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σε εφιάλτη για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχει εξε-
λιχθεί η είσπραξη των ενοικίων, λόγω της στρατηγικής
των λεγόμενων μπαταχτσήδων, οι οποίοι αποφεύγουν
συστηματικά να πληρώσουν.

Τρόμος επικρατεί μεταξύ των βουλευτών του σύριζα
οι οποίοι εκλέχτηκαν το 2015 στη Β’ αθηνών, καθώς η
μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, αναμένε-
ται να εξελιχθεί σε «σφαγείο».

δΗΜΑρΧοι Χώρισ
ΠλειοψΗφιΑ 

στΑ νεΑ δΗΜοτικΑ
συΜΒουλιΑ   

ΑλλΑγΗ διοικΗσΗσ
στουσ Μισουσ δΗΜουσ 

«σφΑγειο» γιΑ τον
συριζΑ Η Β’ ΑθΗνών

3ο φεστιβάλ Παραμυθιού στο Χαλάνδρι 

σε τροχιά υλοποίησης 
το σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας
του δήμου Αμαρουσίου 

“Αναζητώντας τις ρίζες μας”

Νέο πολιτικό τοπίο διαμορφώνει η κίνηση υψηλού ρίσκου της 
φ. γεννηματά να θέσει εκτός κιΝαλ τον ευ. Βενιζέλο, εξέλιξη που
φέρνει αγκαλιά με την αυτοδυναμία τον κυριάκο μητσοτάκη.

Πώς θα νικήσετε
τους φεσατζήδες

ενοiΚια

η απεύθειασ 
σύζηΤηση και 
ό χρόΝόσ αΝΤιΔρασησ 
Τόύ ιΔιόκΤηΤη 

Τι ειΝαι η «Δικαιη Δικη» και
πόΤε καΤαφεύγεΤε σ’ αύΤη

Τι Να καΝεΤε
για Να μηΝ
πληρώσεΤε
φόρό 
σΤηΝ εφόρια

Η φυγΗ Βενιζελου 
φερνει ΑυτοδυνΑΜιΑ
στον ΜΗτσοτΑκΗ

σελ. 11

ραγδαιεσ εξελιξεισ

Νοικοκυραίοι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

σελ.6- 7

>> oλεσ οι λyσεισ για να αντιμετωΠiσετε τουσ μΠαταχτσhδεσ

Πως κατανεμήθηκαν οι έδρες με την Απλή
Αναλογική και γιατί οι τοπικοί άρχοντες εί-
ναι... “όμηροι” της μειοψηφίας .

Με εκπλήξεις, αμφίρροπες αναμετρήσεις και
επικράτηση των φαβορί σε κάποιες περι-
πτώσεις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος
των δημοτικών εκλογών στην περιοχή μας.

Από τη μειοψηφία του εκλογικού 
σώματος η εκλογή πολλών δημάρχων 

και του Περιφερειάρχη 

σελ. 5

«Πυρετoσ» στην Κουμουνδοyρου

σελ. 3

σελ. 12-15

σελ. 16-17

σελ. 25
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αιμοδοσία είναι αφιε-
ρωμένη στη μνήμη της
ελεάννας Ναβροζίδη,

ενός χαρισματικού πλάσματος
που τα τελευταία χρόνια ο
σύνδεσμος είχε τη χαρά να
έχει δίπλα του.
«η ελεάννα ήταν ένα κορίτσι
που πραγματικά μας έδινε δύ-
ναμη και κουράγιο αντί να του
δίνουμε, μιας και αντιμετώπιζε
σοβαρό θέμα υγείας…
10 χρόνια δύσκολα και 38 μήνες
αναμονής για ένα μόσχευμα
καρδιάς για να μπορέσει να ζή-
σει αυτό που δικαιούται…
Τη μεγάλη παρασκευή το μό-

σχευμα βρέθηκε μετά από το με-
γάλο Ναι οικογένειας, δυστυ-
χώς, νέου δότη.  στο ώνάσειο
έκαναν τα πάντα, αλλά παρά τις
ιδανικές συνθήκες τα πράγμα-
τα δεν πήγαν όπως όλοι ελπί-
ζαμε… Διότι δυστυχώς, τα πράγ-
ματα δεν πάνε πάντοτε όπως
περιμένουμε…
Το κορίτσι μας, η ελεάννα μας,
βρίσκεται πια στην «γειτονιά
των αγγέλων» κι εμείς, την ευ-
χαριστούμε από «καρδιάς» για
τα μαθήματα δύναμης και αξιο-
πρέπειας που μας έδωσε…»,
αναφέρει η ανακοίνωση του
συλλόγου. 

ι εγγραφές-επανεγγραφές Βρε-
φών και Νηπίων για την σχο-
λική περίοδο 2019-2020 πα-

ρατείνονται και θα λήξουν την Τρίτη 11
ιουνίου (αντί την Τετάρτη 5 ιουνίου
που έληγαν).
η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται
όλες τις εργάσιμες ημέρες, 8:00πμ –
14:00μμ, στα γραφεία Διοίκησης των
σταθμών (λεωφ. μεσογείων 405, 2ος
όροφος).  
τα έγγραφα: αίτηση εγγραφής –
επανεγγραφής, Όροι φιλοξενίας & λει-
τουργίας 2019-2020, ύπεύθυνη Δή-
λωση και πιστοποιητικό ύγείας Βρέ-
φους – Νηπίου βρίσκονται αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα του Δήμου αγίας
παρασκευής .
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τους
παισΔαπ είναι 210 6391703.

Δήμος ιλίου συνεχίζει τη λει-
τουργία του κοινωνικού φρον-
τιστηρίου και πρόκειται να υλο-

ποιήσει θερινά τμήματα προετοιμασίας
μαθητών γ΄ λυκείου.  
όι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον-
ται έως και 18.06.2019 και για την εγ-
γραφή, απαιτείται η συμπλήρωση σχε-
τικής αίτησης από τον κηδεμόνα των
ενδιαφερόμενων μαθητών. 
η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική. 
για  πληροφορίες και αιτήσεις εγγρα-
φής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κοινωνική ύπη-
ρεσία του Δήμου ιλίου, Νέστορος 101,
2ος όροφος, Δευτέρα έως και παρα-
σκευή 08:00 – 14:00, στα τηλέφωνα
2132030018 & 2132030014.   

ΞεκιΝόύΝ όι εγγραφεσ 

στη μνήμη της ελεάννας
Ναβροζίδη η εθελοντική
αιμοδοσία του συνδέσμου
κώσΤακησ μεσόγιΤησ
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παρατείνονται έως 11
ιουνίου οι εγγραφές –
επανεγγραφές στους
παιδικούς σταθμούς 
της αγ. παρασκευής

θερινά τμήματα 
προετοιμασίας 
μαθητών  γ΄ λυκείου
στο κοινωνικό 
φροντιστήριο 
του Δήμου ιλίου 

ό σύνδεσμος κώσΤακησ μεσόγιΤησ πραγματοποιεί
την 73η εθελοντική αιμοδοσία του στο 1ο Δημοτικό σχο-
λείο μεταμόρφωσης την κυριακή 9 ιουνίου (9:00-13:30)
και τη Δευτέρα 10 ιουνίου (9:00-20:00).

ΒρΑΒειΑ ΠεριΒΑλλοντικΗσ 
ευΑισθΗσιΑσ

Διαδημοτικός σύνδεσμος για την Βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων
διοργανώνει για ενδέκατη συνεχή χρονιά την απονομή των ετή-
σιων Βραβείων «περιβαλλοντικής ευαισθησίας» στα σχολεία των

Δήμων-μελών του, σε μια προσπάθεια ανάδειξης και αναγνώ-
ρισης του έργου των καθηγητών και των μαθητών για
την περιβαλλοντική συνείδηση. η τελετή απονομής των
επαίνων και των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη δευ-
τέρα  10 ιουνίου 2019 και ώρα 19:00, στην αίθουσα
μελίνα μερκούρη του Δημαρχείου παπάγου χολαργού
(περικλέους 55, χολαργός).  Νωρίτερα, στις 18.00 θα
διεξαχθεί εργαστήριο Βιωματικής εκπαίδευσης για τους
μαθητές των Δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια».

ΑΠο τον συνδεσΜο γιΑ τΗν ΒιώσιΜΗ ΑνΑΠτυΞΗ

O
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α δεδομένα σ’ αυτές τις εκλογές
είναι τελείως διαφορετικά, μετά
τη βαριά ήττα στις ευρωεκλογές,
αλλά και το σπάσιμο της Β’ αθη-

νών σε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες.
ό σύριζα έχασε τη δυναμική που είχε έως
πρόσφατα και η εκλογική ήττα της 7ης
ιουλίου είναι δεδομένη, κάτι που σημαί-
νει ότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα χά-
σουν την κοινοβουλευτική τους έδρα.
όι εκτιμήσεις μάλιστα λένε ότι ο σύριζα
στη νέα Βουλή θα έχει περίπου 70 βου-
λευτές, αφού είναι σχεδόν προεξοφλη-
μένο, ότι η Ν.Δ. θα είναι η επόμενη κυ-
βέρνηση
με αυτό ως δεδομένο, όσοι εκλέχτηκαν
στη Β’ αθήνας και αυτοί που θα είναι υπο-
ψήφιοι κάνουν υπολογισμούς για να
δουν σε ποιον τομέα έχουν τις περισσό-
τερες ελπίδες να κερδίσουν τη μάχη του
σταυρού.
ας θυμηθούμε τι συνέβη στις διπλές
εκλογές του 2015για να γίνει αντιληπτό
πόσο δύσκολη είναι η μάχη που θα κλη-
θούν να δώσουν όταν γίνουν οι εκλογές
οι κυβερνητικοί βουλευτές.
ειδικότερα, τον ιανουάριο του 2015, ο σύ-
ριζα κέρδισε στη Β’ αθηνών το 37,09%
και στις εκλογές που έγιναν το σεπτέμ-
βριο του ίδιου χρόνου το 35,21%.

εξέλεξε συνολικά 17 βουλευτές, ενώ η Ν.Δ.
ως δεύτερο κόμμα μόλις 11 και με βάση
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών η
τάση θα αναστραφεί υπέρ της «γαλά-
ζιας» παράταξης.

συνεννοήσεις
Το γεγονός αυτό αγχώνει νυν και υπο-
ψήφιους βουλευτές που πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις
τους εάν θέλουν να βγουν νι-
κητές και να κερδίσουν
μια θέση στα έδρανα της

Βουλής. όι πρώτες συνεννοήσεις για το
που θα κατέβουν οι πρωτοκλασάτοι και
οι απλοί βουλευτές έχουν γίνει, τίποτα
όμως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομέ-
νο λόγω του ότι οι αποφάσεις θα λη-
φθούν σε κεντρικό επίπεδο.
εάν πάντως κρίνει κανείς με βάση τις πε-
ριοχές που επιλέγουν να κάνουν τις
ομιλίες τους βουλευτές και στελέχη του
σύριζα εύκολα μπορεί να βρει κανείς και
τον Τομέα που θα πολιτευτούν.
ό ανταγωνισμός θα είναι σκληρός κα-
θώς ο σύριζα είναι πλέον 2ο κόμμα, κάτι
που σημαίνει λιγότερες θέσεις, αλλά
με περισσότερους ενδιαφερόμενους.

νότιος τομέας
ό Νότιος Τομέας,  αποτελείται από
τους δήμους αγ. Δημητρίου, αλίμου,
Βύρωνα, γλυφάδας, Δάφνης-ύμηττού,
ελληνικού-αργυρούπολης, ζωγράφου,
ηλιούπολης, καισαριανής, καλλιθέας,
μοσχάτου-Ταύρου, Ν. σμύρνης, π. φα-
λήρου.
θα ψηφίσουν περίπου 600.000 άν-
θρωποι και θα εκλεγούν 18 βουλευτές
για όλα τα κόμματα.
μέσω αυτού του Τομέα, μια θέση στο
κοινοβούλιο θα διεκδικήσουν ο νίκος

Παππάς, ο γιάννης Μπαλάφας, ο νί-
κος Ξυδάκης και η θεανώ φωτίου.

δυτικός τομέας
ό Δυτικός Τομέας, αποτελείται από τους
δήμους αγ. Βαρβάρας, αγ. αναργύρων-κα-
ματερού, αιγάλεω, ιλίου, περιστερίου,
πετρούπολης, χαϊδαρίου.
θα ψηφίσουν συνολικά 350.000 άνθρω-
ποι και θα εκλεγούν από όλα τα κόμματα
11 βουλευτές.
Έδρα μέσω αυτού του Τομέα θα διεκδι-
κήσουν, ο Π. κουρουμπλής που ήταν και
υποψήφιος στην ευρωβουλή, ο δ. Βί-
τσας, ο Π. ρήγας και η Χ. καφαντάρη.
στον ανατολικό Τομέα του υπολοίπου
αττικής θα είναι υποψήφιος ο Χρήστος
σπίρτζης, ο οποίος έχει δώσει ιδιαίτερο
βάρος στην περιοχή προκειμένου να απο-
κτήσει μεγαλύτερα ερείσματα.

γερά χαρτιά
ζητούμενο είναι τι θα κάνουν κάποια
από τα γερά χαρτιά του σύριζα όπως για
παράδειγμα ο γιάννης δραγασάκης, ο
Αλέκος φλαμπουράρης και ο δημήτρης
τζανακόπουλος.
η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τις ορι-
στικές τους αποφάσεις θα τις πάρουν σε
συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, καθώς
αποτελούν από τους πλέον στενούς του
συνεργάτες.

κουβέλης
ο φώτης κουβέλης κατάφερε να επιστρέψει στην κεντρική
πολιτική σκηνή και να αποκτήσει ρόλο στην κυβέρνηση
είτε ως αναπληρωτής υπουργός Άμυνας είτε ως υπουργός
ναυτιλίας. το που θα είναι υποψήφιος δεν είναι ακόμη ξε-
κάθαρο, καθώς κάποιοι λένε ότι είναι πιθανό να βρεθεί σε

εκλόγιμη θέση στο επικρατείας και άλλοι ότι θα κατέβει
στο Βόρειο τομέα. Ένα από τα σενάρια που έχει ακου-

στεί θέλει τον κ. κουβέλη να κατεβαίνει ως υποψή-
φιος στη γενέτειρά του τα τρίκαλα, κάτι όμως

που ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει.

αΝαΤρόπεσ μεΤα Τό σπασιμό Τησ 
μεγαλύΤερησ εκλόγικησ περιφερειεσ

Τρόμόσ για 
Τόύσ κύΒερΝηΤικόύσ
ΒόύλεύΤεσ

Που θΑ 
ΑΞιοΠοιΗθουν 
τΑ γερΑ «ΧΑρτιΑ» 
του τσιΠρΑ

«Πυρετοσ» στΗν κουΜουνδουρου

«σφΑγειο»
γιΑ τον συριζΑ

Η Β’ ΑθΗνών

Βόρειος τομέας
Ας δούμε αναλυτικά τι θα συμβεί
στον βόρειο τομέα που αποτε-
λείται από τους δήμους Αγ. Πα-
ρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησ-
σίων, γαλατσίου, Ηρακλείου, κη-
φισιάς, λυκόβρυσης-Πεύκης, Με-
ταμόρφωσης, νέας ιωνίας, Πα-
πάγου-Χολαργού, Πεντέλης, φι-
λαδέλφειας-Χαλκηδόνας, φιλο-
θέης-ψυχικού και Χαλανδρίου.
το εκλογικό σώμα υπολογίζεται
περίπου στις 500.000 και θα
εκλεγούν συνολικά 15 βουλευ-
τές, κάτι που σημαίνει σκληρή
μάχη για όλους.
στο συγκεκριμένο τομέα αναμέ-
νεται να είναι υποψήφιοι:
• ο Πάνος σκουρλέτης, εκτός και
πάει στο επικρατείας λόγω του
ότι είναι ο γραμματέας του κόμ-
ματος
•ο ευκλείδης τσακαλώτος,
• η ελένη Αυλωνίτου
•ο διευθυντής της κ.ο. του συρι-
ζΑ κώστας ζαχαριάδης
•ο γιώργος δημαράς.

Τρόμος επικρατεί μεταξύ των
βουλευτών του σύριζα οι
οποίοι εκλέχτηκαν το 2015
στη Β’ αθηνών, καθώς η με-
γαλύτερη εκλογική περιφέ-
ρεια της χώρας, αναμένεται
να εξελιχθεί σε «σφαγείο».

τ
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O γυμναστικός σύλλογος γαλατσίου, «γύμΝασιόΝ»,
διοργανώνει τη 2η γύμΝασιαΔα σΤιΒόύ, με την υπο-
στήριξη του Δήμου γαλατσίου, την κυριακή 9 ιουνίου
2019, στο στάδιο γαλατσίου στο Άλσος Βεϊκου!
όι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 18:00 έως 21:00 και
εκτός από τους διοργανωτές, θα πάρουν μέρος οι σύλ-
λογοι μέλη του σ.ε.γ.α.σ.: α.γ.σ αΝαΤόλη Ν.ιώΝιασ,
ερμησ ιλιόύ,  Νικη ΒύρώΝα, ικαρόσ Ν.ιώΝιασ, γ.σ
ύΔρια, α.ε.κ και γ.σ Δόύκασ.

ΤηΝ κύριακη 9 ιόύΝιόύ

2η γυμνασιάδα στο 
δημοτικό γήπεδο γαλατσίου

«παιχνίδια της γειτονιάς» την 
κυριακή 9 ιουνίου στο Άλσος Βεϊκου

«μουσικές του κόσμου»
στο 31ο Διεθνές 
χορωδιακό φεστιβάλ
του Δήμου κηφισιάς

έσα από το παιχνίδι το παιδί
έχει την δυνατότητα να δράσει
ελεύθερα, να ζήσει σε ένα κό-
σμο φανταστικό που μπορεί

να εξουσιάσει, να εκφράσει τα συναι-
σθήματα του, να μάθει τον εαυτό του και
τους ανθρώπους γύρω του, να χειρίζεται
κανόνες, να κερδίζει και να χάνει, να υπε-
ρηφανεύεται για τα επιτεύγματά του, να
εξερευνήσει το περιβάλλον του.
η Διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής και
ύγείας διοργανώνει δράση  – εκδήλωση
για τα «παιχνίδια της γειτονιάς» στο Άλ-

σος Βεϊκου στις 9 ιουνίου 2019, από τις
10π.μ. έως τις 14μ.μ.,  με θέμα τα «παι-
χνίδια της γειτονιάς» και σας προσκαλεί,
μικρούς και μεγάλους, να παίξετε, να ζω-
γραφίσετε, να χορέψετε!
στόχος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά του
γαλατσίου παιχνίδια μιας άλλης εποχής
τότε που υπήρχαν χώροι και τα παιδιά
έπαιζαν μαζί ομαδικά παιχνίδια, δημι-
ουργούσαν φιλίες ,γνώριζαν  τον κόσμο,
διασκέδαζαν, έπαιζαν ξένοιαστα σε οικό-
πεδα και αλάνες που δυστυχώς στις πό-
λεις δεν υπάρχουν πια.

Το σάββατο 8 και την κυριακή 9 ιουνίου στο αίθριο του
Δημαρχείου κηφισιάς (Διονύσου & μυρσίνης), έρχεται το
31ο Διεθνές χορωδιακό  φεστιβάλ του Δήμου κηφισιάς
στο οποίο θα συμμετέχουν καταξιωμένες ελληνικές χο-
ρωδίες, η διακεκριμένη λιθουανική χορωδία Ave Vita κα-
θώς και δύο αναγνωρισμένες παιδικές χορωδίες. 
Το φετινό φεστιβάλ έχει συγκεκριμένο θέμα τις «μου-
σικές του κόσμου» και οι χορωδίες υπόσχονται ένα πλού-
σιο μουσικό ταξίδι σε κάθε γωνιά της γης.
η καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ ανήκει στον Δι-
ευθυντή της μικτής και της παιδικής χορωδίας του
Ν.π.Δ.Δ. πολιτισμού & αθλητισμού «Δ.Βικέλας» Δήμου
κηφισιάς κ. θανάση αρβανίτη.

Δείτε το πρόγραμμα στο www.xtypos.gr

μελώΔικό ΤαΞιΔι σε καθε γώΝια Τησ γησ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                                  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Νέα  Ιωνία:22/05/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 110 του Ν. 4611/17-05-2019
οφειλές προς τον Δήμο και τα νο-
μικά πρόσωπα που έχουν βεβαι-
ωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και
δύο (2) μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου,
μπορούν να ρυθμιστούν ύστερα
από αίτηση του οφειλέτη προς
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
ή να καταβληθούν εφάπαξ με
απαλλαγή από προσαυξήσεις και

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
καθώς και από τα πρόστιμα λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής, ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλω-
σης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθ-
μιση μέχρι 16/07/2019. 
Μέγιστος αριθμός δόσεων :100
Ελάχιστο ποσό δόσης 20 €

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213
2000458,   213 2000446

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΦΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Eυχαριστήριο
θα ήθελα να ευχαριστήσω
από καρδιάς φίλους και φίλες,
δημότες της μεταμόρφωσης,
όπου με τίμησαν με την ψήφο
τους. επίσης, προσωπικά να
ευχαριστήσω τον Δήμαρχο
μιλτιάδη καρπέτα για την
τιμή να συμμετέχω στο ψη-

φοδέλτιο της Νέας πορείας και την άριστη συ-
νεργασία μας. Ένα  μεγάλο ευχαριστώ στους
ακούραστους  και άμεσους συνεργάτες μου.

Μετά τιμής 
Παναγιώτης Ι. Χρυσανθίδης

Αρχιτέκτων

όλόι Ξερόύμε όΤι 
Τό παιχΝιΔι απόΤε-
λει μια  Βασικη 
ΔρασΤηριόΤηΤα σΤη
ζώη Τόύ παιΔιόύ.
παιζει καθόρισΤικό
ρόλό σΤη σώμαΤικη,
ΤηΝ ψύχόσύΝαισθη-
μαΤικη,  ΤηΝ κόιΝώ-
Νικη και Τη
γΝώσΤικη Τόύ 
αΝαπΤύΞη. 

μ



5Πολιτική
Χ-τυΠοσ • 8 ιουνίου 2019
www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

απόφαση της επικεφαλής του
κιΝαλ έχει στόχο τον επανα-
πατρισμό κεντροαριστερών
ψηφοφόρων που διαφώνη-

σαν με τη συγκυβέρνηση της Ν.Δ. με το πα-
σόκ και βρήκαν καταφύγιο στον σύριζα.
ό ευ. Βενιζέλος που ήταν αντιπρόεδρος
στην κυβέρνηση του α. σαμαρά βρέθηκε
στο στόχαστρό τους, καθώς δεν θέλησαν
ποτέ να αποδεχτούν τη δεξιά στροφή
που έκανε το πασόκ.
Τα ποσοστά της χ. Τρικούπη βρέθηκαν
στο ναδίρ και το πάλαι ποτέ πανίσχυρο
κόμμα του ανδρέα παπανδρέου κινδύ-
νευσε να έχει την τύχη της εΔηκ του ζί-
γδη και της Ένωσης κέντρου του μαύρου.
ώστόσο, ένα μικρό αλλά σημαντικό κομ-
μάτι παρέμεινε στο πασόκ, καθώς αντι-
λήφθηκε από νωρίς ότι η συγκυβέρνηση
με τη Ν.Δ. ήταν ο μόνος τρόπος για να σω-
θεί η χώρα από την χρεοκοπία.
ό κόσμος αυτός που έμεινε πιστός, ταυ-
τίστηκε με το εγχείρημα και τον κ. Βενιζέλο
ο οποίος δέχτηκε βαρύτατες κατηγορίες,
με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την ηγε-
σία του πασόκ.
η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι αυτός
ο κόσμος δεν έχει πλέον λόγο να στηρίξει
την κ. γεννηματά, η οποία αποφάσισε να

κάνει μια επιλογή που απευθύνεται σε κα-
θαρά αριστερό ακροατήριο.
κοινό μυστικό είναι άλλωστε, ότι αυτός ο
κόσμος δεν έχει σχέση με την αριστερά, κα-
θώς διακρίνεται από ένα καθαρά εκσυγ-
χρονιστικό προφίλ εξουσίας ως προς την
ιδεολογική του ταυτότητα.
αυτός ο κόσμος παρέμενε στο κιΝαλ

λόγω του ευ. Βενιζέλου, αλλά από τη
στιγμή που δεν του δόθηκε η 1η θέση στο
ψηφοδέλτιο και έφυγε, δεν έχει κανένα
λόγο να στηρίξει την κ. γεννηματά.

Αντί-συριζΑ
στο ερώτημα που θα μπορούσε να πάει αυ-
τός ο κόσμος, η απάντηση είναι προφανώς
στη Ν.Δ., με το σκεπτικό ότι δεν επιθυμούν
άλλο την παραμονή του σύριζα στην
εξουσία.
κοινό μυστικό είναι άλλωστε, ότι τα επι-
χειρήματα που χρησιμοποιεί ο κ. Βενιζέ-
λος ταυτίζονται σε πολλές περιπτώσεις με
αυτά της Ν.Δ. και τη λογική του «φύγετε,
δεν πάει άλλο».
με δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας θέτει ως
πρώτη προτεραιότητα, να μη βγει αυτο-
δύναμος ο κ. μητσοτάκης, ο ρόλος αυτή
της κατηγορίας ψηφοφόρων που έχουν
αντί-σύριζα χαρακτηριστικά, είναι κα-
ταλυτικός.

Αυτοδυναμία
η αυτοδυναμία άλλωστε δεν περνάει
μέσα από τη διαφορά της Ν.Δ. με τον σύ-
ριζα, αλλά από τον αριθμό των κομμάτων
που θα καταφέρουν να πιάσουν το 3% και

να μπουν στη Βουλή.
στην παρούσα φάση η ελληνική λύση
του κ. Βελόπουλου, αλλά και το μέρα25
του γ. Βαρουφάκη, δείχνουν να κερδί-
ζουν το στοίχημα και να πετυχαίνουν το
στόχο τους.
ό κ. μητσοτάκης θα χρειαστεί μια μικρή
ώθηση για να ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά
το ποσοστά της Ν.Δ. και να μην περιορι-
στεί σε μια ισχνή πλειοψηφία 151 βου-
λευτών.

Προσέγγιση
είναι λοιπόν βέβαιο ότι θα ρίξει εκεί τα δί-
χτυα του στη συγκεκριμένη κατηγορία
των ψηφοφόρων προκειμένου να τους
προσεγγίσει και να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη τους.
μια λύση θα μπορούσε να είναι να προ-
σφέρει ο ίδιος στον κ. Βενιζέλο, αυτό που
του αρνήθηκε η κ. γεννηματά, την 1η
θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, λόγω
του ειδικού πολιτικού του βάρους.
ό έμπειρος σε τέτοια θέματα πάντως Νι-
κήτας κακλαμάνης, φρόντισε να ξεκαθα-
ρίσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, λέγον-
τας ότι «ο κ. Βενιζέλος δεν θα είναι ούτε
στο επικρατείας, ούτε σε καμία λίστα
της Ν.Δ.».
ό κ. μητσοτάκης φρόντισε με τη συνέν-
τευξή του στον αΝΤ1, να κλείσει την πόρ-
τα του επικρατείας για τον κ. Βενιζέλο,
αφού δεν επιθυμεί να κατηγορηθεί για με-
ταγραφές και συναλλαγές κάτω από το
τραπέζι.
η ρητορική της Ν.Δ. άλλωστε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα ήταν πολύ σκληρή
έναντι του κ. Τσίπρα, με αφορμή τις με-
ταγραφές βουλευτών που έκανε για να
κρατηθεί στην εξουσία.
με αυτό ως δεδομένο η προσέγγιση που
θα επιχειρήσει ο πρόεδρος της Ν.Δ. είναι
στη βάση αρχών και θέσεων που θα
έχουν ως βάση τους, τον εκσυγχρονισμό
και το αύριο της χώρας.

Απρόβλεπτος
Όσον αφορά στον ίδιο τον κ. Βενιζέλο, εί-
ναι άγνωστο το τι θα πράξει, αν και θεω-
ρείται απρόβλεπτος «παίχτης», που δεν
παρατάει το «παιχνίδι», κάτι που έγινε σα-
φές και από τη συνέντευξή του στον
σκαΪ.
όι παρεμβάσεις του θα συνεχιστούν και θα
είναι στοχευμένες, καθώς στο κιΝ.αλ. το
τοπίο είναι πιο θολό από ποτέ, ενώ και οι
πολιτικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Νέο πολιτικό τοπίο διαμορφώνει η κίνηση υψηλού 
ρίσκου της φ. γεννηματά να θέσει εκτός κιΝαλ 
τον ευ. Βενιζέλο, εξέλιξη που φέρνει αγκαλιά με την 
αυτοδυναμία τον κυριάκο μητσοτάκη.

Η φυγΗ Βενιζελου
φερνει ΑυτοδυνΑΜιΑ
στον ΜΗτσοτΑκΗ

H

πιό κόΝΤα σΤη 
Ν.Δ. όι ψηφόφόρόι
Τόύ πρώηΝ 
αΝΤιπρόεΔρόύ

«κλειΔι» 
Τα αΝΤι-σύριζα 
χαρακΤηρισΤικα
Τόύσ για Τη Ν.Δ.

ρΑγδΑiεσ εΞελiΞεισ

Η προεδρία
στο παρασκήνιο δεν είναι λίγοι αυ-
τοί που λένε ότι η κ. γεννηματά τον
έδιωξε γιατί φοβήθηκε την αμφι-
σβήτηση στο πρόσωπό της μετά τις
εκλογές, εάν το αποτέλεσμα δεν
ήταν καλό για το κινΑλ.
Άλλοι πάλι αφήνουν να εννοηθεί ότι
ο θεσμικός ρόλος που διεκδικεί  δεν
είναι άλλος από του Προέδρου της
δημοκρατίας και κάνουν λόγο για
παρέμβασή του υπέρ του κ. Μητσο-
τάκη στον κατάλληλο χρόνο.
Η θητεία του νυν προέδρου Πρ.
Παυλόπουλου, λήγει τον ιανουάριο
του 2020 και τότε θα φανεί εάν έχει
βάση αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος
ότι «η ν.δ. με σέβεται, η ηγεσία του
κινΑλ δε με σέβεται».
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ε εφιάλτη για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχει εξελιχθεί η είσπραξη
των ενοικίων, λόγω της στρατηγικής των λεγόμενων μπαταχτσή-
δων, οι οποίοι αποφεύγουν συστηματικά να πληρώσουν. το απο-

τέλεσμα είναι να μένουν «τσάμπα» ή να πληρώνουν στην χάση και στη φέξη,
φέρνοντας σε δυσχερή θέση χιλιάδες νοικοκυραίους οι οποίοι  επένδυσαν
τους κόπους μιας ζωής σε ένα ακίνητο.

σ

ολεσ οι 
λυσεισ γιΑ νΑ 
ΑντιΜετώΠισετε 
τουσ 
ΜΠΑτΑΧτσΗδεσ

Ενοίκια
Πώσ θΑ 

νικΗσετε τουσ
φεσΑτζΗδεσ

ο πρόβλημα πήρε εκρηκτικές
διαστάσεις τα πρώτα χρόνια
των μνημονίων, αλλά τότε είχε
σχέση ως επί το πλείστον με τα

πολύ υψηλά ενοίκια και την αδυναμία
των ενοικιαστών να τα πληρώσουν.
Όσοι ήθελαν να είναι εντάξει στις υπο-
χρεώσεις τους, φρόντισαν να έλθουν
σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα σε
σημαντικές μειώσεις ενοικίων.
ώστόσο, το πρόβλημα με τους μπατα-
χτσήδες ουδέποτε ξεπεράστηκε, κα-
θώς αντιμετώπισαν την κρίση ως μια
μεγάλη ευκαιρία για να μην πληρώ-
νουν και να περνούν ζωή χαρισάμενη.
Η στρατηγική που ακολουθούσαν
ήταν να δίνουν συνεχώς υποσχέσεις
ότι σύντομα θα πληρώσουν, κάτι που
ασφαλώς δεν έκαναν, με αποτέλεσμα
να βάζουν φέσια χιλιάδων ευρώ στους
ιδιοκτήτες ακινήτων.
Όταν μάλιστα καταλάβαιναν ότι ο κόμ-
πος έφτανε στο χτένι εγκατέλειπαν τα
σπίτια που διέμεναν, αφήνοντας τα σε
άθλια κατάσταση και οι ιδιοκτήτες να
αναγκάζονται να πληρώσουν από την
τσέπη τους τα σπασμένα.
την τελευταία διετία, η κατάσταση

βελτιώθηκε, αλλά σε καμία περίπτωση
μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, ότι δεν
χρειάζεται προσοχή σχετικά με το ποι-
ον βάζει κανείς στο σπίτι του.

Ποιόν ενοικιαστή
δικηγόροι και καταναλωτικές οργα-
νώσεις συνιστούν προσοχή, τονίζον-
τας ότι αυτό που προέχει δεν είναι
ένα υψηλό ενοίκιο, αλλά ένα ενοίκιο
που μπορεί να καταβληθεί και να ει-
σπραχθεί.
το πρώτο λοιπόν που πρέπει ένας ιδιο-
κτήτης ακινήτου να κάνει όταν θέλει
να ενοικιάσει το σπίτι ή το ακίνητό
του, είναι να πάρει πληροφορίες για
τον άνθρωπο που θα μπει σ’ αυτό.
καλό είναι λοιπόν να ρωτήσει τους
προηγούμενους ενοικιαστές για τη
συμπεριφορά του, τους λόγους για

τους οποίους έφυγε και κυρίως εάν
ήταν εντάξει στην καταβολή των
ενοικίων.
Με τον τρόπο αυτό, σε καμία περίπτω-
ση δεν θα ρισκάρει και κυρίως θα λάβει
καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το
εάν θα πρέπει να δώσει προς ενοικίαση
το ακίνητό του.

Χρόνος αντίδρασης
δυστυχώς, ακόμη και σήμερα απαιτεί-
ται εγρήγορση από τους ιδιοκτήτες,
αφού οι φεσατζήδες παραμονεύουν
και το ζητούμενο είναι ο χρόνος που θα
αντιδράσουν, για να μη βρεθούν ενώ-
πιον δυσάρεστων εκπλήξεων.
δικηγόροι που ασχολούνται με τέτοι-
ες υποθέσεις έλεγαν στον «Χτύπο», ότι
τα πρώτα σημάδια έρχονται στο δίμη-
νο και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει
άμεσα μέτρα για να προστατευτεί.
το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνει
είναι να καλέσει άμεσα το νοικάρη να
του εξηγήσει την κατάσταση και να
του ξεκαθαρίσει ότι εάν δεν πληρώσει
θα αναγκαστεί να προβεί σε νομικές
ενέργειες.
κοινό μυστικό είναι άλλωστε ότι κάθε
καθυστέρηση, ιδίως εάν πρόκειται για

Η ΑΠευθειΑσ 
συζΗτΗσΗ κΑι 
ο Χρονοσ 
ΑντιδρΑσΗσ 
του ιδιοκτΗτΗ 

τ

νοικοκυρΑιοι 
στΑ ΠροθυρΑ 

νευρικΗσ κρισΗσ
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συστηματικό κακοπληρωτή είναι σε
βάρος του ιδιοκτήτη ακινήτου, που
κινδυνεύει να μην εισπράξει τα οφει-
λόμενα μισθώματα.
στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιο-
κτήτης καταλάβει ότι δεν υπάρχει διά-
θεση για συνεργασία από τον ενοικια-
στή είναι υποχρεωμένος να λάβει δρα-
στικά μέτρα.
Πολλοί κακοπληρωτές ενοικιαστές άλ-
λωστε ποντάρουν στην ευαισθησία
και το φιλότιμο του ιδιοκτήτη, προ-
κειμένου να κρατήσουν καταστήματα
και σπίτια χωρίς να βάζουν το χέρι
στην τσέπη.

στη δικαιοσύνη
Η εμπειρία έχει δείξει ότι όσο καλή διά-
θεση και να έχουν οι ιδιοκτήτες, δεν
μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τους
μπαταχτσήδες και είναι αναγκασμέ-
νοι να καταφύγουν στη δικαιοσύνη.   
νομικά υπάρχουν τρεις τρόποι που
μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, αν
καταφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο:
• καταγγελία της μίσθωσης σύμφωνα
με τον Αστικό Κώδικα,
•αγωγή για δυστροπία σύμφωνα με
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και
•έκδοση διαταγής απόδοσης μίσθιου,
χωρίς διεξαγωγή δίκης.

Απευθείας συνεννόηση
σύμφωνα με δικηγόρους, οι τρείς αυ-
τές λύσεις πρέπει να χρησιμοποιούν-
ται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλ-
λα μέσα απευθείας συνεννόησης και
δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας από
τον ενοικιαστή.
σ’ αυτή την περίπτωση η δίκη είναι μο-
νόδρομος καθώς ο ιδιοκτήτης όχι μό-
νο κινδυνεύει να έχει κάποιος το ακί-
νητό του χωρίς να δίνει ενοίκιο, αλλά
να πληρώσει φόρους για χρήματα που
δεν εισέπραξε.  

λογαριασμοί δεκώ
ειδικά για το τελευταίο -λογαριασμούς
δεκώ-, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέ-
πει να ξέρουν ότι από την πρώτη στιγμή
θα πρέπει να υποχρεώνουν τους ενοι-
κιαστές να περνούν τους λογαριασμούς
στο όνομά τους.
εάν τα κρατούν στο όνομά τους σε έν-
δειξη καλής θέλησης διαπράττουν πο-
λύ μεγάλο λάθος, καθώς το δικαστήριο
δεν μπορεί να τους δικαιώσει και έτσι
θα τα πληρώσουν από την τσέπη τους. 

διαταγή απόδοσης
για να εκδοθούν αυτές οι αποφάσεις,
θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση
καταβολής του μισθώματος, να κοι-
νοποιηθεί εξώδικο στον ενοικιαστή
μέσα σε 15 ημέρες και να κατατε-
θούν στο δικαστήριο τα απαραίτητα
έγγραφα.
Η έγγραφη όχληση για την καταβο-
λή των μισθωμάτων, ως απαραίτητη
προϋπόθεση της διαταγής απόδοσης
μισθίου, επιδίδεται πλέον 15 ημέρες
πριν την κατάθεση της αίτησης για
έκδοση διαταγής απόδοσης.
επίσης διατηρείται ο χαρακτηρισμός
της δυστροπίας στην μη καταβολή
των ενοικίων από τον μισθωτή, ενώ
δεν απαιτούνται δύο επιδόσεις της
διαταγής απόδοσης, προκειμένου αυ-
τή να εκτελεστεί.
ειδικότερα, η διαταγή απόδοσης:
• επιδίδεται μία και μόνο φορά με δι-
καστικό επιμελητή,
•αποκτά εκτελεστότητα από της εκ-
δόσεως,
• η εκτέλεση μπορεί να αρχίσει μετά
την παρέλευση 20 ημερών από την
επίδοση.
θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την
επίδοση της διαταγής απόδοσης ξε-
κινάει αι η προθεσμία για την άσκη-
ση της ανακοπής με προβολή αντιρ-
ρήσεων σε βάρος της διαταγής από-
δοσης.

καταψηφιστικό αίτημα
Πλέον υπάρχουν επτά σημαντικότα-
τες αλλαγές στη διαδικασία διατα-
γής απόδοσης μισθίου, οι οποίες είναι

χρήσιμες στην αντιμετώπιση των
κακοπληρωτών, γιατί συντομεύουν
και απλοποιούν την όλη διαδικασία.
Με αυτές, ο εκμισθωτής μπορεί να ζη-
τήσει με ειδικό καταψηφιστικό αί-
τημα, να υποχρεωθεί ο μισθωτής να
του καταβάλλει και τα ανεξόφλητα
ενοίκια, κοινόχρηστα και λογαρια-
σμούς κοινής ωφέλειας.
στην περίπτωση που υπάρχουν και
ζημιές στο μίσθιο για τις οποίες ο
ιδιοκτήτης ζητά αποζημίωση, τότε
απαιτείται ειδικό αίτημα στο δικα-
στήριο, που μπορεί να προβληθεί μό-
νο στις δύο πρώτες διαδικασίες.
Η επιλογή της ενδεδειγμένης διαδι-
κασίας, αποτελεί επιλογή και ευθύνη
του δικηγόρου του κάθε ιδιοκτήτη,
ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες
κάθε μίσθωσης.

συντόμευση παραγραφής
Άλλη σημαντική αλλαγή είναι η σύν-
τομη παραγραφή της υποχρέωσης
φύλαξης εγκαταλελειμμένων κινη-
τών.
στο πλαίσιο αυτό, η ευθύνη του εκμι-
σθωτή που διορίστηκε «με το ζόρι»
μεσεγγυούχος για την φύλαξη των
κινητών πραγμάτων του ενοικιαστή
του, να παραγράφεται πλέον σε μό-
λις έξι μήνες.

Η εξαφάνιση
ζητούμενο είναι τι γίνεται στην πε-
ρίπτωση κατά την οποία ο ενοικια-
στής εγκαταλείψει το χώρο εν
αγνοία του ιδιοκτήτη.
σ’ αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης

μπορεί κάνοντας χρήση των προσω-
πικών και περιουσιακών στοιχείων
του ενοικιαστή να απαιτήσει όλες τις
οφειλές, ακόμη και αυτές που αφο-
ρούν την πρόωρη αποχώρησή του.
ώστόσο, εάν ο ενοικιαστής δεν έχει
στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία,
τότε ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να διεκ-
δικήσει νόμιμα δικαιώματά τους.
καλό είναι λοιπόν, ο ιδιοκτήτης
πριν από τη σύναψη του συμβολαί-
ου, να ελέγξει την ύπαρξη περιου-
σιακών στοιχείων στο όνομα του
ενοικιαστή. 

Απαλλαγή φόρου
Με δεδομένο ότι τα φέσια από ενοί-
κια πάνε σύννεφο, οι ιδιοκτήτες πρέ-
πει να προχωρήσουν σε συγκεκριμέ-
νες ενέργειες για να απαλλαγούν από
τον φόρο εισοδήματος.
Πριν από την υποβολή της φορολογι-
κής δήλωσης, πρέπει να καταθέσουν
στην εφορία φωτοαντίγραφα των
διαταγών δικαστικών αποφάσεων
που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που
έχουν ασκηθεί.
κατά συνέπεια για να απαλλαγούν
από την πληρωμή φόρου εισοδήμα-
τος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν
το 201, πρέπει:
• να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του
ενοικιαστή που δεν καταβάλλει εγ-
καίρως τα οφειλόμενα ενοίκια,
•να επισκεφθούν την εφορία τους για
να καταθέσουν φωτοαντίγραφο δια-
ταγών πληρωμής, δικαστικών απο-
φάσεων ή αγωγών έξωσης.
το Taxis θα είναι έτοιμο να υποδεχ-
θεί τις φορολογικές δηλώσεις από
τον Μάρτιο και η διαδικασία υποβο-
λής θα διαρκέσει έως και τον ιούνιο.

φορολόγηση ενοικίων
τα εισοδήματα από ακίνητη περιου-
σία που αποκτήθηκαν το 2018 φορο-
λογούνται αυτοτελώς με συντελε-
στές από 15% έως και 45%.
το εισόδημα από ενοίκια φορολογεί-
ται κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος
του, ως εξής:
•15% για το τμήμα ετήσιου εισοδή-
ματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ,
•35% για το τμήμα του ετήσιου εισο-
δήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ,
•45% για το τμήμα του ετήσιου εισο-
δήματος από 35.001 και άνω.
τα εισοδήματα από ενοίκια προστί-
θενται στο συνολικό εισόδημα των
φορολογούμενων από κάθε πηγή.
εφόσον υπερβαίνουν ετησίως τα
12.000 ευρώ αθροιστικά, οι ιδιοκτή-
τες επιβαρύνονται με την ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης, στην οποία
ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι
από 2,2% έως και 10%

τι νΑ κΑνετε 
γιΑ νΑ ΜΗν
ΠλΗρώσετε φορο
στΗν εφοριΑ

ύση στο πρόβλημα επιχειρεί να δώσει ο νόμος  στον οποίο προβλέ-
πει τη «δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκειά της», κάτι που σημαίνει
άμεση έξωση από το ακίνητο. ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να
προχωρήσει σε εξώση ακόμη και χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, με μια

διαδικασία που μπορεί να ολοκληρώνεται μόλις σε 50 ημέρες, αρκεί να κα-
τατεθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ειδικότερα:
• η αποβολή του «δύστροπου» μισθωτή, εκείνου δηλαδή που αρνείται να κα-
ταβάλει τα ενοίκια , επιτυγχάνεται πλέον χωρίς τη διεξαγωγή δίκης,
• με την ίδια διαδικασία μπορεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να εισπράξει τα
καθυστερούμενα ενοίκια.
το πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι ο νοικάρης είναι υποχρεωμένος
να βάλει το χέρι στην τσέπη και σύμφωνα ε δικηγόρους αποτελεί την κα-
λύτερη ασπίδα προστασίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
ο νόμος ορίζει ότι με τη δικαστική διαταγή, ο κακοπληρωτής καλείται να
πληρώσει χρήματα που του αναλογούν και τα οποία σε διαφορετική περί-
πτωση έπρεπε να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης.
ειδικότερα, ο ενοικιαστής καλείται να πληρώσει:
•τα καθυστερούμενα ενοίκια, •τα κοινόχρηστα, • τους λογαριασμούς ΔΕΚΩ
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) που τυχόν δεν έχουν πληρωθεί, εφόσον αποδεικνύονται
από έγγραφα.

>> τι εινΑι Η  “δικΑιΗ δικΗ”
κΑι Ποτε κΑτΑφευγετε σ’ ΑυτΗ

λ
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νέος παιδικός σταθμός είναι
δυναμικότητας 30 βρεφών και
νηπίων με όλες τις απαραίτητες
υποδομές – αίθουσα απασχό-

λησης και  αίθουσα ανάπαυσης των νη-
πίων, χώρο φιλοξενίας των βρεφών, αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους δι-
οίκησης και βοηθητικούς, υπαίθριο χώρο
παιχνιδιού, αναψυχής και πρασίνου.
ό Δήμαρχος αγίων αναργύρων – καμα-
τερού στον σύντομο χαιρετισμό του
ανέφερε μεταξύ άλλων: «σήμερα εγκαι-
νιάζουμε τον 3ο Δημοτικό παιδικό σταθ-
μό καματερού, εδώ στο γεροβουνό. εί-

ναι το τέταρτο νέο κτίριο παιδικού
σταθμού που παραδίδουμε για χρήση
μέσα στο συνολικό πρόγραμμα μας για
στέγαση των παιδικών σταθμών του Δή-
μου σε σύγχρονα ιδιόκτητα κτίρια».
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος: «όι παιδικοί
σταθμοί δεν είναι υπερτοπικές χρήσεις.
πρέπει να βρίσκονται διασπαρμένοι στις
γειτονιές για να εξυπηρετούν αποκεν-
τρωμένα τις ανάγκες των οικογενειών.
ό σταθμός αυτός φτιάχτηκε για να κα-
λύψει  ειδικά τις ανάγκες του γεροβου-
νού, μιας γειτονιάς που αναπτύσσεται
και είναι γεμάτη νέες οικογένειες. είναι

ο δικός σας παιδικός σταθμός.Όπως
όλοι οι παιδικοί σταθμοί που κατα-
σκευάζει ο Δήμος έτσι και ο δικός σας εί-
ναι κατασκευασμένος σύμφωνα με όλες
τις σύγχρονες προδιαγραφές για την
άνεση των παιδιών, την ασφάλεια τους
που είναι το βασικότερο, το παιχνίδι
και τις δημιουργικές δραστηριότητες, την
σίτιση και φιλοξενία τους καθ όλο το
ωράριο λειτουργίας. 
κατασκευασμένος από υλικά φιλικά στο
περιβάλλον και με υψηλή ενεργειακή
αποδοτικότητα όπως πρέπει να είναι
κάθε σύγχρονο δημόσιο κτίριο».

λοκληρώθηκε η 5η εργολαβία
ύψους 250.000 € σε 15 σχολεία
του Δήμου αιγάλεω, που αφο-
ρούσε αρχιτεκτονικές και στατι-

κές παρεμβάσεις (ανακατασκευή WC, αν-
τικαταστάσεις θυρών, στεγανοποίηση δω-
ματίων, αποκατάσταση ενανθρακώσεων
σκυροδέματος, επιστρώσεις δαπέδων κ.ά.). 
Την μελέτη και την επίβλεψη του έργου είχε
αναλάβει η Τεχνική ύπηρεσία του Δήμου
σε συνεργασία με το Τμήμα παιδείας.

στο πλαίσιο της εργολαβίας έγινε και η ανα-
καίνιση στο κλειστό γυμναστήριο του
1ουγυμνασίου στην οδό μοσχονησίων.
πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αλ-
λαγή και τοποθέτηση νέου τάπητα 8mm,
για την απορρόφηση κραδασμών, που
πληροί τις προδιαγραφές για μπάσκετ
και Βόλεϊ. παράλληλα, έγινε αλλαγή στις
μπασκέτες, ενίσχυση του φωτισμού με ει-
δικά LED χαμηλής ενεργειακής κατανά-
λωσης, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.

ό

ο

ριν λίγες μέρες, έγινε η
έναρξη των εργασιών για
την ανακατασκευή δύο
ακόμη παιδικών χαρών

του δήμου πετρούπολης, αφού
έχουν ήδη αποπερατωθεί οι εργα-
σίες στον προφήτη ηλία και στην
οδό κερασόβου.
σειρά έχουν οι παιδικές χαρές της
αγ. Τριάδας και της οδού πίνδου,
στις οποίες πραγματοποιείται πλή-
ρης αποξήλωση και αντικατάστα-
ση των δαπέδων με νέο, όπως επί-
σης και συνολική αντικατάσταση
όλων των οργάνων, σύμφωνα πάν-
τα με τις απαραίτητες προδιαγρα-
φές ασφαλείας.
η χρηματοδότηση για τις εργα-
σίες αυτές προέρχεται από το
πράσινο Ταμείο (προϋπολογι-
σμός: 260.000,00 ευρώ).
η ανάπλαση θα συνεχιστεί το επό-
μενο διάστημα με τις παιδικές χαρές
του αγ. Δημητρίου και της οδού
Βούτσαλη. η έγκριση της συγκε-
κριμένης μελέτης που εκπονήθηκε
από την τεχνική μας υπηρεσία ψη-
φίστηκε από το περιφερειακό συμ-
βούλιο τον προηγούμενο μήνα (προ-
ϋπολογισμός: 465.736,59 ευρώ).
Τέλος, το πολύ σημαντικό αυτό
έργο πλήρους παρέμβασης στις
παιδικές χαρές της πετρούπολης θα
ολοκληρωθεί με την ανακατασκευή
τους στην πλατεία θέτιδος, στο
γραμμικό πάρκο, στη συμβολή των
οδών σπάρτης και καραολή Δη-
μητρίου και στις εγκαταστάσεις
στο ποικίλο (χρηματοδότηση από
ύπουργείο εσωτερικών και Δήμο
πετρούπολης, με προϋπολογισμό
260.400,00 ευρώ), με σκοπό τη δη-
μιουργία χώρων με σύγχρονο εξο-
πλισμό και με τις απαραίτητες προ-
διαγραφές ασφαλείας, που θα εξα-
σφαλίσουν ξέγνοιαστο και ασφαλές
παιχνίδι στα παιδιά της πόλης.

πλήρης διαμόρφωση
παιδικών χαρών του
δήμου πετρούπολης

αρχιτεκτονικές και στατικές 
παρεμβάσεις σε κτίρια 
σχολείων του Δήμου αιγάλεω

Π

εγκαίνια του 3ου δημοτικού 
Παιδικού σταθμού στο καματερό

σε Νεό ύπερσύγχρόΝό, ιΔιόκΤηΤό κΤηριό

ολοκλΗρώθΗκε Η 5η εργολΑΒιΑ 

Τα εγκαίνια του ιδιόκτητου νεόδμητου κτιρίου του 3ου Δημοτικού 
παιδικού σταθμού καματερού στο γεροβουνό, πραγματοποίησε την παρασκευή 17

μαϊου, ο Δήμαρχος αγίων αναργύρων – καματερού, Νίκος σαράντης.

τΗσ Αγ. τριΑδΑσ 
κΑι τΗσ οδου Πινδου
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νέθεσε σε ειδικευμένη εται-
ρεία τον τακτικό περιοδικό
έλεγχο και τις επισκευές όλων
των παιδικών χαρών. Όλες οι

παιδικές χαρές ελέγχονται τουλάχιστον
μια φορά το μήνα αλλά και κάθε φορά
που απαιτείται έκτακτος έλεγχος και
επισκευάζεται άμεσα κάθε βλάβη στον
εξοπλισμό τους. με τον τρόπο αυτό,
προλαμβάνονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι
για τα παιδιά.
• ανέθεσε τον ετήσιο έλεγχο και την

αξιολόγηση της τήρησης των προδια-
γραφών που ισχύουν, την εναρμόνιση με
τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφά-
λειας και την ανανέωση των απαιτού-
μενων πιστοποιήσεων από αναγνωρι-
σμένο φορέα πιστοποίησης.
στο πλαίσιο των παραπάνω αναθέσεων
και μετά από έλεγχο της αρμόδιας επι-
τροπής παιδικών χαρών, έχουν ήδη πι-

στοποιηθεί δέκα εννέα (19) παιδικές χα-
ρές του Δήμου.
περαιτέρω, αξιοποιώντας το χρηματο-
δοτικό πρόγραμμα «φιλόΔημόσ ιι»
της υπ΄αριθμόν 7244-13/3/2018 πρό-
σκλησης ιιι του ύπουργείου εσωτερι-
κών, η Τεχνική ύπηρεσία του δήμου ολο-
κλήρωσε την σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών με τίτλο «πρόμηθεια

-ΤόπόθεΤηση εΞόπλισμόύ για ΤηΝ
αΝαΒαθμιση ΤώΝ παιΔικώΝ χαρώΝ
Τόύ Δημόύ μεΤαμόρφώσησ» στο
πλαίσιο της οποίας προβλέπεται να κα-
λυφθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού εννέα
(9) παιδικών χαρών του Δήμου. ανα-
λυτικότερα θα γίνει η αντικατάσταση
παλιών -κατεστραμμένων οργάνων, θα
γίνει αντικατάσταση ή συμπλήρωση
των δαπέδων ασφαλείας τους και θα αν-
τικατασταθούν παλιοί ιστοί φωτισμού
με νέους φωτιστικών σωμάτων Led.
ό ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρ-
χεται στο συνολικό ποσό των
255.149,84 ευρώ. η δαπάνη ποσού των
207.000 ευρώ για την εκτέλεση της εν
λόγω προμήθειας θα καλυφθεί από τον
άξονα προτεραιότητας «κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριό-
τητες των δήμων» με τίτλο «προμήθεια
– τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανα-
βάθμιση παιδικών χαρών των δήμων
της χώρας» του χρηματοδοτικού προ-
γράμματος «φιλόΔημόσ ιι». 
ό Δήμος μεταμόρφωσης θα καλύψει με
ιδίους πόρους την οικονομική διαφορά
που θα προκύψει μετά τον διαγωνισμό
σε περίπτωση που το ποσό χρηματο-
δότησης από το πρόγραμμα δεν επαρ-
κεί για την προμήθεια εξ ολοκλήρου,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 105-
25/4/2018 απόφαση του Δημοτικού
συμβουλίου.

προκειμένου να εξασφαλισθεί
ο διαρκής έλεγχος, η τακτική
συντήρηση, οι έγκαιρες επι-
σκευές και η αναβάθμιση των
παιδικών χαρών, ο Δήμος με-
ταμόρφωσης, όπως μας ενημε-
ρώνει ο αντιδήμαρχος
προγραμματισμού, ανάπτυξης
και Τεχνικών Έργων γιάννης
μανανάς έχει προβεί σε μια
σειρά ενεργειών, που καθι-
στούν καλύτερους ασφαλέστε-
ρους και λειτουργικότερους
τους τόπους παιχνιδιού και
ψυχαγωγίας των παιδιών.

Α

ία εργαζόμενη στο Δήμο αγίας παρασκευής
και οκτώ εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθ-
μούς του Δήμου περιλαμβάνονται στην από-

φαση της ύπουργού Διοικητικής ανασυγκρότησης
(φεκ 1970/Β/30-5-2019) για την κατανομή σε Δή-
μους και Νομικά πρόσωπα αυτών, 109 εργαζομένων
που είχαν προσληφθεί και εργάζονταν χρόνια με βά-
σει προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του ασεπ ετών
2008 και 2009.
Όπως είναι γνωστό το μάρτιο του 2016 υπήρξε
απόφαση να προχωρήσουν οι προσλήψεις σε Δήμους
και άλλους φορείς του Δημοσίου των επιτυχόντων με
βάσει τους οριστικούς πίνακες των προαναφερόμε-
νων Διαγωνισμών οι οποίες. 

η δίκαιη για τους επιτυχόντες, απόφαση επέφερε ως
άδικο αποτέλεσμα τη λύση των συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου εργαζομένων που είχαν προσληφθεί τότε
με βάσει προσωρινούς πίνακες και εργάζονταν ήδη
πολλά χρόνια. 
προκειμένου να δοθεί δίκαιη λύση στο πρόβλημα η Δη-
μοτική αρχή του Δήμου αγίας παρασκευής ήταν η
πρώτη που κινητοποιήθηκε και στήριξε τον αγώνα του
συλλόγου εργαζομένων του Δήμου- σεΔαπ με συγ-
κεκριμένες ενέργειες του Δημάρχου γιάννη σταθό-
πουλου. ακολούθησαν η ειδική νομοθετική ρύθμιση
(άρθρο 82 του ν. 4483/2017), οι διαδικασίες που αυτή
προέβλεπε και η κατάρτιση πινάκων διοριστέων
στις 22-4-2019 από το ασεπ. 

μ
όριστική λύση για 9 εργαζόμενους του Δήμου αγ. παρασκευής 

σε ειδικευΜενΗ ετΑιρειΑ ο ελεγΧοσ
κΑι οι εΠισκευεσ τών ΠΑιδικών

ΧΑρών τOY δΗΜου ΜετΑΜορφώσΗσ

ό εΝΔεικΤικόσ πρόϋπόλόγισμόσ αΝερχεΤαι σΤό σύΝόλικό πόσό ΤώΝ 255.149,84 εύρώ
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αλούνται λοιπόν, οι ενδιαφερό-
μενοι σύλλογοι / σωματεία με
έδρα εντός των ορίων του Δή-
μου Ν. φιλαδέλφειας-Ν. χαλκη-

δόνας να υποβάλλουν αίτημα στο πρω-
τόκολλο του Δήμου (Δεκελείας 97- ισό-
γειο) προς το τμήμα αθλητισμού για τη
χρήση των χώρων αυτών, μέχρι την 28η
ιουνίου 2019 και σε κάθε περίπτωση
πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου.
στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει
να αναφέρονται με σαφήνεια: 
• η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο εν-
διαφερόμενος. 
• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. 

• όι ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποί-
ες ζητείται η χρήση του χώρου. 
επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται
συνημμένα τα κατωτέρω δικαιολο-
γητικά:
• καταστατικό του αθλητικού συλλόγου.
• Βεβαίωση αριθμού εγγραφών στα αθλη-
τικά τμήματα.
• κατάσταση των συμβαλλόμενων με το
σύλλογο/σωματείο υπευθύνων προπο-
νητών.

• ενδεικτικό πρόγραμμα.
• ύπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρο-
σώπου του αθλητικού σωματείου όπου θα
δηλώνεται ότι οι αθλητές όλων των τμη-
μάτων και των ακαδημιών διαθέτουν
την απαραίτητη κατά το νόμο
(ν.4479/2017 άρθρο 16) κάρτα ύγείας
αθλητή για την αγωνιστική περίοδο 2019-
2020 και βεβαιώνεται έτσι η καλή υγεία
τόσο των αθλητών όσο και των προπο-
νητών από ειδικό καρδιολόγο ιατρό.

ο κολυμβητήριο, που πλη-
ροί όλα τα πρότυπα
ασφάλειας και υγιεινής,
διαθέτει κολυμβητική δε-

ξαμενή με 8 διαδρομές, κολυμβη-
τική δεξαμενή εκμάθησης και μία
θεραπευτική που θα εξυπηρετεί
όλες τις ανάγκες του εκα. επίσης,
περιλαμβάνει βοηθητικούς χώ-
ρους, ιατρείο και αποδυτήρια. 
Την ικανοποίησή του για την ολο-
κλήρωση του έργου εξέφρασε ο Δή-
μαρχος ιλίου, καθώς καταβλήθηκε
τεράστια προσπάθεια για την ανα-

κατασκευή του. «εξασφαλίσαμε
την απρόσκοπτη και μακρόχρονη
λειτουργία του σύγχρονου αυτού
κολυμβητηρίου, που θα καλύψει τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες των
συμπολιτών μας. θέλω να ευχαρι-
στήσω θερμά το Διοικητή του εθνι-
κού κέντρου αποκατάστασης αθα-
νάσιο μπαντή για την άψογη συ-
νεργασία και να τον διαβεβαιώσω
ότι θα συμβάλλουμε με κάθε τρό-
πο στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
των ατόμων με αναπηρία στο κο-
λυμβητήριο. ευχαριστώ επίσης,

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δή-
μου, που εργάστηκαν και εργά-
ζονται με ζήλο, προκειμένου να
απολαμβάνουν οι πολίτες, υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες» ανέφερε,
μεταξύ άλλων.
σημειώνεται, ότι ο χώρος του κο-
λυμβητηρίου ανακατασκευάστη-
κε πλήρως με πόρους του Δήμου
ιλίου και βρίσκεται στην απόλυτη
δικαιοδοσία του για να εξυπηρετεί
όλους τους πολίτες, ύστερα από
προγραμματική σύμβαση που υπε-
γράφη με το εκα.

T

K

Δήμαρχος γαλατσίου
γιώργος μαρκόπουλος
υπέγραψε στις 23 μαϊου
2019 σύμβαση για να ξε-

κινήσει σειρά έργων στα σχολεία
της πόλης, τα οποία χρηματοδο-
τούνται από το πρόγραμμα «φι-
λόΔημόσ ιι».
συγκεκριμένα το πρόγραμμα αυτό
αφορά στην «επισκευή αύλειων
χώρων και διαγραμμίσεις διαβά-
σεων πέριξ των σχολικών κτηρίων
του Δήμου γαλατσίου», συνολικού
προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.
η συγκεκριμένη σύμβαση θα υλο-
ποιήσει εργασίες επιδιόρθωσης
φθορών που δημιουργούνται λόγω
χρόνου, αλλά και απρόβλεπτων ζη-
μιών στους αύλειους χώρους των
κτηρίων που στεγάζουν σχολεία
του Δήμου γαλατσίου. επίσης, με
στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια
των μαθητών θα πραγματοποι-
ηθούν διαγραμμίσεις των διαβά-
σεων περιμετρικά όλων των σχο-
λείων του γαλατσίου.

Έργα 420.000 € 
για τα σχολεία του
γαλατσίου από το
«φιλόΔημόσ ιι»

Έτοιμο το νέο και υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο στο δήμο ιλίου

O

αίτημα για διάθεση αθλητικών χώρων 
καλούνται να υποβάλλουν τα αθλητικά σωματεία

του Δήμου Ν. φιλαδέλφειας-Ν. χαλκηδόνας

εώσ Τισ 28 ιόύΝιόύ 2019

θΑ εΞυΠΗρετει κΑι ΑτοΜΑ Με ΑνΑΠΗριΑ 

λόγω του γεγονότος, ότι τα
μέλη των αθλητικών σωματεί-
ων πρέπει να προπονούνται
σε τακτικές ώρες και ημέρες
στους χώρους άθλησης, προ-
κειμένου να προετοιμάζονται
για τους αγώνες τους στα Το-
πικά – περιφερειακά – πανελ-
λήνια – Διεθνή πρωταθλήμα-
τα, δύναται οι σύλλογοί τους
να αιτούνται τη χρήση των
δημοτικών αθλητικών εγκα-
ταστάσεων. 

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του νέου, υπερσύγχρονου κλειστού κολυμβητηρίου 
που διαθέτει πλέον ο Δήμος ιλίου στο εθνικό κέντρο αποκατάστασης (εκα), 
πραγματοποίησε σε εκπροσώπους συλλόγων και φορέων, ο Δήμαρχος Νίκος ζενέτος.
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ε το σΒακ επιδιώκεται να αντι-
μετωπιστεί η αστική κινητικό-
τητα ως ένα πεδίο που συνθέτει
και επιλύει ταυτόχρονα κυκλο-

φοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οι-
κονομικά και κοινωνικά ζητήματα. η εκ-
πόνηση του σχεδίου αντλεί εργαλεία και
προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, τον
συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον
αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμ-
μετοχικό σχεδιασμό. 
ύπό αυτή την έννοια το σΒακ αντιμετωπί-
ζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότη-

τας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το
αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υπο-
δομές, την καθημερινότητα, την κοινωνι-
κότητα και τις ανάγκες των κατοίκων.
επίσης, συνυπολογίζει τις ανάγκες των ερ-
γαζομένων και των επισκεπτών, την ενερ-
γειακή απόδοση της πόλης, καθώς και την
φυσιογνωμία αυτής.
σύμφωνα με την κατάσταση και σε σχέση
με το υπάρχον σύστημα μεταφορών της
πόλης τα κυριότερα προβλήματα εντοπί-
ζονται στον κακό κυκλοφοριακό και πολε-
οδομικό σχεδιασμό όπως, επίσης, στη με-
γάλη κυκλοφορία οχημάτων.

συνοπτικά τα βήματα που θα ακολου-
θήσει η συγκεκριμένη μελέτη είναι:
1. καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμε-
νης κατάστασης, τη συλλογή δεδομένων,
ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση και προσ-
διορισμός προβλημάτων. 

2. προσδιορισμός πλεονεκτημάτων περιο-
χής της πόλεως αμαρουσίου
3. καθορισμός κατεύθυνσης και στόχων,
και εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων
4. αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων και
επιλογή του βέλτιστου σεναρίου
5. σύνταξη χρονοδιαγράμματος και προ-
ϋπολογισμού βέλτιστου σεναρίου και ορι-
στικοποίηση του σΒακ
με την ευκαιρία της ανάδειξης του αναδό-
χου για την εκπόνηση της μελέτης για το
σΒακ, ο Δήμαρχος αμαρουσίου γιώργος
Πατούλης, δήλωσε: «Βάζουμε τις βάσεις
για ένα βιώσιμο μαρούσι, με σεβασμό στο
περιβάλλον και στον άνθρωπο, ισότιμα για
όλους τους πολίτες. συνεχίζουμε μέχρι την
τελευταία ημέρα να εργαζόμαστε ως Διοί-
κηση για το όφελος της πόλης μας και των
συμπολιτών μας. μέχρι 31 αυγούστου προ-
ωθούμε και άλλες παρεμβάσεις ζωτικής
σημασίας για την καθημερινότητα των κα-
τοίκων της πόλης μας».

σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας

του δήμου Αμαρουσίου

γ. πατούλης: «μέχρι την τελευταία μέρα της Διοίκησής μας θα εργαζόμαστε 
για το όφελος της πόλης και των συμπολιτών μας»

πρώτη αφορά στην ανα-
βάθμιση της διαχείρισης
των αστικών στερεών
αποβλήτων με την προ-

μήθεια αυτοκινούμενου κλαδοτε-
μαχιστή και η δεύτερη στον εκ-
συγχρονισμό του γηπέδου ποδο-
σφαίρου της Δημοτικής κοινότη-
τας μελισσίων. 
ειδικότερα το περιφερειακό συμ-
βούλιο ομόφωνα ενέκρινε, στις
7/5/2019, τις σχετικές εισηγήσεις
της αντιπεριφερειάρχη Βόρειου
Τομέα αθηνών, σοφίας κορωναί-
ου- καμπά, για την προμήθεια:
• υπερσύγχρονου αυτοκινούμε-
νου κλαδοτεμαχιστή, με δυνατό-
τητα επεξεργασίας και τεμαχισμού
τουλάχιστον 100m3/ώρα πράσι-
νων απορριμμάτων (κλαδιά, πρά-
σινο, κλαδέματα και κορμούς δια-
μέτρου 350-500mm), με προϋπο-
λογισμό 500.000 ευρώ (συμπερι-
λαμβανομένου φπα). ό κλαδοτε-
μαχιστής θα αποτελείται από το
πλαίσιο μεταφοράς (ερπυστριο-
φόρο όχημα), τον λειοτεμαχιστή
πράσινων απορριμμάτων και τον
γερανό με αρπάγη τροφοδοσίας ξυ-
λείας.
• συνθετικού χλοοτάπητα που θα
τοποθετηθεί στο γήπεδο ποδο-
σφαίρου της Δημοτικής κοινότη-
τας μελισσίων, επί των οδών Τσιμ-
πρικίδη και παλαιών πατρών γερ-
μανού, συνολικής επιφάνειας πε-
ρίπου 7.500,00 τ.μ., με προϋπολο-
γισμό 298.964,00€ (συμπεριλαμ-
βανομένου φπα). 
όι εργασίες που θα γίνουν αφο-
ρούν, μεταξύ άλλων, στην αποξή-
λωση παλαιού υπάρχοντος συν-
θετικού χλοοτάπητα, στη διαμόρ-
φωση τόσο της σκάφης έδρασης
του χλοοτάπητα, όσο και των κα-
τάλληλων ρύσεων για την απορροή
των ομβρίων υδάτων, στην τοπο-
θέτηση του συνθετικού χλοοτά-
πητα και χαλαζιακής άμμου και οι-
κολογικού καουτσούκ.

αυτοκινούμενος
κλαδοτεμαχιστής
στην πεντέλη & νέος
χλοοτάπητας στο 
γήπεδο μελισσίων

H

Δύο νέες παρεμβάσεις στο 
Δήμο πεντέλης, συνολικού 
προϋπολογισμού 800.000 ευρώ,
πρόκειται να χρηματοδοτήσει η
περιφέρεια αττικής.

σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει
το σχέδιο Βιώσιμης αστικής κι-
νητικότητας (σΒακ) του Δήμου
αμαρουσίου. μετά την κατακύ-
ρωση του διαγωνισμού και την
ανάδειξη του αναδόχου, ξεκινά
η εκπόνηση της μελέτης, συνο-
λικού προϋπολογισμού
178.000 ευρώ, για την υλοποί-
ηση του σχεδίου.

M
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υγκεκριμένα, στο δήμο μετα-
μόρφωσης, νέος δήμαρχος εξε-
λέγη ο στράτος σαραούδας
αφήνοντας στην αντιπολίτευ-
ση τον επί εννέα χρόνια δή-

μαρχο της πόλης Μιλτιάδη καρπέτα.
στο ηράκλειο αττικής ο νίκος Μπάμ-
παλος επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις και
επανεξελέγη στον δημαρχιακό θώκο για

δεύτερη φορά. αντίπαλός του στον δεύ-
τερο γύρο των εκλογών ήταν ο γιώργος
Παπαδημητρίου.
Την έκπληξη έκανε η δέσποινα θω-
μαΐδου, η οποία έστω και για μερικές
εκατοντάδες ψήφους (401) ξεπέρασε
τον Παναγιώτη Μανούρη την Β’ κυ-
ριακή και θα είναι η πρώτη γυναίκα δή-
μαρχος στην μεγάλη ιστορία της πόλης.

στο δήμο Νέας φιλαδέλφειας – Νέας
χαλκηδόνας νέος δήμαρχος θα είναι ο
γιάννης Βούρος, καθώς επικράτησε
την κυριακή 2 ιουνίου 2019 του απερ-
χόμενου – πλέον – δημάρχου της πόλης
Άρη Βασιλόπουλου.
πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τι συνέ-
βη σε όλους τους δήμους της ευρύτερης
περιοχής μας.

Τα απόΤελεσμαΤα Τόύ Β ' γύρόύ ΤώΝ εκλ

Με εκπλήξεις, αμφίρροπες αναμετρήσεις και επικράτηση των φαβορί σε κάποιες 
περιπτώσεις ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στην περιοχή μας.

σ

Αγία Παρασκευή: 
η επιστροφή 
του Β. ζορμπά 

ι ίδιοι αντίπαλοι με τις εκλο-
γές του 2014 βρέθηκαν στον
δεύτερο γύρο των δημοτικών
εκλογών αλλά αυτή τη φορά

είχαμε διαφορετικό νικητή. συγκεκρι-
μένα ο πρώην δήμαρχος Βασίλης
ζορμπάς θα επιστρέψει την 1η σε-
πτεμβρίου 2019 στην θέση του δημάρ-
χου, την οποία θα παραλάβει από τον
γιάννη σταθόπουλο. στην μάχη της
κάλπης ο κ. ζορμπάς συγκέντρωσε το
55,72%. θυμίζουμε πως στον πρώτο
γύρο οι δύο άνδρες είχαν οριακή δια-
φορά (27,04% ο κ. ζορμπάς και
26,42% ο κ. σταθόπουλος) και έτσι
απέσπασαν από 9 έδρες στο νέο δημο-
τικό συμβούλιο. είναι αυτονόητο πως
είναι απαραίτητες οι συνεργασίες, κα-
θώς στο 33μελές σώμα τις υπόλοιπες
έδρες κατέχουν από 5 οι κ.κ. όικονό-
μου και μυλωνάκης, από 2 οι κ.κ. γκι-
ζιώτης και μουστογιάννης και μία ο κ.
ανδρίτσος.
στην αγία παρασκευή η συμμετοχή
έφτασε στο 51,24%.

Βριλήσσια: πήρε το “ντέρμπι” ο Ξ. μανιατογιάννης 
τέρμπι περιμέναμε ότι θα έχουμε στο δήμο Βριλησσίων, μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών, όπου
ο νυν δήμαρχος Ξένος μανιατογιάννης είχε προηγηθεί με 29,27% του πρώην δημάρχου, κ. αργύρη Ντινόπουλου που
συγκέντρωσε το 27,16% των ψήφων. Τελικά, έστω και με μικρή διαφορά ο κ. μανιατογιάννης επικράτησε με 53,1%
του αντιπάλου του και θα παραμείνει στη θέση του και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

στη “μάχη” της πλειοψηφίας του νέου δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος θα χρειαστεί τη συνεργασία ή την ανοχή παρατάξεων
της μειοψηφίας, καθώς οι έδρες έχουν κατανεμηθεί ως εξής: ο κ. μανιατογιάννης έχει 10, οι κ.κ. Ντινόπουλος και πισιμίσης από
9, ο κ. Τσούτσιας 3 και από μία οι κ.κ. Βήττος και παπασπηλίου. Το σύνολο των εδρών είναι 33.
αξίζει να τονίσουμε ότι τα Βριλήσσια ήταν ο δήμος με την υψηλότερη συμμετοχή στην περιοχή μας με 57,76%.

ό

Ν

δΗΜΑρΧοι "οΜΗρο

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

55,72%

27,04% 26,42%

44,28%

αγια ΠαρασΚευη

ΖΟΡΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑθΟΠΟΥΛΟΣ
ΙωΑΝΝΗΣ

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

53,10%

29,27% 27,16%

46,90%

Βριλησσια

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ

Πεντέλη: η νικήτρια
των εκλογών λέγεται
Δήμητρα κεχαγιά 

ν θα έπρεπε να ξεχωρίζαμε
μία εκλογική νίκη, αυτή σί-
γουρα θα ήταν της Δήμητρας
κεχαγιά, η οποία κατάφερε

να εκθρονίσει από τον δημαρχιακό
θρόνο τον Δημήτρη στεργίου έπειτα
από 21 χρόνια. συγκεκριμένα η νέα
δήμαρχος πεντέλης κατάφερε να ξεπε-
ράσει και το χάντικαπ του πρώτου γύ-
ρου όπου βρέθηκε πίσω κατά 3,45%
(31,77% - 28,32%) και να συγκεντρώ-
σει το 55.02% των ψήφων.
και στον Δήμο πεντέλης θα πρέπει να
γίνουν οι απαιτούμενες συνεργασίες
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλει-
οψηφία στο νέο δημοτικό συμβούλιο,
καθώς θυμίζουμε πως η κατανομή
των εδρών είχε ως εξής: Δ. κεχαγιά 9
έδρες, Δ. στεργίου 11, α. παλαιοδή-
μος και α. φειδοπιάστης 4, ε. κον-
τουλάκος 3, σ. κωνσταντάς και γ. κα-
τσικογιάννης από 1 σε σύνολο 33
εδρών.
στον δήμο πεντέλης σημειώθηκε η
δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή με
57.24%.

α

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

28,32% 31,77%

Πεντελη

ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

55,02%

44,98%

ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΗΣ
ΞΕΝΟΣ
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αλλαΞαΝ όι μισόι Δημαρχόι

ι" του κλεισθενΗ 

Περιφέρεια Αττικής:
αναλαμβάνει 
ο γιώργος πατούλης 

γ. πατούλης άφησε τον δήμο αμα-
ρουσίου για να διεκδικήσει την πε-
ριφέρεια αττικής και το εκλογικό
σώμα του έδωσε τη δυνατότητα να

το κάνει και μάλιστα με αρκετά υψηλό πο-
σοστό. συγκεκριμένα, ο νέος περιφερειάρ-
χης αττικής, που στηρίχτηκε από τη ΝΔ, συγ-
κέντρωσε το 65,79% των ψήφων. Την
πρώτη κυριακή είχε αναδειχτεί στην πρώ-
τη θέση με 37,63 και 38 έδρες, ενώ η αντί-
παλός του ρ. Δούρου που είχε την στήριξη
του σύριζα είχε πάρει το 19,71% και 20
έδρες. στο νέο περιφερειακό συμβούλιο
θα εκπροσωπούνται ακόμα οι: γ. σγουρός
(κιΝαλ)  με 17 έδρες, γ. πρωτούλης (κκε)
8 έδρες, η. παναγιώταρος (χα) 6 έδρες, γ. Δη-
μητρίου (όικολόγοι) 3 έδρες, α. Τζήμερος 3
έδρες, Ν. παπαδάκης (πράσινο κίνημα) 2
έδρες, κ. Τουλγαρίδης (αΝΤαρσύα) 2 έδρες,
μ. Τσίχλη (λαε) 1 έδρα και α. κούρτης 1
έδρα. Το περιφερειακό συμβούλιο αποτε-
λείται από 101 περιφερειακούς συμβούλους.
είναι προφανές πως και εδώ αναζητούνται
συνεργασίες. 
στις περιφερειακές εκλογές είχαμε το από-
λυτο ρεκόρ της αποχής, η οποία ανήλθε στο
58,36%.     

νέα ιωνία: η Δ. θωμαΐδου Δήμαρχος, 
ο π. μανούρης την πλειοψηφία  

τον δήμο Νέας ιωνίας η εκλογική αναμέτρηση μας επιφύλασσε μία
αγωνιώδη καταμέτρηση, καθώς οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι απείχαν
μόλις λίγα ψηφοδέλτια μεταξύ τους, με το προβάδισμα να αλλάζει
μετά την καταμέτρηση των μισών και πλέον εκλογικών τμημάτων. 

Τελικά, η Δέσποινα θωμαΐδου κατάφερε να πείσει 401 περισσότερους δημό-
τες και επικράτησε του παναγιώτη μανούρη που είχε κυριαρχήσει στον πρώ-
το γύρο (35,6% - 21,3%). αυτό σημαίνει ότι στη νέα σύνθεση του δημοτικού
συμβουλίου της Νέας ιωνίας θα έχουμε το παράδοξο η παράταξη της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να έχει τους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους
(15), ενώ η διοικούσα παράταξη θα έχει 9. πάντως ούτε και οι έδρες του κ.
γκότση (8) που στήριξε ανοικτά την κα θωμαΐδου τις είναι αρκετές, καθώς
δεν φτάνει τον μαγικό αριθμό 21 που χρειάζεται για να έχει πλειοψηφία. όύτε
ακόμα και αν έχει μαζί της και τις τρεις έδρες του κ. κουκουλάρη, που επίσης
στήριξε τη νέα δήμαρχο. 
Να σημειώσουμε πως ο κ. κατιμερτζόγλου έχει 5 έδρες και η κα Βάσιλα 1 σε
σύνολο 41 εδρών. 
ρεκόρ αποχής είχαμε στο δήμο Νέας ιωνίας σε σχέση με τους υπόλοιπους δή-
μους της γειτονιάς μας, καθώς ανήλθε στο 54,56%.

ό

σ

Μαρούσι: ό θ. αμπατζόγλου θα οδηγήσει 
τον δήμο στην “μετα-πατούλη εποχή”

θόδωρος αμπατζόγλου θα αναλάβει το δύσκολο έργο να συνεχίσει
την διοίκηση του δήμου αμαρουσίου στην “μετα-πατούλη εποχή”,
καθώς επικράτησε του γιώργου καραμέρου στον β’ γύρο των εκλο-
γών. ό νέος δήμαρχος συγκέντρωσε το 60,89% και πλέον αναζητά

συνεργασίες για να μπορέσει να αποκτήσει και την πλειοψηφία στο 41μελές
δημοτικό συμβούλιο αμαρουσίου.
θα έχει πολλές επιλογές, καθώς θυμίζουμε πως σε αυτό εκπροσωπούνται συ-
νολικά δέκα δημοτικές παρατάξεις και οι έδρες μοιράζονται ως εξής: ο κ. αμ-
πατζόγλου 14, ο κ. καραμέρος 10, ο κ. Βραχνός 5, ο κ. Νικολαράκος 3, ο κ.
γαρδέλης, ο κ. φωτόπουλος και ο κ. ρώτας από 2, και από μία έδρα οι: μ. Δια-
κολιού, λ. μαγιάκης και Δ. πολυχρονιάδης. 
στο 50,33% ανήλθε η αποχή στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στο
μαρούσι.   

ό

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

60,89%

33,87% 24,34%

39,11%

μαρουσι

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
θΕΟΔωΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
ΓΙωΡΓΟΣ

ΔΟΥΡΟΥ 
ΡΕΝΑ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
ΓΕωΡΓΙΟΣ

34,21 %

65,79% 

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

37,63 % 19,71 %

ΠεριΦερεια

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

21,30% 35,65%

49,05%

νεα ιωνια

ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ

50,95%

θωΜΑΪΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

πόλύ ύψηλα Τα πόσόσΤα Τησ 
απόχησ σε Δημόύσ και περιφερεια

όγώΝ σΤόύσ Δημόύσ Τησ περιόχη μασ
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κηφισιά: 
“εφτάψυχος” 
ο γ. θωμάκος 

ι μισοί ψηφοφόροι (συμμετο-
χή (50,06%) πήγαν να ασκή-
σουν το εκλογικό τους καθή-
κον στο δήμο κηφισιάς και

χάρισαν μία μεγάλη εκλογική νίκη στο
νυν δήμαρχο γιώργο θωμάκο, που
στέρησε, για δεύτερη συνεχόμενη
εκλογική αναμέτρηση, την δημαρχία
από το Νίκο χιώτακη, παρότι και τις
δύο φορές, στον πρώτο γύρο ο πρώην
δήμαρχος συγκέντρωνε υψηλότερο
ποσοστό. συγκεκριμένα, ο κ. χιωτάκης
την πρώτη κυριακή πήρε 29,17% και
την δεύτερη 48,11. ό κ. θωμάκος από
το 23,23 πήγε στο 51,89 και επανεξε-
λέγη δήμαρχος.
στο νέο δημοτικό συμβούλιο εκπρο-
σωπούνται και οι 14 παρατάξεις που
έλαβαν μέρος στις εκλογές και προφα-
νώς θα πρέπει να βρουν κοινούς κώδι-
κες επικοινωνίας αν θέλουν να διοικη-
θεί ομαλά ο δήμος. αναλυτικά οι έδρες
πήγαν ως εξής: γ. θωμάκος 10, Ν. χιω-
τάκης 12, Β. Βάρσος και γ. παπαδό-
πουλος από 3, γ. Τσούλος, α. μακρής
και α. παπάζογλου από 2 και από μία
έδρα πήραν οι υπόλοιποι υποψήφιοι
για να φτάσουμε στις 41 που αποτε-
λείται το σώμα.

ό ν. φιλαδέλφεια – 
ν. Χαλκηδόνα: ό γ.
Βούρος σε νέο μετερίζι 

πό τα έδρανα της Βουλής αλλά
και από τις θεατρικές σκηνές και
τα τηλεοπτικά και κινηματογρα-
φικά πλατό ο γιάννης Βούρος θα

βρεθεί στο γραφείο Δημάρχου Νέας φιλα-
δέλφειας – Νέας χαλκηδόνας, καθώς επι-
κράτησε με 55,2%, του Άρη Βασιλόπουλου
στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλο-
γών. πρόκειται για ένα αναμενόμενο απο-
τέλεσμα μετά τις ανακοινώσεις στήριξης
που έτυχε η υποψηφιότητα Βούρου από
τοπικές κομματικές οργανώσεις και αντί-
παλες παρατάξεις.
Όσον αφορά στην κατανομή των εδρών
στο νέο δημοτικό συμβούλιο υπενθυμίζου-
με ότι ο κ. Βούρος θα έχει 10 έδρες, ο απερ-
χόμενος δήμαρχος 7, ο π. γρετζελιάς 6, ο χ.
Τομπούλουγλου 4, ο Νίκος σερετάκης 3, ο
Τ. κωνσταντινίδης 2 και ο χ. κοπελούσος
1 σε σύνολο 33 εδρών. 

αξίζει να αναφέρουμε
ότι η αποχή έφτασε το
52,6%.

φιλοθέη – ψυχικό:
Νέος δήμαρχος 
ο Δ. γαλάνης  

νας ακόμη δήμος που άλλαξε
δήμαρχο ήταν αυτός της φι-
λοθέης – ψυχικού. ό Δημή-
τρης γαλάνης θα διαδεχτεί

τον νυν δήμαρχο παντελή Ξυριδάκη
την 1η σεπτεμβρίου μετά τα αποτελέ-
σματα του δεύτερου γύρου των εκλο-
γών όπου συγκέντρωσε το 60,46%.
στον πρώτο γύρο οι δύο αντίπαλοι
ήταν πολύ κοντά  (γαλάνης 43,04%,
Ξυριδάκης 40,26%) όμως στον δεύτε-
ρο γύρο ο κ. Ξυριδάκης έλαβε περί-
που 1.300 ψήφους λιγότερες και μοι-
ραία θα αποχωρήσει από την δημαρ-
χία. στη μάχη των εδρών ο νέος δή-
μαρχος έχει 12, ο απερχόμενος 11, ο
Ν. κανελλάκης 3 και ο γ. καβαλάρης

1. Το σώμα αποτε-
λείται από 27 δημο-
τικούς συμβούλους.
η αποχή έφτασε το
52,05%.

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

51,89%

23,23% 29,17%

48,11%

ΚηΦισια

θωΜΑΚΟΣ 
ΓΙωΡΓΟΣ ΧΙωΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

29,47% 22,97%

ν.ΦιλαδελΦεια-ν.χαλΚηδονα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΗΣ

ΒΟΥΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

44,78%

55,22%

Χαλάνδρι: 
στο ίδιο έργο θεατές 

έλος, στο δήμο χαλανδρίου είχα-
με ένα deja vu με τις εκλογές
του 2014 αφού τόσο οι αντίπα-
λοι όσο και το αποτέλεσμα ήταν

το ίδιο. πιο συγκεκριμένα, ο σίμος ρούσ-
σος επικράτησε για δεύτερη συνεχόμενη
εκλογική αναμέτρηση του γιώργου κου-
ράση και πήρε το πράσινο φως για να
συνεχίσει να διοικεί την πόλη. ό δήμαρ-
χος συγκέντρωσε το 52,58% των ψηφο-
δελτίων και αξιοποίησε το προβάδισμα
του πρώτου γύρου όπου είχε λάβει πο-
σοστό 32,34%, ενώ ο αντίπαλός του
21,14%.
Όσον αφορά στο δημοτικό συμβούλιο ο
νυν δήμαρχος θα έχει 13 έδρες, ο πρώην
δήμαρχος 9 έδρες. ό κ. κρανίδης 5, η κα
καρατζά 3, από 2 έδρες θα έχουν οι θω-
μάς, ανδρεόπουλος, πράσσος και Βάσιος
και από μία οι: λαδόπουλος, Νταβίας και
λαπιέρης. σύνολο εδρών 41.

στο 50.58% έφτασε
η αποχή. 

Τ α ε

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

32,34% 21,14%

χαλανδρι

ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΣΙΜΟΣ

47,42%
52,58%

ΚΟΥΡΑΣΗΣ
ΓΙωΡΓΟΣ

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

43,04% 40,26%

ΦιλοΘεη-ΨυχιΚο

ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

60,46%

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ

39,54%

Τα απόΤελεσμαΤα Τόύ Β ' γύρόύ ΤώΝ εκλ

δΗΜΑρΧοι "οΜΗρο
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λυκόβρυση 
– Πεύκη: συνεχίζει 
ο Τ. μαυρίδης 

ίγο πιο δύσκολα από ότι ανα-
μενόταν επανεξελέγη δήμαρ-
χος λυκόβρυσης – πεύκης ο
Τάσος μαυρίδης που συγκέν-

τρωσε το 55,51% των ψήφων κατά
την εκλογική διαδικασία της δεύτερης
κυριακής αφήνοντας στην δεύτερη
θέση τον μάριο ψυχάλη. στον πρώτο
γύρο κ. μαυρίδης είχε συγκεντρώσει
42,15% (14 έδρες) και ο κ. ψυχάλης
19,41% (6 έδρες).
όυσιαστικά ο κ. μαυρίδης αναζητά
τρεις δημοτικούς συμβούλους που θα
υπερψηφίζουν τις εισηγήσεις της διοί-
κησης και αν τους δύο τους έχει βρει
από την παράταξη του κ. ιωάννου που
ανακοίνωσαν την προγραμματική
τους συμφωνία, τον τρίτο θα τον ανα-
ζητήσει ανάμεσα στις 4 έδρες του κ.
θεοδωρακόπουλου ή του κ. κατσα-
ρού. Τρεις έδρες έχει εκλέξει και η λαϊ-
κή συσπείρωση με επικεφαλής τον κ.
κυριακίδη, που όμως έχει ξεκαθαρίσει
πως δεν μπαίνει σε σενάρια και συζη-
τήσεις συνεργασιών.
όι περισσότεροι δεν πήγαν να ψηφί-
σουν και η αποχή έφτασε στο 50,87%.     

Μεταμόρφωση: 
εποχή σ. σαραούδα 

χοντας στις αποσκευές του την εμ-
πειρία του αντιδημάρχου μεταμόρ-
φωσης, πριν από αρκετά χρόνια βέ-
βαια, θα καθίσει στην καρέκλα του

Δημάρχου της πόλης ο στράτος σαραούδας την
κυριακή 1 σεπτεμβρίου 2019. 
για να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε δύο
εκλογικές νίκες, τις δύο κυριακές που προ-
ηγήθηκαν. στον πρώτο γύρο η παράταξη που
ηγείται συγκέντρωσε το 38,4% των ψήφων
που του έδωσε το εισιτήριο για τον δεύτερο
γύρο και μάλιστα... πρώτης θέσης. Το δεύτε-
ρο εισιτήριο το πήρε ο απερχόμενος δήμαρ-
χος της πόλης μιλτιάδης καρπέτας με ποσο-
στό 28,7%. 
στον δεύτερο γύρο ο στράτος σαραούδας
είχε αποκτήσει μεγάλη δυναμική και έφτασε
στο υψηλό 62,6% των ψήφων αναγκάζοντας
και τον κ. καρπέτα να πάει να τον συγχαρεί
πριν καν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα σε
ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού. πάντως
αυτή είναι και μία καλή είδηση ενόψει της νέας
αυτοδιοικητικής περιόδου, όπου λόγω της
απλής αναλογικής, οι συνεργασίες μοιάζουν
μονόδρομος. για του λόγου το αληθές σημει-
ώνουμε ότι η παράταξη του κ. σαραούδα εξέ-
λεξε 10 έδρες, του κ. καρπέτα 8, του κ. καρα-
βάκου και του κ. Νάνου από 3, του κ. μακρί-
δη 2 και του κ. πεπαρίδη 1 (σύνολο εδρών 27).   

πρέπει επίσης να επι-
σημάνουμε ότι στην με-
ταμόρφωση είχαμε ικα-
νοποιητική συμμετοχή
και συγκεκριμένα αυτή
έφτασε στο 52,15%.

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

38,39% 28,74%

μεταμορΦωση

ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ

62,59%

37,41%

ΚΑΡΠΕΤΑΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

44,78% 16,78%

34,56%

ηραΚλειο αττιΚησ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙωΡΓΟΣ

65,44%

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ

42,15% 19,41%

44,49%

λυΚοΒρυση-ΠευΚη

ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΤΑΣΟΣ

ΨΥΧΑΛΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ

55,51%

λ

ει" του κλεισθενΗ 
όγώΝ σΤόύσ Δημόύσ Τησ περιόχη μασ

Ηράκλειο Αττικής: 
συνεχίζει ο Ν. μπάμπαλος 

ετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου
των εκλογών στο δήμο ηρακλείου αττικής
μόνο με θαύμα θα έχανε την επανεκλογή
του ο Νίκος μπάμπαλος, καθώς είχε συγ-

κεντρώσει το 44,8% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός
του γιώργος παπαδημητρίου μόλις το 16,8%. 
Το ...θαύμα λοιπόν δεν έγινε κι έτσι ο κ. μπάμπαλος
παρέμεινε στον δημαρχιακό θώκο και ουσιαστικά
αναζητά δύο ακόμα πρόθυμους δημοτικούς συμβού-
λους από παρατάξεις της μειοψηφίας ώστε να έχει
και την πλειοψηφία στο νέο δημοτικό συμβούλιο.
συγκεκριμένα, στον δεύτερο γύρο ο δήμαρχος πήρε
το 65,4% των ψηφοδελτίων και ο αντίπαλός του κ.
παπαδημητρίου το 34,6%. 
θυμίζουμε ότι ο κ. μπάμπαλος θα έχει 15 έδρες, ο κ.
παπαδημητρίου 5, ο κ. Βλασσόπουλος 5, ο κ. κου-
τρούλης 3, η κα Τζίβα 3 και ο κ. ζαχάρος 2 (σύνολο
εδρών 33). 
στο ηράκλειο αττικής η αποχή έφτασε το 51,77%.

μ
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δΗΜΑρΧοι 
Χώρισ ΠλειοψΗφιΑ στΑ 
νεΑ δΗΜοτικΑ συΜΒουλιΑ   

πώσ καΤαΝεμηθηκαΝ όι εΔρεσ με 
ΤηΝ απλη αΝαλόγικη και γιαΤι όι 
Τόπικόι αρχόΝΤεσ ειΝαι... εύΝόύχισμεΝόι

ύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι εκλογές με
απλή αναλογική στέρησαν την πλειοψηφία
από όσους δημάρχους δεν εξελέγησαν από
τον πρώτο γύρο (την συντριπτική πλειοψη-

φία δηλαδή) και πλέον αναζητούνται συμμαχίες – συ-
νεργασίες για να μπορέσουν να διοικήσουν οι δήμαρ-
χοι.  στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται
η κατανομή των εδρών στα δημοτικά συμβούλια των
δήμων της περιοχής μας ώστε να γίνει απολύτως κα-
τανοητή η νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.     

E
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ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

με την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου 
των εκλογών σχηματίστηκε και η τελική εικόνα
της σύνθεσης των νέων δημοτικών συμβουλίων
στους δήμους της περιοχής μας. 
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ό σύλλογος γονέων και κηδεμόνων
και ο σύλλογος Διδασκόντων του 1ου
Δημοτικού σχολείου κηφισιάς γεώρ-
γιος Δροσίνης, σε συνεργασία με το
κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
ύγείας «πρόΝόη» Δήμου κηφισιάς -
όκαΝα και τον εκπαιδευτικό οργα-
νισμό Educommart, πραγματοποί-
ησαν ημερίδα με θέμα: “κατάρτιση για
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, σε
θέματα σχετικά με την έκθεση σε
ακατάλληλο περιεχόμενο, παιδιών
και εφήβων στην καθημερινότητα
της σχολικής κοινότητας”.
η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του 1ου Δημοτικού σχολείου κη-
φισιάς γεώργιος Δροσίνης.  
στην ημερίδα  η κα σώτια μακαρώνη,
επιστημονικά ύπεύθυνη του κέν-
τρου πρόληψης «πρόΝόη» ανέπτυ-
ξε  τα τελευταία ερευνητικά δεδομέ-
να αλλά και τους κινδύνους που σχε-
τίζονται με  την έκθεση των παιδιών
και των εφήβων σε πορνογραφικό
υλικών καθώς και τους τρόπους αν-
τιμετώπισης και πρόληψης του φαι-
νόμενου. 
επιπλέον, έγινε από την κα καλλιόπη
αγγελή, Διαχειρίστρια και συντονί-
στρια προγραμμάτων educommart,
ενημέρωση για το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα «Podigikom | psssst.eu, το
οποίο στόχο έχει να προσφέρει σε παι-
δαγωγούς και ειδικούς ψυχικής υγεί-
ας που στηρίζουν παιδιά και εφήβους,
εργαλεία και υλικά που βοηθούν στην
διαχείριση ζητημάτων που συνδέον-
ται  με την διαδικτυακή πορνογραφία.
η ημερίδα έκλεισε με διασκεδαστικό
τρόπο με την παρουσίαση του παι-
χνιδιού Taboo του προγράμματος
psssst.eu, το οποίο έπαιξαν όλοι οι
συμμετέχοντες στην ημερίδα.

ημερίδα για την
πορνογραφία στο
1ο Δημοτικό 
σχολείο κηφισιάς

το χαιρετισμό του ο Δήμαρ-
χος αμαρουσίου κ. γιώργος
Πατούλης αναφερόμενος
στο σημαντικό ρόλο των
εθελοντών και εθελοντριών,

τους εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαρι-
στίες του, καθώς, μέσα την προσφορά
των γνώσεων και του χρόνου τους, πα-
ρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του
καπη να αξιοποιούν δημιουργικά τον
ελεύθερο χρόνο τους, να αποκτούν νέες
δεξιότητες και να νοιώθουν παραγω-
γικά μέλη της τοπικής κοινωνίας. 
ειδική αναφορά έκανε στα συναισθή-
ματα χαράς και ικανοποίησης που ο
ίδιος βίωσε ως εθελοντής ιατρός σε αν-
θρωπιστικές αποστολές στα άγονα
νησιά της χώρας μας. 
«είμαι υπερήφανος για το έργο που πα-
ράγεται στα καπη μας, έχοντας μάλι-
στα και την εμπειρία από τις περιοδείες
μου σε όλη την αττική ως υποψήφιος
περιφερειάρχης αττικής και υπόσχομαι
ότι από τη νέα μου θέση θα βοηθήσω να

βελτιωθούν οι παροχές προς την Τρίτη
ηλικία» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ.
πατούλης. 
ό πρόεδρος του όκόιπαΔα κ. Πέτρος
κόνιαρης προλογίζοντας την εκδή-
λωση μίλησε για την αξία του εθελοντι-
σμού, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη
εποχή και εστιάζοντας στα καπη αμα-
ρουσίου ανέφερε ότι περισσότεροι από

35 εθελοντές μέλη και μη μέλη δραστη-
ριοποιούνται σε πολλά και διαφορετικά
τμήματα, όπως τα τμήματα αγγλικών,
γαλλικών, ραπτικής και ζωγραφικής,
αλλά και σε άλλες εθελοντικές δράσεις
που αφορούν στη συνοδεία σε περιπά-
τους, σε θέατρα, σε εκδρομές, κ.α. 
«με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται
στους χώρους μας οι γνώσεις και το
επάγγελμα που ασκούσαν οι εθελοντές
μας πριν την συνταξιοδότηση τους,
αλλά και η αξιοποίηση από όλους του
ελεύθερου χρόνου. Τους ευχαριστούμε
έναν – έναν προσωπικά και ευελπι-
στούμε να τους έχουμε ξανά μαζί μας
και από τη νέα χρονιά με την ίδια αγάπη
και όρεξη» ανέφερε ο κ. κόνιαρης. 
στην εκδήλωση τιμήθηκαν από τον κ.
πατούλη η πιο παλιά εθελόντρια του
καπη στο τμήμα ζωγραφικής και μέλος
του Δ.σ. κα Έφη μανιάτη, η κα μαρία
γεωργακώδη από το τμήμα γαλλικών, η
κα μαριλένα καλοξύλου από το τμήμα
γαλλικών αρχαρίων. επίσης η κα μαρία
πετρούτσου και ο κ. γεώργιος Δεδού-
σης από το τμήμα αγγλικών, η κα ρούλα
κορνηλάκη εθελόντρια τα προηγού-
μενα χρόνια, η κα αφρούλα καβουτζίδη
από το τμήμα ραπτικής και ο κ. Δημή-
τριος σιαφάκας εθελοντής στο χώρο
του κυλικείου. 

Τιμητική γιορτή για
τους εθελοντές και 
τις εθελόντριες του
καπη αμαρουσίου

Βραβεύτηκαν από τον Δήμαρχο της πόλης, 
γ.πατούλη, για την ανιδιοτελή προσφορά τους 

Τιμητική εκδήλωση για τους
εθελοντές και τις εθελόντριες
του καπη αμαρουσίου πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία του Δη-
μάρχου αμαρουσίου και
νεοεκλεγέντος περιφερειάρχη
αττικής κου γιώργου πατούλη
την Τετάρτη 5 ιουνίου 2019, με
σκοπό, την επιβράβευσή τους
για την ανιδιοτελή προσφορά
τους στα μέλη των τμημάτων
του καπη. 

σ
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συγκεκριμένη δράση ξεκί-
νησε στα τρία σχολεία στις
6 φεβρουαρίου και ολο-
κληρώθηκε στις 15 μαΐου

2019. ειδικότερα συμμετείχαν 10
μαθητές/τριες από το 4ο λύκειο με 5

σχέδια, 4 μαθητές/τριες από το 4ο γυ-
μνάσιο με 1 σχέδιο και 10 μαθη-
τές/τριες από το  6ο γυμνάσιο με 5
σχέδια. ό τοίχος του κάθε σχολείου
ήταν ο προνομιακός καμβάς πάνω
στον οποίο αποτυπώθηκε το μήνυμα
της μαθητικής κοινότητας για την κα-
ταπολέμηση των έμφυλων διακρί-
σεων και την άρση της διακριτικής
συμπεριφοράς με παρονομαστή τις

άνισες σχέσεις εξουσίας των φύλων.
σημειώνεται ότι η διευθύντρια του
6ου γυμνασίου έθεσε σε ψηφοφο-
ρία στο ακόλουθο link:
https://www.menti.com/3a4cf95e
τα έργα των μαθητών, ώστε συμ-
μαθητές και φίλοι να έχουν τη δυνα-
τότητα να ψηφίσουν το αγαπημένο
τους graffiti από το 6ο γυμνάσιο γα-
λατσίου.

Graffiti για την ισότητα των φύλων σε 3 σχολεία του Δήμου

την εκπαίδευση σε θέματα πυρασφαλεί-
ας 15 εργαζομένων από την Πυροσβε-
στική υπηρεσία προχώρησε ο δήμος

Αμαρουσίου, στο πλαίσιο προγράμματος του
υπουργείου εσωτερικών, που υλοποιείται σε
συνεργασία με το «Ίδρυμα σταύρος νιάρχος»
και την Πυροσβεστική. 
ο δήμος Αμαρουσίου ήταν από τους πρώτους
δήμους της χώρας που δήλωσαν τη συμμετο-
χή τους στο πρόγραμμα, με την υπηρεσία Πο-
λιτικής Προστασίας να ανταποκρίνεται άμεσα
στο κάλεσμα για την καλύτερη εκπαίδευση της
ομάδας πυρασφάλειας και πυροπροστασίας σε
διάφορες δημοτικές εγκαταστάσεις. 
οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν στις εγκατα-
στάσεις του 9ου Πυροσβεστικού σταθμού
Αθηνών, συμμετέχοντας σε τριήμερο σεμινά-
ριο και σε εξετάσεις Πιστοποίησης.

εκπαίδευση της ομάδας
πυρασφάλειας του
Δήμου αμαρουσίου από
την  πυροσβεστική

ατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η πολυμελής χο-
ρωδία παραδοσιακής μουσικής «παναγία Βουρ-
λιώτισσα» του ιερού Ναού υπό τη διεύθυνση του
χοράρχη κ. κωνσταντίνου σταυρουλάκη απέ-

δωσε θαυμάσια εκκλησιαστικούς ύμνους, άσματα, θρή-
νους και τραγούδια σχετικά με την άλωση της πόλεως.
Την εκδήλωση έκλεισε ο σεβασμιώτατος μητροπο-
λίτης Νέας ιωνίας και φιλαδελφείας κ. γαβριήλ, ο οποί-
ος, αφού αρχικά συνεχάρη, ευχαριστώντας θερμά
όλους τους συντελεστές για την άρτια οργάνωση της
εκδήλωσης, στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ένδοξο χρι-
στιανικό και πολιτιστικό μεγαλείο του Βυζαντίου κα-
θώς και στη σπουδαιότητα της ιστορικής μνήμης, το-
νίζοντας ότι για εμάς τους Έλληνες και όλους τους όρ-
θοδόξους το Βυζάντιο θα ζει πάντοτε στις καρδιές μας,
στη μνήμη μας, στα ήθη και στις παραδόσεις μας και
στον τρόπο της ζωής μας. 

σ

εκδήλωση μνήμης για την άλωση της κωνσταντινούπολης
από την ιερά μητρόπολη Νέας ιωνίας και φιλαδελφείας

όλοκληρώθηκε η δράση
δημιουργίας graffiti σε τρία
σχολεία του Δήμου γαλα-
τσίου με θέμα την καταπο-
λέμηση των έμφυλων
διακρίσεων, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε από το γρα-
φείο ισότητας των φύλων
της Διεύθυνσης κοινωνικής
πολιτικής και ύγείας και το
Τμήμα παιδείας Δήμου γα-
λατσίου, υπό την αιγίδα
της γενικής γραμματείας
ισότητας των φύλων.

επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την άλωση της κωνσταντινούπολης με τίτλο:
«εαλώ η πόλισ» διοργάνωσε την Τετάρτη 29 μαΐου 2019, η ιερά μητρόπολη Νέας ιωνίας
και φιλαδελφείας, στον ιερό καθεδρικό Ναό κοιμήσεως της θεοτόκου Ν. φιλαδελφείας.

κ

Μήνυμα της μαθητικής 
κοινότητας του γαλατσίου
για την καταπολέμηση των

έμφυλων διακρίσεων

H
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ια νέα έκδοση - λεύ-
κωμα με πολλές
πληροφορίες για το
παρελθόν και το πα-

ρόν των σημαντικών στοιχεί-
ων φυσικού περιβάλλοντος
της πόλης μας το Άλσος και
τα ποτάμια της, ολοκληρώ-
νεται από τον δήμο ν. φιλα-
δέλφειας – ν. Χαλκηδόνας,
με τη συνεργασία ειδικών
επιστημόνων.
Όπως σημειώνει ο δήμαρχος
Άρης Βασιλόπουλος στην ει-
σαγωγή του: «Η έκδοση του
παρόντος λευκώματος έχει
διπλή αξία. Η πρώτη είναι η
μελέτη και η ανάδειξη του φυ-
σικού πλούτου που παραμένει
μέχρι σήμερα άγνωστος,
ώστε να γίνει κατανοητή η
ανάγκη προστασίας του.
Η δεύτερη είναι η διατήρηση
της μνήμης και των εικόνων
αυτού του πλούτου εάν τελι-
κά η απειλή γίνει πράξη. ώς
δημοτική αρχή αλλά και ως
ενεργοί πολίτες της πόλης,
αγωνιζόμαστε ώστε να ανα-
γνωριστεί από όλους η μονα-
δική αισθητική και οικολογι-
κή αξία του Ποδονίφτη. να
το διατηρήσουμε ως ένα μέ-
τρο σύγκρισης, ώστε να
διεκδικήσουμε να επαναφέ-
ρουμε ποτάμια και ρέματα
για να επιτελέσουν τον αν-
τιπλημμυρικό και οικολογι-
κό τους ρόλο μέσα στο
ασφυκτικό, πυκνοδομημένο
αστικό περιβάλλον.»

ιχνηλατώντας 
τον ποδονίφτη και
το Άλσος στον Δήμο 
Ν. φιλαδέλφειας -
Ν. χαλκηδόνας

Μ

ρόκειται για το μηχανισμό
Seatrac, δίπλα στον οποίο ο Δή-
μος γλυφάδας τοποθέτησε εκ
νέου ειδικό διάδρομο, ντουζιέρα,

κάθισμα για το συνοδό, ομπρέλες, κ.ά.,
διαμόρφωσε θέσεις για αμεα στο πάρ-
κινγκ μπροστά από την παραλία, ενώ, φέ-
τος, για πρώτη φορά, τοποθετήθηκε και
δεύτερο Seatrac.
Το νέο Seatrac βρίσκεται δίπλα στο ήδη
υπάρχον και πρόκειται για ένα σύγχρονο
μηχανισμό του 2019, που προσφέρει πολ-
λές και εξελιγμένες δυνατότητες, όπως
για παράδειγμα ότι ενημερώνει για τη
θερμοκρασία του αέρα, για τη θερμοκρα-
σία της θάλασσας, αν έχει κύμα κ.τ.λ., πα-
ρέχοντας, έτσι, ολοκληρωμένες πληροφο-
ρίες για τους χρήστες. η χρήση της εγκα-
τάστασης είναι, όπως κάθε χρόνο, δωρεάν.
Το Seatrac δίνει τη δυνατότητα σε όλους
τους πολίτες να έχουν ασφαλή και αυτό-
νομη πρόσβαση στη θάλασσα το καλοκαίρι.
ό μηχανισμός αποτελείται από ράγες στα-
θερής τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά
διαμορφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί
μέσα και έξω από το νερό. είναι επίσης ενερ-
γειακά αυτόνομη εγκατάσταση, καθώς
για τις ενεργειακές της ανάγκες χρησιμο-
ποιείται φωτοβολταϊκό πάνελ.

Το 2016, το 2017 και το 2018 το Seatrac
του Δήμου γλυφάδας σημείωσε πανελλα-
δική πρωτιά, καθώς από όλους τους μη-
χανισμούς που τοποθετήθηκαν την εκά-
στοτε θερινή περίοδο στην επικράτεια, το
Seatrac γλυφάδας προσέλκυσε τους πε-
ρισσότερους χρήστες.
«σε όλη την πόλη μας έχουμε αναπτύξει και
συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε υποδομές
για την προσβασιμότητα, για την εξα-
σφάλιση του δικαιώματος στην ανεξάρτητη
διαβίωση για όλους», δήλωσε ο Δήμαρχος
γλυφάδας, γιώργος Παπανικολάου. «η
ολοκληρωμένη υποδομή για τους συναν-

θρώπους μας με αναπηρία που έχουμε
δημιουργήσει στην παραλία της πόλης,
σημείωσε για τρεις συνεχόμενες χρονιές πα-
νελλαδική πρωτιά κι αυτό μας γεμίζει με
χαρά και υπερηφάνεια, αλλά και με ευθύ-
νη, για αυτό και τοποθετήσαμε για πρώτη
φορά και δεύτερο μηχανισμό Seatrac. φέ-
τος, στη βραβευμένη εκ νέου με γαλάζια ση-
μαία παραλία μας, φιλοδοξούμε να διατη-
ρήσουμε την πρωτιά και να συνεχίσουμε
από κάθε άποψη να παρέχουμε την καλύ-
τερη δυνατή φιλοξενία και ζεστασιά σε
όλους τους συμπολίτες μας με αναπηρία».
«φέτος, λόγω του ότι είμαστε πρώτοι πα-
νελλαδικά και μάλιστα πέρυσι σημειώσα-
με ρεκόρ με 4.103 χρήσεις, αποφασίσαμε
να βάλουμε και δεύτερο Seatrac στην ίδια
παραλία, με τις ίδιες υποδομές και με όλες
τις ανέσεις για τους συνανθρώπους μας με
αναπηρία», τόνισε ο εντεταλμένος σύμ-
βουλος του Δήμου γλυφάδας για τα άτο-
μα με αναπηρία, στέλιος κουρουπάκης.
«προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια
και εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι να φρον-
τίζουμε και να προστατεύουμε την παρα-
λία μας και τις υποδομές της και να διευ-
κολύνουμε τους συνανθρώπους μας. καλό
καλοκαίρι και καλά μπάνια!». 
Το Seatrac λειτουργεί ως βοηθητικός εξο-
πλισμός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιο-
ρισμένη κινητικότητα ώστε να διευκολύ-
νει την πρόσβασή τους στη θάλασσα. η κύ-
ρια ιδέα πίσω από τη δημιουργία του είναι
να δώσει στα άτομα με αναπηρία την ευ-
καιρία να απολαύσουν μια απλή δραστη-
ριότητα, όπως το κολύμπι, χωρίς καμία
άλλη βοήθεια.

Π

Δύο Seatrac για ΑΜεΑ από φέτος 
στην παραλία της γλυφάδας

πρόσΒαση για όλόύσ

στην παραλία της γλυφάδας
τοποθετήθηκε για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά, μια ολο-
κληρωμένη υποδομή για τη
φιλοξενία των συνανθρώπων
μας με αναπηρία.
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Δήμος μοσχάτου-Ταύ-
ρου θα υλοποιήσει και
φέτος το πρόγραμμα
των αθλοδιακοπών, ένα

πρόγραμμα καλοκαιρινής δημι-
ουργικής απασχόλησης για παι-
διά που φέτος φοίτησαν στο
Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
σχολείο.
μέσα από το παιχνίδι και μέσω
της γνωριμίας των παιδιών με το
άθλημα, οι μικροί μαθητές ψυ-
χαγωγούνται και διδάσκονται
ταυτόχρονα σε ασφαλές περι-
βάλλον, με την παρουσία ιατρού
και με την καθοδήγηση έμπειρων
εκπαιδευτών.
Το πρόγραμμα των αθλοδιακο-
πών θα υλοποιηθεί από 18 ιου-
νίου έως 10 σεπτεμβρίου 2019,
από Δευτέρα έως παρασκευή
και ώρες 07:30 έως 16:00.
όι εγγραφές για το πρόγραμμα
διαρκούν από 3 ιουνίου έως 14
ιουνίου 2019. για εγγραφές και
πληροφορίες, μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στα εξής σημεία:
• ΜοσΧΑτο: κλειστό γυμνα-
στήριο μοσχάτου (μιαούλη 60
– 1ος όροφος), τηλ: 210
9407820. καθημερινά (από Δευ-
τέρα έως παρασκευή): 09:00-
14:00 και 17:00-20:00
• τΑυροσ: π. Δημαρχείο Ταύρου
(πειραιώς & επταλόφου), τηλ:
210 3463475. καθημερινά (από
Δευτέρα έως παρασκευή): 10:00-
13:00 και 17:30-19:30

Ξεκίνησαν 
οι εγγραφές για τις
αθλοδιακοπές 2019
Δήμου μοσχάτου –
Ταύρου

O

συνεχίζει την πιλοτική λειτουργία
του το Δημοτικό ελεύθερο 
ανοικτό πανεπιστήμιο γλυφάδας

δημιουργική απασχόληση για παιδιά 
δημοτικού στο δήμο Παπάγου – Χολαργού

υνεχίζει την πιλοτική λειτουρ-
γία του, στο ανακαινισμένο
Δημοτικό κινηματοθέατρο
«μελίνα μερκούρη», το Δημο-

τικό ελεύθερο ανοικτό πανεπιστήμιο
γλυφάδας, ο νέος και καινοτόμος θε-
σμός του Δήμου γλυφάδας. 
μετά τη διάλεξη του σπουδαίου και δια-
κεκριμένου επιστήμονα Δημήτρη Νανό-

πουλου, ακολουθεί τη Δευτέρα, 10 ιουνί-
ου, στις 7 μ.μ. στο «μελίνα μερκούρη»
(ανατολικής ρωμυλίας 127) διάλεξη με
θέμα «προστατεύοντας την καρδιά μας». 
η διάλεξη θα διαρκέσει μιάμιση ώρα,
ενώ μετά την ολοκλήρωσή της θα ακο-
λουθήσουν ερωτήσεις από το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

ο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για
χρονικό διάστημα 27 ημερών,
από πέμπτη 20 ιουνίου έως και
παρασκευή  26 ιουλίου 2019 και

θα χωριστεί σε 2 περιόδους. 
συγκεκριμένα:
1η περίοδος : από πέμπτη 20 ιουνίου
έως και  Τρίτη  9 ιουλίου (14 ημέρες)
2η περίοδος : από Τετάρτη 10 ιουλίου
έως και παρασκευή  26 ιουλίου 2019 (13
ημέρες)
όι γονείς μπορούν να επιλέξουν μία
από τις δύο περιόδους, ενώ σε  περί-
πτωση που υπάρξουν κενά υπάρχει η
δυνατότητα επιλογής και των δύο πε-
ριόδων.
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30
έως 15:30 και θα στελεχωθεί από εκ-
παιδευτικούς με πανεπιστημιακή εκ-
παίδευση.

τόπος διεξαγωγής 
• για την Δημοτική κοινότητα χολαργού
στο 4ο Δημοτικό σχολείο επί της οδού Τή-
νου 4.
• για την Δημοτική κοινότητα παπάγου,
στο 1ο Δημοτικό σχολείο επί της οδού ιω-
νίας και αργυροκάστρου.

Αιτήσεις
όι αιτήσεις θα κατατίθενται στο  Δη-
μαρχείο παπάγου – χολαργού (περι-
κλέους 55), γραφείο πρωτοκόλλου έως
και την πέμπτη 13 ιουνίου 2019,  και
ώρες 08:30 – 14:30.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εγγραφή είναι:
• αίτηση-ύπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής
(διαθέσιμο έντυπο στην ιστοσελίδα του Δή-
μου https://dpapxol.gov.gr/news/deltia-
tipou)
• Βεβαίωση εργασίας των γονέων ή βε-

βαίωση ανεργίας.
• αποδεικτικό κατοικίας για κατοίκους οι
οποίοι δεν είναι δημότες (π.χ. λογαριασμός
Δεκό ή ιδιωτικής εταιρείας ή αντίγραφο
φορολογικής δήλωσης ε1 κ.λπ.).
• πιστοποιητικό όικογενειακής κατά-
στασης (για τους δημότες: μπορεί να ζη-
τηθεί αυτεπάγγελτα από τα Δημοτολόγιο
του Δήμου)

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αι-
τήσεων (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτο-
κόλλου) και θα δοθεί προτεραιότητα στα
παιδιά των ανέργων, πολυτέκνων και μο-
νογονεϊκών οικογενειών.
για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με το Τμήμα παιδείας, Νε-
ολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού Δήμου
παπάγου-χολαργού στα τηλέφωνα 213
2002910, 213 2002909, 213 2002893,
213 2002903 .

όι εγγραφεσ ΞεκιΝησαΝ

ό Δήμος παπάγου - χολαργού στο πλαίσιο  της κοινωνικής πολιτικής και της προσφοράς 
κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες, διοργανώνει το «πρόγραμμα Δημιουργικής απασχόλησης»,

δωρεάν για παιδιά των Δημοτικών σχολείων του Δήμου και συγκεκριμένα για απόφοιτους 
1ης  Δημοτικού έως και απόφοιτους 5ης Δημοτικού (γεννημένα τα έτη 2008 έως και  2012). 

T

σ
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ε μεγάλη επιτυχία αλλά
και με ιδιαίτερη συγκί-
νηση πραγματοποιήθη-
κε στο κατάμεστο προ-

αύλιο του 11ου  Δημοτικού σχο-
λείου παλαιού φαλήρου, η εκδή-
λωση προς τιμή της ελένης γλυ-
κατζή - Αρβελέρ καθώς και η
ονοματοδοσία του σχολείου προς
τιμή της.
στην σεμνή τελετή που είχε διορ-
γανωθεί άψογα από την Διεύθυν-
ση του σχολείου με την αρωγή και
την συμπαράσταση της αντιδη-
μαρχίας παιδείας, οι  εκπαιδευτικοί,
οι γονείς αλλά κυρίως οι μαθητές εί-
χαν την ευκαιρία να ακούσουν την
γνωστή ελληνίδα διανοήτρια να
συνεπαίρνει το κοινό με την προ-
σέγγιση της για την διαχρονική
παρουσία του ελληνισμού αλλά
και την σημερινή ελλάδα και το
μέλλον της ενώ μετά την ομιλία της
ακολούθησε η χορωδία του σχο-
λείου με έργα και τραγούδια ση-
μαντικών ελλήνων συνθετών.
Την εκδήλωση άνοιξαν με σύντομο
χαιρετισμό τους οι: Διευθύντρια
του 11όυ Δημοτικού σχολείου
καλλιόπη γραμματικού, ο Δή-
μαρχος παλαιού φαλήρου Διονύ-
σης χατζηδάκης, ο Διευθυντής
εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης π.ε.
αθηνών γεώργιος κέντρος  και ο
αντιδήμαρχος παιδείας Δήμου
παλαιού φαλήρου γιάννης φω-
στηρόπουλος.
ό  Δήμαρχος παλαιού φαλήρου
διονύσης Χατζηδάκης συνεχάρη
την Διεύθυνση του σχολείου για
την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε
στο έργο της ελληνίδας ακαδημαϊ-
κού που συγκαταλέγεται μεταξύ
των κορυφαίων πνευματικών προ-
σωπικοτήτων της γαλλίας. 

Το όνομα της ελένης
γλύκατζη αρβελέρ 
πήρε το 11ο δημοτικό
σχολείο π. φαλήρου

Μ

ο 1ο ειδικό Δημοτικό σχολείο Δήμου Νίκαιας –αγ.ι. ρέντη είναι ένα από τα πρώ-
τα φωτοβολταϊκά σχολεία του Δήμου, όπου στην οροφή του εγκαταστάθηκαν
φωτοβολταϊκά στοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική, διοχετεύεται στο δίκτυο της Δεη

και συμψηφίζεται στο λογαριασμό, που είναι κατά πολύ μειωμένος. Το πρόγραμμα εγ-
κατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων συνεχίζεται στο 27ο Δημοτικό της Νίκαιας, στο
1ο Δημοτικό ρέντη, στο 7ο Δημοτικό Νίκαιας και στο 4ο Δημοτικό ρέντη.

παρότρυνση στα παιδιά, να δη-
μιουργήσουν έργα εμπνευσμένα
από τη θεατρική παράσταση
«Το βατραχάκι που πήδησε στο

βάλτο» της Δήμητρας μπουσίου, το οποίο
προσφέρθηκε από το κέντρο πρόληψης
«ηλιόσ» σε συνεργασία με την Δημοτική
επιτροπή παιδείας του Δήμου αγίου Δη-
μητρίου στα Δημοτικά σχολεία της πόλης,
βρήκε πρόσφορο έδαφος.

με αφορμή την ιστορία του χάρη τα παι-
διά συζήτησαν το νόημα του έργου με τους
δασκάλους τους, προβληματίστηκαν και
δημιούργησαν υπέροχες ζωγραφιές.
είναι από τα Δημοτικά σχολεία: 3ο, 4ο, 9ο,
11ο, 12ο και 15ο.
στα σχολεία, θα προσφερθεί για τη βι-
βλιοθήκη τους, από τη Δημοτική επιτρο-
πή παιδείας, το βιβλίο της πνευμονολόγου
ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους.

πογράφηκε το συμφωνητικό και
ξεκινά άμεσα η εκτέλεση του
νέου έργου με τίτλο «επισκευή –
συντήρηση αύλειων χώρων σχο-

λικών κτιρίων Δήμου Ν. φιλαδέλφειας- Ν.
χαλκηδόνας» προϋπολογισμού 120 χιλ.
ευρώ και συγκεκριμένα : 
• του 5ου δημοτικού ν. φιλαδέλφειας
που αφορά επίστρωση με νέο τάπητα, κα-
θαίρεση και τοποθέτηση νέων πλακών, αν-
τικατάσταση εξωτερικής πόρτας, χρω-
ματισμούς κιγκλιδωμάτων, επισκευή εξω-

τερικής βρύσης κλπ  • του 7ου δημοτικού
ν. φιλαδέλφειας που αφορά επίστρωση
με νέο τάπητα, επίστρωση με πλάκες πε-
ζοδρομίου και αντιολισθηρές κλπ • του
1ου δημοτικού ν. Χαλκηδόνας, που
αφορά επίστρωση με νέο τάπητα, επί-
στρωση με πλάκες πεζοδρομίου και αν-
τιολισθηρές, συντήρηση μωσαικού, απο-
κατάσταση εξωτερικού δικτύου αποχέ-
τευσης, χρωματισμούς εξωτερικών τοίχων.
• Του 2ου δημοτικού ν. Χαλκηδόνας,
που αφορά αντικατάσταση του τάπητα

και παρτεριού, τοποθέτηση 2 εστιών,
φρεάτιο συλλογής ομβρίων, χρωματι-
σμούς εξωτερικών τοίχων. • Του γυμνα-
σίου ν. Χαλκηδόνας, που αφορά επί-
στρωση με νέο τάπητα, κατασκευή στε-
γάστρου, χρωματισμούς εξωτερικών τοί-
χων, αντικατάσταση και χρωματισμούς
κιγκλιδωμάτων.
Το νέο έργο είναι σε συνέχεια ήδη ολο-
κληρωμένου έργου που αφορούσε τις
αυλές των 2ου, 3ου, 6ου Δημοτικών και
3ου Νηπιαγωγείου Ν. φιλαδέλφειας. 
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ύπόγραφηκε η σύμΒαση 

Τιμη σε μια 
σπόύΔαια ελληΝιΔα

Δημόσ αγ. ΔημηΤριόύ

Ξεκινά η ανακαίνιση αυλών 
των σχολείων του δήμου 

ν. φιλαδέλφειας- ν. Χαλκηδόνας

στο φωτοβολταϊκό δίκτυο τα σχολεία του Δήμου Νίκαιας-αγ.ι. ρέντη

παιδικά μηνύματα κατά του καπνίσματος
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ια 12η χρονιά, ο Δήμος περιστε-
ρίου και το Δημοτικό ώδείο πραγ-
ματοποιούν, με ελεύθερη είσοδο,
την πανελλήνια συνάντηση χο-

ρωδιών, σήμερα σάββατο 8 ιουνίου 2019
και ώρα 19:00, στο θέατρο πολιτών
(παπαρηγοπούλου 94 – πρώην όλυμ-
πιακό κέντρο περιστερίου). 

μία από τις κορυφαίες πολι-
τιστικές διοργανώσεις του

Δήμου περιστερίου που
αποσκοπεί στη διάδοση
της χορωδιακής Τέχνης
και την ανάπτυξη φιλίας

και συνεργασίας μεταξύ
των φιλοξενούμε-

νων χορωδιών.

Τό πρόγραμμα 

12η πανελλήνια 
συνάντηση χορωδιών
του Δήμου περιστερίου

γ

πό τη Δευτέρα 10 ιουνίου
έως την παρασκευή 14 ιου-
νίου στο αίθριο του Δημαρ-
χείου κηφισιάς (Διονύσου &

μυρσίνης, κηφισιά), θα έχουμε την ευ-
καιρία να απολαύσουμε ερασιτεχνι-
κούς θιάσους σε κλασικά και πρωτό-
τυπα έργα.
Την τελευταία μέρα του φεστιβάλ,
μετά το τέλος της παράστασης, θα γί-

νει η απονομή των θεατρικών βρα-
βείων: καλύτερης παράστασης, σκη-
νοθεσίας, α’ ανδρικού ρόλου και α’ γυ-
ναικείου ρόλου.
Την καλλιτεχνική επιτροπή του φε-
στιβάλ αποτελούν η κική Αυγουστά-
του (σκηνοθέτις, ηθοποιός), ο Αχιλλέ-
ας κουρέπης (μέλος της θεατρικής
ομάδας Δήμου κηφισιάς) και ο Μιχά-
λης Μαραγκός (σκηνοθέτης).

A

ΔιαγώΝισΤικη σύΝαΝΤηση ερασιΤεχΝικώΝ θιασώΝ

ι πρεσβείες και τα επίτιμα
προξενεία των αφρικανικών
χωρών διαπιστευμένα στην
ελλάδα, διοργανώνουν το 18ο

αφρικανικό πολιτιστικό φεστιβάλ γα-
στρονομίας, μουσικής και λαϊκής Τέ-
χνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 8
και 9 ιουνίου 2019 στις εξωτερικές
εγκαταστάσεις του κλειστού όλυμ-
πιακού σταδίου γαλατσίου (Διεύθυνση:
λεωφ. Βεΐκου 137, 111 46, γαλάτσι).
όι αφρικανικές χώρες που θα συμμε-
τάσχουν στο φεστιβάλ (αλγερία, αγ-
κόλα, αίγυπτος, αιθιοπία, γκάνα, Δη-
μοκρατία του κονγκό, ακτή του ελε-
φαντοστού, κένυα, λιβύη, μαδαγα-
σκάρη, μαρόκο, μπουρούντι, Νιγηρία,
σενεγάλη, σεϋχέλλες, Νότια αφρική,

σουδάν, Τυνησία, ζάμπια και ζιμπάμ-
πουε), θα δώσουν την ευκαιρία στους
επισκέπτες να γνωρίσουν τα ήθη και τα

έθιμά τους, προβάλλοντας τοπικές φο-
ρεσιές, μουσική και χορό. στα περί-
πτερα θα πωλούνται είδη λαϊκής τέχνης,
ενδυμασίες καθώς και παραδοσιακά
εδέσματα και ποτά.
μέρος των εσόδων του 18ου φεστιβάλ
αφρικανικής γαστρονομίας, μουσι-
κής και λαϊκής Τέχνης, θα διατεθούν
για την ενίσχυση του πανελλαδικού έρ-
γου του όργανισμού «Το χαμόγελο του
παιδιού».
Ώρες λειτουργίας:
σάββατο, 8 ιουνίου 2019: από τις 10:00
έως τις 22:00
κυριακή, 9 ιουνίου 2019: από τις 10:00
έως τις 19:00.
τιμή εισιτηρίου: ενήλικες: 3€
Παιδιά έως 10 ετών: Δωρεάν

18ο αφρικανικό πολιτιστικό φεστιβάλ 
8 & 9 ιόύΝιόύ με ΤηΝ ύπόσΤηριΞη Τόύ Δημόύ γαλαΤσιόύ

5o φεστιβάλ 
θεατρικών Βραβείων
δήμου κηφισιάς 2019
Το Ν.π.Δ.Δ. πολιτισμού και αθλητισμού «Δημήτριος 
Βικέλας» του Δήμου κηφισιάς διοργανώνει το 
5ο φεστιβάλ θεατρικών Βραβείων Δήμου κηφισιάς, 
με τη συμμετοχή τεσσάρων ερασιτεχνικών θιάσων.

O

• δευτέρα 10 ιουνίου, Ώρα: 21:00.
“Τα Γουρούνια Τραγουδάνε Ακόμα’’ μια πει-
ρα(μα)τική επιθεώρηση του γιάννη καλα-
τζόπουλου από το κορινθιακό θέατρο «Βα-
σίλης ρώτας», σε  σκηνοθεσία της Παγώνας
τσαλπαρά.
• τρίτη 11 ιουνίου, Ώρα: 21:00.
“Μήδεια’’ του μποστ από την ερασιτεχνική
όμάδα του πολιτιστικού κέντρου ελΤα, σε
σκηνοθεσία του κώστα ζωγραφόπουλου.

• Πέμπτη 13 ιουνίου, Ώρα: 21:00.
“Δρ. Τζέκυλ και κ. Χάιντ…αλλιώς’’, από την θε-
ατρική όμάδα αct-ώρες, σε σκηνοθεσία
της εύχαρις Παπαϊωάννου.
• Παρασκευή 14 ιουνίου, Ώρα: 21:00. 
“Βραχονησίδα’’ η “Ο ύπνος του Ελπήνορα’’

από το ελληνικό ποιητικό θέατρο, σε σκη-
νοθεσία του σάββα Παρίτση.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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Έως 24.09 | Dinner in the sky | Το εστιατόριο που μας
ανεβάζει στα 50 μέτρα ύψος και μας προσφέρει μια αξέ-
χαστη εμπειρία με θέα την πόλη έρχεται για 5η χρονιά
στην Τεχνόπολη!
Έως 09.06 | Τα πουλιά της ελευθερίας | εικαστική έκ-
θεση | Ένα συνεργατικό έργο τέχνης για τους πρό-
σφυγες | είσοδος ελεύθερη
09.06 | στην αυλή του εργοστασίου | ύπαίθρια εικα-
στικά παιχνίδια από το  Βιομηχανικό μουσείο φωτα-
ερίου | για παιδιά από 3 ετών
09.06 | κυριακάτικες ξεναγήσεις στο Βμφ | μαζί με
τους έμπειρους ανθρώπους του μουσείου μας, ακο-
λουθούμε τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, ερ-
χόμαστε σε επαφή με τις μυρωδιές, ακούμε τις ιστορίες
των εργαζομένων μέσα από τα κορνούτα, αγγίζουμε τις
μηχανές που λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα και γέ-
μιζαν με ενέργεια και φως την πόλη! | για ενήλικες και

οικογένειες | Βιομηχανικό μουσείο φωταερίου | εί-
σοδος ελεύθερη
10 – 21.06 | Front End Developer | Eργαστήριo | Sam-
sung Labs | SAMSUNG Greece, British Council & IN-
NOVATHENS powered by Samsung | είσοδος ελεύθε-
ρη
10.06 | Elastic Meetup | INNOVATHENS powered by
Samsung | είσοδος ελεύθερη
11.06 | 32nd SciFy Academy | σεμινάριο | SciFY – Sci-
ence for you & INNOVATHENS powered by Samsung |
είσοδος ελεύθερη
16.06 | κυριακές στην Τεχνόπολη: «20 χρόνια Τεχνό-
πολη» | εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις για
παιδιά 3-13 ετών και τις οικογένειές τους | είσοδος ελεύ-
θερη με απαραίτητη κράτηση
18.06 | Social Media Marketing | σεμινάριο | κέντρο επι-
χειρηματικότητας, ανάπτυξης και καινοτομίας (KEAK)

& INNOVATHENS powered by Samsung | είσοδος
ελεύθερη
18.06 – 12.07 | Summer Camp στην Τεχνόπολη | Ένα
πρόγραμμα σχεδιασμένο από το Βιομηχανικό μουσείο
φωταερίου (Βμφ) και το εργαστήριο παραστατικών
τεχνών Artfygio | για παιδιά από 6 έως 11 ετών
19 – 20.06 | Athens Music Week | Athens Music Con-
vention & Music Innovation Hub Το Athens Music
Week έχει σαν κύριο στόχο να ενισχύσει το ρόλο της
μουσικής ως εργαλείο τοπικής ανάπτυξης, και να συν-
δράμει σε καινοτόμες συνεργασίες μεταξύ ενδιαφε-
ρόμενων των πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομη-
χανιών, της ψυχαγωγίας και της μουσικής Βιομηχανίας
προκειμένου να καλλιεργηθεί η περιέργεια, η δημι-
ουργικότητα, η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική συ-
νοχή. | Τεχνόπολη Δήμου αθηναίων & INNOVATHENS
powered by Samsung | είσοδος ελεύθερη
22 – 23.06 | Spoudase Festival | Το μεγαλύτερο φε-
στιβάλ στην ελλάδα για όλες τις Βαθμίδες της εκπαί-
δευσης | είσοδος ελεύθερη
24.06 | JavaScript Meetup | INNOVATHENS powered
by Samsung | είσοδος ελεύθερη
25.06 | SMATH | Networking event | η Τεχνόπολη και
το INNOVATHENS powered by Samsung συμμετέ-
χουν, μαζί με 9 ακόμη εταίρους από 6 χώρες, στο
SMATH, ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, με κύριο
στόχο την ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ του δημό-
σιου τομέα, επιχειρήσεων, start-ups και επαγγελματιών
που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Δημιουρ-
γικών και πολιτιστικών Βιομηχανιών (CCIs) μέσω
καινοτόμων δικτύων, στην περιοχή της μεσογείου. | Τε-
χνόπολη Δήμου αθηναίων & INNOVATHENS powered
by Samsung | είσοδος ελεύθερη
25.06 | Boiler Room X Plissken Festival | Το μοναδικό
Boiler Room (για πρώτη φορά στην ελλάδα!) και το Plis-
skën Festival ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το κα-
λοκαίρι σε μία μοναδική βραδιά που θα ανοίξει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό Plisskën Festival!
26 – 27.06 | Plissken Festival | Tο γεμάτο ενέργεια, ηλε-
κτρονικό, indie, αλλά και αρκετά disco Plisskën Festi-
val έρχεται φέτος με τους μοναδικούς Giorgio Moroder,
The Black Madonna, Jungle, Peter Bjorn & John και Boy
Harser μεταξύ άλλων.

Μύρισε, κοίτα, νιώσε, Άκου, γεύσου!
ανακαλύψτε το Βιομηχανικό μουσείο φωταερίου
μέσα από μια προτεινόμενη αισθητηριακή μουσειακή
διαδρομή. Έλατε στο Βμφ και ανακαλύψτε τι κρύβε-
ται στα κίτρινα κουτιά! γνωρίστε την ιστορία του πα-
λιού εργοστασίου μέσα από το μαγικό κόσμο των αι-
σθήσεων.
θερινό ωράριο (16.4 — 14.10)
Τρι – κυ: 10.00 — 18.00
Τελευταία είσοδος: 17.00

ακόμη, βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Industrial Gas
Museum Shop για μικρούς και μεγάλους. ανακαλύψτε
μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από
Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιο-
μηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την
τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά-πολλά ακόμα...
θερινό ωράριο (16/4-14/10)
Τρι έως κύ: 10.00-17.15

εκδΗλώσεισ για 
μικρόύσ και μεγαλόύσ

σΤηΝ τεΧνοΠολΗ
Τόύ Δημόύ αθηΝαιώΝ

με Τό πόλύαΝαμεΝόμεΝό ATHENS MUSIC WEEK, σεμιΝαρια, 
ημεριΔεσ, εκθεσεισ, φεσΤιΒαλ και πληθόσ ΔρασεώΝ για παιΔια 
ύπόΔεχεΤαι ΤόΝ ιόύΝιό, η ΤεχΝόπόλη Τόύ Δημόύ αθηΝαιώΝ.
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συνεχίζονται από Τρίτη 2 ιουλίου έως Τετάρτη 31 ιουλίου 2019 τα θερινά μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά και εφήβους, του εργαστηρίου
ζωγραφικής του Ν.π.Δ.Δ. πολιτισμού & αθλητισμού "Δημήτριος Βικέλας" του Δήμου κηφισιάς.
Το εργαστήρι θα γίνεται υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικών φρόσως μαλέα, στο κτήριο «αλέξη στουδίτη» (χαρ. Τρικούπη 68,
κηφισιά) κάθε Τρίτη - Τετάρτη - πέμπτη - παρασκευή, ώρες 15.00- 17.00 και 17.00 - 19.00.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ζωγραφική με μικτές τεχνικές, κολλάζ και κατασκευές με αναλώσιμα υλικά.
Το συνολικό κόστος ενός μήνα θερινών μαθημάτων είναι 10 ευρώ (μία φορά την εβδομάδα) ή 20 ευρώ (δύο φορές την εβδομάδα).

υνεχίζεται η έκθεση συλλογής  του μεγάλου ηθο-
ποιού μάνου κατράκη, στη Δημοτική πινακο-
θήκη πειραιά, η οποία  αποτελεί δωρεά  της συ-

ζύγου του καλλιτέχνη, λίντας Άλμα.
πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή Έλληνα ηθοποι-
ού που υπάρχει και η οποία εκτίθεται ύστερα από 25 χρό-
νια. η σπουδαία αυτή συλλογή περιλαμβάνει 6731 τεκ-
μήρια, υλικό από την προσωπική και την επαγγελματι-
κή ζωή του σημαντικού αυτού θεατράνθρωπου: φω-
τογραφίες, χειρόγραφα, επιστολές, σκηνικά αντικείμε-
να, κοστούμια, κλπ. πρόκειται για το  πιο ολοκληρωμέ-
νο θεατρικό αρχείο, ενός μόνο καλλιτέχνη, που βρίσκε-
ται συγκεντρωμένο σε έναν  φορέα στην ελλάδα. H έκ-

θεση για τη συλλογή  του μάνου κατράκη διοργανώθηκε
σε συνεργασία με το εθνικό θέατρο και θα διαρκέσει  μέ-
χρι 30 όκτωβρίου 2019.
ό Δήμαρχος πειραιά κ. γιάννης Μώραλης κάλεσε
τους πειραιώτες και όχι μόνο, να επισκεφθούν τη Δη-
μοτική πινακοθήκη, για να θαυμάσουν την εξαιρετική
συλλογή και τόνισε: «ήταν χρέος του Δήμου να τιμήσει
τον μάνο κατράκη, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με
τον πειραιά. 
απόδειξη και επισφράγιση της σχέσης συγγένειας και
αγάπης του κατράκη με την πόλη και τους ανθρώπους
του πειραιά, ήταν το γεγονός ότι παραδόθηκε το αρχείο
του από τη σύζυγό του στον Δήμο πειραιά».

9 ιόύΝιόύ η μεγαλη γιόρΤη ΤώΝ παραμύθιώΝ σΤό θεαΤρό Τησ ρεμαΤιασ

Δήμος χαλανδρίου σε συνεργασία
με το μουσείο σχολικής ζωής και
εκπαίδευσης  του εθνικού κέν-
τρου Έρευνας & Διάσωσης σχολι-

κού ύλικού διοργανώνει για 3η συνεχή χρο-
νιά το φεστιβάλ παραμυθιού στο χαλάνδρι.
ώς θέμα του 3ου φεστιβάλ επιλέχθηκε το

«αναζητώντας τις ρίζες μας». Την κυριακή 9
ιουνίου στις 7.30 μ.μ. στο θέατρο της ρεμα-
τιάς θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύ-
σουμε τις δημιουργίες των παιδιών που προ-
έκυψαν μέσα από μια πολύμηνη διαδικασία.
πρώτιστος σκοπός του 3ου φεστιβάλ ήταν
τα παιδιά να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να

αναδείξουν τον πολιτισμό των «μικρών πα-
τρίδων» μέσα από το παραμύθι.
σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε κύ-
κλος σεμιναρίων δημιουργίας παραμυθιού,
στο κέντρο Νεότητας χαλανδρίου. μέσα
από τη βιωματική προσέγγιση του κόσμου
των παραμυθιών, οι συμμετέχοντες έμαθαν
να τα αξιοποιούν στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, ενώ παράλληλα προετοιμάστηκαν
για τις ιστορίες που δημιούργησαν μαζί με
ομάδες παιδιών από τα Δημοτικά σχολεία, τα
Νηπιαγωγεία αλλά και τους παιδικούς σταθ-
μούς του Δήμου χαλανδρίου (και όχι μόνον).
πέρα από τα παραμύθια που θα παρουσιά-
σουν τα παιδιά η μεγάλη αυτή γιορτή θα πλαι-
σιωθεί:
-με παραδοσιακή μουσική και χορούς,
-με αφήγηση παραμυθιών από την αφροδίτη
χαραλαμπάκη με τη μουσική συνοδεία της
μαρίας κοτσίρη
-με την προβολή της βραβευμένης ταινίας
ARTEMIS του 3ου Νηπιαγωγείου καλυθιών
ρόδου σε σκηνοθεσία θάνου χατζή -το πα-
ραμύθι επιστρατεύεται για την προστασία
της άγριας ζωής.

«ό λαγός και η χελώνα» συ-
ναντούν τον «πρίγκιπα λε-
μόνη και την όμορφη κρεμ-
μύδω». Τα παιδιά θα  χορέ-
ψουν «Το βαλς με τα παρα-
μύθια» και θα γνωρίσουν τον
«όδυσσεβάχ». ό αρκάς προ-
τείνει μια «ζωή μετά χαμη-
λών πτήσεων» και ο σαίξ-
πηρ μας προσκαλεί να ζή-
σουμε το «Όνειρο καλοκαι-
ρινής νύχτας». 
Ήρωες παραμυθιών, πρωτα-
γωνιστές ιστοριών αγαπη-
μένων συγγραφέων, μουσι-
κές και τραγούδια περιμέ-
νουν μικρούς και μεγάλους
από τις 7 ιουνίου έως τις 23
σεπτεμβρίου στο Δημοτικό
κηποθέατρο Νίκαιας (κύ-
πρου και προύσσης). η Διεύ-
θυνση πολιτισμού Δήμου Νί-
καιας-αγ.ι. ρέντη έχει ετοι-
μάσει  ένα ευφάνταστο και
στην κυριολεξία μαγικό πρό-
γραμμα μουσικοχορευτικών
και θεατρικών παραστάσεων.
παράλληλα σε συνεργασία
με τους φορείς της πόλης θα
πραγματοποιηθούν εκδηλώ-
σεις που στοχεύουν στην ανά-
δειξη της πολιτισμικής ταυ-
τότητας της πόλης.

Μπορείτε να δείτε 
αναλυτικά το πρόγραμμα
στο www.xtypos.gr 

συνεχίζεται η έκθεση συλλογής μάνου 
κατράκη στη Δημοτική πινακοθήκη πειραιά 

πολιτιστικές 
αποδράσεις 
στο Δημοτικό 
κηποθέατρο 
Νίκαιας

θερινά Μαθήματα ζωγραφικής Παιδιών & εφήβων στο δήμο κηφισιάς

“αναζητώντας τις ρίζες μας”
3ο φεστιβάλ παραμυθιού στο χαλάνδρι 

σ

ό
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>>8 ιουνιου
1777: όλοκληρώνεται η τείχιση της Αθήνας, που άρχισε στις 20 φε-
βρουαρίου της ίδιας χρονιάς. αυτό το τείχος έμεινε στην ιστορία ως
το τείχος του Χατζή Αλή Χασεκή, από το όνομα του όθωμανού διοι-
κητή της πόλης, που έδωσε την εντολή για την κατασκευή του, προ-
κειμένου να προστατέψει την αθήνα από τις επιδρομές ληστών.
1939: ιδρύονται στην ελλάδα εξατάξια γυμνάσια, στη θέση των
οκτατάξιων που καταργούνται.
1963: ό Μίκης θεοδωράκης και είκοσι έλληνες επιστήμονες, καλλι-
τέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νε-
ολαίας «γρηγόρης λαμπράκης» (ΔκΝγλ). ό γνωστός μουσικοσυν-
θέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μία πολιτική και πολιτιστική εκ-
στρατεία. σ’ όλη την ελλάδα.
2000: η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον στρα-
τιωτικό ακόλουθο της μ. Βρετανίας στην αθήνα, ταξίαρχο στίβεν
σόντερς.

>>9  ιουνιου
1821: όι όθωμανοί, υπό τον ομέρ Βρυώνη και τον κιοσέ Μεχμέτ,
επιτίθενται στη λιβαδειά και την παραδίδουν στις φλόγες. σκοτώ-
νουν 1.000 και αιχμαλωτίζουν 2.500 γυναικόπαιδα, ενώ περίπου 2.000
κάτοικοι προφταίνουν και κλείνονται στο φρούριο.
1976: στον τελικό του κυπέλλου ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα
φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον
ηρακλή επί του όλυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. ό κανονικός αγώνας
και η παράταση έληξαν 4-4.

>>10  ιουνιου
1877: ιδρύεται ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, με πρωτοβουλία
της βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο ρενιέρη.
1944: όι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώ-
νουν 218 κατοίκους του.
1947: η SAAB παράγει το πρώτο της αυτοκίνητο.
1956: ό λυκαβηττός αποκτά τελεφερίκ και πολυτελές αναψυ-
κτήριο.

>>11  ιουνιου
980: σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Αρχάγγελος γαβριήλ
φανερώνεται στο πρωτάτο καρυών ως μοναχός μπροστά στην περί-
φημη εικόνα της παναγίας «Άξιον εστί», ψάλλει και χαράζει σε λίθινη
πλάκα τον ομώνυμο ύμνο προς τη θεοτόκο.
1993: Το Jurassic Park του στίβεν σπίλμπεργκ κάνει πρεμιέρα στις
ηπα. θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χόλιγουντ,
με εισπράξεις 502 εκατομμυρίων δολαρίων.
2002: ό ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το κογκρέσο
ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών
με τον Αλεξάντερ γκράχαμ Μπελ.

>>12  ιουνιου
1923: ό μεγάλος μάγος Χάρι Χουντίνι απελευθερώνεται από το σφι-
χτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα, 12 μέτρα πάνω
από τη γη.
1991: ό Μπόρις γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της ρωσίας. είναι ο
πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη χιλιετή ιστορία της χώρας.

>>13  ιουνιου
1821: όι Έλληνες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στη Μάχη
του λάλα.
1985: ό σεργκέι Μπούμπκα γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα
6 μ. στο άλμα επί κοντώ σε μίτινγκ στο παρίσι.
1996: Δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας αναφέρει ότι η Άγκυρα
αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησίδων φαρμακονήσι, αγαθο-
νήσι και καλόλιμνο.

>>14  ιουνιου
1905: Άγρια σύρραξη στον Άγιον Όρος, μεταξύ ελλήνων και ρώσων
μοναχών, με 80 τραυματίες.
1905: ανταρσία σημειώνεται στο θωρηκτό Ποτέμκιν, κατά τη διάρ-
κεια της αποτυχημένης ρωσικής επανάστασης του 1905.

σαΝ σημερα

ιωάννης του οίκου των πλανταναγετών, ο επο-
νομασθείς ακτήμων διότι έχασε την κληρονομιά
των γαλλικών κτήσεων από τον πατέρα του λό-
γω της συμμαχίας του με τον εχθρό, βασίλεψε

από το 1199 έως τον θάνατό του το 1216 και προσπάθησε
να κυβερνήσει απολυταρχικά τη χώρα του, όπως και οι
προκάτοχοί του. επέβαλε μεγάλους φόρους στους ευγε-
νείς, στον κλήρο και στις πόλεις και παραβίαζε τα φεουδα-
λικά δικαιώματα των ευγενών. Όλα αυτά δημιούργησαν
γενική δυσαρέσκεια κι ένωσαν εναντίον του τους άγγλους
ευγενείς, τον ανώτερο κλήρο και τους αστούς σε ανοιχτή
εξέγερση.
ό βασιλιάς απομονώθηκε και αναγκάστηκε στις 15 ιουνίου
1215 να υπογράψει ένα έγγραφο με μεγάλη σημασία, τη
«μάγκνα κάρτα», όπου για πρώτη φορά ορίζονταν δι-
καιώματα των πολιτών κι έμπαιναν περιορισμοί στη βα-
σιλική εξουσία. Τα σημαντικότερα σημεία - διατάξεις του
εγγράφου αυτού ήταν τα ακόλουθα:
κάθε εισφορά ή νέος φόρος έπρεπε, προτού επιβληθεί, να
εγκριθεί από το συμβούλιο του Βασιλείου, που το συγκρο-

τούσαν ανώτεροι κληρικοί και ευγενείς.
αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της εκ-
κλησίας.
καθορίστηκαν τα φεουδαλικά δικαιώματα του βασιλιά,
καθώς και των άλλων αρχόντων, πάνω στους υποτελείς
τους, σ’ όλη την ιεραρχία.
κανένας πολίτης δεν επιτρεπόταν να συλληφθεί, να φυλα-
κιστεί, να εξοριστεί και γενικά να διωχθεί αυθαίρετα, πα-
ρά μόνο όπως όριζαν οι νόμοι και με τη νόμιμη διαδικασία.
Το εμπόριο στη χώρα, σε καιρό ειρήνης, μπορούσε να διε-
ξάγεται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, από Άγγλους και
ξένους.
εάν τυχόν ο βασιλιάς παραβίαζε τον χάρτη, οι ευγενείς εί-
χαν δικαίωμα να αντισταθούν.
είναι αλήθεια ότι η «μάγκνα κάρτα» προστάτευε πρώτα
τα δικαιώματα των ευγενών και του ανώτερου κλήρου και
ύστερα των άλλων τάξεων. Έχει, όμως, μεγάλη σημασία το
ότι για πρώτη φορά καθορίζονταν και προστατεύονταν
βασικά δικαιώματα πολιτών κι έμπαιναν περιορισμοί στην
αυθαιρεσία του μονάρχη.

>>ηΞερεσ όΤι...
Οι οδηγοί των πρώτων αυτοκινήτων ατμού ονομάστηκαν «σοφέρ», 
δηλαδή «θερμαστές», γιατί ζέσταιναν το νερό της μηχανής πριν ξεκινήσουν!

Η

ΠΗΓΗ: www.sansimera.gr

ό καταστατικός χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τον οποίο παραχώρησε στους 
άγγλους υπηκόους του ο βασιλιάς ιωάννης ο ακτήμων στις 15 ιουνίου 1215, μπροστά στην

απειλή εμφύλιου πολέμου. ό πρωτότυπος τίτλος του εγγράφου στα λατινικά είναι Magna Carta
Libertatum (μεγάλος χάρτης των ελευθεριών) και ως «μάγκνα κάρτα» έμεινε στην ιστορία 

ως η πρώτη εμβρυακή μορφή διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΜΑγκνΑ κΑρτΑ

η 8η ιουνίου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους.
η παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών Όγκων (World Brain Tumor Day) ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβου-
λία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Deutsche Hirntumorhilfe e.V» («γερμανική Ένωση εγκεφα-
λικών Όγκων»). ό εγκεφαλικός όγκος είναι οποιοσδήποτε ενδοκρανιακός όγκος, που χαρακτηρίζεται από ανεξέ-
λεγκτη διαίρεση κυττάρων. όι εγκεφαλικοί όγκοι διακρίνονται σε πρωτογενείς, που εμφανίζονται από μόνοι
τους, χωρίς να έχει γίνει μετάσταση από κάποιο άλλο μέρος του σώματος, και σε δευτερογενείς, που είναι μετα-
στάσεις καρκίνων από διαφορετικά όργανα του σώματος.

Παγκόσμια Ημέρα κατά των εγκεφαλικών Όγκων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μεταμόρφωση : 05 /06/2019
Αρ. πρωτ.:  13007

προκηρύσσει ανοικτό κάτω των
ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλι-
σμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών προϋπολογισμού 255.149,84€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

1. Αναθέτουσα αρχή 
- Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦωΣΗΣ 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 βα-
σικά στοιχεία της διαδικασίας σύ-
ναψης  της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατ-

φόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος & έχει λά-
βει αύξοντα αριθμό 75159
Το σύνολο των τευχών του διαγω-
νισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.metamorfossi.gr  όπου θα πα-
ρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλή-
ρης πρόσβαση.

3. Περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης - Κωδικός CPV

27Ανακοινώσεις
Χ-τυΠοσ • 8 ιουνίου 2019
www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ CPV ΕΙΔΟΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Α 37535200-9 ΟΡΓΑΝΑ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ,  ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΔΑΠΕΔΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 232.829,84
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Β 31527260-6 ΙΣΤΟΣ ΜΕ ΦωΤΙΣΤΙΚΟ ΣωΜΑ LED 22.320,00

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης της προμήθειας:
EL 301

5. Εναλλακτικές προσφορές: 
Δεν γίνονται δεκτές.

6. Χρόνος 
παράδοσης προμήθειας
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια
τριών (3) μηνών από την ημερο-
μηνία υπογραφής της. Ο συμβα-
τικός χρόνος παράδοσης μπορεί
να παρατείνεται, πριν από τη λή-
ξη του αρχικού συμβατικού χρό-
νου παράδοσης, υπό τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 206 του
Ν.4412/2016.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Α.  Δικαίωμα συμμετοχής  στη
διαδικασία σύναψης  της  παρού-
σας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτω-
ση ενώσεων οικονομικών φορέ-
ων, τα μέλη αυτών, που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε  τρίτες  χώρες  που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της  πα-
ρούσας  παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς  ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων.
Β. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φο-
ρέων,  συμπεριλαμβανομένων  και
των  προσωρινών  συμπράξεων,
δεν  απαιτείται  να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς
Γ. Στις  περιπτώσεις  υποβολής
προσφοράς  από  ένωση  οικονο-
μικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται  έναντι  της αναθέτου-
σας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο
τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά με βάση την
τιμή.

10. Εγγύηση συμμετοχής :
Ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ
Σε περίπτωση υποβολής προ-

σφοράς για ένα τμήμα (Ομάδα Α
ή Β) της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογί-
ζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,
εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου
τμήματος (Ομάδα Α ή Β)

11. Παραλαβή προσφορών :
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών : 09/06/2019 & ώρα
17:00μ.μ
Καταληκτική ημερομηνία παρα-
λαβής προσφορών: 26/06/2019
και ώρα  12:00μ.μ
ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στις 02/
07/2019 και ώρα 10:00π.μ

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Έξι μήνες από την επομένη διε-
νέργειας του διαγωνισμού

13. Γλώσσα 
σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

14. Χρηματοδότηση - Πληρωμή
Η δαπάνη για την εκτέλεση της εν
λόγω προμήθειας που περιλαμ-
βάνεται στον Κ.Α.Ε.
64.7135.0001, ποσού των
207.000,00€, θα καλυφθεί από
τον άξονα προτεραιότητας «Κοι-
νωνικές και πολιτιστικές υποδο-
μές και δραστηριότητες των δή-
μων» με τίτλο  «Προμήθεια-το-
ποθέτηση   εξοπλισμού   για   την
αναβάθμιση   παιδικών   χαρών
των   δήμων   της   χώρας» του
χρηματοδοτικού προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με
την υπ΄αριθμόν 7244-13/3/2018
πρόσκληση ΙΙΙ και την με αρ.

πρωτ.  54091/03-10-2018  (ΑΔΑ:
72ΣΒ465Χθ7-ΓΣΥ)  απόφαση  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί
ένταξης  στο  εν  λόγω Πρόγραμ-
μα της Πράξης του Δήμου Μετα-
μόρφωσης με κωδ. ΣΑΕ
0552017ΣΕ05500010.
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης θα κα-
λύψει με ιδίους πόρους την οικο-
νομική διαφορά που θα προκύψει
μετά τον διαγωνισμό μέσω του
Κ.Α.Ε. 35.7135.0006, σε περίπτω-
ση που το ποσό χρηματοδότησης
από το πρόγραμμα δεν επαρκεί
για την προμήθεια εξ ολοκλήρου,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 105-
25/4/2018 (ΑΔΑ: 618ΧωΚΒ-ΛΛΤ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα
πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω
τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή του
αντικείμενου της σύμβασης σύμ-
φωνα με τα παρακάτω:
Για τη μεν Ομάδα Α, αφού ολο-
κληρωθεί η έκδοση του πιστοποι-
ητικού συμμόρφωσης από διαπι-
στευμένο φορέα πιστοποίησης
και η έκδοση της βεβαίωσης κα-
ταλληλότητας λειτουργίας από
την αρμόδια επιτροπή του Δήμου,
θα γίνεται η οριστική παραλαβή
κάθε διαιρετού μέρους της προ-
μήθειας, δηλαδή ανά παιδική χα-
ρά.
Για τη δε Ομάδα Β, αφού ολοκλη-
ρωθεί πλήρως η παράδοση των
ιστών και των φωτιστικών, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ρούσα μελέτη, και τεθούν σε λει-
τουργία θα γίνεται η οριστική πα-
ραλαβή τους από την αρμόδια
Επιτροπή του Δήμου.

15. Προσφυγές :
Σύμφωνα με το άρθρο 360 του
Ν.4412/2016
Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4
της διακήρυξης

16. Δημοσιεύσεις:
Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης
& της μελέτης θα αναρτηθούν
στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ &
στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
(www.metamorfossi.gr)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου

Αγκίστρι: 6/6/2019
Αρ. Πρωτ.: 1384

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2018 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
δημόσιο διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙ-
ΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-
ΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ» συνολικής προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης αξίας
1.564.844,04 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ (24%) και
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τι-
μής.
1. Αναθέτουσα Αρχή: 
Δήμος Αγκιστρίου 
Διεύθυνση: Δημαρχείο Αγκιστρί-

ου 18011 Αγκίστρι
Τηλέφωνο: 2297091260
Φαξ: 2297091000 
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης της
προμήθειας/εκτέλεσης της υπη-
ρεσίας: EL307. 
3. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗθΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ-
ΣΜΟΣ ΚΑΙ θΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ,
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟωΝ ΚΑΙ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 
4. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια. 
5. Περιγραφή – Αντικείμενο Σύμ-
βασης: Το φυσικό αντικείμενο της
πράξης η «ΠΡΟΜΗθΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΡΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ-
ΣΜΟΣ ΚΑΙ θΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ,
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟωΝ ΚΑΙ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» η
οποία προβλέπει την εγκατάσταση
σύγχρονου εξοπλισμού τηλεελέγ-
χου-τηλεχειρισμού του παρεχόμε-
νου και καταναλισκόμενου νερού
και εξοπλισμού φορητών συστη-
μάτων εντοπισμού διαρροών. Ο
τύπος των επιλεγμένων σταθμών
ελέγχου και του εξοπλισμού που
θα εγκατασταθεί παρουσιάζονται
στη συνέχεια:
• Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου
(ΚΣΕ) στον οποίο θα γίνεται η συλ-
λογή και η επεξεργασία δεδομέ-
νων από το σύνολο των επιμέρους
συστημάτων ελέγχου. θα εγκατα-
σταθεί σε χώρο γραφείων του Δή-
μου.
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέ-
ση σε λειτουργία δέκα (10) Τοπι-
κών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) για
την παρακολούθηση όλων των κρι-
σίμων παραμέτρων (παροχή, πίε-
ση, στάθμη, λειτουργία αντλιών
κλπ) στις βασικές τροφοδοτικές
υποδομές του δικτύου. 
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέ-
ση σε λειτουργία 1.050 Διατάξεων
Ελέγχου Διαρροών Κατανάλωσης,
για τη μέτρηση και την απομακρυ-
σμένη παρακολούθηση των κατα-
ναλώσεων στις απολήξεις του δι-
κτύου. 
• Προμήθεια ενός (1) Φορητού
Σταθμού Ελέγχου (ΦΣΕ), για τον
ενεργό εντοπισμό διαρροών. 
Αναλυτικά στοιχεία και προδια-
γραφές των προς προμήθεια ει-
δών και υλικών καθώς και οι εργα-

σίες ενσωμάτωσης τους, περιγρά-
φονται στα τεύχη Τεχνικής Περι-
γραφής και Τεχνικών Προδιαγρα-
φών (βλ. Παράρτημα Ι).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου δημο-
σίων συμβάσεων (CPV) :
32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστη-
μα Παρακολούθησης» και
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμε-
τρίας και ελέγχου»
6. Προσφορές: Γίνονται δεκτές
προσφορές που είναι σύμφωνες
με την Διακήρυξη και αφορούν το
σύνολο της προκηρυχθείσας πο-
σότητας της προμήθειας. 
7. Συνολικός Προϋπολογισμός: Ο
ανώτατος προϋπολογισμός της
προμήθειας είναι 1.261.971,00 €
πλέον ΦΠΑ (24%). 
8. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια
της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες (9 μήνες για την παρά-
δοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστι-
κή λειτουργία και την τεκμηρίωση
του συνολικού συστήματος) από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. 
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η
προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επι-
στολή Συμμετοχής ύψους είκοσι
πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα
εννέα ευρώ και σαράντα δύο λε-
πτά (25.239,42 €). Ο ανάδοχος
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση
του διαγωνισμού υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της
σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλε-
σης, για ποσό ίσο με το 5% του
συμβατικού ποσού (δηλαδή του
προσφερόμενου ποσού χωρίς
Φ.Π.Α.). 
10. Χρηματοδότηση: Το έργο χρη-
ματοδοτείται μέσω επενδυτικού
δανείου που χορηγείται από το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
συνομολογείται με δανειακή σύμ-
βαση μεταξύ του Δήμου και του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων και αποπληρώνεται από πό-
ρους του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών, στα
πλαίσια της υπό αρ. 39164/27-07-
2018 ένταξης της πράξης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» -
Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίω-
ση των υποδομών των δικτύων
ύδρευσης».
11. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα
απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στις 23/5/2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (2019/S 101-244001). 
12. Διάθεση εγγράφων – στοιχεί-
ων του διαγωνισμού: Όλες οι επι-
κοινωνίες σε σχέση με τα βασικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
13. Χρόνος τόπος και γλώσσα
υποβολής των προσφορών: Ο
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr του

συστήματος με ημερομηνία έναρ-
ξης υποβολής προσφορών στις
6/6/2019 και καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής τους στις
1/7/2019 και ώρα 23:00. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφο-
ράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
διενεργηθεί στις 8/7/2019 και ώρα
11:00π.μ. Γλώσσα σύνταξης προ-
σφορών η Ελληνική. 
14. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) προ-
σμετρούμενες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών του
Διαγωνισμού. 
15. Δικαίωμα συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμ-
βασης έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυ-
τών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέ-
ων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομι-
κών φορέων, όλα τα μέλη της ευ-
θύνονται έναντι του αναθέτοντα
φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκλη-
ρον. 
16. Προδικαστικές προσφυγές:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις
διαδικασίες προσφυγής : Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών (ΑΕΠΠ) Διεύθυνση : Λε-
ωφ.θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέν-
της, κτίριο Κεράνης, Αθήνα Τηλέ-
φωνο : +30 2132141216 Ε-mail :
aepp@aepp-procurement.gr Διεύ-
θυνση Διαδικτύου : (URL) http
://www.aepp-procurement.gr Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πρά-
ξης της αναθέτουσας αρχής,
ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του ν.
4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προ-
εδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-
05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονι-
σμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών(ΑΕΠΠ)» 
17. Εναλλακτικές Προσφορές:
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές ή προσφορές που θα
παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τρο-
ποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο
της διακήρυξης. 

Αγκίστρι: 6/6/2019
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αθανασίου
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ο ύπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας υπο-
στηρίζει έξι δήμους της Δυτικής αττικής και του
πειραιά στην εφαρμογή του πιλοτικού προ-

γράμματος Διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης  και
κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων(αποφάγια,
κλαδέματα κ.λπ.), επιταχύνοντας τη μετάβαση στην
κυκλική όικονομία.
Το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά τους Δήμους αιγάλεω,
αγίας Βαρβάρας και κορυδαλλού, Νίκαιας - ρέντη, πε-
ριστερίου, χαϊδαρίου, οι οποίοι αποτελούν το 11,8%

του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας αττι-
κής, ενώ συμμετέχουν κατά 10,7% στη συνολική πα-
ραγωγή των αστικών αποβλήτων.
η διαλογή στην πηγή αποτελεί σημαίνουσα στρατη-
γική με καθοριστικό το ρόλο της πρωτοβάθμιας αυ-
τοδιοίκησης και αφορά το 50% των παραγόμενων
αστικών απορριμμάτων και στοχεύει ανάκτηση ορ-
γανικών υλικών μεγάλης καθαρότητας για την πα-
ραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) υψηλής ποι-
ότητας στις εγκαταστάσεις του εΔσΝα.

T

ΒραΒεύθηκαΝ Τα σχόλεια πόύ σύμμεΤειχαΝ 
σΤό ΔιαγώΝισμό «ΑνΑκυκλώνουΜε γιΑτι ΜετρΑει»

ο πάρκο «μίκης θεοδωράκης»,
αλλά και η αίθουσα «Νίκος εγ-
γονόπουλος», όπου πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση γέμισε

από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
ό μαθητικός διαγωνισμός υλοποιήθηκε
από τον Δήμο Βριλησσίων, σε συνεργασία
με το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού
«Έλα στον κύκλο μας» του ειδικού Δια-
βαθμιδικού σύνδεσμου Νομού αττικής
(εΔσΝα) και της περιφέρεις αττικής, την
αφησ α.ε., την ανακύκλωση συσκευών α.ε.
και την Oil4Life, στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας followgreen.
συμμετείχαν 6 Νηπιαγωγεία, 7 Δημοτικά,
2 γυμνάσια, 1 λύκειο, 3131 μαθητές με στό-
χο τη συλλογή και ανακύκλωση 4 ρευμά-
των υλικών, χαρτί, συσκευές, τηγανέλαιο
και μπαταρίες σε ειδικούς κάδους που το-
ποθετήθηκαν στα σχολεία τους. κάθε
φορά που ανακύκλωναν κέρδιζαν πόντους
για να αναδείξουν το σχολείο τους πρώτο. 
μέσα σε διάστημα 7 μηνών μέσα από
συντονισμένες προσπάθειες μαθητών, γο-
νέων και εκπαιδευτικών, συλλέχθηκαν
21.000 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών.
όι γονείς εκφράζοντας την περιβαλλοντι-
κή τους ευαισθησία και ενισχύοντας ταυ-
τόχρονα την προσπάθεια του σχολείου εί-
χαν τη δυνατότητα να δωρίσουν έως και
150 πόντους στο σχολείο μηνιαίως.
ό Δήμαρχος Βριλησσίων Ξενοφών Μα-
νιατογιάννης, ο αντιδήμαρχος περιβάλ-
λοντος & πολιτικής προστασίας αλέξης

μαυραγάνης, η πρόεδρος της α  ́σχολικής
επιτροπής γιώτα παρασκευοπούλου και
ο πρόεδρος της 2ης σχολικής επιτροπής Άλ-
κης εγκοφόπουλος, επιβράβευσαν τα
πρώτα σχολεία και τους μαθητές, απονέ-
μοντας δώρα και τιμητικούς επαίνους για
τη διάκριση και τη συμμετοχή τους στον πε-
ριβαλλοντικό διαγωνισμό.
επαίνους συμμετοχής έδωσε, επίσης, η
αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τμήματος
αττικής και εκπρόσωπος του εσΔΝα σο-
φία κορωναίου, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος και μέλος της εκτελεστικής επι-

τροπής του εΔσΝα  αριστείδης Βρούστης,
καθώς και η εκπρόσωπος της αφησ κα σα-
λώμη Διακρούση.
στην εκδήλωση βράβευσης, τα παιδιά,
αλλά και οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τον κόσμο της ανακύκλωσης,
μέσα από τη δουλειά των άλλων παιδιών,
αλλά και να συμμετέχουν βιωματικά:
• στην έκθεση έργων των μαθητών των νη-
πιαγωγείων και των δημοτικών που έλα-
βαν μέρος στο μαθητικό διαγωνισμό και
• στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά παι-
χνίδια Followgreen.

ο δΗΜοσ ΒριλΗσσιών εΠιΒρΑΒευσε
τΗν ΠεριΒΑλλοντικΗ 

ευΑισθΗτοΠοιΗσΗ τών ΜΑθΗτών

τ

Το αιγάλεω, ένας από τους 6 Δήμους της Δυτικής αττικής που 
εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων

τα πλαίσια της πρωτοβουλίας
αλληλεγγύης του δήμου χα-
λανδρίου “μαζί να τα φάμε”,

πραγματοποιήθηκε την κυριακή 20
μαϊου 2019, η πρώτη δωρεάν δια-
νομή συσκευασμένου κομπόστ, το
οποίο παράχθηκε από μείγμα FORBI
(ξηραμένα οργανικά υπολείμματα
τροφής) και κλαδεμάτων του Δή-
μου σε αναλογία 1:1.
Έτσι, στα πλαίσια της ανταποδοτι-
κότητας του προγράμματος
Waste4Think, μοιράστηκαν συνολι-
κά 400 σακούλες, κατά προτεραι-
ότητα στους εθελοντές και τις εθε-
λόντριες του προγράμματος αλλά
και στον κόσμο που παρευρέθηκε στη
διανομή.
Το κομπόστ έχει εξεταστεί σε πιστο-
ποιημένο εργαστήριο και τα αποτε-
λέσματα που έχουμε είναι εξαιρετικά.
συγκεκριμένα είναι ασφαλές, πλού-
σιο σε οργανικά και άζωτο με απο-
τέλεσμα να κατηγοριοποιείται ως
υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό.
επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που
κάποιος από τους εθελοντές δεν μπό-
ρεσε να παραλάβει σακούλα, μπορεί
να έρθει σε επικοινωνία με τον Δήμο
χαλανδρίου, στα τηλέφωνα του
Waste4Think, ώστε να ενημερωθεί
από που θα τη παραλάβει.

σ

η πρώτη 
διανομή κομπόστ
πραγματοποιήθηκε
στο χαλάνδρι 

με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκε η εκδήλωση βράβευσης των σχολείων του Δήμου Βρι-
λησσίων για τη συμμετοχή τους στον σχολικό διαγωνισμό «ανακυκλώνουμε γιατί μετράει». 



29Econews
Χ-τυΠοσ • 8 ιουνίου 2019
www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

Διεύθυνση Διαχείρισης απορ-
ριμμάτων & περιβάλλοντος
του Δήμου χαλανδρίου πα-
ρέλαβε την πέμπτη 23 μαϊ-

ου, το τρίτο καινούργιο σάρωθρο,  στο
πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου
στο πρόγραμμα φιλόΔημόσ, το οποίο
χρηματοδοτείται από το ύπουργείο
εσωτερικών.
σε λίγες ημέρες, μόλις παραληφθούν οι
πινακίδες, το νέα σάρωθρο θα τεθεί στη
διάθεση της ύπηρεσίας. Έτσι, μαζί με τα
άλλα τέσσερα υπάρχοντα σάρωθρα
θα καλύπτονται οι ανάγκες όλων των
περιοχών της πόλης.

H
κατοντάδες άτομα, όλων των ηλι-
κιών, είχαν την ευκαιρία να βρε-
θούν κοντά στη φύση και να εκτι-
μήσουν την ομορφιά της περιοχής,

μέσα από μία μοναδική πεζοπορική δια-
δρομή 8,5 χλμ. που ξεκίνησε από τη σπηλιά
του Νταβέλη, σε υψόμετρο 720μ., και τερ-
ματίστηκε στο πάρκο ρεματιάς της παρα-
ρεματίου περιοχής των Βριλησσίων.
στον τερματισμό, τους περιπατητές υπο-
δέχθηκε ο Δήμος Βριλησσίων με κερά-
σματα, μουσικές, αλλά και με διανομή συ-
σκευασμένου φυσικού λιπάσματος από το
πρωτοπόρο πρόγραμμα χωριστής συλλο-
γής των οργανικών απορριμμάτων φύσι-
κό λιπασμα (www.fisikolipasma.gr).
επίσης, πραγματοποιήθηκε διανομή δο-
χείων απόρριψης οργανικών απορριμμά-
των 10 lt για μεταφορά τους στον καφέ
κάδο συλλογής των κομποστοποιήσιμων
υπολειμμάτων, καθώς και συμπλήρωση
ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής του Δήμου Βριλησσίων στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Payt – “πληρώ-
νω όσο πετάω”.
πριν την έναρξη της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκε η θεμελίωση του 12ου και τε-
λευταίου γλυπτού Δημόσιας Τέχνης «κοι-
νωνικές κρεμάστρες ή σύμβολο της αμοι-
βαιότητας» στο πάρκο της παραρεματίου
περιοχής των Βριλησσίων. 
η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία
του μουσικού συγκροτήματος Rebetien.

η πραγματοποίηση της 4ης Διάσχισης της
ρεματιάς πεντέλης - χαλανδρίου αποτέλεσε
τη δεύτερη δράση της γιορτής - εβδομάδας
περιβάλλοντος του Δήμου Βριλησσίων
που διοργανώνεται ετησίως με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος της 5ης
ιουνίου (όηε).
ό Δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανια-
τογιάννης, σε δηλώσεις του μετά τον
τερματισμό των περιπατητών ευχαρίστη-
σε τη φυσιολατρική κίνηση «Βριλησσός»
για την άψογη συνεργασία, χαρακτηρί-
ζοντάς τη «αναπόσπαστο κομμάτι της πό-

λης μας, που προσφέρει περιβαλλοντική
παιδεία σε όλους και ειδικά στις νεότερες
γενιές», ενώ πρόσθεσε ότι «εντάσσοντας
αυτή τη δράση στις εκδηλώσεις του Δήμου
Βριλησσίων για την παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος, μαζί με φυσιολατρικές κι-
νήσεις, ορειβατικούς συλλόγους και πολί-
τες εντός και εκτός της αττικής, στείλαμε
και φέτος το μήνυμα ότι τιμούμε και προ-
στατεύουμε τη φύση, κάτι το οποίο ταυ-
τόχρονα σημαίνει ότι αγαπάμε και απο-
λαμβάνουμε τη ζωή και σεβόμαστε το
όμορφο φυσικό περιβάλλον μας».

ι «γωνιές ανακύκλωσης» είναι
κατασκευασμένες από μέταλλο
και μπετόν για να αντέχουν φθο-
ρές, κλοπές , καιρικά φαινόμενα. 

Τις επόμενες μέρες στα δέκα δημοτικά
σχολεία Νίκαιας –αγ.ι. ρέντη που έχουν το-
ποθετηθεί οι «γωνιές ανακύκλωσης», η
Διεύθυνση καθαριότητας θα μοιράσει έν-
τυπο ενημερωτικό υλικό για την ανα-
κύκλωση και σε συνεργασία  με τους συλ-
λόγους  γονέων και κηδεμόνων θα πραγ-

ματοποιηθούν συναντήσεις με στόχο
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών
των γωνιών.
στον προγραμματισμό της Δημοτικής αρ-
χής είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί σε όλα
τα σχολεία της πόλης προκειμένου να απο-
κτήσουν τις δικές τους γωνιές ανακύκλω-
σης. αυτές τις μέρες δίπλα στις γωνιές  θα
τοποθετηθεί και ένας μικρός μπλε κάδος για
συγκέντρωση καπακιών τα οποία θα αν-
ταλλάσσονται με αναπηρικά αμαξίδια. 

Νέο σάρωθρο 
απέκτησε ο Δήμος
χαλανδρίου

ύσκεψη φορέων με θέμα το
συντονισμό και τη λήψη μέ-
τρων πυρασφάλεια ενόψει της
αντιπυρική περιόδου πραγμα-

τοποίησε ο Δήμος χαϊδαρίου, την Τε-
τάρτη 15 μαΐου. 
Έπειτα από την εισήγηση του Δημάρ-
χου Μιχάλη σελέκου, πραγματοποι-
ήθηκε αναλυτική συζήτηση με κύριο,
την ανταλλαγή εμπειρίας, επισήμανση
κρίσιμων σημείων στο Δήμο και κατα-
γραφή των δυνατοτήτων προφύλαξης
και κατάσβεσης πυρκαγιάς. 
στη σύσκεψη αποφασίστηκε, οι αρμό-
διοι φορείς να προετοιμαστούν κα-
τάλληλα ενόψει καλοκαιριού και οι
μαζικοί φορείς να κινητοποιήσουν τα
μέλη τους για την εθελοντική προστα-
σία των δασών.

σ

σύσκεψη για την
πυρασφάλεια στο
δήμο χαϊδαρίου

μαζικη σύμμεΤόχη 
πεζόπόρώΝ και επισκεπΤώΝ

4η διΑσΧισΗ τΗσ ρεΜΑτιΑσ ΠεντελΗσ – ΧΑλΑνδριου

«γωνιές ανακύκλωσης» στα σχολεία  του Δήμου Νίκαιας
πρόκειται για ειδικές κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσερις θέσεις κάδων 240lt όπου ανακυκλώνε-
ται χαρτί, αλουμίνιο, μέταλλο, μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και στο πάνω μέρος έχουν ένα μικρό κήπο. 

με μαζική συμμετοχή πεζοπόρων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε, 
το πρωί της κυριακής 19 μαΐου, η 4η Διάσχιση της ρεματιάς πεντέλης – χαλανδρίου 
που συνδιοργάνωσαν η φυσιολατρική κίνηση «Βριλησσός» και ο Δήμος Βριλησσίων.

ό

με σΤόχό ΤηΝ όικόλόγικη εύαισθηΤόπόιηση ΤώΝ μαθηΤώΝ

ε

Με τΗ συΜΜετοΧΗ δεκΑδών 



ροπονητικό Camp επιτρα-
πέζιας αντισφαίρισης θα λει-
τουργήσει για τους μαθη-

τές και τους ενήλικες και το φετινό
καλοκαίρι στο Δήμο αμαρουσίου
από τις 18 έως τις 28 ιουνίου 2019.
όι προπονήσεις θα γίνονται σε κα-
θημερινή βάση, στην κλιματιζόμενη
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
3ου -11ου Δημοτικού σχολείου αμα-
ρουσίου (μεσογείων 40) και θα γί-
νονται με συμμετοχές ανά τμήμα το
λιγότερο 8 και το περισσότερο 12
άτομα, στα εξής τμήματα :

-παιδικό αρχάριο( 16:30 -17:30)
-παιδικό προχωρημένο (17:30-
18:30) -ενηλίκων αρχάριο (18:30-
20:00) -ενηλίκων προχωρημένο
(20:00-21:30)
η θεματολογία των προπονήσεων
θα είναι: Βασική τεχνική- σέρβις,
ύποδοχή - 3η, 5η μπαλιά –Τακτική,
παιχνίδι.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μα-
θητές και οι ενήλικες αθλητές που εί-
ναι μέλη του αθλητικού κέντρου
του Δήμου αμαρουσίου, με την κάρ-
τα μέλους να βρίσκεται εν ισχύ. 

Το κόστος συμμετοχής προκατα-
βάλλεται και είναι 30 ευρώ για τους
ενήλικες και 20 ευρώ για τα παιδιά.
στην περίπτωση που υπάρχουν συμ-
μετοχές, το Camp θα παραταθεί και
μέσα στον ιούλιο, με κόστος συμμε-
τοχής ανά εβδομάδα 15 ευρώ για
τους ενήλικες και 10 ευρώ για τα
παιδιά, ενώ θα υπάρχουν προνο-
μιακές τιμές για ειδικές κατηγορίες. 
περισσότερες πληροφορίες: αθλη-
τικό κέντρο Δήμου αμαρουσίου (κυ-
πρίων αγωνιστών & αναξαγόρα),
τηλ. 210-6107650/1. 

αρουσιάστηκαν προγράμματα αεροβικής γυμναστικής, zumba, tae-
bo και παραδοσιακών χορών με συμμετοχή αθλουμένων των Δη-
μοτικών προγραμμάτων γυμναστικής και παραδοσιακών χορών, την

επιμέλεια των οποίων είχαν οι γυμνάστριες του Δήμου χαλανδρίου, κα. πασ-
σάδη ελισσάβετ και κα. γεωργοπούλου κατερίνα.
στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος χαλανδρίου κος σίμος ρούσ-
σος, ο οποίος απηύθηνε χαιρετισμό, η αντιδήμαρχος όικονομικών – Διοι-
κητικών ύπηρεσιών κα. Έλενα χριστούλη, οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού και
καθαριότητας κύριοι γκάγκας και χριστουλάκης, η Δημοτική σύμβουλος εν-
τεταλμένη για θέματα των κ.α.π.η. κα.ευγενία κατούφα, καθώς και πλή-
θος κόσμου.
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σήμερα σάββατο  8 ιουνί-
ου  2019 θα πραγματοποι-
ηθεί  η καλοκαιρινή  γιορ-
τή  των   τμημάτων  ρυθ-
μικής γυμναστικής  καθώς
και των  τμημάτων  Τοξο-
βολίας  του Δήμου χαλαν-
δρίου,  στις εγκαταστάσεις

του κλειστού γυμναστηρίου του  αθλητικού κέντρου
«Ν. πέρκιζας ».
η  ώρα έναρξης: 09:00  για τα τμήματα Τοξοβολίας.
η  ώρα έναρξης: 18:00 για τα τμήματα της  ρυθμικής
γυμναστικής. 

καλοκαιρινή γιορτή δημοτικών 
προγραμμάτων για τμήματα ρυθμικής
γυμναστικής & τοξοβολίας

γιορτή γυμναστικής 
για όλους στο χαλάνδρι
H καλοκαιρινή γιορτή των τμημάτων γυμναστικής ενηλίκων
του δήμου Χαλανδρίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαϊου
2019 με επιτυχία στο κλειστό γυμναστήριο «Μ. Παπαδάκης».

δΗΜοσ ΧΑλΑνδριου

καλόκαιριΝό CAMP επιΤραπεζιασ αΝΤισφαιρισησ

Αυτο το  κΑλοκΑιρι 
ΜΑθΑινουΜε Πινγκ Πονγκ
στο δΗΜο ΑΜΑρουσιου
Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΠΛΗΡ.: Ταμπάκη Ειρήνη
ΤΗΛ.: 2132010728
FAX: 2107292621
EMAIL: texniki@kessarini.gr

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 5/6/2019
ΑΡΙθ. ΠΡωΤ.: 6555

ΑΔΑ:  ΨΚ9ΣΩΕΨ-Υ4Ε

1. Ο Δήμαρχος Καισαριανής προ-
κηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική δια-
δικασία με σκοπό την επιλογή ανα-
δόχου για την εκτέλεση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ (Μ19)» Προϋπολογισμού:
120.482,30  € (χωρίς  Φ.Π.Α. 24%)
σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.
4412/2016.
2. Ο προϋπολογισμός δημοπράτη-
σης του έργου ανέρχεται σε
120.482,30 Ευρώ και αναλύεται
σε: Δαπάνη Εργασιών  88.758,78
€ - Γενικά έξοδα και Όφελος εργο-
λάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.981,44 € -
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κον-
δυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.715,08 €,
που αναλώνονται σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 156 παρ.
3.(α) του ν. 4412/2016 - Στο ανωτέ-
ρω ποσό δεν προβλέπεται αναθε-
ώρηση. - Δεν προβλέπεται ρήτρα
πρόσθετης καταβολής (πριμ).
3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
82670). 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η 24 Ιουνίου
2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 μμ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης  των προ-
σφορών ορίζεται η 28 Ιουνίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:30 πμ. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί δια-
γωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής https://kaisariani.gr/
Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως,
ήτοι έως την 13/6/2019, η αναθέ-
τουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης συμπληρωματικές πληροφο-
ρίες σχετικά με τα έγγραφα της

σύμβασης, το αργότερο έως την
18/6/2019.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χα-
μηλότερη τιμή).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2ης
τάξης κι άνω και που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων 
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής ποσού
2.000,00 €. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες από
την ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών .
7. Το έργο χρηματοδοτείται από
από την ΣΑΤΑ Σχολείων, είναι  εγ-
γεγραμμένο στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα 2019 (257/2018 απόφαση
Δ.Σ) και στον Προϋπολογισμό
(258/2018 απόφαση Δ.Σ.) του Δή-
μου Καισαριανής με ΚΑ
70.7331.0047. 
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ
(20) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 82670)
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α συγχαρητήρια στους νικητές
αλλά και σε όλους τους αθλητές
για τη συμμετοχή τους μετέφερε
εκ μέρους του Δημάρχου γιώργου
πατούλη, o πρόεδρος της κεΔα

κ. νικόλαος Πέππας. η διοργάνωση πε-
ριελάμβανε τρεις κατηγορίες αγώνων για
παιδιά Δημοτικού, μία κατηγορία για παι-
διά γυμνασίου, τρεις κατηγορίες ατομικών
ενηλίκων και μία διπλά ενηλίκων. 

στους τρεις πρώτους νικητές των αγώνων
απονεμήθηκαν κύπελλα και μετάλλια, ενώ
διπλώματα δόθηκαν σε όλους τους συμ-
μετέχοντες ως επιβράβευση για τις προ-
σπάθειές τους.

Με τους εσωτερικούς Αγώνες επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης Παίδων και ενηλίκων 

ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα του
Αθλητικού κέντρου του δήμου Αμαρουσίου
με τη συμμετοχή 25 ενηλίκων και 50 παιδιών ηλικίας άνω των 6 ετών πραγματοποιήθηκαν
οι εσωτερικοί αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης που διοργάνωσε το αθλητικό κέντρο του

Δήμου αμαρουσίου σηματοδοτώντας τη λήξη της φετινής αθλητικής περιόδου. 

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

η δευτέρα 10 ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ στην αίθουσα ρυθμι-
κής του κλειστού γυμναστηρίου  «ιωνικός - ζαχ. Αλεξάνδρου» ν. τρυ-
πιά 15 & σαρδέων - ν. φιλαδέλφεια θα πραγματοποιηθεί η γιορτή

ρυθμικής από τα τμήματα ρυθμικής του δήμου.

αθλητικός και εκπολιτιστικός
σύλλογος “Ένωση γαλατσίου”,
διοργανώνει γιορτή λήξης των

ακαδημιών ρυθμικής γυμναστικής 2019.
θα παρουσιαστούν επιδείξεις των τμη-
μάτων υποδομής, με συμμετοχή του
αγωνιστικού τμήματος και θα γίνουν
βραβεύσεις για τις διακρίσεις  των
αθλητριών.
η εκδήλωση  θα διεξαχθεί την
κυριακή 9 ιουνίου στις 06:00
μ.μ. στο όλυμπιακό γυμνα-
στήριο γαλατσίου (παλαι
γαλατσίου), και έχει θέμα:
«παΝΔαισια  μόύσικησ
και χρώμαΤώΝ».

O

T

«παΝΔαισια 
μόύσικησ 
και χρώμαΤώΝ»

Διεύθυνση παιδείας αθλητισμού
& Νέας γενιάς του Δήμου χα-
λανδρίου, σας προσκαλεί στην

ημερίδα των ακαδημιών κολύμβησης
του Δήμου, που  θα πραγματοποιηθούν
στις εγκαταστάσεις του κλειστού  κο-
λυμβητηρίου του αθλητικού κέντρου Ν.
πέρκιζας το  σάββατο 8 ιουνίου 2019
και ώρα έναρξης: 10:00

η

ημερίδα των 
ακαδημιών κολύμβησης
του Δήμου χαλανδρίου

κΑι ΠΑλι κΑλεσ εΠιδοσεισ κΑι οριο γιΑ τουσ 
ΠΑνελλΗνιουσ ΑΠο τΑ ΠΑιδιΑ τΗσ ΑνΑτολΗσ

γιορτΗ ΑκΑδΗΜιών 
ρυθΜικΗσ γυΜνΑστικΗσ 2019
- Αεσ ενώσΗ γΑλΑτσιου

T
ο σάββατο 25 μαΐου 2019 διε-
ξήχθησαν αγώνες στίβου στην
παλλήνη, από την αθλητική Ένω-

ση μεσογείων «αμεινίας ο παλληνεύς»,
στους οποίους η «ανατολή» εκπροσω-
πήθηκε και πάλι από αγόρια και κορίτσια,
επιδιώκοντας να δώσει ευκαιρία στα παι-
διά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Τα αποτελέσματα για τις αθλήτριες και
τους αθλητές του συλλόγου είναι:
• 80 μ. με εμπόδια πκα΄ 
μαράντζα Νεφέλη  13.63
•300 μ. ππα΄
παπαδόπουλος μάριος  43.95

•1.000μ. ππα΄
παπαδόπουλος κων/νος 2:59.78 (πολύ
κοντά στο όριο για τους πανελλήνιους)
•150 μ. πκα΄
μωϋσιάδη χριστίνα 20.43 (ατομικό ρε-
κόρ και όριο για τους πανελλήνιους)
στουραΐτη ιωάννα 20.97
•100 μ. γυναικών 
χλιάρα μαρία  13.49
•100 μ. παίδων
φραγκόπουλος σταύρος 12.56
•100 μ. κορασίδων
παπαντωνάκη Νεκταρία – γεωργία
15.07

T

Η Μωϋσιάδη Χριστίνα, η Στουραΐτη Ιωάννα και

ο προπονητής τους κ. Μοναστηριώτης

γιορτή ρυθμικής στο δήμο 
ν. φιλαδέλφειας – ν. Χαλκηδόνας




