκ αναμένεται
να απαντήσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τόσο στη Συμ-
φωνία των Πρεσπών που έρ-
χεται προς κύρωση στη
Βουλή, όσο και στη στρατη-
γική του «δώστα όλα».

ΣΚΛΗΡΟ ΡΟΚ
ΓΙΑ «ΠΡΕΣΠΕΣ»
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο

ΤΙ λΕΝΕ ΒΟΥλΕΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΕλΕΧΗ ΓΙΑ
ΚΑΜΜΕΝΟ, ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΤΩΝ ΕΚλΟΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ
Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη τονίζουν
ότι η παροχολογία, αλλά και οι χιλιάδες
προσλήψεις που εξαγγέλλονται έχουν
ως στόχο να δημιουργήσουν ελπίδες
στην κοινωνία, τις οποίες όμως χαρα-
κτηρίζουν φρούδες. Όπως εξηγούν, η
κυβέρνηση παίζει τα ρέστα της στην
προσπάθεια της να μαζέψει τη δημο-
σκοπική ψαλίδα της διαφοράς και μοι-
ράζει υποσχέσεις που δεν έχουν κανέ-
να αντίκρισμα.
Σημειώνουν μάλιστα ότι από τα ποι-
οτικά στοιχεία των μετρήσεων κοινής
γνώμης που έχουν στη διάθεσή τους
προκύπτει ότι υπάρχει μετακίνηση ψη-
φοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη ΝΔ.
Όπως υποστηρίζουν το 16% εκείνων
που εμπιστεύτηκαν τον κ. Τσίπρα το Σε-
πτέμβριο του 2015, κατευθύνεται πλέ-
ον προς το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης.



γκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής ο Προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου – Χο-
λαργού για το έτος 2019, σύμφωνα με την υπ. αριθ.

280/15-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πριν το τέλος του 2018.  Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού,
για μια ακόμα χρονιά κατάφερε να έχει έγκαιρα επικυ-
ρωμένο προϋπολογισμό, αποτελώντας παράδειγμα αξιο-
πιστίας, αποτελεσματικότητας και χρηστής διοίκησης.
Ο Δήμαρχος, κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και η Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών κα Βίκυ Νικάκη, ευχαριστούν ιδι-
αίτερα τη Διευθύντρια, τους Προϊσταμένους και όλο το προ-
σωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας, για τη συνεργασία
και την αποτελεσματικότητά τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Μεταμόρφωση : 28/12/2018
Αρ. πρωτ.: 27813

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
για την προμήθεια οχημάτων & μηχα-
νημάτων προϋπολογισμού
948.476,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%
1. Αναθέτουσα αρχή - Στοιχεία επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α
Οδός : Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ. : 14452
Τηλέφωνο : 2132012900
Telefax: 2102853797
E-mail: webmaster@metamorfossi.gr

Ιστοσελίδα: www.metamorfossi.gr
Κώδικας NUTS: EL 301
Αρμόδιος υπάλληλος: Μητσόπουλος
Κων/νος
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι
επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλ-
λαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρο-
νική υποβολή, εκτελούνται με τη χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος & έχει λάβει:

Συστημικό Αριθμό για το Τμήμα 5 (Αυ-
τοκινούμενο αναρροφητικο σάρω-
θρο) 66367
Συστημικό Αριθμό για το Τμήμα 4
(Αστικό λεωφορείο) 66366
Συστημικό Αριθμό για το Τμήμα 3 (Κα-
λαθοφόρο όχημα) 66365
Συστημικό Αριθμό για το Τμήμα 2
(Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό
με γερανό και αρπάγη ) 66364
Συστημικό Αριθμό για το Τμήμα 1
(Απορριμματοφόρο όχημα τύπου
πρέσας χωρητικότητας 16κμ) 65466
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.metamor-

fossi.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση & πλήρης πρόσβαση.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης - Κωδικός CPV
CPV: 34144512-0 Απορριμματοφόρα
οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά
και ανατρεπόμενα οχήματα
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα
34121400-5 Λεωφορεία χαμηλού δα-
πέδου
34921100-0 Σάρωθρα οδικου καθαρι-
σμού

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται
στα κάτωθι πέντε τμήματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-
ράδοσης της προμήθειας: EL 301
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γί-
νονται δεκτές.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας
Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης
της προμήθειας ορίζεται για τα τμή-
ματα 1,2 & 3 ορίζεται σε εκατόν είκοσι
ημέρες από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης, για το τμήμα 4 σε
εκατόν ογδόντα ημέρες από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης,
για το τμήμα 5 σε ενενήντα ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβα-
σης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομι-
κών φορέων, τα μέλη αυτών, που εί-
ναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού 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 σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, κα-
θώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προ-
σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών φο-
ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε
τμήματα όπως αυτά αναφέρονται

αναλυτικά στην παρ. 3 της παρούσας.
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για
το σύνολο των σχετικών τμημάτων εί-
τε για κάθε τμήμα ξεχωριστά με την
προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφο-
ρά το σύνολο των ειδών & ποσοτήτων
του κάθε τμήματος.
9. Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέ-
ση ποιότητας - τιμής σύμφωνα με κρι-
τήρια όπως αυτά αναφέρονται ανα-
λυτικά στο παράρτημα της μελέτης.
10. Εγγύηση συμμετοχής :
Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
11. Παραλαβή προσφορών :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών : 08/01/2019 & ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
προσφορών: 11/02/2019 και ώρα
14:00 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγι-
ση των προσφορών θα γίνει στις
15/02/2019 και ώρα 10:00
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 ιδίους
πόρους
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παρα-
λαβή των παραδοτέων ειδών με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατι-
κών & δικαιολογητικών.
15. Προσφυγές :
Σύμφωνα με το άρθρο 360 του
Ν.4412/2016
Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της
διακήρυξης
16. Δημοσιεύσεις:
Το κείμενο της διακήρυξης θα αναρ-
τηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) ενώ προκή-
ρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ε.Ε στις 28/12/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 213 2000 235, -283
E-mail: promithies@iraklio.gr

Ηράκλειο Αττ. 28-12-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ.28956

Η παρεχόμενη προμήθεια κατα-
τάσσεται στον ακόλουθο κωδικό
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 30125110-5,
30124300-7, 30192113-6,
30125000-1.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός: Στ. Καραγιώργη 2
Ταχ.Κωδ.:14121
Τηλ.: 2132000283, -235
E-mail: promithies@iraklio.gr
Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου www.iraklio.gr. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν επίσης να
λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης από το Τμήμα Προμη-
θειών κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
3. Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει
προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο πο-
σό των 26.171,00€ με ποσοστό
Φ.Π.Α. 24% ποσού 6.281,04€ και
συνολικό ποσό : 32.452,04€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε δύο (2) μήνες ή μέχρι εξαντλή-
σεως του συμβατικού αντικειμένου
από την υπογραφή της και θα ανα-
τεθεί με το κριτήριο της πλέον συμ-
φέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τι-
μής.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον δια-
γωνισμό 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 υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένω-
ση 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνον-
ται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
5. Διαδικασία επιλογής διαγωνι-
σμού: O διαγωνισμός θα διενεργη-
θεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των προσφορών στον Δήμο Ηρα-
κλείου Αττικής, στην Αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, επί της
οδού Στ. Καραγιώργη 2, 3ος όρο-
φος, στις 14-01-2019 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα από 10:30 έως
11:00.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, στη συνοπτική δια-
δικασία, η προθεσμία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε δεκα-
πέντε (15) ημέρες από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της προκήρυ-
ξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι
(6) μήνες.
7. Εγγυήσεις: Για την καλή εκτέλε-
ση των όρων της Σύμβασης, ο ανά-
δοχος είναι υποχρεωμένος να κα-
ταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
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 Ηρακλείου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.iraklio.gr και στο Κεντρι-
κό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκή-
ρυξη θα σταλεί για δημοσίευση
στον Ελληνικό Τύπο (1 εφημερίδα)
και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
του Δήμου Παπάγου -
Χολαργού για το έτος 2019
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Γενικός Γραμματέας Δη-
μόσιας Τάξης κ. Δημήτριος
Αναγνωστάκης, μαζί με
τον Δήμαρχο Κηφισιάς κ.

Γιώργο Θωμάκο και τους αξιωμα-
τούχους της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο ζαχαρούλα Τσιρι-
γώτη, Διευθυντή Τροχαίας Κηφισιάς
Ιωάννη Δημητρακόπουλο, τον Διοι-
κητή του Αστυνομικού Τμήματος

Κηφισιάς λάμπρο Κουκούλη, τον Δι-
οικητή Τμήματος Ασφαλείας Κηφι-
σιάς, τον Διοικητή Τμήματος Ασφα-
λείας Κηφισιάς, Αστυνομικό
Υποδιευθυντή Αθανάσιο Δημητρίου,
τον ειδικό σύμβουλο του Δήμου Κη-
φισιάς για θέματα Ασφάλειας, Αντι-
στράτηγο Ε.Α. της Ελ.ΑΣ Ιωάννης
Σκλάβος προσέφεραν στον τροχο-
νόμο τα καθιερωμένα δώρα μαζί με

τις ευχές τους για Υγεία, Ασφάλεια
και προσφορά στην κοινωνία.
Ο Τροχονόμος της Κηφισιάς μέσα
στην πάροδο των ετών έχει εξελιχ-
θεί σε ένα αναγνωρίσιμο ορόσημο
της πόλης και η εθιμοτυπική προ-
σφορά δώρων μέσα στις γιορτινές
ημέρες αποτελεί μια παράδοση δε-
καετιών που συνεχίζεται αδιατά-
ρακτα.

ποψήφιος Δήμαρχος και επι-
κεφαλής του ψηφοδελτίου
της λαϊκής Συσπείρωσης στο

δήμο Ηρακλείου Αττικής για τις δη-
μοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα
είναι ο κ. Γιώργος Ζαχάρως.
Ο Γιώργος ζαχάρως γεννήθηκε το
1954 και είναι μόνιμος κάτοικος
Ηρακλείου Αττικής. Είναι παντρε-

μένος και έχει δύο παιδιά. Από το
1976 έως το 1984 διετέλεσε μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του οι-
κοδομικού σωματείου «Μπετόν Αρμέ
Αθηνών».
Στη συνέχεια υπήρξε ιδρυτικό μέλος
του Σωματείου Οικοδόμων Αθήνας
και μέλος της πρώτης διοίκησης.
Είναι στέλεχος της ΠΑΣΕΒΕ, με θητεία

στο σωματείο τεντοποιών ως μέλος
του διοικητικού συμβουλίου και ιδρυ-
τικό μέλος της ένωσης Α/Α και ΕΒΕ
Ηράκλειου όπου διετέλεσε πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου.
Σήμερα είναι μέλος της Παναττικής
Γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ και δημο-
τικός σύμβουλος στον δήμο Ηρα-
κλείου Αττικής.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΗΡΕ «ΦΩΤΙΑ» 
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΟλΥΝΣΕΙΣ

Το πρώτο βήμα έγινε με την παράταση
του Εξωδικαστικού. Η κίνηση συνοδεύ-
τηκε από τις αναγκαίες διορθωτικές πα-
ρεμβάσεις, έτσι ώστε το πλαίσιο να γίνει
πιο ελκυστικό για επιχειρήσεις κι επαγ-
γελματίες, με απλοποιήσεις διαδικα-
σιών και διευκολύνσεις.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ «ΒΑΡΕΛΙ» ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ
ΤΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ.

ο επόμενο βήμα είναι πιο δύσκολο, καθώς
στοχεύει στη λειτουργία ενός μόνιμου μη-
χανισμού, κατ’ εφαρμογήν της επικείμε-
νης Κοινοτικής Οδηγίας. Το μεγάλο στοί-

χημα είναι η διεύρυνση αυτού του μηχανισμού και
σε πρόσωπα που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα,
παρέχοντας διευκολύνσεις ήτοι 120 δόσεις δηλα-
δή ακόμα και σε μισθωτούς.
Ο Εξωδικαστικός «έκλεισε» το 2018 με εντυπωσιακό
finish, καθώς ξεπεράστηκαν οι αρρυθμίες και οι…
παιδικές ασθένειες των πρώτων μηνών. 
Αθροιστικά μέχρι σήμερα:
• Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αί-
τησης 59.061 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι,
ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.
• Έχουν υποβληθεί 6.033 αιτήσεις από επιχειρήσεις,
ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες
και αγρότες.
• Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και
ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 1.260 επι-
χειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και αγρότες,
δηλ. περίπου 1 στους 4,8 οφειλέτες που υπέβαλαν
αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπό-
λοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδι-
κασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).
Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως αναφέρουν και ΤΑ
ΝΕΑ, η παράταση του Εξωδικαστικού το 2019 θα
συμπαρασύρει και τις οφειλές του 2018, όπως συ-
νέβη το περασμένο καλοκαίρι με την επέκταση του
Μηχανισμού και στις οφειλές του 2017. Θα πρέπει,
πάντως, να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση
οι εκκρεμείς αιτήσεις θα χρειαστεί να ακυρωθούν
και να επανυποβληθούν, συμπεριλαμβάνοντας τα
χρέη της περασμένης χρονιάς.

T

O

Y

ΕΠΙΚΕΦΑλΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕλΤΙΟΥ ΤΗΣ λΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
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η δημιουργία νέου Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου «Open
Mall», στη Νίκαια αποφάσισε
να υλοποιήσει η διοίκηση του

δήμου.  Η μεγάλη αυτή παρέμβαση θα
γίνει στην οδό Π. Τσαλδάρη (από Τζα-
βέλλα έως Π. Ράλλη) και στους κάθε-
τους δρόμους (από Γρεβενών έως Γέ-
μελου, με χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό
1.800.000€.
Στο έργο προβλέπονται παρεμβάσεις
όπως νέος ηλεκτροφωτισμός LED, υπο-
γειοποίηση των κάδων απορριμμά-
των και του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, ανακα-
τασκευή πεζοδρομίων και πεζόδρο-
μων, δωρεάν WiFi, σύστημα ψηφιακής
σήμανσης με ηλεκτρονικές πινακίδες
LED, «έξυπνο» σύστημα παροχής πό-
σιμου νερού και φυσικά ολοκληρωμέ-
νες αισθητικές παρεμβάσεις στις προ-
σόψεις των καταστημάτων στο πλαί-
σιο της λειτουργίας του Ανοικτού Κέν-
τρου Εμπορίου, σε συνεργασία με το
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιά (ΕΒΕΠ).
«Ένα μεγάλο και αναγκαίο έργο που
φέρνει την πόλη πιο κοντά στη σύγ-
χρονη εποχή. Ένα έργο – αίτημα των
επαγγελματιών και εμπόρων που προσ-
δοκούν κι ελπίζουν σε μια νέα και
«ζωντανή» αγορά στη Νίκαια», δήλω-
σε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος, Γιώργος
Ιωακειμίδης. 

τις  9 Ιανουαρίου 2019 θα γίνει τελικά η δημοπράτηση του  έργου κατασκευής δικτύου αγωγών ομβρίων των οδών Σπάρτης, Γραβιάς  και  Αιγαίου Πελάγους στον
Αι Γιάννη, Καλαβρύτων και Αμαρυλλίδος στον Τσακό και Δραγατσανίου, Λαχανά, Χ. Πόγκα και Αλκιβιάδου στο Κοντόπευκο.   Το έργο με προϋπολογισμό 763.200
€,  που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου,  είναι ένα ακόμη σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Υπεν-

θυμίζουμε ότι  έχουν ήδη κατασκευαστεί  έργα ομβρίων στις οδούς Πεντέλης, Χίου και Ολυμπίας στο Κοντόπευκο προϋπολογισμού 1 εκ €, στις οδούς Παπανδρέου και
Αγ. Αναργύρων στα Πευκάκια με προϋπολογισμό 530 χιλ. € και ολοκληρώνεται το μεγάλο έργο ομβρίων σε 15 οδούς της πόλης με προϋπολογισμό 4,3  εκ. €. 

ΑλλΑζΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟλΗΣ

Ανοιχτή αγορά
«Open Mall» στους
δρόμους γύρω από
το νέο σταθμό του
ΜΕΤΡΟ στη Νίκαια 

Τ
τη συνάντηση-σύσκεψη παρα-
βρέθηκαν η κα Π. Νικολακά-
κου - νομική σύμβουλος του
υπουργού, ο κ. Χωνάς - σύμ-
βουλος του υπουργού για θέ-

ματα οικιστικής ανάπτυξης, ο Δήμαρχος
Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης, τα
μέλη της Επιτροπής Αγώνα κα Ε. Δρα-
γατάκη , Γ. Καπετανόπουλος και Κ.Πο-
λίτης.
Μετά την συζήτηση οι εκπρόσωποι του
Υπουργείου ενημέρωσαν ότι:
• Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός
σχεδίου πόλης ετοιμάζεται άμεσα νομο-
θετική ρύθμιση-παρέμβαση στο άρθρο
4 του Ν.3127/03 σύμφωνα με την οποία
το δημόσιο θα παραιτηθεί από το δι-
καίωμα παράστασης για τις ήδη υπο-
βληθείσες αγωγές και αφετέρου θα ανα-
γνωρίζει τα δικαιώματα κυριότητας και
οριστικής εγγραφής των ιδιοκτητών.
• Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός
σχεδίου πόλης ετοιμάζεται νομοθετική
ρύθμιση-παρέμβαση σύμφωνα με την
οποία σε πρώτη φάση θα καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης
δικαιωμάτων κυριότητας και οριστικής
εγγραφής των ιδιοκτητών. λόγω της

πολυπλοκότητας του θέματος (κατα-
πατήσεις κ.α) η παρέμβαση αυτή απαι-
τεί λίγο περισσότερο χρόνο.
• Σε κάθε περίπτωση το κείμενο των
δύο προαναφερόμενων νομοθετικών
παρεμβάσεων πριν κατατεθεί στη
Βουλή θα δοθεί στο Δήμο για ενημέ-
ρωση και υποβολή παρατηρήσεων.

Τέλος, ο Δήμαρχος Βριλησσίων και η
Επιτροπή Αγώνα ευχαρίστησαν τους εκ-
προσώπους του Υπουργείου για την
αποτελεσματική συνεργασία τους, ανα-
νέωσαν το ραντεβού τους για μετά τις
γιορτές και δήλωσαν ότι συνεχίζουν τον
αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση όλων
των θιγόμενων ιδιοκτητών.

ΕΤΟΙΜΑζΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση - σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση του
θέματος που έχει προκύψει με την άσκηση αγωγών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά δεκάδων
ιδιοκτητών ακινήτων τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχές του Δήμου Βριλησσίων.

Σ

Σ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δημοπρατείται νέο αντιπλημμυρικό έργο ομβρίων στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

την παρουσίαση 11 ακόμη νέων υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων, με τον ανεξάρτητο συν-
δυασμό # Ενωμένο Μαρούσι, προχώρησε ο
υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Καραμέρος,

την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. 
Τα νέα πρόσωπα του συνδυασμού είναι οι: Σταμάτης λέ-
νης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής- Πρωταθλητής Στίβου,
Μάριος Μανιός, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Σταματία Μαρτί-
νη, Στέλεχος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Αντώνης

Μπιλιλής, Αυτοκινητιστής με ενεργή δράση για την
προστασία των ΑΜΕΑ, Δημήτρης Νάνος, Ιδιωτικός
Υπάλληλος, Γιώργος Οικονόμου, Πλοίαρχος ε.α λιμενικού
Σώματος, Ντέπη Σακελλαρίου, Σολίστ- Διπλωματούχος
Καθηγήτρια Πιάνου- Μουσικοπαιδαγωγός, Γιώργος
Τσιράκης, Ταξίαρχος ε.α, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων &
Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση», Μιχάλης
Χατζηαρσενίου, Δικηγόρος, Κώστας Χροναίος, Αρχιτέ-
κτονας, Σίμων Χωραφόπουλος, Δημοσιογράφος.

Σ
11 ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΜΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ # ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
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ην κορδέλα έκοψε ο Δήμαρχος
Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζου-
λάκης, ο οποίος τόνισε: «ένα
όνειρο δεκαπέντε χρόνων πήρε

επιτέλους σάρκα και οστά μετά από αρμονι-
κή συνεργασία Δήμου και ΚΤΥΠ. Τώρα σει-
ρά έχει η ανακαίνιση της παλιάς πτέρυγας που
φιλοξενεί τέσσερα σχολεία, το 2ο Γυμνάσιο –
λύκειο (Ομήρειο) και το 3 ο Γυμνάσιο- λύκειο
(Κεντρικό)». 
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μά-
θησηςΠολύδωρος Συρίγοςεπεσήμανε την
υποχρέωση των μαθητών να φροντίζουν τη
νέα πτέρυγα και ευχαρίστησε μαθητές και εκ-
παιδευτικούς για τη στήριξή τους κατά την πο-

λύμηνη διάρκεια της κατασκευής του νέου κτι-
ρίου. Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ κ. Χαρωνίτης,
ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
Δ  ́Αθήνας κ. Βαρελάς, ο Προϊστάμενος της Δευ-
τεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. ζαβός, ο
πρώην Διευθυντής κ. Κοκότης και ο Διευ-
θυντής του Γ’ λυκείου κ. Μιχαλακόπουλος.
Ακολούθησε μια μουσική διαδρομή «Από
τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη» από μαθητές
του 2 ου λυκείου σε συνεργασία με το
«Μουσικό Σύνολο Σμύρνης» του Μουσικού
Σχολείου Πειραιά. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την υπογραφή Συμ-
φώνου Συνεργασίας του Διεθνούς Κέντρου

Ολυμπιακής Εκεχειρίας, της Εθνικής Ολυμ-
πιακής Ακαδημίας και του Δήμου Νέας Σμύρ-
νης για την υλοποίηση δράσεων για την
προώθηση του αθλητισμού και των αρχών
του Ολυμπιακού κινήματος στα σχολεία της
πόλης μας. 
Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κα Καρυο-
φύλλη, ο Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου
Ολυμπιακής Εκεχειρίας κ. Φίλης και ο Πρό-
εδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
κ. Αλικάκος επεσήμαναν τη σημασία των
αρχών του Ολυμπιακού κινήματος στις σχο-
λικές κοινότητες και υποσχέθηκαν υλο-
ποίηση αρκετών δράσεων προς αυτή την
κατεύθυνση.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ Η ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΤΗΝ ΚΟΡΔΕλΑ ΕΚΟΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤζΟΥλΑΚΗΣ

Σε μια όμορφη και λιτή εκδήλω-
ση, που είχαν ετοιμάσει ο Δήμος
Νέας Σμύρνης, ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων και οι μαθητές των τεσ-
σάρων σχολείων που συστεγά-
ζονται στο μεγαλύτερο σχολικό
συγκρότημα της πόλης, πραγμα-
τοποιήθηκαν τα εγκαίνια των
νέων αιθουσών διδασκαλίας και
του νέου γυμναστηρίου του Σχο-
λικού Συγκροτήματος της οδού
Νικομηδείας. 

T

ετά από δεκαετίες ταλαι-
πωρίας, μετά από κινητο-
ποιήσεις του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλ-

κηδόνας και των κατοίκων από το
2014 και μετά από συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής, η Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε τη δη-
μοπράτηση του έργου με τίτλο ««ΑΝ-
ΤΙΠλΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΦΙλΑΔΕλΦΕΙΑΣ-ΧΑλΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥλλΕ-
ΚΤΗΡΑ Σ7», συνολικού προϋπολογι-
σμού 3.850.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
Με την υλοποίηση του έργου αυτού,
επιλύεται το πιο σοβαρό πλημμυρικό
πρόβλημα του Δήμου και μπαίνει ένα
τέλος στους κινδύνους για τους κατοί-
κους της περιοχής και τις καταστροφές
περιουσιών και δημόσιων υποδομών.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙλΑΔΕλΦΕΙΑΣ –
ΝΕΑΣ ΧΑλΚΗΔΟΝΑΣ

Δημοπρατείται 
το μεγάλο 
αντιπλημμυρικό
έργο στην Σκρα

Ολοκληρώθηκε η 
Πρότυπη Προσομοίωση 
Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
της 6ης Πρότυπης Προσομοίωσης Δημοτικού
Συμβουλίου, που διεξήχθη στο Δήμο Νέας

Σμύρνης, 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2018. 
Νέοι και νέες, φοιτητές και μαθητές, από Δήμους όλης
της χώρας, μπήκαν στη θέση Δημοτικών Συμβούλων, Εκ-
προσώπων των πολιτών και κρατικών θεσμών και κλή-
θηκαν να δώσουν λύση σε μείζονα ζητήματα που αντι-
μετωπίζει ο πλασματικός Δήμος Νέας Μυκάλης. 
Οι συμμετέχοντες έλαβαν τον λόγο, έθεσαν τις δικές τους
προτάσεις και μετά από διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες
αποφάσισαν για καίρια ζητήματα από την αύξηση των
Δημοτικών Τελών και την ανάθεση φύλαξης της πόλης
σε ιδιωτική εταιρεία, έως την κατασκευή νέου αθλητι-
κού κέντρου για τους Δημότες και την διαχείριση της προ-
σφυγικής κρίσης αντιμέτωπος με την οποία βρίσκεται
ο Δήμος Νέας Μυκάλης. 
Με φρέσκια ματιά και καινοτόμες ιδέες, οι συμμετέχοντες
κατέληξαν σε ένα αποτέλεσμα θαυμασμού για πολλούς
Δήμους της χώρας.

Μ
ίχε προηγηθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
ιδεών για τη συνολική ανάπλαση των 46
στρεμμάτων, με χρηματοδότηση της Περι-
φέρειας Αττικής. 

Η ανάπλαση σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει από το νό-
τιο τμήμα, όπου βρίσκεται και το Σχολείο και προβλέ-
πει τη δημιουργία χώρων άθλησης (basket, τένις),
παιδικής χαράς, εκτεταμένες φυτεύσεις, διαδρομές και
εγκατάσταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού. 
Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ποι-
ότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νίκαιας,
ο οποίος διαθέτει εξαιρετικά μικρά ποσοστά ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων που μόλις και υπερβαίνουν το
7,5% του συνόλου της έκτασης του Δήμου, ενώ οι χώ-
ροι αστικού πρασίνου δεν υπερβαίνουν σήμερα τα 2.5
στρέμματα.

Εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νίκαιας – 
Αγ. Ι. Ρέντη για την Ανάπλαση του νοτίου τμήματος του παλαιού Κοιμητηρί-
ου Νεάπολης, προϋπολογισμού 840.000 € από πόρους της Περιφέρειας. 

ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

E
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Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.
Γιώργος Πατούλης στην ει-
σήγησή του υπογράμμισε ότι
«στον Προϋπολογισμό του
2019 αποτυπώνεται ξεκάθα-

ρα η στρατηγική και οι προτεραιότητες της
Διοίκησης για την επόμενη χρονιά, δίνον-
τας έμφαση στην ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας της ασκούμενης δημοτικής
πολιτικής.»          
Ο Προϋπολογισμός του 2019 καταρτί-
στηκε λαμβάνοντας υπόψη μία σειρά από
πραγματικά δεδομένα:
• Την όλο και μεγαλύτερη μείωση της κρα-
τικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.
Πάνω από 70% έχει μειωθεί τα τελευταία
χρόνια η κρατική χρηματοδότηση προς την
Αυτοδιοίκηση.
•Τη διαρκή μείωση χρόνο με το χρόνο
των χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος
μέσω των ανταποδοτικών τελών, λόγω της
αδυναμίας όλο και μεγαλύτερου αριθμού
νοικοκυριών και επιχειρήσεων να αντα-
ποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις. Με-
ταξύ 2010 και 2017 η μείωση των εσόδων
μόνο από τα ανταποδοτικά τέλη ξεπερνά
τα 15.321.734,27 ευρώ.
• Τη μείωση με απόφαση της Διοίκησης των
δημοτικών τελών το 2019 κατά  20%για τα
νοικοκυριά και τα καταστήματα του Ιστο-
ρικού Εμπορικού Κέντρου και 15% για όλα
τα άλλα καταστήματα.
•Τη διατήρηση των απαλλαγών και των
μειώσεων που ισχύουν για μια σειρά από
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

Νοικοκύρεμα 
των οικονομικών
Ο Προϋπολογισμός του 2019 στηρίζεται σε
ισχυρές βάσεις που πέτυχε η Διοίκηση τα
προηγούμενα χρόνια και στο νοικοκύρεμα
στα οικονομικά του Δήμου:
•Οι υποχρεώσεις των παρελθόντων οικο-
νομικών ετών στις 31 /11/2018 ανέρ-
χονται στο ποσό των 2.431.387,80 ευρώ.
Το αντίστοιχο πόσο στις 31/11/2017 ήταν
3.221.292,83 ευρώ, δηλαδή, υπάρχει μείωση
της τάξης του 789.895,02 ευρώ.
•Τα ταμειακά διαθέσιμα επιτρέπουν να κα-
λυφθούν ακόμη και έκτακτες ανάγκες που
πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον.
• Ο προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει
επίσης χαμηλότερα  έξοδα σε σχέση με το
2018, μέσα από την υλοποίηση του προ-
γράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης, των
περιορισμό των δαπανών, την εκκαθά-
ριση των δημοτικών επιχειρήσεων και τη
μείωση των νομικών προσώπων του
Δήμου, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας,
τον εξ ορθολογισμό όλων των προμηθειών,
την επαναδιαπραγμάτευση των επιτο-
κίων και την επιμήκυνση των δανειακών
υποχρεώσεων, την υιοθέτηση νέων εργα-
λείων χρηματοοικονομικής διαχείρισης
και καθημερινής παρακολούθησης των

οικονομικών μεγεθών, την ενίσχυση της
διαφάνειας σε όλα τα στάδια λήψης και
εκτέλεσης αποφάσεων με οικονομικό αν-
τικείμενο.

Προϋπολογισμός 
με ανθρώπινο πρόσωπο
Όλη αυτή η προσπάθεια  νοικοκυρέματος
και εξυγίανσης έγινε: •Χωρίς να καταργη-
θεί ούτε μία δημοτική υπηρεσία •Χωρίς να
κλείσει ούτε μια κοινωνική δομή • Από το
2008 έως σήμερα με γνώμονα τη στήριξη
της επιχειρηματικότητας, των ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων και εν γένει των νοικο-
κυριών τα πόλης μείωση των τελών της τά-
ξης του 40%. • Διατήρηση των εκπτώσε-
ων και των απαλλαγών για τις ειδικές
ομάδες με περισσότερες από 2000 οικο-
γένειες της πόλης να επωφελούνται και το
2019. •Εκατοντάδες παιδιά φιλοξενούνται
και φέτος στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς και μάλιστα 270 από αυτά φι-
λοξενούνται εντελώς δωρεάν μέσα από το
πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Πρότυπες Κοινωνικές 
Υπηρεσίες για τη στήριξη 
όσων έχουν ανάγκη 
Ο Δήμος Αμαρουσίου θα εξακολουθήσει και
την επόμενη χρονιά να παρέχει πρότυπες
κοινωνικές υπηρεσίες στις δεκάδες οικο-
γένειες της πόλης που στηρίζουν ακόμη και
την καθημερινή τους επιβίωση, στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Θα εξακολουθήσει να κρατά απλωμένο το
Δίκτυ προστασίας που έχει ανοίξει και αγ-
καλιάζει όλο το Μαρούσι, κάθε πολίτη,
που χρειάζεται  στήριξη. Μέσα από το
Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, το Δημοτικό
Πολυιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τη
Γωνιά Αγάπης και Αλληλεγγύης, το Πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» τα Προγράμ-

ματα Πρόληψης Υγείας, το Κέντρο Ψυ-
χοκοινωνικής Υποστήριξης, το Κέντρο

Ημέρας νόσου Αλτζχάιμερ.
Μέσα από τον προϋπολογισμό του 2019
διασφαλίζεται επίσης ότι και την επόμενη
χρονιά το ΚΑΠΗ του Δήμου θα αποτελέσει
κυψέλη δημιουργικής απασχόλησης και
αναψυχής.

ΥΨΗλΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΧΑΜΗλΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ, 
Η ΦΙλΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟλΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2019

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Αμαρουσίου ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2019.

O

ΤΟ 2019 ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
τον Προϋπολογισμό του 2019 διασφαλίζεται ότι η επόμενη χρονιά θα είναι
μια ακόμη χρονιά έργων για την πόλη, ολοκληρώνοντας έναν 12ετή κύκλο έρ-
γων, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση κάθε γειτονιάς, τη βελτίωση και

ανάπτυξη του οδικού δικτύου, την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας των
γειτονιών, με στόχο την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών,
τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής τους.
Με ένα Τεχνικό Πρόγραμμα συνολικού ύψους 20.000.000 ευρώ περίπου με τα συ-
νεχιζόμενα έργα εξ’ αυτών να αγγίζουν τα 13.000.000 ευρώ και έχοντας ώριμες με-
λέτες, διεκδικούμε τη χρηματοδότηση τους από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ στο μεγαλύτερο μέρος του, καθώς επίσης από την Περιφέρεια, το Πρά-
σινο Ταμείο και άλλες πηγές. Ως καίριας σημασίας αναφέρονται οι ενέργειες για χρη-
ματοδότηση και υλοποίηση έργων νέων αντιπλημμυρικής προστασίας, έργων κα-
τασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, έργα οδοποιίας και διαμόρφω-
σης πεζοδρομίων, βελτίωσης της προσβασιμότητας, κατασκευής βρεφονηπιακού
σταθμού στο ΟΤ 580 στο Ψαλίδι. Επίσης στο τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται έργα
που αφορούν στη συντήρηση- βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Δήμου, έργα
αθλητικών υποδομών, κ.α.
Εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα έργα είναι:•Η αναβάθμιση υπαίθριων χώρων
στις  οδούς Φραγκοκκλησιάς, Ροδοδάφνης, Σισμανογλείου •Επισκευή συντήρηση

κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις στο Δήμο Αμαρουσίου •Σύνταξη
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΣΚ) •Ανάπλαση της Πλατείας

Ηρώων με βιοκλιματικό σχε-
διασμό •Πρότυπη δημι-

ουργία χώρου πρασί-
νου στο πλαίσιο του
προγράμματος  Life
Grin.                  

ΤΟ 2019 ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Σ



κ. Σοφιανός είναι επιχειρημα-
τίας και Αντιπρόεδρος του Διε-
θνούς Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου (ICC). Είναι μέλος της Πο-

λιτικής Επιτροπής της ΝΔ και έχει διατε-
λέσει Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΑ. Επί-
σης είναι Πρόεδρος Αποφοίτων London
School of Economics (LSE, 2016-2018.

Με αφορμή την ανακοίνωση της υποψη-
φιότητας ο κ. Πατούλης δήλωσε τα εξής:
«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην
ομάδα των υποψηφίων του συνδυασμού
μας «Νέα Αρχή για την Αττική» το Νίκο Σο-
φιανό, ένα διακεκριμένο επιχειρηματία
με σημαντική προσφορά στα κοινά.
Η ομάδα μας γίνεται κάθε μέρα και πιο

ισχυρή. Με τη συστράτευση όλων των
άξιων υποψηφίων μας, είμαι αισιόδοξος ότι
θα την κερδίσουμε αυτή τη δύσκολη μάχη
που δίνουμε για να ξαναγίνει η Αττική Πε-
ριφέρεια-Πρότυπο Ήρθε η ώρα για την
αναπτυξιακή επανεκκίνηση της. Με συμ-
μάχους τους πολίτες της Αττικής, θα τα κα-
ταφέρουμε». 
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να χρόνο ακριβώς από την απόκτηση του Κτήματος των 6.700 τ.μ. και της
οικίας των 1.600 τ.μ. του Αλέξανδρου Ιόλα στον Παράδεισο Αγίας Παρασκευής
(28/12/2017), το εξαιρετικό νέο είναι η δημοπράτηση της μελέτης ανάπλασης
Κτήματος και οικίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ύστερα από συντονισμένες και ταχύτατες ενέργειες Δημοτικής αρχής και Τεχνικής
Υπηρεσίας αναρτήθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης της οι-
κίας Ιόλα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου 2019.

o πάγιο αίτημα των κατοίκων του Ηλιακού Χωριού για σύνδεση του οικισμού με το δίκτυο του Φυσικού Αερίου
πραγματοποιείται, καθώς ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής του κεντρικού αγωγού, ώστε να συνδεθούν οι οικίες.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Με συντονισμένες ενέργειες, προσωπικές πα-
ρεμβάσεις και επίσημα έγγραφα από τη πλευρά της διοίκησης του Δήμου μας, στηρίξαμε έμπρακτα ένα πάγιο αίτη-

μα της πλειοψηφίας των κατοίκων του Ηλιακού Χωριού. Με χαρά βλέπουμε ότι οι προσπάθειες καρποφόρησαν και ξεκι-
νούν τα έργα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής και τον Γενικό Διευθυντή κύριο Παπα-
κώστα και τους συνεργάτες του, για την αγαστή και εποικοδομητική μας συνεργασία έτσι, ώστε να γίνει αποδεκτό το αί-
τημα μας για άμεση προώθηση και επίλυση του θέματος σύνδεσης φυσικού αερίου στην περιοχή του Ηλιακού Χωριού».

ε απόφαση του Δημάρχου
Αμαρουσίου κ. Γεωργίου
Πατούλη ορίστηκε  Αντι-
δήμαρχος, ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Γεώργιος ζήκος με τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και την ευθύνη επί θε-
μάτων της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης
(Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Τμήμα Υλοποίησης Σχεδίου Πόλης,
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών  Αδειών,
Τμήμα Κατασκευών), την εποπτεία
των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέ-
των& Επικίνδυνων Κτισμάτων.
• Την εποπτεία, την ευθύνη και το
συντονισμό επί θεμάτων που αφο-
ρούν  στη νομιμότητα των προδια-
γραφών, της θέσης, της εγκατάστασης
κ.τ.λ. των στεγάστρων αφετηριών κα
στάσεων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α .
και της Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς
επίσης και την ευθύνη, την εποπτεία και
το συντονισμό των ζητημάτων της
Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Επίσης με απόφαση του Δημάρχου
Αμαρουσίου, ο κ. Γεώργιος ζήκος ορί-
στηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποι-
ότητας ζωής.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΠΑΤΟΥλΗ

Ε
Μέσα Φεβρουαρίου η δημοπράτηση της 
μελέτης για την ανάπλαση της οικίας «Ιόλα»

Ο Δημοτικός 
Σύμβουλος 
Γεώργιος ζήκος 
Αντιδήμαρχος 
Αμαρουσίου 

Μ

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

T
ΤΟ ΗλΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

O

O NΙΚΟΣ 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΤΟΥΛΗ 
Την υποψηφιότητα του κ. Νίκου Σοφιανού ως
περιφερειακού συμβούλου στην Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής με το συνδυασμό
«Νέα Αρχή για την Αττική», ανακοίνωσε ο υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. 

210 2710769• 210 2836555
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χώρα έχει μπει για τα καλά
σε μια παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο και το Μα-
ξίμου θέλει να διαμορφώσει
συνθήκες που θα εδραι-

ώνουν την άποψη ότι η χώρα επιστρέφει
στην κανονικότητα.
Το εγχείρημα ασφαλώς και δεν είναι εύ-
κολο, αλλά τα κυβερνητικά στελέχη ευελ-
πιστούν ότι θα καταφέρουν να μειώσουν
την ψαλίδα της διαφοράς και να παίζουν
πολύ σύντομα στα ίσα με τη Ν.Δ.
Το Μαξίμου εδώ και πολύ καιρό επενδύει
στις θετικές ειδήσεις, οι οποίες προέκυ-
ψαν μετά την έξοδο της χώρας από τα
μνημόνια και ευελπιστεί ότι θα ξανακερ-
δίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
«Οι θυσίες έπιασαν τόπο, ο λαός μπορεί να
δρέψει τώρα τους καρπούς της μεγάλης
προσπάθειας που έγινε», λένε βουλευτές
και κυβερνητικά στελέχη για να στείλουν
το μήνυμα ότι η χώρα γυρίζει σελίδα.
Εξηγούν μάλιστα ότι το αμέσως προσεχές
διάστημα θα υπάρξουν και άλλες θετικές

ειδήσεις που θα δικαιώσουν τη στρατηγι-
κή του ΣΥΡΙζΑ και θα βάλουν τέλος στην
πρωτοκαθεδρία της Ν.Δ.
Οι αλλαγές που έρχονται αφορούν στο
συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, τα ερ-
γασιακά, την αντιμετώπιση της ανεργίας
και τα προνοιακά επιδόματα και έχουν ως
στόχο την ολική επαναφορά του κυβερ-
νώντος κόμματος.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά ποια είναι
τα μέτρα που γίνονται πράξη εντός
του 2019, με τα οποία η κυβέρνηση φι-
λοδοξεί να αλλάξει την ατζέντα για να
κερδίσει τη μάχη της μεσαίας τάξης:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: 
Υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 νοικο-
κυριά που πληρώνουν σήμερα ενοίκιο ή
δόση στεγαστικού δανείου θα εισπράτ-
τουν μηνιαίως επίδομα στέγης, το οποίο
θα ανέρχεται από 70 έως 210 ευρώ. Το
επίδομα θα χορηγείται με βάση εισοδη-
ματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε
κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπό-

ψη, η ακίνητη περιουσία, οι καταθέσεις
που τυχόν έχει ένα νοικοκυριό, καθώς
και το εάν διαθέτει αυτοκίνητο μεγάλου
κυβισμού, σκάφος αναψυχής. Το ύψος
του επιδόματος θα είναι στα 70 ευρώ
για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, στα
105 ευρώ για νοικοκυριό που  αποτε-
λείται από δύο ενήλικα μέλη, στα 140
ευρώ για νοικοκυριό με τρία μέλη ή μο-
νογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο
μέλος και στα 175 ευρώ για νοικοκυριό
με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με δύο ανήλικα μέλη. Το επίδομα
αυξάνεται στα 210 ευρώ για νοικοκυριό
με 5 μέλη και άνω ή για μονογονεϊκή οικο-
γένεια με τρία ανήλικα μέλη και άνω.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ: 
Η ρύθμιση θα αφορά σε χρέη προς τα
ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και
θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του έτους. Θα αφορά σε ρύθμιση
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
που θα περιλαμβάνει 120 δόσεις και κού-
ρεμα της βασικής οφειλής. Το βασικό σε-
νάριο προβλέπει ότι ένας οφειλέτης θα
μπορεί να διαγραφεί έως και 25% των αρ-
χικών οφειλών, βάσει κριτηρίων που θα
αφορούν  τα περιουσιακά στοιχεία, τα ει-
σοδήματα και την εν γένει οικονομική του
δυνατότητα. Επίσης θα διαγράφεται έως
και το 85% των πάσης φύσεως προσαυ-
ξήσεων (τόκοι, πρόστιμα, τέλη κλπ).

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:
Ο νόμος Κατρούγκαλου και ιδίως η διά-
ταξη για την προσωπική διαφορά, είχε φέ-
ρει την κυβέρνηση σε πολύ δύσκολη θέ-
ση. Η διατήρησή της έχει ως αποτέλεσμα
τη σωτηρία περίπου 1,5 εκ. συντάξεων. Ο
ΣΥΡΙζΑ μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι σε
αντίθεση με τις κυβερνήσεις Ν.Δ. -ΠΑΣΟΚ,
δεν έκοψε άλλα έσωσε τις συντάξεις. Στο
πλαίσιο αυτό, περίπου 620.000 συνταξι-
ούχοι θα δουν μεγαλύτερα ποσά στους λο-
γαριασμούς τους, που σε βάθος πενταε-
τίας θα είναι από 90 έως 96 ευρώ. Πρόκει-
ται για συνταξιούχους, που είχαν αυξημέ-
νες παρακρατήσεις κατά τη διάρκεια του
εργασιακού τους βίου. Σύμφωνα μάλιστα
με τον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πε-
τρόπουλο, 14.000 συντάξεις του Δημοσί-
ου θα αυξηθούν κατά 12%, 23.000 μι-
σθωτών ασφαλισμένων στο πρώην ΙΚΑ

Νέα δεδομένα επιχειρεί να
διαμορφώσει ο πρωθυπουρ-
γός στο μέτωπο της οικονο-
μίας, ενόψει της σκληρής
εκλογικής του αναμέτρησης
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΕΩΣ 210 ΕΥΡΩ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

2019 
σε ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΙΣΘΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ

ναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Τα
προγράμματα αυτά απευθύνονται συνολικά σε 88.500 ανέργους και ο
προϋπολογισμός είναι της τάξης των  632.500.000 ευρώ. Με βάση το

σχεδιασμό που έχει γίνει περίπου31.500 θέσεις των προγραμμάτων θα αφο-
ρούν νέους ανέργους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βάλει φρένο στο λεγό-
μενο brain drain με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, κάτι που εάν γίνει
πράξη θα χτυπηθεί ο σκληρός πυρήνας της ανεργίας. Ένα από τα προγράμμα-
τα μάλιστα δίνει τη δυνατότητα σε 5.500 νέους επιστήμονες να εργαστούν
στο δημόσιο με στόχο τη θεσμική αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Η εργα-
σία τους θα είναι12μηνη και θα αφορά σε συγκεκριμένα πρότζεκτ για το δη-
μόσιο τομέα, όπως, για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών φα-
κέλων των ασφαλισμένων.  Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι  90
εκ. ευρώ και οι απολαβές για τους εργαζόμενους πανεπιστημιακής και τεχνο-
λογικής εκπαίδευσης θα είναι έως 1.140 ευρώ.

Α
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  11 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
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κατά 10%, ενώ 74.000 συντάξεις χηρείας
του πρώην ΙΚΑ κατά 33%

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ: 
Οι αλλαγές θα αφορούν τόσο στο όριο ηλι-
κίας όσο και στο ύψος της παροχής. Σύμ-
φωνα με την υπουργό Εργασίας, Έφη
Αχτσιόγλου, εξετάζεται η κατάργηση του
ορίου της τριετίας για τις χήρες έως 55
ετών, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για την
αύξηση του ποσού της σύνταξης. Το σε-
νάριο που εξετάζεται έχει σχέση με τη λε-
γόμενη «ρήτρα» ανεργίας. Για παράδειγ-
μα, θα μπορούσε να υπάρξει ρύθμιση η
οποία θα αναστέλλει υπό προϋποθέσεις
το μέτρο της περικοπής της σύνταξης λό-
γω ηλικιακού ορίου, έως ότου το ποσοστό
της ανεργίας διαμορφωθεί κάτω από ένα
συγκεκριμένο όριο. Στο επίκεντρο της νέ-
ας ρύθμισης βρίσκονται χιλιάδες δικαιού-
χοι που ήταν 52-55 ετών την στιγμή του
θανάτου και δεν έχουν ανήλικα παιδιά ή
παιδιά σπουδαστές. Πρόκειται για ση-
μαντική αλλαγή, καθώς με βάση το νόμο
Κατρούγκαλου η σύνταξη χηρείας περι-
κόπτεται στο 50% για τον επιζώντα σύ-
ζυγο, ο οποίος εάν δεν έχει συμπληρώσει
το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρό-
νο θανάτου, τότε λαμβάνει τη σύνταξη
του θανόντος μόνο για μία τριετία και με-
τά επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας του.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 
Η μείωση αφορά σε περίπου 250.000
ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοαπασχο-
λούμενους και αγρότες. Ειδικότερα, η
ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη
των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτο-
απασχολούμενων, μειώνεται κατά 33,3%
και από 20% που είναι σήμερα πηγαίνει,
στο 13,33%. Αυτό σημαίνει πως το ετήσιο
όφελος κυμαίνεται από 200 έως 4.690 ευ-
ρώ για όσους δηλώνουν εισόδημα από
7.500 ευρώ και πάνω. Η ασφαλιστική ει-
σφορά για κύρια σύνταξη των νέων επι-
στημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος
της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, μει-
ώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώ-
νοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 
Τελείως διαφορετικό τοπίο θα διαμορ-
φωθεί και στην εξαγορά πλασματικών
ετών για περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερους
επαγγελματίες. Πρόκειται για μη μισθω-
τούς από το πρώην ΟΑΕΕ, αυτοαπασχο-
λούμενους – επιστήμονες (πρώην. ΕΤΑΑ)
και αγρότες (πρώην. ΟΓΑ). Η μείωση του

βασικού ασφαλίστρου για σύνταξη υπέρ
ΕΦΚΑ από το 20% στο 13,33% παρασύ-
ρει και το κόστος των πλασματικών ετών
ασφάλισης που μπορούν να εξαγοράσουν
οι επιτηδευματίες προκειμένου να βγουν
νωρίτερα στη σύνταξη. Αυτό σημαίνει
πως εντός της  5ετίας 2019 – 2023, του-
λάχιστον 100.000 μη μισθωτοί μπορούν

να συνταξιοδοτηθούν έως και επτά χρό-
νια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλι-
κίας. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν από
360 ευρώ έως και 4.691 ευρώ για κάθε
πλήρες πλασματικό έτος (12 μήνες) που
αναγνωρίζουν.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΩΝ:  
Το πρόγραμμα που έχει τεθεί σε ισχύ αφο-
ρά στην επιδότηση των μηνιαίων ασφα-
λιστικών εισφορών των μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα  σε νέους ηλικίας έως 25
ετών. Η εν λόγω επιδότηση του ΕΦΚΑ
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύ-
ρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των
μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. 
Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι με τον
τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας για να δουλέψουν νέοι
άνθρωποι.

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ: 
Πρόκειται για την πιο εμβληματική αλ-
λαγή στην οποία θα προχωρήσει η κυ-
βέρνηση έως το τέλος του μήνα. Η αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, που σήμερα
είναι 586,08 ευρώ μεικτά για άγαμο νεο-
προσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία
και χωρίς ειδικότητα, αναμένεται να
«κλειδώσει» κοντά στην περιοχή των 50
ευρώ. Έτσι ο νέος κατώτατος που θα
ισχύσει από τους πρώτους μήνες του
2019 για όλους και μάλιστα, χωρίς ηλι-
κιακές διακρίσεις, θα διαμορφωθεί κον-
τά στα 630 ευρώ. Εκτιμάται ότι εκτός
από τους 200.000 εργαζόμενους που
αμείβονται µε μισθούς 500 ευρώ έως 600
ευρώ, άλλοι 200.000 εργαζόμενοι μερι-
κής απασχόλησης θα δουν αλλαγή στις
αποδοχές τους καθώς εξαρτώνται άμε-
σα από τον κατώτατο μισθό. Η συγκε-

κριμένη αύξηση θα συμπαρασύρει και το
επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που συνδέε-
ται με αυτόν, καθώς και μία σειρά από
άλλα επιδόματα και βοηθήματα του Ορ-
γανισμού.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 
Η κυβέρνηση επέλεξε να ξεκινήσει τη δια-
δικασία επέκτασης συμβάσεων από κλά-
δους οι οποίοι δεν σταμάτησαν να έχουν
ένα καθεστώς ρύθμισης. 
Τώρα θα φανεί κατά πόσο μπορεί να
επανέλθουν και σε άλλους κλάδους οι
συλλογικές συμβάσεις. Μια τέτοια θα
επαναφέρει την ηρεμία στην αγορά ερ-
γασίας και θα οδηγήσει σε αυξήσεις μι-
σθών τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, ο δρόμος για την
επαναφορά των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων αναμένεται να είναι μακρύς. 

ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΓΙΑ 88.500 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΚαλΥπτοΥμε πολλαπλες αναγΚες

επιΚοινωνιας ςτα Βορεια προαςτια

Website: www.r-u.gr

Email: info@r-u.gr

Phone: 215 5605220  
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συνάντηση είχε ως θέμα την
διερεύνηση της συνεργασίας
ανάμεσα στον Δήμο της Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκη-

δόνας και τον Δήμο της πόλης Ευπατο-
ρίας που βρίσκεται στην Δημοκρατία της
Κριμαίας, στις ακτές της Mαύρης Θά-
λασσας και είναι σημαντικό λιμάνι και
παραθεριστικό κέντρο.  
Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πόλεις

εφόσον δρομολογηθεί, θα αφορά την αν-
ταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, με
στόχο την κοινή ανάπτυξη και την πραγ-
ματοποίηση διαπεριφερειακών προ-
γραμμάτων ανάπτυξης, πολιτισμού, εκ-
παίδευσης, κοινωνικής πολιτικής κα-
θώς και την αναζήτηση κοινών λύσεων
για τις ανάγκες σε υποδομές και την προ-
σέλκυση επενδύσεων στους Δήμους.
Ο κ. Kalaydov, επέδωσε επιστολή πρό-

θεσης συνεργασίας και πρόσκλησης
στον Δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο, για να
συμμετάσχει στο επόμενο παγκόσμιο οι-
κονομικό φόρουμ, που θα διεξαχθεί από
18-20 Απριλίου στην Γιάλτα.  
Στη συνάντηση συμμετείχε και η κ. Ρένα
Χωρέμη, αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Διασπο-
ράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) – Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού Φιλιώ Χαιδεμένου.

Αντιδήμαρχος,  Σίμος Πολυχρο-
νάκης, στην εισήγησή του τόνι-
σε το γεγονός ότι σε όλο αυτό το
διάστημα η δημοτική αρχή και το

δημοτικό συμβούλιο με τις αποφάσεις του,
στάθηκε αντιπολίτευση στην κυρίαρχη
πολιτική. 
Εναντιώθηκε στη νέα διοικητική μεταρ-
ρύθμιση, καταδίκασε τη νέα παραχώρηση
της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, δεν
επέτρεψε, με την αμέριστη συμπαράσταση
των εργαζομένων του, την υλοποίηση στο
Δήμο του μέτρου των κατασχέσεων και των
πλειστηριασμών, προστατεύοντας στην
πράξη τις πιο ταλαιπωρημένες οικογένει-
ες της συνοικίας μας. 
Ταυτόχρονα, συνέχισε την προσπάθεια
ανακούφισης και στήριξης της λαϊκής οι-
κογένειας εξαντλώντας τις οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου βάζοντας προτε-
ραιότητες στους εξής βασικούς άξονες:
Την πρόσβαση στην Προσχολική Αγωγή για
όλα τα παιδιά της συνοικίας χωρίς προ-
ϋποθέσεις και φραγμούς, τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένου Τεχνικού Προγράμματος
με έργα και παρεμβάσεις που απαντάνε σε
αναγνωρισμένες λαϊκές ανάγκες στην πόλη
και στη διεκδίκηση της χρηματοδότησής
τους, την ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού

αθλητισμού και πολιτισμού με λαϊκά χα-
ρακτηριστικά και συμμετοχή αλλά και πε-
ριεχόμενο.

Για τον Προϋπολογισμό 
του Δήμου για το έτος 2019:
Υπέρ ψήφισαν όλοι οι εκλεγμένοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι της λαϊκής Συσπείρωσης, ο Ευάγ-
γελος Κακανάκης (από την «Καισαριανή
πόλη για όλους») και ο ανεξάρτητος Δημο-
τικός Σύμβουλος Κατσαρέλης Νικόδημος.

Κατά ψήφισαν οι:  Βοσκόπουλος Χρή-
στος, Αντωνόπουλος Δημήτριος (από την
«Καισαριανή Τώρα») και ο ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος Γαβρίλης Γεώρ-
γιος.
λευκό ψήφισαν οι: Κοντόσταυλος Γεώρ-
γιος, Σοφιανόπουλος Γεώργιος (από τη
«Συνεργασία Πολιτών») Καμπάκας Αν-
τώνιος, λυκούδης Αλεβίζος, Νίκος Βερλέ-
κης (από την «Καισαριανή Δημιουργία») 

Για το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου για το έτος 2019:
Υπέρ ψήφισαν όλοι οι εκλεγμένοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι της λαϊκής Συσπείρωσης,
ο Καμπάκας Αντώνιος, λυκούδης Αλεβί-
ζος, Νίκος Βερλέκης (από την «Καισα-
ριανή Δημιουργία»), ο Βοσκόπουλος Χρή-
στος, Αντωνόπουλος Δημήτριος (από
την «Καισαριανή Τώρα»), ο Ευάγγελος
Κακανάκης (από την «Καισαριανή πόλη
για όλους»)  και ο ανεξάρτητος Δημοτι-
κός Σύμβουλος Κατσαρέλης Νικόδημος.
Κατά ψήφισε ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος Γαβρίλης Γεώργιος.
λευκό ψήφισαν οι: Κοντόσταυλος Γε-
ώργιος, Σοφιανόπουλος Γεώργιος (από
τη «Συνεργασία Πολιτών»).

Η

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙλΑΔΕλΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑλΚΗΔΟΝΑΣ

Με εκπρόσωπο της Ρωσικής πρεσβείας 
συναντήθηκε ο δήμαρχος Άρης Βασιλόπουλος
Τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Άρη Βασιλόπουλο επισκέφθηκε 
ο κ. Fedor Kalaydov, γραμματέας πολιτιστικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας της Ρωσι-
κής πρεσβείας, την Παρασκευή  21 Δεκεμβρίου 2018.

ε απομάκρυνση παρά-
νομων καταλήψεων σε
κοινόχρηστους χώρους,
πεζόδρομους και πεζο-

δρόμια προχώρησαν οι υπηρεσίες
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας. 
Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν
τραπεζοκαθίσματα και ζαρντι-
νιέρες που είχαν τοποθετήσει
καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος (καφέ, εστιατόρια
κλπ) σε μη προβλεπόμενους χώ-
ρους στις οδούς Βρυούλων και
Σάρδεων.
“Τις ημέρες των εορτών αλλά
και κάθε μέρα του χρόνου, προ-
τεραιότητα στα πεζοδρόμια πρέ-
πει να έχουν οι πεζοί!” αναφέρει
χαρακτηριστικά σε ανακοίνω-
σή του ο δήμος Νέας Φιλαδέλ-
φειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Απομάκρυνση 
τραπεζιών και άλλων 
εμποδίων από 
κοινόχρηστους χώρους
στο κέντρο της 
Νέας Φιλαδέλφειας

Σ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ο
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής συζητήθηκε και ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2019, καθώς επίσης και το τεχνικό πρόγραμμα.
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αγροτική διοργάνωση του
Δήμου αποτελεί και τη νέα
χρόνια το καθιερωμένο
ραντεβού των πολιτών με

τις ελληνικές γεύσεις και τα εκλεκτά
ελληνικά προϊόντα, όλα αρίστης
ποιότητας και σε τιμές προσιτές.
Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμ-
μετέχουν 45 παραγωγοί διαθέτον-
τας περισσότερα από 180 διαφο-
ρετικά προϊόντα απ’ όλη την Ελλά-
δα. Όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί
έχουν ελεγχθεί και προσκομίσει τα
απαραίτητα έγγραφα που πιστο-
ποιούν και διασφαλίζουν την ποι-
ότητα των προϊόντων τους, αλλά και
τις τιμές πώλησης. Όλα τα προϊόν-
τα είναι ελεγμένα, φετινής παρα-

γωγής και εσοδείας, ενώ στη συγ-
κεκριμένη δράση την τιμητική τους
έχουν τα όσπρια, το ελαιόλαδο και
τα φρούτα εποχής κ.α.
Για πληροφορίες και ερωτήσεις
σχετικά με τα προϊόντα, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καλούν από
Δευτέρα - Παρασκευή από 9 π.μ. έως
3 μ.μ. στα τηλ. 2132038349, 336,
080 και κατά το Σαββατοκύριακο
στα τηλ. 2132038000, 001.
Για απευθείας ενημέρωση σχετικά

με τις μελλοντικές δράσεις διάθεσης
εγχώριων αγροτικών προϊόντων
από τον Δήμο Αμαρουσίου, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση agrotika @ maroussi.gr
για να ενταχθούν στη λίστα των πα-
ραληπτών ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας.
Η επόμενη δράση έχει προγραμμα-
τιστεί για την Κυριακή 10 Φε-
βρουαρίου 2019.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

H

η Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 στο σημείο
της δολοφονίας του τελέστηκε μνημόσυνο σε
μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Στην
τελετή μνήμης παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Κη-

φισιάς Γ. Θωμάκος και η Δημοτική Σύμβουλος Πόλυ
Αστερίου. Εκ μέρους της οικογένειας της αστυνομίας
παρέστησαν η Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλο-
δαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος ζα-
χαρούλα Τσιριγώτη, ο Διευθυντής στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Β/Α Αττικής, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος
Βουτσελάς, ο Ταξίαρχος, στη Γ.Α.Δ. Αττικής Κωνσταν-
τίνος Καλύβας, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος
Κηφισιάς, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης λια-
νουδάκης ο Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς,
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Δημητρίου, ο
ειδικός σύμβουλος του Δήμου για θέματα Ασφάλειας,
Αντιστράτηγος Ε.Α. της Ελ.ΑΣ Ιωάννης Σκλάβος, ο γε-
νικός γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, Στράτος
Μαυροειδάκος, αστυνομικοί και ειδικοί φρουροί.

Ομάδα Δράσης για την Καισαριανή πα-
ρέδωσε τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018,
δύο αναπηρικά αμαξίδια στο Δήμο Και-
σαριανής. Με την ευγενική και ανθρώ-

πινη αυτή κίνησή της η Ομάδα Δράσης συνεχίζει
με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία που έχει με την
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Την παραλαβή έκαναν ο Δήμαρχος Καισαριανής
Ηλίας Σταμέλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γεώργιος Κατιμερτζής και ο Αντιδήμαρ
χος Σίμος Πολυχρονάκης. Ο Δήμαρχος ευχαρί-

στησε τα μέλη της Ομάδας Δράσης για τη σημαν-
τική προσφορά τους, η οποία μαζί με τις υπόλοι-
πες προσφορές που έχουν προχωρήσει ανά
καιρούς σε διάφορα είδη (ρουχισμός, υποδήματα,
παιδικά παιχνίδια κλπ), αποτελεί μια σημαντική
βοήθεια στο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, για
να μπορεί να στηρίζει τους δημότες που το έχουν
ανάγκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τέταρτη
φορά που η Ομάδα Δράσης παραδίδει αναπηρικά
αμαξίδια στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η Κηφισιά δεν λησμονεί την προσφορά
και την μνήμη του αδικοχαμένου ειδι-
κού φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη
ο οποίος άφησε την τελευταία του
πνοή, πέφτοντας εν ώρα καθήκοντος. 

Η Κηφισιά δεν ξεχνά 
τον Χαράλαμπο Αμανατίδη

Την 41η Πρωτοχρονιάτικη
Δράση Εγχώριων Αγροτικών
Προϊόντων υλοποιεί ο Δήμος
Αμαρουσίου την Κυριακή 13
Ιανουαρίου 2019 από τις 8
π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο παρ-
κινγκ πίσω από το Ο.Α.Κ.Α,
επί της οδού Πιτταρά στη
συμβολή με την οδό Αμαρυ-
σίας Αρτέμιδος.

T

Παράδοση αναπηρικών αμαξιδίων από την “Ομάδα
Δράσης για την Καισαριανή” στο Δήμο Καισαριανής

H
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα (www.dimosbyrona.gr) είναι προσιτή και πιο εύκολη σε χρήση σε
άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και ηλικιωμένους χάρη στη χρήση των νέων τεχνολογιών και πιο συγ-
κεκριμένα της δωρεάν εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://UserWay.org.

τέχνη του να γίνεσαι γονιός είναι η δυσκολότερη και η σημαντικότερη των τεχνών. Γονείς δεν γεννιόμα-
στε. Μέσα από τέσσερα διαφορετικά ηλικιακά στάδια ανάπτυξης του παιδιού, από την βρεφική έως την
εφηβική ηλικία, οι γονείς καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους

δικούς τους γονείς, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μία ουσιαστικότερη γονεϊκή σχέση με τα παιδιά
τους. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, στις 19:30, στην Αίθουσα του Δη-
μαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου 24), και παρουσιάζεται η παράλληλη διαδρομή γονιού- παιδιού προς την ανάληψη
της ευθύνης με σταθμούς αμφιθυμίας, σύγκρουσης αλλά και ευχαρίστησης.

ατά τις ημέρες των εορτών ο
Δήμος Γλυφάδας διένειμε
στους πιο αδύναμους πολίτες
περισσότερους από πέντε

τόνους προϊόντων και τροφίμων, μέσω
του κοινωνικού παντοπωλείου του
Δήμου. 
Γαλοπούλες, πατάτες, βασιλόπιτες, ζυ-
μαρικά, λάδι, γάλα, ζάχαρη, όσπρια και
άλλα τρόφιμα μακράς διαρκείας είναι
ορισμένα από τα προϊόντα που δόθη-
καν στις 600 περίπου οικογένειες δι-
καιούχων του κοινωνικού παντοπω-
λείου, που αριθμούν συνολικά περί τα
1300 μέλη, προκειμένου να γιορτά-
σουν με αξιοπρέπεια τις άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. 
«Από το 2014 απλώσαμε ένα δίχτυ κοι-
νωνικής προστασίας για όλους τους
αδύναμους συμπολίτες μας, που έχουν
πληγεί από την κρίση, το οποίο διαρκώς
ενισχύουμε με κάθε τρόπο. Ευχαρι-
στούμε θερμά όλους όσους στηρίζουν
τις κοινωνικές μας δομές και όλους
όσους βοήθησαν και φέτος ώστε κα-
νένας συμπολίτης μας να μην στερηθεί
τα βασικά αγαθά τις άγιες τούτες μέ-
ρες», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου και συμ-
πλήρωσε: «Όλοι ευχόμαστε ο τόπος μας
να βγει από την κρίση και κανείς στο
μέλλον να μην έχει ανάγκη από τη
συμπαράσταση του Δήμου για τα προς
το ζην. Μέχρι τότε, στο Δήμο Γλυφάδας
θα στεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις
και τα μέσα που διαθέτουμε δίπλα σε
κάθε συνάνθρωπό μας».

«Η εξέλιξη του ανθρώπου σε πραγματικό γονιό»

Περισσότερους 
από πέντε τόνους 
προϊόντων διένειμε το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Γλυφάδας

H

Κ

ο εικονίδιο με το «ανθρωπάκι»
που βρίσκεται στο μενού, στη
δεξιά πλευρά της σελίδας, προ-
σφέρει τη δυνατότητα εύκολης

πλοήγησης σε άτομα με προβλήματα όρα-
σης, με κινητικά προβλήματα και σε ηλι-
κιωμένους. Πιο συγκεκριμένα: 

Προσβασιμότητα στη σελίδα
του Δήμου Βύρωνα για άτομα
με προβλήματα όρασης
Η νέα εφαρμογή, βοηθά τους χρήστες που
έχουν διάφορα προβλήματα όρασης να
πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα χρησιμο-
ποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα να αυξήσουν την
αντίθεση των περιεχομένων στον ιστό-
τοπο και να μεγεθύνουν το μέγεθος της

γραμματοσειράς. Επίσης, υπάρχει η δυνα-
τότητα χρησιμοποίησης ενός μεγαλύτε-
ρου δρομέα (κέρσορας ή δείκτης του
«ποντικιού»), αλλά και της αφαίρεσης του
χρώματος από το κείμενο και τις εικόνες. 

Προσβασιμότητα  στη 
σελίδα του Δήμου Βύρωνα
για χρήστες με κινητικά 
προβλήματα
Αρκετοί άνθρωποι δεν μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν το «ποντίκι» και βασίζονται
αποκλειστικά στο πληκτρολόγιό τους για
την πλοήγηση σε ιστότοπους. Πλέον η
ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες με κι-
νητικά προβλήματα να πλοηγηθούν στη
σελίδα του Δήμου χρησιμοποιώντας μόνο
το πλήκτρο καρτέλας, τα πλήκτρα βέλους,

το πλήκτρο εισαγωγής και το πλήκτρο
διαστήματος.

Προσβασιμότητα στη 
σελίδα του Δήμου Βύρωνα
για ηλικιωμένους
Η εφαρμογή επιτρέπει στους ηλικιωμέ-
νους χρήστες να προσαρμόσουν το μέγε-
θος του κειμένου στον ιστότοπο, να
αυξήσουν το μέγεθος του δείκτη του
«ποντικιού» αλλά και να κάνουν χρήση
υψηλότερων χρωμάτων αντίθεσης. 

Μετά τη νέα αναβάθμιση, η ιστοσελίδα
του Δήμου παρέχει τη δυνατότητα στους
χρήστες με ειδικές ικανότητες να τη χρη-
σιμοποιήσουν εξατομικευμένα, ανάλογα
με την προσωπική τους προτίμηση.

T

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ TH ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ
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ε ζεστή και γιορτινή ατμό-
σφαιρα πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη εκ-
δήλωση βράβευσης των

μαθητών του Κορυδαλλού, απο-
φοίτων των πέντε γενικών λυ-
κείων και του ΕΠΑλ της πόλης, που
πέτυχαν την εισαγωγή τους στα
Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύ-
ματα της χώρας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε και
φέτος από τον Δήμο Κορυδαλλού
και το τμήμα Παιδείας σε συνερ-
γασία με την Ένωση των Συλλό-
γων Γονέων και βραβεύθηκαν 400
νέοι φοιτητές και φοιτήτριες, από-
φοιτοι των σχολείων της πόλης. 
Στην κατάμεστη από μαθητές, γο-
νείς και εκπαιδευτικούς αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δή-
μαρχος Σταύρος Κασιμάτης κα-
λωσόρισε και συνεχάρη τις νέες,
τους νέους, τους γονείς και τους εκ-
παιδευτικούς τους, τονίζοντας ότι
η εκδήλωση αποτελεί «μέρα γιορ-
τής για την μάθηση και την γνώση,
για την προσπάθεια και την επι-
τυχία, για την αξία, τελικά, της εκ-
παίδευσης». 
Στον χαιρετισμό της η πρόεδρος
της Ένωσης Γονέων Άννα Τζαβα-
λή, συνεχάρη επίσης τους νέους
φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς τους και, ανάμεσα στα
άλλα, παρότρυνε τους νέους και τις
νέες, «να μην αρκεστούν στο λίγο,
αλλά να διεκδικήσουν το πολύ
που τους αξίζει».
Στη φετινή εκδήλωση, για δεύτε-
ρη χρονιά, ο Δήμος Κορυδαλλού
βράβευσε και τέσσερις νέους φοι-
τητές, κρατούμενους στο Κατά-
στημα Κράτησης Κορυδαλλού. 

Ο Δήμος Κορυδαλλού
και η Ένωση Γονέων
βράβευσαν τους 
επιτυχόντες 
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Σ

Τους επιτυχόντες μαθητές στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση βράβευσε ο Δήμος λυκόβρυσης- Πεύκης

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ

ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

κδήλωση βράβευσης των μαθη-
τών σχολείων λυκόβρυσης και
Πεύκης οι οποίοι εισήχθησαν στα
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης διοργανώθηκε το Σάββατο 22 Δε-
κεμβρίου 2018 από το Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Εθελοντισμού
στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, ως ελάχιστη
αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας
που κατέβαλαν για να πετύχουν τους
στόχους τους.

Γονείς, φίλοι και συγγενείς των φοιτητών,
καθηγητές, η Ένωση Γονέων, μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν στο Θέατρο
προκειμένου να τιμήσουν, με την παρου-
σία τους, τους επιτυχόντες.
Εκτός από τους αναμνηστικούς επαίνους
και τα συμβολικά δώρα που παρέβαλαν οι
φοιτητές, οι τρεις πρώτοι επιτυχόντες
από κάθε λύκειο παρέβαλαν δωροεπιτα-
γή 300 ευρώ ως μια μικρή ένδειξη ανα-
γνώρισης της αριστείας.

Ε

ε μια όμορφη γιορτή, που φιλο-
ξενήθηκε στο Πολιτιστικό Πο-
λύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστό-
λου», ο Δήμος τίμησε κάθε ένα

από τα παιδιά δίνοντας την ευκαιρία
στους γονείς τους, που γέμισαν και αυτοί
την αίθουσα, να τα καμαρώσουν για
ακόμα μια φορά ως νέους στα πρώτα βή-
ματα της ενήλικης σταδιοδρομίας τους.
«Με αυτή σας την επιτυχία δεν κάνατε
χαρούμενους μόνο την οικογένειά σας
αλλά όλη την τοπική κοινωνία, της οποί-
ας αποτελείτε και αύριο και ελπίδα»,
τόνισε στον χαιρετισμό της η αντιδή-
μαρχος Δέσποινα Αϊβατζίδου – Πο-
ριώτου.
«Σας εύχομαι από καρδιάς, να έχετε πάν-

τα στη ζωή σας την ίδια μεθοδικότητα και
αποφασιστικότητα που έχετε επιδείξει
μέχρι τώρα. Να κρατήσετε ζωντανά τα
ίδια προσωπικά γνωρίσματα που σας
αξίωσαν στην σημερινή ημέρα. Και να συ-
νεχίσετε να έχετε συμπαραστάτες και συ-
νοδοιπόρους, όπως έχετε μέχρι σήμερα.
Εμείς, ως Δήμος, αλλά και εγώ προσω-
πικά, θα είμαστε εδώ με όσες δυνατότη-
τες έχουμε. Θα είμαστε δίπλα σας σε
ό,τι χρειαστεί», ήταν το μήνυμα του δη-
μάρχου, Νίκου Μπάμπαλου. 

Να μιλάτε για 
οποιοδήποτε πρόβλημα…
Με νωπές ακόμα τις μνήμες από το έγ-
κλημα της Ρόδου, η συγκέντρωση των

φοιτητών του Ηρακλείου αποτέλεσε
μια καλή ευκαιρία για να υπογραμμιστεί
και να καταλάβουν τα παιδιά – ειδικά
αυτά που σπουδάζουν μακριά από τις
οικογένειές τους – ότι πρέπει και επι-
βάλλεται να μοιράζονται είτε με τους οι-
κείους τους, είτε με τα αρμόδια όργα-
να της Πολιτείας οποιοδήποτε πρό-
βλημα συναντήσουν κατά την φοιτη-
τική τους ζωή.
Οι άνθρωποι του Δήμου θύμισαν στους
νέους τα τηλέφωνα και τα μέσα έκτα-
κτης ανάγκης που μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν ανά πάσα στιγμή προκύψει
το ο,τιδήποτε προκειμένου να διαφύ-
γουν από κινδύνους, να παραμείνουν
ασφαλείς. 

Τους πρωτοετείς Ηρακλειώτες
φοιτητές, τους νέους και τις
νέες που πέτυχαν την εισαγωγή
τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της
χώρας στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις του καλοκαιριού, βρά-
βευσε ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής, παραδοσιακά – όπως
κάνει τα τελευταία χρόνια –
πριν από τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων οπότε και τα παι-
διά που σπουδάζουν πλέον
στην επαρχία έρχονται πίσω
στην πόλη.

Σ
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έσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα,
πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη
γιορτή, για τα παιδιά των ωφελούμενων
οικογενειών, των κοινωνικών δομών

του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Ξωτικά, τάρανδοι, αγαπημένες φιγούρες των
παιδιών, χάρισαν στιγμές ξενοιασιάς και δια-
σκέδασης, ενώ ο Άγιος Βασίλης, μοίρασε δώρα σε
όλους.
Ο Δήμος με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε θερμά,
όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία αυτής της εκ-
δήλωσης και τους χορηγούς, που απέδειξαν ότι
παρά τις αντιξοότητες, η αλληλεγγύη φωτίζει ακό-
μα τον Χριστουγεννιάτικο ουρανό.
Επίσης ευχαρίστησε όλους τους ανώνυμους υπο-
στηρικτές του έργου του και τις εταιρείες.

Στιγμές ξενοιασιάς και 
διασκέδασης για τα παιδιά
στη Μεταμόρφωση

M

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Μεταμόρφωση : 28/12/2018
Αρ. πρωτ.: 27814

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό για την ανάδει-
ξη αναδόχου για την παροχή υπηρε-
σιών σχετικά με την Συντήρηση Επι-
σκευή Μεταφορικών Μέσων του Δή-
μου Μεταμόρφωσης’’ προϋπολογι-
σμού 414.209,60€ συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%
1. Αναθέτουσα αρχή - Στοιχεία επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος 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: Όλες οι
επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά

στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι αν-
ταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλε-
κτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας το Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος & έχει λάβει αύξοντα
αριθμό : 67080
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.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης - Κωδικός CPV
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται
σε 18 τμήματα
CPV 50110000-9

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-
ράδοσης της προμήθειας: EL 301
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γί-
νονται δεκτές.
6. Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος
από την ημερομηνία υπογραφής της
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 Οι-
κονομικού 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 σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, κα-
θώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανά-
θεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προ-
σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομι-
κή μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς
Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών φο-
ρέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκαο-
κτώ (18) τμήματα
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-

ρείς μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορά είτε για το σύνολο της σύμβα-
σης είτε για τμήμα ή τμήματα αυτής
9. Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση μόνο την
τιμή
10. Εγγύηση συμμετοχής :
Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
11. Παραλαβή προσφορών :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών : 07 /01 /2019 & ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
προσφορών: 18 /02/2019 και ώρα
14:00 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγι-
ση των προσφορών θα γίνει στις
22/02 /2019 και ώρα 10:00
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 ιδίους
πόρους
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται
τμηματικά με το 100% της συμβατι-
κής αξίας μετά την οριστική παραλα-
βή του τμήματος των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
15. Προσφυγές :
Σύμφωνα με το άρθρο 360 του
Ν.4412/2016
Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της
διακήρυξης
16. Δημοσιεύσεις:
Το κείμενο της διακήρυξης θα αναρ-
τηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) ενώ προκή-
ρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ε.Ε στις 28/12/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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υνολικά 35 γυναίκες ολοκλήρωσαν
με επιτυχία στις αρχές Δεκέμβρη
ένα ακόμη Εργαστήριο «Κοπτι-
κής–Ραπτικής & Επιδιορθώσεις

Ρούχων», που ως βασικό του στόχο έχει τη
μετάδοση γνώσεων, εμπειριών και τεχνι-
κών που μπορούν να βελτιώνουν την κα-
θημερινότητα όλων μας. 
Στο πλαίσιο μιας εορταστικής εκδήλωσης
για την ολοκλήρωση του κύκλου του Ερ-
γαστηρίου για το 2018 δόθηκαν από την
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και
Υγείας, Ντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη,
ευχαριστήρια έντυπα στις Εθελόντριες
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.κ. Πέτρου Χρυ-
σούλα και Σφυρή Νατάσα, καθώς βεβαι-
ώσεις συμμετοχής στις κυρίες που παρα-
κολούθησαν με συνέπεια τα μαθήματα και
δημιούργησαν με φαντασία και στυλ, η κα-
θεμία, τα δικά τους ρούχα.

Ολοκληρώθηκε με μια
όμορφη γιορτή ένας ακόμη
κύκλος του Εργαστηρίου
Κοπτικής-Ραπτικής 
του Δήμου Γαλατσίου

Σ

ξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η Χρι-
στουγεννιάτικη Συναυλία του  Δη-
μοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής,
το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο

κατάμεστο θέατρο του 2ου  Γυμνασίου. 
Τα κλασικά και μοντέρνα σύνολα με τη
συμμετοχή της Χορωδίας, της Ορχήστρας
και περισσοτέρων από 80 μαθητών κάθε
ηλικίας απόδωσαν υπέροχα αγαπημένα
κλασικά και τζαζ θέματα, κάλαντα, ιταλι-
κές καντσονέτες και θέματα με ροκ απο-
χρώσεις δημιουργώντας μια ζεστή Χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα πλημμυρι-
σμένη από μελωδίες και συναισθήματα.
Στην εκδήλωση έκαναν  χαιρετισμό ο Δή-
μαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Στα-
θόπουλος και ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού και Αθλητικού Οργανισμού -ΠΑΟ-
ΔΑΠ  Σωτ. Παπαμιχαήλ. Παραβρέθηκαν,
επίσης, ο Δημ. σύμβουλος Ι. Μυλωνάκης, ο
Αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ Τ. Σερκεδακης,
τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ Δ. Χριστο-
φοράτου και λεων. Παπασταθόπουλοςκ.α.

Εξαιρετική 
χριστουγεννιάτικη 
συναυλία του Δημοτικού
Ωδείου Αγ. Παρασκευής

E
ο πρόγραμμα άνοιξε ο συν-
θέτης Παναγιώτης Καρού-
σος και ακολούθησε η σο-
πράνο Ειρήνη Κώνστα η

οποία ερμήνευσε με μεγάλη μουσικό-
τητα και αίσθημα την άρια της Μαρίας
Μαγδαληνής του Π. Καρούσου, όπως
και την άρια «Heia, in den Bergen» από
την οπερέτα Die Csárdásfürstin του E.

Kálmán που ξεσήκωσε το ακροατήριο.
Στη συνέχεια ο μπάσος Βασίλης Αση-
μακόπουλος καταχειροκροτήθηκε ερ-
μηνεύοντας τον υπέροχο «Ύμνο της
Αγάπης» του Αποστόλου Παύλου σε
μελοποίηση Π. Καρούσου, στο διά-
σημο τραγούδιWhite Christmas του
Irving Berlin, και στο «Torna a Surri-
ento» του Ernesto De Curtis.

Ο τενόρος Θεόδωρος Μπιράκος ερ-
μήνευσε εντυπωσιακά τον «Ύμνο
στον Ιησού Χριστό» του Π. Καρούσου
καθώς και την πασίγνωστη Ιταλική
καντσονέτα «Dicitencello Vuie». 
Στη συναυλία συμμετείχε και ο τενό-
ρος Γιάννης Μπρίτσας, ενώ τους καλ-
λιτέχνες συνόδευσε στο πιάνο ο Παν-
τελής λεγάκης.

T

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ λΥΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥλΙΑ

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΛΩΔΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ
Διάσημες άριες, πασίγνωστα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και αποσπάσματα από 
το έργο, ορατόριο: «Το Φως της Χριστιανοσύνης» του Παναγιώτη Καρούσου, 
παρουσιάστηκαν σε μια ανεπανάληπτη εορταστική συναυλία, που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γαλατσίου "Το Καμίνι".

ρία μετάλλια, εκ των οποίων τα
δύο χρυσά, πέτυχαν να απο-
σπάσουν στην παρθενική τους,
μάλιστα, εμφάνιση στο «Διε-

θνές Κύπελλο Αθλητικού Χορού ΑΚΡΟ-
ΠΟλΙΣ», στην κατηγορία εφήβων, τρεις
μαθητές του Τμήματος Μοντέρνων Χο-
ρών του Χώρου Καλλιτεχνικών Δρα-
στηριοτήτων στο ΠΑλΑΙ Γαλατσίου, με
δασκάλα την κα. Σοφία λάσκα.
Πιο αναλυτικά ο Αλέξανδρος Κούτσης,
μαθητής της Α' λυκείου έλαβε χρυσό με-
τάλλιο στο hip hop, η Χριστίνα Αγγελα-
κοπούλου, μαθήτρια της Α' γυμνασίου,
έλαβε χρυσό μετάλλιο στο σύγχρονο
και τέλος η Αλίκη Μπακατσούλα, μαθή-
τρια της Β' λυκείου έλαβε χάλκινο με-

τάλλιο επίσης στο σύγχρονο.
Ο Δήμος Γαλατσίου συγχαίρει τους μα-
θητές – αθλητές που διακρίθηκαν, όπως
επίσης και την δασκάλα τους και ευελ-
πιστεί όχι μόνο σε περαιτέρω διακρίσεις
αλλά κυρίως στην αύξηση των συμμε-
τεχόντων στα μαθήματα χορού. 

Τρία μετάλλια απέσπασε η ομάδα 
Μοντέρνων Χορών Δήμου Γαλατσίου

υγκλονιστική ήταν η ομιλία του
Αρχιμανδρίτη I. N. Ευαγγελιστρίας
Νέας Ερυθραίας π. Αθανασίου Ντέ-
τσικα με θέμα «Μηνύματα από τον

Θεό που έγινε νήπιο» η οποία πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου
2018, στην κατάμεστη από πολίτες και φο-
ρείς αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΜΜΕ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του πολιτιστικού θεσμού «Βίοι Αγίων»
και οργανώθηκε από το Εργαστήριο Αγιο-
γραφίας, με δασκάλα την κα Μαρία Καρ-
δαρά. Την ίδια ήμερα πραγματοποιήθηκε
και η κλήρωση του έργου " Άγγελοι Κυρί-
ου", του Εργαστηρίου Αγιογραφίας προ-
σφορά, στις ευπαθείς ομάδες της πόλης. 
Τα έσοδα διατέθηκαν στο φιλανθρωπικό
σωματείο «Τα παιδιά της Γης» και στα συσ-
σίτια του Αγίου Φανουρίου Νέας Ερυ-
θραίας και τυχερός της κλήρωσης ανα-
δείχθηκε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος
Θωμάκος.
Η κα Καρδαρά αφιέρωσε την συγκεκρι-
μένη εκδήλωση στην μνήμη του Μιχάλη
Τράνακα και το φιλανθρωπικό του έργο.

Σ

Τ

Βίοι Αγίων από το 
Εργαστήριο Αγιογραφίας
του Δήμου Κηφισιάς
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που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 11/02/2019, ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 10.00μμ .
2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης  των προσφο-
ρών ορίζεται η 15/02/2019, Παρα-
σκευή και ώρα 10.00μμ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφα-
ση της αναθέτουσας αρχής. Η από-
φαση αυτή κοινοποιείται  ηλεκτρονι-
κά στους προσφέροντες, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει,
καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσι-
μο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα
αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή
η αποσφράγιση των προσφορών ή
δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρ-
μοζομένων κατά τα λοιπά των διατά-
ξεων των δύο προηγούμενων εδα-
φίων .
3. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
του έργου χωρίς το Φ.Π.Α ανέρχεται
σε645.161,29 Ευρώκαι με Φ.Π.Α 24%
σε 800.000 ΕΥΡΩ και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Οικοδομικών Εργασιών :
444.749,04 Ευρώ εκ των οποίων : Γε-
νικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 58.993,98 Ευρώ , Απρό-
βλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπά-
νης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 558.010,75 Ευρώ 
Δαπάνη Ηλεκτρομηχανολογικών Ερ-
γασιών : 188.366,75 Ευρώ εκ των
οποίων :  Γενικά έξοδα και Όφελος ερ-
γολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.986,01 Ευρώ,
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.569,58 Ευρώ ,
Κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ:  6.500,00
Ευρώ .
Πρόβλεψη αναθεώρησης:  5.545,50
Ευρώ 
Φ.Π.Α 24% :  154.838,71 Ευρώ
4. Για την απόδειξη καταλληλότητας
για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρου 22.Β Δια-
κήρυξης) οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υπο-
βάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.Ε.Π στην1η τάξη και άνω, για έρ-
γα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη-
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ή ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ που
καλύπτουν τις παραπάνω απαιτή-
σεις (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
της παραγ. 3β του άρθρου 76 του
ν.4412/2016). 
5. Οι προσφορές  υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονι-
κό φάκελο του υποσυστήματος. Για
τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικα-
σία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) 
6. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν
την οικονομική τους προσφορά συμ-
πληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήμα-
τος και επισυνάπτοντας, στον ηλε-
κτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρο-
νικής Προσφοράς» και στον κατά πε-
ρίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοι-
χεία της προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format
(PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να
προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών
του υποσυστήματος, σε εκτύπωση
ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα ερ-
γασιών, ( περίπτωση εφαρμογής της
παρ. 2α του άρθρου 95 του
ν.4412/2016).
7. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής .
8. Το έργο με ΚΑ 61.7331.008 & ΚΑ
15.7331.008 χρηματοδοτείται από
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΚΑΕ
9777.03.019, και τον ΔΗΜΟ ΑΙΓΑ-
ΛΕΩ .
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) ημε-
ρολογιακούς μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Οι απο-
κλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.
10. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής
που ανέρχεται στο ποσό των
12.904,00€
11. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώ-
ρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύ-
λης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής  www.aigaleo.gr. 
12. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την5/02/2019 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέ-
ροντες που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία σύναψης σύμβασης συμπληρω-
ματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχε-
τικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις
7/02/2019.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

Κοινοποίηση
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής (Λ. Κατεχάκη 56 – 115 25
Αθήνα, Φαξ : 213.2035.700 , 
Τηλ : 213.2035.724)                                                                             
2. Π.Ε.Δ.Α  (Κότσικα 4, 104 34 
Αθήνα, Φαξ : 210.36.46.306)
3. Τ.Ε.Ε  (Νίκης 4 – 105 63 Αθήνα ,
Φαξ 210.32.21.772 )                                                                                      
4. Υπουργείο Εσωτερικών :
Σταδίου 27 – 101 83 Αθήνα, 
Φαξ : 213.136.4130                                                                                      
5. Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε Ασκληπιού 23 , 106
80 , Αθήνα, Τηλ: 210.36.14.978 , 
Φαξ :  210.36.41.402  
6.    Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε 
Αχαρνών 35 , 104 39 Αθήνα
Τηλ. 210.8232.210 , 
Φαξ :  210.82.24.641 
7. Σ.Α.Τ.Ε
Φειδίου 14-16 , 106 58 Αθήνα
Τηλ: 210. 33.01.814 , 
Φαξ : 210.38.24.540

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό  549 / 27-12-2018

Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ :Ω3ΑΣΩ6Ν-ΘΧΕ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Αιγάλεω προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

κάτω των ορίων για το Έργο : 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

A.M.: 4/26.1.2018 , CPV :  45212200-8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

&  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μεταμόρφωση : 28 /12/2018
Αρ. πρωτ.:   27812

προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
σχετικά με την Φύλαξη & Επιτήρηση
κτιρίων, εγκαταστάσεων & κοινοχρή-
στων χώρων  προϋπολογισμού
192.623,39€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%
1. Αναθέτουσα αρχή - Στοιχεία επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Είδος αναθέ-
τουσας αρχής : Ο.Τ.Α
Οδός : Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ. : 14452

Τηλέφωνο : 2132012900
Telefax: 2102853797
E-mail: webmaster@metamorfossi.gr
Ιστοσελίδα: www.metamorfossi.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: Μητσόπουλος
Κων/νος
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι
επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι αν-
ταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλε-
κτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω

της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος & έχει λάβει αύξοντα
αριθμό : 61854
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.
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης - Κωδικός CPV
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρεί-
ται σε τμήματα CPV 79713000-5
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΦΥΛΑΞΗΣ

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας Ημέρες και Ώρες Ποσότητα Κόστος Ποσό
ανά μήνα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ Α

1 Ως περιγράφεται Καθημερινά για ένα έτος 12 μήνες 4.315,00 51.780,00
(365 ημέρες), 8ωρη φύλαξη μια
βάρδια. Συμπεριλαμβάνονται

- Κυριακές & αργίες.
ΤΟΜΕΑΣ Β

2 . Καθημερινά για ένα έτος (365 12 μήνες 2474,06 29.688,72
ημέρες), 8ωρη φύλαξη μια βάρδια 
Συμπεριλαμβάνονται
Κυριακές & αργίες.

ΤΟΜΕΑΣ Γ
3 Καθημερινά για ένα έτος (365 12 μήνες 2474,06 29.688,72

ημέρες), 8ωρη φύλαξη μια βάρδια 
Συμπεριλαμβάνονται
Κυριακές & αργίες.

4 Δυο φύλακες αμαξοστάσιο και Καθημερινά για ένα έτος (365 12 μήνες 3682,00 4.4184
νεκροταφείο (με δίκυκλο) ημέρες), 8ωρη φύλαξη μια βάρδια 

Συμπεριλαμβάνονται 
Κυριακές & αργίες.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 155.341,44
Φ.Π.Α. (24%) 37.281,95

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 192.623,39

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γί-
νονται δεκτές.
5. Χρόνος εκτέλεσης των υπηρε-
σιών - Διάρκεια σύμβασης
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα πραγ-
ματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται στην σχετική μελέτη
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός
έτους από την ημερομηνία υπογρα-
φής της
6. 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 φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των  προ-
σωρινών  συμπράξεων, δεν απαιτεί-
ται  να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς
Γ.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προ-
σφοράς  από ένωση  οικονομικών
φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνον-
ται  έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα
8. Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση μόνο την
τιμή
9. Εγγύηση συμμετοχής :
Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
10. Παραλαβή προσφορών :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών : 07/ 01/2019 & ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία παραλα-
βής προσφορών: 04/02/2019 και
ώρα  14:00 ενώ η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει
στις 08/02/2019 και ώρα 10:00
11. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Έξι μήνες από την επομένη διενέρ-
γειας του διαγωνισμού
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική
13. Χρηματοδότηση - Πληρωμή
Η χρηματοδότηση θα είναι από ιδί-
ους πόρους
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται
τμηματικά στο τέλος κάθε μηνά με το
100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή του τμήματος
των παρεχόμενων  υπηρεσιών.
14. Προσφυγές :
Σύμφωνα με το άρθρο 360 του
Ν.4412/2016
Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της
διακήρυξης
15. Δημοσιεύσεις:
Το κείμενο της διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
-N.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για μίσθωση σχολικού κυλι-

κείου 4ου Δημοτικού Σχολείου)

Αρ. πρωτ. 534
Πετρούπολη 28/12/2018

Η  Δημοτική Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Πετρούπολης προκηρύσ-
σει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές, για την μίσθωση του κυλι-
κείου του 4ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Πετρούπολης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια
στο γραφείο του Διευθυντή του
4ου Δημοτικού Σχολείου  την
Tρίτη  5 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 10:00 π.μ. 
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται:
1. στα Γραφεία  της Σχολικής 
Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κρήτης 2 – 2ος όροφος  (τηλ.
210-5064082-5064083-5064084)
από όπου μπορούν να παραλά-
βουν αντίγραφο της διακήρυξης
του διαγωνισμού και να πληροφο-
ρηθούν κάθε τι σχετικό, όλες τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.
2. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πε-
τρούπολης, Χρυσοστόμου Σμύρ-
νης 7 (τηλ. 210-5015408), όπου
μπορούν να δουν το χώρο του κυ-
λικείου.

Πετρούπολη  28/12/2018

Ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής

Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Εμμανουήλ Ραγκούσης

210 2710769• 210 2836555

210 2710769• 210 2836555
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ειρά δράσεων Βιωματικών
Εργαστηρίων Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης για παιδιά
Δημοτικών Σχολείων των

Δήμων – Μελών του πραγματοποιεί
ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστα-
σία και Ανάπλαση του Πεντελικού
(Σ.Π.Α.Π.), με γενικό τίτλο «Δίνω μια
δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια».
Στόχος των βιωματικών αυτών εργα-
στηρίων είναι η εξοικείωση των μα-
θητών με τη μείωση, την επαναχρη-
σιμοποίηση και της ανακύκλωση υλι-
κών, καθώς και την ευαισθητοποί-
ησή τους σε θέματα βιώσιμης διαχεί-
ρισης και αξιοποίησης των απορριμ-
μάτων.
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μα-
θητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του Δη-
μοτικού.
Με την έναρξη του εργαστηρίου γίνε-
ται μια εισαγωγική - διαδραστική πα-
ρουσίαση με την οποία τα παιδιά μα-
θαίνουν για τις έννοιες της μείωσης,
της επαναχρησιμοποίησης και της
ανακύκλωσης.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το 18ο
Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου και
σύντομα θα πραγματοποιηθεί και σε
άλλα Δημοτικά Σχολεία των 12 Δή-
μων - Μελών του Συνδέσμου. Κατά
τη διάρκεια της δράσης τα παιδιά,
αφού παρακολούθησαν την παρου-
σίαση, λειτούργησαν συμμετοχικά
αξιοποιώντας ένα παλιό μπλουζάκι,
παλιές εφημερίδες και μια χάρτινη
συσκευασία από γάλα ή χυμό, με τα
οποία και δημιούργησαν μια πάνινη
τσάντα, ένα μικρό κάδο απορριμμά-
των και ένα πορτοφόλι.

Σ
Δήμος Γαλατσίου παρουσίασε
το έργο CAT4HEAVY στο
οποίο είναι leader και στο
οποίο συμμετέχουν πέντε

partners από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Γερ-
μανία, Ιταλία και Ελλάδα).
Το έργο CAT4HEAVY του προγράμματος
«LIFE17» στοχεύει στην απομείωση των
ρύπων των δημοσίων βαρέων οχημάτων
(όπως τα απορριμματοφόρα), τα μι-
κροαιωρούμενα σωματίδια και το οξεί-
διο του αζώτου σε πραγματικές συνθή-
κες και συμβάλλει στη στήριξη της πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
μείωση των εκπομπών GHG.
Το Δήμο Γαλατσίου εκπροσώπησαν ο εν-
τεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα και συντονι-
στής του έργου, Γιάννης Σκληράκης και
η υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσίων και
διεθνών σχέσεων, δημοτική υπάλληλος,
Τζίνα Πανδρούλα. 

Στο kick-off meeting εκτός από την πα-
ρουσίαση των έργων που εντάσσονται
στο LIFE 17 από τους συντονιστές –
leader συζητήθηκαν και γενικότερα θέ-
ματα που αφορούν στα εξής:

• στην πολιτική και τους κανονισμούς

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του

προγράμματος LIFE,

• στην αλληλεπίδραση των συντονι-

στών εταίρων με την EASME, καθώς

και στην παρακολούθηση και υπο-

στήριξη των Έργων LIFE από την

ομάδα ΝΕΕΜΟ,

• στις υποχρεώσεις των Έργων LIFE

σε οικονομικά και τεχνικά ζητήματα

καθώς και ζητήματα που αφορούν

στη διάδοση του έργου.

Επίσης, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία
ευκαιρία γνωριμίας με άλλα έργα του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος, που είτε ξε-
κινούν τώρα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη
και αφορούν θέματα που σχετίζονται με
την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον λει-
τούργησε ως πλατφόρμα δικτύωσης με-
ταξύ των συμμετεχόντων έργων που
ασχολούνται με κοινά πεδία δράσης και
έγινε η αφορμή για συζητήσεις και πε-
ραιτέρω διευκρινίσεις για όλα τα έργα.

Νέα σειρά δράσεων
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης 
και  Εκπαίδευσης 
Μαθητών Δημοτικών
Σχολείων από τον
Σ.Π.Α.Π.

«ΔΙΝΩ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» Ο ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ

ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE17 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετείχε
στο kick-off meeting, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,
για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«LIFE 17» και  αφορά στην πε-
ριβαλλοντική καινοτομία και
στην κυκλική οικονομία. 

O



τυμένο σε Χριστουγεννιάτικα
χρώματα, το Magic Diabetes
Bus στάθμευσε στην κεντρική
πλατεία του Ηρακλείου αφενός

για να υποδεχθεί τους πολίτες που το επι-
σκέφθηκαν με σκοπό να κάνουν μέτρηση
σακχάρου, αφετέρου για να ευαισθητο-
ποιήσει και τους διερχόμενους που δεν εί-
χαν σκεφτεί έως τότε να πραγματοποι-
ήσουν τον σχετικό έλεγχο.
Το ειδικό επιστημονικό ιατρικό προσωπι-
κό που πραγματοποιούσε τις δωρεάν με-
τρήσεις ήταν έτοιμο να τους δώσει συμ-
βουλές  με τις οποίες μπορούν απλά και εύ-
κολα να προσαρμόσουν την διατροφή
τους και να κάνουν πιο υγιεινή την καθη-
μερινότητά τους για να αποφύγουν τον κίν-
δυνο του διαβήτη.
Το Μαγικό λεωφορείο επισκέφθηκαν και
πολλά παιδιά τα οποία, μέσα από παιχνί-
δια και δραστηριότητες, έμαθαν πως μπο-
ρούν να φροντίζουν την υγεία τους, να τρώ-
νε σωστά ώστε να βάλουν από τη μικρή
ηλικία τις βάσεις για ένα γερό οργανισμό.
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ΤΟ MAGIC DIABETES BUS
ΕΚΑΝΕ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΟ

«ΕΔΩΣΕΣ ΑΙΜΑ, ΕΣΩΣΕΣ 3 ζΩΕΣ»

Περίπου 400 Ηρακλειώτες πέρασαν από την στάση του Magic Diabetes Bus που ήρθε στην πόλη για να
πραγματοποιήσει δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, να δώσει διατροφικές συμβουλές και να μάθει σε μικρούς
και μεγάλους πώς μπορούν να φροντίζουν την υγεία τους και να προλάβουν την εμφάνιση του διαβήτη, σε
μια δράση που διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και η ΑΜΚΕ «Με Οδηγό τον Διαβήτη». 

ην Παρασκευή 11 Ιανουαρίου
2019 ξεκινάει στο Δήμο Βύ-
ρωνα το Σχολείο Φροντιστών.
Το πρόγραμμα πραγματοποι-

είται στο πλαίσιο των δράσεων για τις
Φιλικές Κοινότητες προς τους δημότες
με διαταραχές μνήμης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
11/1/2019 : Διαταραχές μνήμης, συμ-
πτώματα – αντιμετώπιση.
Παρουσίαση: A. Πολίτης Καθηγητής
ΕΚΠΑ της Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχια-
τρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νο-
σοκομείου, Β. Βαγγελή Επισκέπτρια
Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Δ. Βύρωνα.
25/1/2019 : Οικονομικά και νομικά δι-
καιώματα των ατόμων με διαταραχές
μνήμης.
Παρουσίαση: Χ. Φωτοπούλου Κοινω-
νική λειτουργός του ΚΕΚ.
1/2/2019: ζώντας και φροντίζοντας
ένα άτομο που πάσχει από άνοια.
Παρουσίαση: Σ. Μελαχροινίδου  Φρον-
τιστής, Σ. Μανώλη Κοινωνική λει-
τουργός του Κοινωνικού Φαρμακείου.
8/2/2019 : Εκπαίδευση των φροντι-
στών ατόμων με διαταραχές μνήμης για
την προστασία της σωματικής τους
υγείας.
Παρουσίαση: Σ. Σταθόπουλος Φυσι-
κοθεραπευτής στο Γ.Ν.Α “ Ο Ευαγγελι-
σμός “ - Συντονιστής του Επιστημονι-
κού Τμήματος “ Φυσικοθεραπεία στην
Ψυχική Υγεία “ του Π.Σ.Φ , Ε. Σηφακά-
κη Φυσικοθεραπεύτρια στο Κ.Α.Π.Η
Δήμου Βύρωνα – Γραμματέας του Επι-
στημονικού Τμήματος Γηριατρικής
Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ 

Σχολείο 
Φροντιστών σε
Άτομα με Διαταραχές
Μνήμης στο 
Δήμο Βύρωνα

Τ

υνολικά 246 άτομα προσήλθαν στις δράσεις εθελοντι-
κής αιμοδοσίας του Δήμου Γαλατσίου για το 2018, με
το σύνθημα: «Σε 10 λεπτά σώζεις 3 ζωές», τις οποίες διορ-
γάνωσε από κοινού με το Σωματείο Εργαζομένων του

Δήμου και φορείς της πόλης, σε συνεργασία με το λαϊκό Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών. Από τα 246 άτομα συγκεντρώθηκαν 213
μονάδες αίματος, ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έγιναν
53 νέες εγγραφές αιμοδοτών.  
«Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπεις νέους ανθρώπους, 18-
19 ετών να προσέρχονται για πρώτη φορά να αιμοδοτήσουν, μαζί
με τους γονείς τους που είναι χρόνια αιμοδότες. Η Εθελοντική Αι-
μοδοσία είναι στάση ζωής που ο Δήμος Γαλατσίου στηρίζει με με-
γάλη περηφάνια», δήλωσε ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρ-
κόπουλος. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατόπιν αιτήματος πολλών εθελοντών
αιμοδοτών, οι αιμοδοσίες του δήμου Γαλατσίου για το 2019 έχουν
προγραμματιστεί να γίνονται πλέον ανά 3 μήνες.

Οι επόμενες προγραμματισμένες αιμοδοσίες για το 2019 είναι:
01/03/2019 10:00-14:00 06/09/2019 10:00-14:00
17/05/2019 10:00-14:00 20/11/2019 15:00-19:00
05/06/2019 15:00-19:00 06/12/2019 10:00-14:00

Σημαντική προσέλευση αιμοδοτών του δήμου Γαλατσίου για το 2018

Σ



23Αθλητισμός
Χ-ΤΥΠΟΣ • 5 Ιανουαρίου 2019
www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

o τμήμα μπάσκετ του Πα-
νερυθραϊκού, εξέδωσε ανα-
κοίνωση με την οποία ευ-
χαριστεί τους διαιτητές που

σφύριξαν στο ντέρμπι των Βορείων
Προαστίων με τον Δούκα.
Στην ανακοίνωσή του ο Πανερυθραϊ-
κός αναφέρει: “Ο Πανερυθραϊκός μας
δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει νικη-
φόρα το 2018, αφού στο συγκλονι-
στικό ντέρμπι απέναντι στον ΑΣΕ Δού-
κα γνώρισε την ήττα, με τους παίκτες
μας ωστόσο να κάνουν τρομερή προ-
σπάθεια, να βγάζουν… ψυχή και να χά-
νουν το παιχνίδι στις λεπτομέρειες.
Ειδική μνεία, ωστόσο, αξίζει και το δι-
αιτητικό δίδυμο της αναμέτρησης, κα-
θώς οι κ.κ. Κωνσταντινόπουλος και Αρ-
γυρούδης, σε ένα ματς εξαιρετικά υψη-
λής δυσκολίας, με πολλές δυνατές «μο-
νομαχίες» και αμέτρητες δύσκολες
φάσεις, κατάφεραν να φέρουν εις πέ-
ρας το έργο τους, πιάνοντας άριστη
απόδοση και να κάνουν μία ΤΙΜΙΑ δι-
αιτησία.
Είθισται οι διαιτητές να τα… ακούνε
συχνά από παίκτες, ομάδες και προ-
πονητές, ωστόσο από την πλευρά μας
– και παρά την ήττα μας – οφείλουμε
να συγχαρούμε τους δύο διαιτητές
του χθεσινού μας αγώνα με τον ΑΣΕ
Δούκα για την απόδοσή τους και να το-
νίσουμε ότι τέτοιες διαιτησίες προ-
άγουν το αγαπημένο μας άθλημα.” 

Συγχαρητήρια 
στους διαιτητές
παρά την ήττα 

ην πρώτη μέρα αγωνίστηκε με
το Γ.Σ. Γλυκών Νερών και επι-
κράτησε σχετικά εύκολα με 3-
0 σετ. Έτσι προκρίθηκε στον

τελικό της διοργάνωσης όπου αντιμετώ-
πισε την «οικοδέσποινα» ομάδα του ΠΑΚ
Χαλανδρίου, η οποία επικράτησε στον
άλλο ημιτελικό με 3-2 της Α.Ε. Αμπελοκή-
πων. Ο τελικός είχε εξίσου ενδιαφέρου-
σα εξέλιξη, με την ομάδα του Α.Σ. Παπά-
γου να ηττάται με 2-3 (25-20, 15-25, 19-
25, 25-23, 10-15) σετ.
Εκτός από το αγωνιστικό σκέλος, η ομά-
δα του Α.Σ. Παπάγου είχε να διαχειριστεί
και τον, σοβαρό όπως αποδείχτηκε,
τραυματισμό της αρχηγού της, Σοφίας
Κατσίκα, σε μια ανύποπτη φάση στην
προθέρμανση του αγώνα. Όπως και να
‘χει, οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν
τους αγώνες, είτε στο κατάμεστο κλει-
στό του Κάτω Χαλανδρίου, είτε μέσω
διαδικτύου, είδαν υψηλού επιπέδου
αγωνιστική δράση που δεν είχε σε τίποτα
να ζηλέψει από το επίπεδο των αγώνων
που διεξάγονται στις εθνικές κατηγορίες.
Ακόμα το ΠΑΚ Χαλανδρίου πραγματο-
ποίησε μια άρτια διοργάνωση, με πλήρη
διαδικτυακή κάλυψη των αγώνων, σε
συνεργασία με το sportsonair.gr, συμ-
βάλλοντας έτσι στην περαιτέρω προ-
ώθηση του αθλήματος.
Να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του τε-
λικού τιμήθηκαν τα παιδιά της Ευγενίας
Παπαγεωργίου (πρόεδρος του Α.Ο. Παλ-
λήνης, μέλος Δ.Σ. ΕΣΠΑΑΑ και μέλος Δ.Σ.
ΕΟΠΕ) εις μνήμη της οποίας ο θεσμός έχει
πάρει το όνομά της από πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά τον Α.Σ. Παπάγου έδειξε ότι
βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό επί-
πεδο, χάνοντας στις λεπτομέρειες τον τε-
λικό, και ότι αξίζει περαιτέρω στήριξης η
προσπάθεια που γίνεται στον σύλλογο,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του
τελευταίου.
Οι αθλήτριες, μετά την απαραίτητη, ξε-
κούραση θα επανέλθουν σε προπονητι-
κούς ρυθμούς, δίνοντας μάλιστα στις
27/12, στο κλειστό του Παπάγου (ώρα
έναρξης 19:45), διεθνές φιλικό με επίλε-
κτη ομάδα αθλητριών από αμερικάνικα
κολέγια.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του F4
του Κυπέλλου ΕΣΠΑΑΑ Γυναικών «Ευγε-
νία Παπαγεωργίου»

A’ ημιτελικός
Α.Σ. Παπάγου – Γ.Σ. Γλυκών Νερών 3-0
(25-14, 25-19, 25-16) σετ
Α.Σ. Παπάγου (Πούμπουρας): 7. Μανώλαινα, 3. Κα-

τσίκα (αρχηγός), 19. Παπαγιαννοπούλου, 18. Ζού-

ρου, 17. Μπουντούρογλου, 1. Οκουνγκμποούα, 14.

Γούλα (λ)(4. Καραμαούνα, 11. Μπαρουξή, 20. Εμμα-

νουήλ)/(5. Μεσαρετζίδη, 10. Μολυβιάτη, 12. Βλάγ-

κα, 13. Καρατζοπούλου (λ)

Γ.Σ. Γλυκών Νερών (Παπαϊωάννου):14. Ζαπατινιώ-

τη, 10. Παπαδοπούλου, 20. Μπάρκα, 11. Nτεστάκου,

5.Μαραγκού, 1. Φαράκου (αρχηγός) 12. Κουσαθανά

(λ) (9. Ζαμπέλα, 2. Κιούρκου, 13. Νταλαμπίρα (λ), 16.

Δήμου 3. Κεχρή)/(15. Κεσκινίδου)

Β’ ημιτελικός
ΠΑΚ Χαλανδριου – Α.Ε. Αμπελοκήπων: 3-2
(18-25, 25-14, 25-23, 22-25, 15-9) σετ
ΠΑΚ Χαλανδρίου (Μαρτσουκάκη): 4. Μαυράκου, 10.

Παπαθανάση (αρχηγός), 17. Βελισσάρη, 16. Μαγκα-

νάρη, 15. Δορμπαράκη, 6. Κωτούλα, 11. Πασιαλή

(λ),18. Διαμαντοπούλου, 9.Καλύβα, 5. Χάλαρη, 1. Γε-

ωργιάδη (λ).

Α.Ε. Αμπελόκηπων (Λιγνός): 11. Κατραμάδου, 14. Βα-

σιλειάδη, 6. Τσιγαρίδα, 1. Καλιαφεντάκη, 8. Κα-

τρή, 18. Παπαδάκη, 15. Υφαντή – Καττή (λ), 4. Κε-

τρόι (λ), 5. Αργυριάδου, 7. Χατζηνικολάου, 9. Αν-

τωνίου, 10. Παναγόπούλου, 3. Μίλε, 20. Σωτηρο-

πούλου.

Μεγάλος Τελικός
Α.Σ. Παπάγου – ΠΑΚ Χαλανδρίου 2-3
(25-20, 15-25, 19-25, 25-23, 10-15) σετ
Α.Σ. Παπάγου (Πούμπουρας): 4. Καραμαούνα, 2.

Οκουνγκμποούα, 7. Μανώλαινα, 18. Ζούρου, 19.

Παπαγιαννοπούλου, 17. Μπουντούρογλου, 14.

Γούλα (λ)(5. Μεσαρετζίδη, 13. Καρατζοπούλου

(λ), 11. Μπαρουξή, 12. Βλάγκα)/(3. Κατσίκα (αρ-

χηγός), 10. Μολυβιάτη, 20. Εμμανουήλ).

ΠΑΚ Χαλανδρίου (Μαρτσουκάκη): 16.

Mαγκανάρη, 15. Δορμπαράκη, 5. Χάλαρη, 4. Μαυ-

ράκου, 10. Παπαθανάση (αρχηγός), 17. Βελισσά-

ρη, 11. Πασσιαλή (λ)(18. Διαμαντοπούλου, 1. Γε-

ωργιάδη (λ), 6. Κωτούλα)/(2. Μαλβασόρη, 8. Γρη-

γοράτου, 9. Καλύβα, 13. Μιχαηλίδη).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟ 

T

T

#Το κουπόνι για πλύσιμο αυτοκινήτου με 4 ευρώ, εξαργυρώνετε στο Pappas Oil  -Τατοίου 21-23 Μεταμόρφωση 21028200100.

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 

ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΧΑλΑΝΔΡΙ ΤΟ ΦΑΪΝΑλ ΦΟΡ ΤΟΥ ΚΥΠΕλλΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΑΑΑ «ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Στο F4 του Κυπέλλου Γυναι-
κών ΕΣΠΑΑΑ «Ευγενία Πα-
παγεωργίου», που διεξήχθη
στο κλειστό Κάτω Χαλανδρί-
ου «Μάρκος Παπαδάκης»,
συμμετείχε η γυναικεία ομά-
δα βόλεϊ του Α.Σ. Παπάγου.



υγκεκριμένα, ανακοινώ-
θηκε ότι Διαιτητής των
αγώνων Συγχρονισμένης
κολύμβησης στο Παγκό-

σμιο πρωτάθλημα που θα γίνει τον
Ιούλιο του 2019 (12-28) στην πόλη
Gwangju (Γκουαντζού) της Νότιας

Κορέας θα είναι η Μαρία Θηβαίου, μέ-
λος της Τεχνικής Επιτροπής του
αθλήματος στην Παγκόσμια Ομο-

σπονδία (FINA), Αντιπρόεδρος της Τε-
χνικής Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή
(LEN), ομοσπονδιακή προπονήτρια
της Ελλάδας, Διεθνής Κριτής και τε-
χνική σύμβουλος του ΑΝΟΜ. Πρό-
κειται φυσικά για μια τεράστια ανα-
γνώριση στο πρόσωπό της και στην
ελληνική Συγχρονισμένη κολύμβη-
ση, καθώς για πρώτη φορά στην
ιστορία του αθλήματος ορίστηκε Ελ-
ληνίδα διαιτητής σε Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα.
Αναγνωρίζεται σε βάθος η προσπά-
θεια της Μαρίας Θηβαίου σε διεθνές
επίπεδο και επιβεβαιώνονται πανη-
γυρικά οι πρωτοβουλίες της για την
οργάνωση αγώνων παγκοσμίου βε-
ληνεκούς στον ελλαδικό χώρο, σε
συνδυασμό με τα σταθερά ανοδικά
αγωνιστικά αποτελέσματα που φέρ-
νει το άθλημα. Έτσι η Ελλάδα χαίρει,
πλέον, το σεβασμό που της αναλογεί.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται
να ενισχύσει περισσότερο την πιθα-
νότητα για παρουσία και Έλληνα
Διεθνή Κριτή στο συγκεκριμένο Παγ-
κόσμιο πρωτάθλημα, κάτι που θα
ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο
την ελληνική παρουσία.
Αίσθηση, εξάλλου, προκάλεσε η πρό-
ταση που έγινε από καταξιωμένες
αθλήτριες με μετάλλια σε κορυφαί-
ες διεθνείς διοργανώσεις να ενταχ-
θούν στην ομάδα και να βοηθήσου-
νε στην πορεία προς τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες.
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣΤΟ ΠλΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 11ης 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE

Μια σπουδαία διάκριση σε
παγκόσμιο επίπεδο προέκυ-
ψε για την ελληνική Καλλι-
τεχνική (Συγχρονισμένη)
κολύμβηση στη συνεδρίαση
των υπευθύνων του αθλή-
ματος στο μπιρό της FINA,
που έγινε στην πόλη Χανκ-
ζού της Κίνας, στο περιθώ-
ριο του Παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος Κολύμβησης
25άρας πισίνας.

ην ήττα με 3-0 σετ (25-17, 26-24, 25-18)
γνώρισε η Κηφισιά από τον Παναθη-
ναϊκό στο κλειστό της Κυψέλης στο
πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Vol-

ley League. Η Κηφισιά, με την ολοκλήρωση του
πρώτου γύρου, βρίσκεται στην 9η θέση, με 5
βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση
για την ομάδα των Βορείων Προαστίων το
Σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου 2019 στην
Κομοτηνή, με την τοπική Αθλητική Ένωση.

Η εξέλιξη του αγώνα
Η περιγραφή του αγώνα, όπως αυτή αναρτή-
θηκε στην ιστοσελίδα του ΑΟΠ Κηφισιάς έχει
ως εξής: Στο 1ο σετ η Κηφισιά με τον Χαντ και
τον Λάανε αλλά και δύο λάθη των «πρασίνων»
προηγήθηκε 13-11. Από εκεί και πέρα ο Πα-
ναθηναϊκός βρήκε ρυθμό με το σερβίς του Χα-
ράλαμπου Ανδρεόπουλου. Η υποδοχή της Κη-
φισιάς αποδιοργανώθηκε και ο Γιορντάνοφ με
τον Ράπτη «έχτισαν» σερί 5-0 για το 16-13, ενώ
στο 20-17 με σερβίς του Ράπτη άνοιξε και πάλι
«τρύπα» στην υποδοχή των φιλοξενουμένων
και έτσι Πανταλέων και Γιορντάνοφ σκόραραν
για το 25-17 και το 1-0 σετ.
Στο 2ο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε μετά το 7-
7 και με τον Γιορντάνοφ να φορτώνει περισ-
σότερο ξέφυγε 13-10. Η διαφορά συντηρήθη-
κε και αυξήθηκε σε 20-15 με τον Ράπτη. Οι
«πράσινοι» συντήρησαν τη διαφορά και με
μπλοκ του Γιάκομπσεν έφτασαν στο 24-20. Με
δύο επιθέσεις του Ρουμελιωτάκη και δύο λάθη
των γηπεδούχων η Κηφισιά ισοφάρισε, αλλά
Ράπτης και Γιορντάνοφ έκαναν το 26-24.
Με δύο άσσους του Ράπτη και δύο πόντους του
Πανταλέοντα ο Παναθηναϊκός ξέφυγε 4-0 στο
3ο σετ. Η Κηφισιά δεν μπόρεσε να επιστρέψει
στη διεκδίκηση του σετ και με επίθεση του Γιά-
κομπσεν τελείωσε ο αγώνας.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Γεροθόδωρος.
1o σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-17
2ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 26-24
3ο σετ: 8-3, 16-08, 21-16, 25-18
Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν: 4 άσ-
σοι, 41 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλων
και του ΑΟΠ Κηφισιάς προήλθαν: 1 άσσος, 36
επιθέσεις, 5 μπλοκ, 18 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-17, 26-24, 25-18) σε 77΄.

“Εύκολη” ήττα 
της Κηφισιάς από
τον Παναθηναϊκό  
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