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Προσλήψεις 
35 ατόμων
στο Δήμο 
Λυκόβρυσης
Πεύκης

Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση για τους άμισθους συμβούλους
του δημάρχου Μεταμόρφωσης

ΔIΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: 

210 2710769, 210 2719132

xtypos@otenet.gr

Έχουμε θέση για εσάς

Δίνω ώθηση 
στην επιχείρησή μου

Μεγαλώνω 
τις πωλήσεις μου

www.xtypos.gr

Τέσσερα βραβεία για τον Χ-τύπο,
το xtypos.gr και το syneidisi.com

Regional Media awaRds 2019

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MEDIA

*πώς θα προστατευτείτε 
από αθέμιτες πρακτικές
*τι απαγορεύεται να κάνουν 
οι εταιρείες ενημέρωσης
* τι γίνεται εάν το δάνειό σας 
περάσει σε χέρια fund

σελ. 16-17

σελ. 13

στα ΧερΙα ΙδΙωτων
ΚαθαρΙοτητα ΚαΙ

πρασΙνο σε δημουσ
εΙσπραΚτΙΚεσ

Ιδου οΙ αμυνεσ
των δανεΙοληπτων

πολιτικές αναταράξεις και φό-
βους για βουνά από σκουπίδια
προκαλεί η κίνηση της κυβέρνη-
σης να ανοίξει τη «βεντάλια»
των ιδιωτικοποιήσεων δημοτι-
κών υπηρεσιών.

Άμυνες απέναντι στις ει-
σπρακτικές αναζητούν χι-
λιάδες δανειολήπτες, οι
οποίοι συνειδητοποιούν
ότι η θηλιά θα σφίξει ακό-
μη περισσότερο με το σχέ-
διο «ηρακλής» που παίρ-
νει το δρόμο για τη Βουλή.

εφιάλτης σκουπιδιών

σελ. 14-15

σελ. 2

στα σκαριά νέο νομοθετικό πλαίσιο

Βροντερό «οΧΙ»
στη μετεγκατάσταση του
Καζίνο στο μαρούσι

Συνάντηση σωματείων, συλλόγων και δημοτικών
παρατάξεων με σκοπό τον συντονισμό δράσεων

ΙσορροπΙα τρομου με Novartis, 
προεδρο, επενδυσεΙσ, αποδημουσ

σελ. 14

Κατέθεσε η παράταξη που ηγείται ο κ. Μιλ-
τιάδης Καρπέτας. σελ. 5
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Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης
σε πρόσφατη ανάρτησή του
ανακοίνωσε την πρόσληψη
καλλιτεχνικού προσωπικού με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου που εδρεύει στην Πεύκη,
Ελ. Βενιζέλου 15 & Ρ.Φεραίου.

οι θέσεις αφορούν την 
πρόσληψη 35 ατόμων στους 
παρακάτω τομείς:
• Καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών -
Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση 
• Καθηγητής Βιολιού - Οκτώ (8) ή εννέα
(9) μήνες - 4 θέσεις
• Καθηγητής Ευφωνίου - Οκτώ (8) ή εν-
νέα (9) μήνες - 1 θέση
• Καθηγητής Ζωγραφικής - Οκτώ (8) ή
εννέα (9) μήνες - 1 θέση
• Καθηγητής Θεατρικού Παιχνιδιού -
Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες - 2 θέσεις
• Καθηγητής Θεωρητικών - Οκτώ (8) ή
εννέα (9) μήνες - 1 θέση
• Καθηγητής Κιθάρας - Οκτώ (8) ή εννέα

(9) μήνες – 4 θέσεις 
• Καθηγητής Κρουστών & Κλασσικών
τυμπάνων - Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες
- 1 θέση
• Καθηγητής Μπαλέτου - Οκτώ (8) ή εν-
νέα (9) μήνες - 2 θέσεις
• Καθηγητής Πιάνου - Οκτώ (8) ή εννέα
(9) μήνες - 9 θέσεις
• Καθηγητής Τούμπας - Οκτώ (8) ή εννέα
(9) μήνες - 1 θέση

• Καθηγητής Τρομπέτας - Οκτώ (8) ή εν-
νέα (9) μήνες – 2 θέσεις 
• Καθηγητής Τρομπονιού - Οκτώ (8) ή εν-
νέα (9) μήνες – 1 θέση 
• Καθηγητής Τσέλου - Οκτώ (8) ή εννέα
(9) μήνες - 1 θέση
• Καθηγητής Φλάουτου - Οκτώ (8) ή εν-
νέα (9) μήνες - 1 θέση
• Καθηγητής Χορού - Οκτώ (8) ή εννέα
(9) μήνες – 2 θέσεις 
• Καθηγητής Χορωδίας - Οκτώ (8) ή εν-
νέα (9) μήνες – 1 θέση

δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέ-
σουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην
οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α έως και
25/10/2019 (από 10:00 μέχρι 13:00)
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο
www.xtypos.gr  

Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός του Δήμου Γα-
λατσίου, καλεί τους πολίτες,

τους φορείς και τα εμπορικά κα-
ταστήματα, που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν ενεργά στο Χειμε-
ρινό Φεστιβάλ 2019 του Δήμου
(από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως
και 5 Ιανουαρίου 2020) να επικοι-
νωνήσουν στο τηλ. 213 2055385
(Γραφείο Προέδρου), για να δη-
λώσουν τις προτάσεις τους σχετι-
κά με χορηγίες ή τη συμμετοχή
τους στις εκδηλώσεις, με ανταπο-
δοτικό όφελος την παρουσία στο
έντυπο του φεστιβάλ, το οποίο
θα διανεμηθεί στην πόλη σε 30.000
αντίτυπα καθώς επίσης στις αφί-
σες και τα μεμονωμένα φυλλάδια
τα οποία θα τυπωθούν γι αυτό
τον σκοπό.

προτάσεις θα γίνονται δε-
κτές έως και την πέμπτη, 31
οκτωβρίου 2019.

o
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Κάλεσμα συμμετοχής
στο χειμερινό 
φεστιβάλ του 
δήμου Γαλατσίου

«Ελληνικά Χριστούγεννα –
γιορτές από 
τα βάθη του χρόνου»

πωλεΙταΙ

Μηχανή, Piaggio Beverly
250 s '07

Τιμή: € 1.600 (Συζητήσιμη)

Τηλέφωνο: 6984 135 954

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στις 8:30 το πρωί, ο Οργανισμός Πο-
λιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας σε συνεργασία με
την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τα Νηπιαγωγεία, τα
ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ, το Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Ειδικό Σχολείο
και τον Α.Γ.Σ. «ΑΝΑΤΟΛΗ», διοργανώνει τους 32ους Ετήσιους Μαθητι-
κούς Αγώνες Δρόμου.
ολοΙ πρεπεΙ να παρευρΙσΚονταΙ στο σταδΙο τουλαΧΙστον μΙα
ωρα πρΙν την εναρΞη του αΓωνα.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου οι 32οι Ετήσιοι
Μαθητικοί Αγώνες Δρόμου στη Νέα Ιωνία

δημοτΙΚο σταδΙο ν. ΙωνΙασ

Έως και 25 Οκτωβρίου 2019 
η κατάθεση των δικαιολογητικών 

προσλήψεις 35 
ατόμων στο δήμο 
λυκόβρυσης – πεύκης
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Δήμος Κηφισιάς έχοντας θέ-
σει ως στρατηγική του προ-
τεραιότητα τη συνεχή κα-
τάρτιση όλου του ενεργού –

παραγωγικού πληθυσμού του Δή-
μου, την διευκόλυνση των ευκαιριών
για απασχόληση και την μείωση της
ανεργίας, προχωρά στη διοργάνωση
Ημερίδας Σταδιοδρομίας .

Η συγκεκριμένη δράση πραγματο-
ποιείται τα τελευταία δύο χρόνια με
μεγάλη απήχηση στους πολίτες.

Σκοπός της Ημερίδας Σταδιοδρομίας
είναι η υποστήριξη των ανέργων
αλλά και εργαζόμενων πολιτών να
αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες στον
εργασιακό τους χώρο.

Η Ημερίδα Σταδιοδρομίας θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 7 δεκεμβρίου
2019 από τις 11:00 έως τις 17:00
και θα περιλαμβάνει workshops ανα-
ζήτησης εργασίας, ανάπτυξης ατομι-
κών δεξιοτήτων και προσωπικό
coaching.

Απευθύνεται σε όσους βρίσκονται
σε αναζήτηση εργασίας αλλά και
όσους εργάζονται ήδη και επιθυμούν
να βελτιώσουν τις επαγγελματικές
τους δεξιότητες. Στοχεύει δηλαδή
στην ενδυνάμωση των νέων στο ξε-
κίνημα της επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας τους μέσα από την ενεργή
συμμετοχή τους.

Ο

Ημερίδα 
Σταδιοδρομίας στο
Δήμο Κηφισιάς

Δηλώστε δωρεάν 
συμμετοχή στο www.jobdays.gr

πογράφηκε  τη Δευτέρα 14 Οκτω-
βρίου το συμβόλαιο για την αγορά
του οικοπέδου, επί της οδού Αρι-

στοτέλους 34-36 στη Δημοτική Κοινότη-
τα Χολαργού, συνολικής έκτασης 1.226,43
τ.μ., το οποίο προορίζεται για τη δημι-
ουργία Παιδικού Σταθμού.

Το τίμημα της αγοραπωλησίας ανέρ-
χεται στις 500.000 ευρώ, ενώ η εμπορική
του αξία, σύμφωνα με την εκτίμηση των

Ορκωτών Εκτιμητών, ανέρχεται στο ποσό
των 930.000 ευρώ. Η κίνηση αυτή του Δή-
μου, έρχεται σε συνέχεια της με αριθ.
πρωτ.: 108/2018 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, όπου η δημοτική αρχή έγ-
καιρα απέτρεψε την ανέγερση πολυώρο-
φου κτίσματος στο οικοδομικό τετράγω-
νο 120, στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω οι-
κόπεδο και κατόπιν με την υπ. αριθ.
60/2019 αποφάσισε την αγορά του.

Οικόπεδο για τη δημιουργία
παιδικού σταθμού αγόρασε 
ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Υ

Χρηματοδότηση 12,3 εκατ.
για αντιπλημμυρικά έργα

ζητά η περιφέρεια αττικής

με στοΧο την αποτελεσματΙΚη θωραΚΙση  τησ αττΙΚησ

πιστολή προς τη Γενική
διεύθυνση δημοσίων
επενδύσεων του υπουρ-
γείου ανάπτυξης με την

οποία ζητά τη χρηματοδότηση
δέκα ώριμων μελετών που αφο-
ρούν σε αντιπλημμυρικά έργα σε
όλη την αττική ύψους 12.330.000
ευρώ, απέστειλε ο περιφερειάρχης
Γ. πατούλης. 
οι προτάσεις της περιφέρειας ατ-
τικής βασίζονται στις προτεραι-
ότητες που δίνονται για τη νέα
προγραμματική περίοδο 2012 -
2027 και αφορούν ώριμες μελέτες,
οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να
χρηματοδοτηθούν σε αυτό το στά-

διο. στόχος της πολιτικής ηγεσίας
της περιφέρειας είναι η αποτελε-
σματική θωράκιση  της αττικής
και η προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών από
πλημμυρικά φαινόμενα. 
με αφορμή το σχετικό αίτημα ο
περιφερειάρχης αττικής επιση-
μαίνει τα εξής:  “τα ζητήματα πο-
λιτικής προστασίας αποτελούν
βασική προτεραιότητα της περι-
φέρειας αττικής.  σε αυτό το πλαί-
σιο εργαζόμαστε καθημερινά για
να καταφέρουμε να ενισχύσουμε
την προστασία της ζωής και των
περιουσιών των πολιτών από φυ-
σικές καταστροφές. αιχμή της πο-

λιτικής και του στρατηγικού μας
σχεδιασμού αποτελεί η πρόληψη. 
με δεδομένη τη σημασία ενίσχυ-
σης των αντιπλημμυρικών έργων
στην αττική, καταθέσαμε πρότα-
ση χρηματοδότησης για έργα σε
όλο το λεκανοπέδιο τα οποία θα
λειτουργήσουν συμπληρωματικά
στα επτά μεγάλα έργα που θα
υλοποιηθούν στην αττική με πό-
ρους που έχουν ήδη  εξασφαλιστεί
μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας
επενδύσεων. 
με πράξεις και όχι με λόγια απο-
δεικνύουμε ότι στο επίκεντρο της
πολιτικής μας είναι ο πολίτης και
η ασφάλεια του.”  

1. Μελέτη Τοπικών Διευθετήσεων του Πο-

ταμού Ασωπού στις περιοχές Ωρωπού και Συ-

κάμινου.

2. Μελέτη οριοθέτησης και Τοπικών Διευ-

θετήσεων του ρέματος Φασιδέρι και κλάδου

αυτού από την Δ.Ε. Κρυονερίου έως την οδό

Αγ. Αθανασίου (Κατάντη της Bic). 

3. Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Ρο-

δόπολης (από τη Λ. Σταμάτας – Αμυγδαλέζα) 

4. Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προ-

στασίας περιοχών Νότιας Αττικής. 

5. Διερεύνηση αναγκαιότητας και ανεύρεση

θέσεων ανάσχεσης πλημμύρας στην ορεινή

λεκάνη του χειμάρρου Σαρανταποτάμου.

Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης. 

6. Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέμα-

τος Γιακουμή και ρέματος Λούτσας Δυτικού

Τομέα Θριάσιου Πεδίου. 

7. Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης ρέμα-

τος Καμάρας - Κατασκευή αντιπλημμυρικών

έργων στο Δήμο Μεγαρέων.

8. Αντιπλημμυρικά έργα και δίκτυα Ν. Αττι-

κής (Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι).

9.  Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Αγίας

Παρασκευής.

10.  Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης

ρεμάτων Ν. Περάμου.

ε

Οι  10 μελέτες που ζητά η Περιφέρεια Αττικής να χρηματοδοτηθούν αφορούν: 
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υμίζουμε, πως ο δήμαρχος
επιμένει να συμμετάσχει στο
καταφύγιο που προγραμμα-
τίζει να ιδρύσει στο Μαρκό-

πουλο ο ΣΒΑΠ, χωρητικότητας μόλις 80
θέσεων για 14 δήμους, όταν θα μπο-
ρούσε να αξιοποιήσει την χρηματοδό-
τηση που παρέχει το Υπουργείο Εσω-
τερικών, ύψους 300.000 ευρώ, ακριβώς
για αυτό τον λόγο. Μία χρηματοδότη-
ση που αποφάσισε ομόφωνα να αξιο-
ποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Κηφι-
σιάς εκθέτοντας ακόμα περισσότερο
την διοίκηση του δήμου Ηρακλείου
Αττικής.

Οι άνθρωποι από το Σωματείο “Επα-
φή” έχουν αγανακτήσει γιατί ο δή-
μαρχος Ηρακλείου Αττικής, κ. Μπάμ-
παλος, δεν τήρησε καν το λόγο που
έδωσε στο προηγούμενο δημοτικό συμ-
βούλιο ότι το αίτημά τους θα το συζη-
τούσαν στην επόμενη συνεδρίαση,
όμως όταν ανακοινώθηκαν τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, δυστυχώς
αποδείχτηκε, πως ήταν μία επανάληψη
της αγαπημένης συνήθειας του κ.
Μπάμπαλου, να πετάει, δηλαδή, την
μπάλα στην εξέδρα.

“να τηρηθούν οι
αποφάσεις του 2013 για
την ίδρυση διαδημοτικού
καταφυγίου”

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Συλ-
λόγου “Επαφή”, που υπογράφουν ο
Πρόεδρος, κ. Ευάγγελος Παλαιοδήμος
και η Γραμματέας, κα Ευανθία Καρα-
βανά, αναφέρει τα εξής: “Κατά την
έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, την
25-9-2019, ο πρόεδρος του φορέα μας
κατήγγειλε την στάση του Δήμαρχου,
κ. Μπάμπαλου να μην αξιοποιήσει o Δή-
μος Ηρακλείου τα 300.000 ευρώ που
χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών σε
κάθε Δήμο, για την δημιουργία κατα-
φυγίου αδέσποτων ζώων και να επι-
μένει να συμμετάσχει στο καταφύγιο
που προγραμματίζει να ιδρύσει στο
Μαρκόπουλο ο Σύνδεσμος για την Βιώ-

σιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)
χωρητικότητας μόλις 80 θέσεων για τις
ανάγκες 14 δήμων (λίγες θέσεις δηλα-
δή για κάθε δήμο) την στιγμή μάλιστα
που για την συμμέτοχη αυτή δεν έχει
υπάρξει απόφαση ΔΣ, θέτοντας πα-
ράλληλα ερωτήματα σχετικά με την
στάση των αρμόδιων Υπηρεσιών του
Δήμου ως προς το θέμα αυτό.

Αντί τεκμηριωμένων απαντήσεων,
ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα έρθει

ως θέμα στο επόμενο ΔΣ.
Με έκπληξη όμως ενημερωθήκαμε ότι

στην 17η πρόσκληση Δημοτικού Συμ-
βουλίου 2019 για πολλοστή φορά
απουσιάζει ως θέμα συζήτησης η κα-
τασκευής καταφυγίου αδέσποτων
ζώων, που αποτελεί και υποχρέωση του
Δήμου.

Την στιγμή που θα έπρεπε ο Δήμος
μας να ενεργεί ταχύτατα από τον Ιού-
νιο του 2019, όταν και ενημερώσαμε
σχετικά τον κο Δήμαρχο, σε μεταξύ μας
συνάντηση και σε πνεύμα καλής συ-
νεργασίας,  ώστε να αξιοποιηθεί η ση-
μαντική αυτή χρηματοδότηση που πα-
ρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών, πα-
ρατηρείται εδώ και τέσσερις μήνες,
από την πλευρά της Διοίκησης του
Δήμου, μια ανεξήγητη άρνηση για την
πραγματοποίηση συνάντησης με τον
φορέα μας, άρνηση ενημέρωσης του ΔΣ
του Δήμου Ηρακλείου, μια εν γένει ολι-
γωρία ακόμα και από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες που γεννά πλήθος εύλογων
ερωτημάτων.

Καλούμε όλους τους εκλεγμένους
Δημοτικούς Συμβούλους όλων των πα-
ρατάξεων, να σταθούνε στο ύψος τον
περιστάσεων, ώστε να μην απολεσθεί
η σημαντική αυτή χρηματοδότηση και
να τηρηθούν οι αποφάσεις του 2013
των ΔΣ των Δήμων Ηρακλείου, Ν. Ιω-
νίας, Μεταμόρφωσης και Πεύκης για
την ίδρυση διαδημοτικού καταφυγίου.”

ΑΔΙΑΝΟΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟ

Θ

πολλά ερωτήματα και εύ-
λογες απορίες έχει δημι-
ουργήσει στο δραστήριο
φιλοζωικό σωματείο “επα-
φή”, που εδράζεται στο
ηράκλειο αττικής, η στάση
της δημοτικής αρχής και
προσωπικά του δημάρχου
της πόλης, κ. νίκου μπάμ-
παλου, στο σοβαρό θέμα
της δημιουργίας καταφυγί-
ου αδέσποτων ζώων.

Η ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 300.000
ΕΥΡώ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤώΝ ΚΑΙ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ...ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ!
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Συνεχίζονται
οι Συνοικιακές 
Συνελεύσεις στο
Δήμο Κηφισιάς
ο θεσμός των συνοικιακών
συνελεύσεων ριζώνει για τα
καλά στην συνείδηση των
δημοτών του δήμου Κηφι-
σιάς, όπως καταδεικνύεται
από την ευρεία συμμετοχή
των κατοίκων. 

απόφαση του δημάρχου
Μεταμόρφωσης, κ. στρά-
του σαραούδα, να αναθέ-
σει καθήκοντα άμισθων
συμβούλων σε τέσσερις

υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους
της παράταξης που ηγείται, και δεν
εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές,
προκάλεσε την σθεναρή αντίδραση
της παράταξης της μείζονος μειοψη-
φίας, με επικεφαλής τον πρώην δή-
μαρχο, κ. μιλτιάδη Καρπέτα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καρπέτας μαζί με
τους εφτά εκλεγμένους δημοτικούς
συμβούλους της “Νέας Πορείας” υπο-
γράφουν την προσφυγή που κατέ-
θεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση και με την οποία ζητούν να ακυ-
ρωθεί η απόφαση του δημάρχου Με-
ταμόρφωσης. Συνοπτικά, στην προ-

σφυγή τονίζεται όσον αφορά στο
νομικό σκέλος ότι “η συγκεκριμένη

απόφαση στερείται νόμιμης βάσης,

βρίσκεται εκτός των ακραίων ορίων

αρμοδιότητας και διακριτικής ευχέ-

ρειας του Δημάρχου και παραβιάζει θε-

μελιώδεις αρχές και κανόνες του συ-

στήματος διοίκησης των Δήμων”.
Ενώ για το “πρακτικό” κομμάτι αυ-

τής της απόφασης αναφέρεται στο
κείμενο της προσφυγής χαρακτηρι-
στικά: “εκτός από η νομική του διά-
σταση, το ζήτημα έχει πολύ σημαντι-
κό ουσιαστικό περιεχόμενο. Μια πε-
ρίεργη αντίληψη και πρακτική εμ-
φανίστηκε στον Δήμο Μεταμόρφω-
σης, αμέσως μετά τις εκλογές, για να
κορυφωθεί μετά την ανάληψη της Δι-
οίκησης από τη νεοεκλεγείσα Δημο-
τική Αρχή. Άνθρωποι χωρίς καμιά

υπηρεσιακή ιδιότητα και αρμοδιό-
τητα να αλωνίζουν στις υπηρεσίες,
«ως εξουσίαν έχοντες», να υπόσχον-
ται, να δίνουν εντολές και να προ-
αναγγέλλουν αποφάσεις και επιλογές
για πρόσωπα και πράγματα. Αυτή η
αντίληψη που εκτός από «αλαζονεί-
αν και μέθην», υποδηλώνει και βα-
θύτατη άγνοια για το πώς διοικούν-
ται οι Δήμοι και ποια είναι τα όρια της
πολιτικής ηγεσίας τους, επιχειρείται
να επενδυθεί με νομιμοφάνεια και να
προσλάβει θεσμικά χαρακτηριστικά
με την προσβαλλόμενη Δημαρχιακή
απόφαση.”

διαβάστε το αναλυτικό 
κείμενο της προσφυγής στην
αποκεντρωμένη διοίκηση
στο www.xtypos.gr 

δη έχουν πραγματοποι-
ηθεί έξι Συνοικιακές συ-
νελεύσεις σε Κηφισιά, Νέα
Ερυθραία και Εκάλη για

τον μήνα Οκτώβριο. Ο Δήμαρχος Κη-
φισιάς Γιώργος θωμάκος, ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Εκτέλεσης Συμμετοχικού Προϋπο-
λογισμού αλέξης μακρής και ο
Εντεταλμένος των Συνοικιακών Συ-
νελεύσεων, Δημοτικός Σύμβουλος
νικήτας Κόκαλης, καθώς και Σύμ-
βουλοι του Δήμου, συμμετέχουν
στις διαδικασίες, διαμορφώνοντας
άμεση αντίληψη των προβλημά-
των των πολιτών.
Στο Δήμο Κηφισιάς  από το 2014
έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντά-
δες Συνοικιακές Συνελεύσεις οι οποί-
ες βοήθησαν σε πολλούς τομείς,
όπως την επίλυση προβλημάτων
καθημερινότητας, την άμεση επί-
λυση τεχνικών θεμάτων από τα αρ-
μόδια συνεργεία αλλά και στη συγ-
κέντρωση και ιεράρχηση προτε-
ραιοτήτων για τον Συμμετοχικό
Προϋπολογισμό μέσω της προερ-
γασίας των Συνοικιακών Συμβου-
λίων.
Ο θεσμός των Συνοικιακών Συνε-
λεύσεων σκοπό έχει την εδραίωση
της άμεσης δημοκρατίας και δια-
βούλευσης με τους πολίτες, αλλά και
την άμεση βελτίωση της καθημερι-
νότητάς τους.

H επόμενη συνοικιακή συνέλευ-
ση που έχει προγραμματιστεί θα
πραγματοποιηθεί τη δευτέρα 21
οκτωβρίου 2019,  και ώρα 18:30
στη συνοικία «μορτερό» νέας
ερυθραίας.

H

H

ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ 
ΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Προσφυγή στην 
Αποκεντρωμένη για τους 
άμισθους συμβούλους του
δημάρχου Μεταμόρφωσης
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Περιφέρεια Αττικής εφαρμό-
ζοντας την ισχύουσα νομοθεσία
και υπό την εποπτεία της εντε-

ταλμένης περιφερειακής συμβούλου
τεχνικών έργων Ευρώπης Κοσμίδη,  σε
συνεργασία και με τους 66 Δήμους και
την τροχαία Αττικής,  με καλαθοφόρα
και ειδικά οχήματα σήμανσης, αφαι-
ρούσε καθημερινά  παράνομες διαφη-
μιστικές πινακίδες, αφίσες και κάθε

διαφημιστικό υλικό που υπάρχει σε
κόμβους κεντρικών οδικών αρτηριών
της Αττικής.

Συνολικά καθαρίστηκαν 3.575 ιστοί
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σημα-
τοδότησης από σχοινιά και ταινίες, απο-

ξηλώθηκαν  3.551 λάβαρα και μικρές
αφίσες και καλύφθηκε συνολικό μή-
κος οδικού δικτύου 275 χιλιόμετρα. 

Ειδικότερα:
• Στον Κεντρικό τομέα σε μήκος οδι-
κού δικτύου 27 χλμ, αφαιρέθηκαν από

κεντρικούς οδικούς άξονες σε 7 Δήμους
425 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστη-
καν 376 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης. 
• Στον Βόρειο τομέα σε μήκος οδικού
δικτύου 32 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεν-
τρικούς οδικούς άξονες σε 11 Δήμους
489 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστη-
καν 546 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον δυτικό τομέα σε μήκος οδικού
δικτύου 35 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεν-
τρικούς οδικούς άξονες σε 5 Δήμους 318
λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν
281 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φω-
τεινής σηματοδότησης.
• Στον νότιο τομέα σε μήκος οδικού δι-
κτύου 42 χλμ, αφαιρέθηκαν από κεν-
τρικούς οδικούς άξονες σε 8 Δήμους 605
λάβαρα και αφίσες και καθαρίστηκαν
577 ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φω-
τεινής σηματοδότησης.
• Στον τομέα ανατολικής αττικής σε
μήκος οδικού δικτύου 102χλμ, αφαιρέ-
θηκαν από κεντρικούς οδικούς άξονες
σε 12 Δήμους 1251 λάβαρα και αφίσες
και καθαρίστηκαν 1231 ιστοί ηλε-
κτροφωτισμού και φωτεινής σηματο-
δότησης.
• Στον τομέα δυτικής αττικής σε μή-
κος οδικού δικτύου 19 χλμ, αφαιρέθηκαν
από κεντρικούς οδικούς άξονες σε  4 Δή-
μους 150 λάβαρα και αφίσες και καθα-
ρίστηκαν 157 ιστοί ηλεκτροφωτισμού
και φωτεινής σηματοδότησης.
• Στον τομέα πειραιώς σε μήκος οδι-
κού δικτύου 18 χλμ, αφαιρέθηκαν από
κεντρικούς οδικούς άξονες σε 4 Δήμους
313 λάβαρα και αφίσες και καθαρίστη-
καν 408  ιστοί ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης.

μΙΚρεσ αΓΓελΙεσ
Δημοσιεύουμε 

μικρές αγγελίες 
κaθε εβδομaδα

Διαβάζουν χιλιάδες

αναγνώστες

Με την εγγύηση της εφημερίδας “ΧΤΥΠΟΣ”

e-mail:  mikresaggelies.xtypos@gmail.com

την παρασκευή 11 οκτωβρίου
ολοκληρώθηκε η διαδικασία
αποξήλωσης παράνομων δια-
φημιστικών λαβάρων και αφι-
σών από κεντρικούς οδικούς
άξονες της αττικής, η οποία ξε-
κίνησε στις 25 σεπτεμβρίου,
με πρωτοβουλία του περιφε-
ρειάρχη Γ. πατούλη.

η

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

περισσότερες από 3.500 
παράνομες διαφημιστικές αφίσες 
και λάβαρα, αποξηλώθηκαν από 
κεντρικούς δρόμους της αττικής 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

«η αντΙπλημμυρΙΚη θωραΚΙση
της Αττικής αλλά και ο καλύτερος
δυνατός συντονισμός των εμπλεκό-
μενων φορέων για την προστασία
από φυσικές καταστροφές αποτελεί
προτεραιότητα του περιφερειάρχη,
Γιώργου Πατούλη και της νέας περι-
φερειακής αρχής της Αττικής. Στον βό-
ρειο τομέα ξεκινήσαμε από σήμερα τις
αυτοψίες στα ρέματα. Καταγράψαμε
τα σημεία που χρήζουν καθαρισμού
από φερτά υλικά, καθώς και ενδεχό-
μενης στήριξης στα πρανή. Λόγω της
εποχής δεν μπορούμε να κάνουμε -πέ-
ραν των προγραμματισμένων- πε-
ραιτέρω παρεμβάσεις, ωστόσο βρι-
σκόμαστε σε εγρήγορση και διαρκή
συνεργασία με τις διοικήσεις των Δή-
μων, τους συλλόγους αλλά και τους
πολίτες», τόνισε η κα Κεφαλογιάννη.

Η Γενική Διευθύντρια αναπτυξιακού
προγραμματισμού, έργων και υποδο-
μών Ελένη Βελγάκη μαζί με τεχνικό
κλιμάκιο της Περιφέρειας και επικε-
φαλής την Αντιπεριφερειάρχη ξεκί-
νησε την αυτοψία από το ανοιχτό
τμήμα του ρέματος Φιλοθέης (τμήμα
Ποδονίφτη), παρουσία του Αντιδη-
μάρχου Δομημένου Περιβάλλοντος
και Τοπικής Ανάπτυξης, κ. Νίκου Ζερ-
βού και της προέδρου της Δημοτικής
κοινότητας Φιλοθέης, κας Ζαφειρο-
πούλου-Σαρρή. 

Δεύτερη στάση του κλιμακίου της
Περιφέρειας έγινε στο Δήμο Αμαρου-
σίου με την αυτοψία να λαμβάνει
χώρα σε τμήματα του ρέματος Σαπ-
φούς, παρουσία του Αντιδημάρχου

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ.
Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη, του Αντι-
δημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, κ. Βαγγέ-
λη Κάβαλου και της κας Ν. Χατζηδά-
κη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών.

Τέλος, αυτοψία και καταγραφή
πραγματοποιήθηκε και σε τμήματα
του ρέματος Χαλανδρίου. Τις επόμενες
ημέρες, η Αντιπεριφερειάρχης θα
πραγματοποιήσει επιτόπιες αυτοψίες
και στα υπόλοιπα ρέματα της Βόρει-
ας Αθήνας.

ΣΕ ΦΙΛΟΘΕΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ  

αυτοψΙα τησ 
αντΙπερΙφερεΙαρΧη
ΒορεΙου τομεα 
σε ρεματα τησ 
ΒορεΙασ αθηνασ

να δημιουργικό και δραστήριο Σαββατιάτικο
πρωινό πέρασαν όσοι Ηρακλειώτες βρέθηκαν
στο 1o Stay Active Festival, που διοργάνωσε ο

Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με την ΜΚΟ
50και Ελλάς. Με καλεσμένους άτομα τρίτης ηλικίας
και παρέα τα εγγονάκια τους, μικροί και μεγάλοι έπαι-
ξαν, χόρεψαν, κατασκεύασαν, έμαθαν στα εργαστή-
ρια και τις ενημερωτικές δράσεις του Φεστιβάλ. 

Μαζί μαγείρεψαν απλές, υγιεινές αλλά και νόστιμες
συνταγές, έφτιαξαν τα δικά τους καλλυντικά από κα-

θημερινά σπιτικά υλικά και έμαθαν βασικά βήματα
δημοφιλών χορών. Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι άκου-
σαν ειδικούς να τους μιλάνε για τους τρόπους που
μπορούν να προσέξουν την υγεία τους, να μείνουν
ασφαλείς και να προστατευθούν από απάτες επιτή-
δειων που νομίζουν ότι μπορούν να τους εκμεταλ-
λευτούν. 

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν τα μέλη των δημοτικών
ΚΑΠΗ, ενώ στη διοργάνωση βοήθησε το Σώμα Εθε-
λοντών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

αμψηφεί επανεξελέγη για
πρόεδρος στο Δ.Σ. του Συν-
δέσμου Προστασίας και Ανά-

πλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) - ως
μοναδικός υποψήφιος - ο νυν πρό-
εδρός του Βλάσσης σιώμος, αφού
έγινε αποδεκτός και από τους 29
παρόντες εκλέκτορες.

Ο κ. Σιώμος δεν έκρυψε τη συγ-
κίνησή του για την απόλυτη στήριξη
και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό
του που επέδειξαν οι συνάδελφοί
του και δεσμεύτηκε να συνεχίσει το
ήδη σημαντικό έργο που έχει επι-
τελέσει στον Σύνδεσμο.
Η διαδικασία, που ολοκληρώθηκε
το απόγευμα της Τρίτης στο δη-
μαρχείο Πεντέλης, ανέδειξε επίσης
αντιπρόεδρο του Συνδέσμου τον αν-
τιδήμαρχο Αμαρουσίου Στέφανο
Τσιπουράκη, ενώ στην Εκτελεστι-
κή Επιτροπή θα είναι πλέον οι Δη-
μήτρης Λιανός (Δήμος Κηφισιάς),
Γιάννης Μπούσουλας (Δήμος Μα-
ραθώνα), Παναγιώτης Φυκίρης
(Δήμος Βριλησσίων) και Παναγιώ-
της Μπόλλας (Δήμος Λυκόβρυσης –
Πεύκης).

ώς αναπληρωμα-
τικά μέλη εξελέ-
γησαν οι Νότα
Σοκορέλη (Δή-
μος Λυκόβρυ-
σης – Πεύκης)
και Γιάννης
Ζώης (Δήμος
Πεντέλης).

E

Π
Β. Σιώμος “δαγκωτό” 

επανεξελέγη πρόεδρος 
στον σπαπ με ποσοστό 100%

1ο stay active Festival δήμου ηρακλείου αττικής 

υτοψία σε ρέματα της
βόρειας αθήνας πραγ-
ματοποίησε το πρωί  της

παρασκευής 11 οκτωβρίου,  η
αντιπεριφερειάρχης βορείου
τομέα, λουκία Κεφαλογιάννη.

α
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ε τον Αστυνομικό Διευθυντή Βορειοανατολικής Αττικής Ταξίαρχο
Βασίλειο ρόκκο συναντήθηκε ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
ηλίας αποστολόπουλος. Η βελτίωση και η εντατικοποίηση της

αστυνόμευσης της πόλης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομικής
δύναμης ήταν τα ζητήματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση.

Άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν οι αυτοσχέδιοι αγώνες οχημά-
των στο τέρμα της οδού Αναστάσεως στο ύψος της εισόδου της Περιφε-
ρειακής οδού Υμηττού και γενικότερα η ασφάλεια των πολιτών.

Ο ταξίαρχος δεσμεύθηκε να εξετάσει με προσοχή τα θέματα που του έθε-
σε ο δήμαρχος και από κοινού εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για στενή
και αγαστή συνεργασία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019 στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η

οποία ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για κατάργη-
ση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Πεντέλης.

Συγκεκριμένα, στην απόφασή της η Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση εγκρίνει την κατάργηση των Νο-
μικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης με την επω-
νυμίες «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

Η απόφαση αυτή, εισάγει ένα νέο τρόπο διοί-
κησης στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος από την πρώ-
τη στιγμή της εφαρμογής του, θα ωφελήσει το
Δήμο οικονομικά, αλλά και λειτουργικά, μει-
ώνοντας τις δομές του και επιτυγχάνοντας καλύ-
τερο έλεγχο των δημοτικών δράσεων, βάζοντας
παράλληλα φρένο σε αδιαφανείς διαδικασίες που
παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην απόφαση το
προσωπικό των ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό του Δήμου.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως η απόφαση για
την κατάργηση των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Πεντέλης

Δ

Μ

εφημερίδα “Συνείδηση”
τηλ.: 210 2836555
e-mail: synidisi@otenet.gr

ΑΓΓΕΛΙΕΣγάμου

κάθε μέρα

ο έργο προβλέπει κατασκευή
συνθετικού τάπητα (ταρτάν),
αντικατάσταση χλοοτάπη-

τα, βελτίωση των υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων (γραφείο, αποδυ-
τήρια, τουαλέτες) και περίφραξη
του χώρου.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος,
Βασίλης Ζορμπάς, οι διαστάσεις
του γηπέδου παραμένουν ίδιες, δη-
λαδή 45 m x 75 m. «Θα μπορούσαν
να γίνουν 56 m x 86 m για να υπάρ-
χει η δυνατότητα διεξαγωγής επί-
σημων αγώνων ποδοσφαίρου, αλλά
απαιτείται η κοπή 16 αιωνόβιων
δέντρων».

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με
600.000 ευρώ από Πρόγραμμα «ΦΙ-
ΛΟΔΗΜΟΣ» και εάν απαιτηθούν
επιπλέον χρήματα θα καλυφθούν
από ίδιους πόρους. Το συγκεκριμέ-

νο πρόγραμμα, συνολικού προϋπο-
λογισμού 2 δισ. ευρώ, δημιουργή-
θηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών
και το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη
Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(ΜΟΔΑΕ). Βασικό στοιχείο του είναι
η δανειοδότηση των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για τη
χρηματοδότηση των έργων τους. Οι
δήμοι δεν επιβαρύνονται, διότι η
αποπληρωμή των επενδυτικών δα-
νείων καλύπτεται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-

σεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος,

«υπήρχε ο κίνδυνος να χαθεί η χρη-
ματοδότηση του έργου αν άλλαζαν
οι προδιαγραφές που περιγράφον-
ται στη μελέτη, την οποία ομόφωνα
ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο
στις 27 Μαρτίου 2019».

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έρ-
γου εκτιμάται σε 12 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης με τον
ανάδοχο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι κατά την
ψηφοφορία του θέματος, «λευκό»
ψήφισε το μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής και επικεφαλής της πα-
ράταξης «Νέα Αρχή για την Αγία Πα-
ρασκευή» Γιώργος Οικονόμου.

ομόφωνα ενέκρινε η οι-
κονομική επιτροπή την
έγκριση των όρων διακή-
ρυξης και των τευχών
δημοπράτησης, οι οποίες
αφορούν τις παρεμβά-
σεις βελτίωσης του γηπέ-
δου στο πολιτιστικό και
αθλητικό πάρκο «σταύ-
ρος Κώτσης».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ 
ΜΕ 600.000 ΕΥΡώ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

ομόφωνη απόφαση της οικονομικής
επιτροπής αγ. παρασκευής για τις
παρεμβάσεις στο «σταύρος Κώτσης»

Συνάντηση του δημάρχου Παπάγου – Χολαργού με 
τον Αστυνομικό Διευθυντή Βορειοανατολικής Αττικής

τ



κ. Θ. Αμπατζόγλου τόνισε:
«τα έργα που εντάσσονται
στο πλαίσιο της αντιπλημ-
μυρικής προστασίας της πό-

λης πρέπει να επιταχυνθούν. Υπάρ-
χουν σημεία στο Δήμο Αμαρουσίου
που εγκυμονούν κινδύνους αυτά κάθε
αυτά, αλλά και οι παρακείμενες πε-
ριοχές τους, λόγω κακής ρυμοτομίας.

Εκτός από το ρέμα Σαπφούς, για το
οποίο τα έργα πρέπει να προχωρή-
σουν τάχιστα, υπάρχει σοβαρό ζήτη-
μα και με την Κοκκινιά ειδικά στην πε-
ριοχή Κονίτσης όπου είναι απαραίτη-
τα τα έργα απορροής ομβρίων υδά-
των. Η συνολική διευθέτηση των ρε-

μάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα, εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να προχωρή-
σουν και αυτό διεκδικούμε, για να εί-
ναι το Μαρούσι μία σύγχρονη και
ασφαλής πόλη».

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου έδωσε με-
γάλη βαρύτητα και στο θέμα της επί-
λυσης του κυκλοφοριακού προβλή-
ματος, με συγκεκριμένα μεγάλα έργα,
για τη βελτίωση της κίνησης των οχη-
μάτων και την ασφάλεια των πεζών.

Τέλος ο κ. Θ. Αμπατζόγλου έθεσε και
το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών
από την περιοχή του Αγίου Θωμά

στην περιοχή του Παραδείσου Αμα-
ρουσίου και το αντίστροφο, καθώς με-
σολαβεί μία ιδιαίτερα επικίνδυνη κυ-
κλοφοριακά ζώνη.

Η κα Λουκία Κεφαλογιάννη από τη
δική της πλευρά δεσμεύτηκε πως θα
προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που θα
επιταχύνουν τα έργα για τα οποία αρ-
μόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και
πως θα ενταθεί η συνεργασία με τις
υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου
έτσι ώστε σύντομα να ενταχθούν και
άλλα έργα πνοής που έχει ανάγκη η
πόλη.
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ους νέους μόνιμους υπαλλή-
λους του Δήμου Νέας Ιωνίας,
επιτυχόντες της προκήρυξης

3Κ/2018, όρκισε την Πέμπτη 10
Οκτωβρίου, η Δήμαρχος κα δέ-
σποινα θωμαΐδουστην αίθουσα Δη-
μοτικού Συμβουλίου παρουσία συγ-
γενών και φίλων των ορκισθέντων.

Πρόκειται για τους επιτυχόντες
της προκήρυξης 3Κ/2018, με ειδι-
κότητα εργάτες καθαριότητας, οδη-
γοί απορριμματοφόρων, ηλεκτρο-
λόγοι, μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων
και χειριστών μηχανημάτων έργου.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία η
Δήμαρχος αφού καλωσόρισε τους νέ-
ους εργαζόμενους, ζήτησε από όλους
να εργαστούν με συνέπεια και ευ-
θύνη απέναντι στον πολίτη, τονί-
ζοντας ότι οι υπηρεσίες που θα
κληθούν να παρέχουν είναι σημαν-
τικές και θα έχουν άμεσο αντίκτυ-
πο στην καθημερινότητα των κα-
τοίκων και των επισκεπτών του
Δήμου Νέας Ιωνίας.

Στην ορκωμοσία παρόντες ήταν
επίσης η Αντιδήμαρχος Ποιότητας
Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτι-
κής Συγκοινωνίας, κα. Αγγελική Σακ-
καλόγλου και ο Διευθυντής της υπη-
ρεσίας, κ. Ανδρέα Κατσορίδας, οι
οποίοι ενημέρωσαν τους νέους υπαλ-
λήλους και έθεσαν το πλαίσιο συ-
νεργασίας τους. 

υνάντηση με κατοίκους της περιοχής Μποφί-
λια είχε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ο Δήμαρ-
χος Μεταμόρφωσης, στράτος σαραούδας, η

οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσε-
ων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης. 

Κατά τη διάρκειά της ο κ. Σαραούδας είχε την ευ-
καιρία να ακούσει και να καταγράψει τις ανησυχίες
των πολιτών για τις ελλείψεις της γειτονιάς τους, ενώ

απάντησε και σε όλα τα ερωτήματά τους. 
Μετά το πέρας της συνάντησης ο Δήμαρχος Με-

ταμόρφωσης ανέφερε ότι: "Η συνάντηση μου σήμε-
ρα με τους κατοίκους από την περιοχή Μποφίλια ήταν
εξαιρετικά εποικοδομητική. Και τους ευχαριστώ για
αυτό. Γιατί μόνο αν έχεις σαφής γνώση των προ-
βλημάτων, μπορείς να δώσεις λύσεις. Και δεν υπάρ-
χουν καλύτεροι γνώστες από όσους τα ζουν".

Συνάντηση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, 
Στράτου Σαραούδα, με πολίτες της περιοχής Μποφίλια

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΘΕΟΔώΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝώΝ ΛΟΥΚΙΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

θ. αμπατζόγλου: «επιτακτική
ανάγκη να προχωρήσουν 

τα μεγάλα έργα στο μαρούσι»

Σ

Τ
την ανάγκη να προχωρήσουν
τα μεγάλα έργα στο μαρούσι
που σχετίζονται με την αντι-
πλημμυρική θωράκιση, το κυ-
κλοφοριακό και την ασφάλεια
των πολιτών ανέφερε ο δήμαρ-
χος αμαρουσίου θεόδωρος αμ-
πατζόγλου κατά τη συνάντηση
που είχε με την αντιπεριφερει-
άρχη Βόρειου τομέα αθηνών
λουκία Κεφαλογιάννη στα
γραφεία της περιφέρειας αττι-
κής, παρουσία και υπηρεσια-
κών παραγόντων επί των τε-
χνικών θεμάτων.

Ορκίστηκαν 
οι νέοι μόνιμοι
υπάλληλοι του
Δήμου Ν. Ιωνίας

ο
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εΚδηλωση με τΙτλο «45 χρόνια
Νέα Δημοκρατία» θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου και
ώρα 5:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
Νέας Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος
Διάκος» (Νίκου Τρυπιά 45 Νέα Φιλα-
δέλφεια, 1ος όροφος).
Ομιλητής θα είναι ο Βουλευτής Β' Πει-
ραιά της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημή-
τρης Μαρκόπουλος. Θα ακολουθή-
σουν χαιρετισμοί από τους παρευρι-
σκόμενους.

το Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας -
Νέας Χαλκηδόνας με τον Δήμαρχο
της πόλης Γιάννη Βούρο, συναντή-

θηκε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας και υποψήφιος Πρό-
εδρος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλά-
δος (ΚΕΔΕ) λάζαρος Κυρίζογλου.
Ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε αναλυτικά τον
κ. Βούρο για τις θέσεις και την Ιδρυτική Δια-
κήρυξη της Πανελλήνιας Αυτοδιοικητικής Συ-
νεργασίας της οποίας ηγείται, ενώ συζήτη-
σαν και για τρέχοντα ζητήματα της Αυτο-
διοίκησης.

Ο Δήμος Γαλατσίου στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολιτική εκδήλωση
«45 χρόνια 
Νέα Δημοκρατία»

Συνάντηση του Γιάννη Βούρου με 
τον Λάζαρο Κυρίζογλου στο Δημαρχείο
Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δήμος Γαλατσίου μετέ-
χει στη φετινή εκδήλωση
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

των Περιφερειών και Πόλεων
που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες από τις 7 έως τις 10
Οκτωβρίου 2019. 

Τον Δήμο εκπροσωπεί ο Αντι-
δήμαρχος Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Γιάννης σκληρά-
κης ο οποίος στο πλαίσιο των
εργασιών πραγματοποίησε συ-
νάντηση με τον Γαλατσιώτη,
Αθανάσιο Γκούμα Πρόεδρο της
regioeuropa και συζήτησαν
εκτενώς  ευρωπαϊκές πρακτι-
κές και προγράμματα για τους
δήμους και ειδικότερα για τη
δυνατότητα ένταξης σε αυτά
του Δήμου Γαλατσίου.

Η εκδήλωση «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα των Περιφερειών και
των Πόλεων (Eu regions
Week)» είναι μια τετραήμερη
εκδήλωση που διεξάγεται κάθε
χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την
οποία εκπρόσωποι περιφερει-
ακών και τοπικών αρχών, εμ-
πειρογνώμονες και πανεπι-
στημιακοί έχουν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν ορθές πρακτι-
κές και τεχνογνωσία στον το-
μέα της περιφερειακής και
αστικής ανάπτυξης.

Είναι επίσης μια αναγνωρι-
σμένη πλατφόρμα πολιτικής επι-
κοινωνίας ως προς την ανάπτυ-
ξη της πολιτικής της ΕΕ για τη
συνοχή, χάρη στην οποία οι φο-
ρείς λήψης αποφάσεων ευαι-
σθητοποιούνται σχετικά με τη
σημασία των περιφερειών και
των δήμων στη χάραξη πολιτι-
κών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών και των Πόλεων
αποτελεί τη μεγαλύτερη ευ-
ρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση
τέτοιου είδους με τη συμμετο-
χή 7000 συνέδρων, δημάρχων,
περιφερειαρχών από όλη την
Ευρώπη.

EuropEAn WEEk 
oF rEgionS And citiES

Ο

Σ

ναλυτικά, η επιστολή, έχει ως
εξής: “Αξιότιμε κύριε Περιφε-
ρειάρχη,
η περιοχή της Νέας Φιλαδέλ-

φειας και πιο συγκεκριμένα η περιοχή
που βρίσκεται πίσω από το την πρώην
Ρενό στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας
στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, εδώ
και 4 δεκαετίες αντιμετωπίζει έντονα

πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στο πα-
ρελθόν έχει υπάρξει και νεκρός. Κατά
την προηγούμενη αυτοδιοικητική πε-
ρίοδο ο Δήμος μας ολοκλήρωσε τις
απαιτούμενες μελέτες, τις οποίες και πα-
ρέδωσε στην Περιφέρεια Αττικής προ-
κειμένου να προχωρήσει το αναγκαίο
για την περιοχή έργο. Το έργο εντάχθηκε
στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας

με 3.8 εκατομμύρια ευρώ (με την ονο-
μασία Συλλεκτήρας Σ7), ενώ προχώρη-
σε και στη δημοπράτησή του εδώ και
αρκετούς μήνες. Παρόλα αυτά, το έργο
δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, με συνέπεια να
υπάρχει έντονη ανησυχία στην περιοχή
εν αναμονή βροχοπτώσεων.
Σας παρακαλώ πολύ όπως επισπεύσε-
τε τις διαδικασίες υπογραφής της σύμ-
βασης και έναρξης του αντιπλημμυρικού
έργου, όπως και ενημερώσετε το Δήμο
και τους συμπολίτες μας για την πορεία
εξέλιξης όλων των διαδικασιών.

Με εκτίμηση,
Άρης Βασιλόπουλος
Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της
παράταξης Δύναμη πολιτών.”

ο πρώην δήμαρχος νέας φιλαδέλφειας – νέας Χαλκηδόνας και
νυν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Άρης Βασιλόπουλος,
απέστειλε επιστολή στον περιφερειάρχη Άττικής, κ. Γιώργο 
πατούλη, όπου του ζητάει να επισπεύσει τις διαδικασίες υπογρα-
φής της σύμβασης και έναρξης του αντιπλημμυρικού έργου στην
περιοχή που βρίσκεται πίσω από την πρώην ρενό στην εθνική
οδό αθηνών – λαμίας στο ύψος της νέας φιλαδέλφειας.

α

ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΔ 
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
- Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

“επισπεύστε 
τις διαδικασίες 
έναρξης του 
αντιπλημμυρικού
έργου στη 
ν. φιλαδέλφεια”

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ αρη ΒασΙλοπουλου
ΣΤΟΝ ΓΙωρΓο πατουλη



ι αποφάσεις, οι μελέτες και οι διαγωνισμοί των
έργων που πραγματοποιούνται σήμερα έχουν ξε-
κινήσει προ διετίας, ενώ για κάποια άλλα έχει δρο-
μολογηθεί άμεσα η υλοποίησή τους. 

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:
• Αντικατάσταση κυβόλιθων με έγχρωμη σταμπωτή

άσφαλτο στο κέντρο της Κηφισιάς. • Κατασκευή μεταλλι-
κής γέφυρας διέλευσης πεζών στο ρέμα Σαπφούς στην πε-
ριοχή της Άνω Κηφισιάς με παράλληλη κατασκευή κάτω από
την γέφυρα κρεμαστού αγωγού ακαθάρτων.  • Κατα-
σκευή Ηλεκτροφωτισμού σε συνοικίες του Δήμου μας. (Έργο
2017) • Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού σε συνοικίες του Δή-
μου μας (Έργο 2017) • Ασφαλτοστρώσεις (Έργο του
2017) • Τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα στο Ζηρίνειο
Στάδιο Κηφισιάς • Επισκευή- Ανακαίνιση χώρων υγιεινής
στο Δημαρχείο Κηφισιάς • Διανοίξεις οδών (έργο του
2018) • Ανύψωση φρεατίων  • 47η  κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων  • Κατασκευή πεζοδρόμων – πεζοδρομίων
κοινόχρηστων χώρων (έργο του 2018)

Έργα που συμβασιοποιήθηκαν 
το καλοκαίρι:

• Επείγουσες αποκαταστάσεις σε σχολικά κτήρια • Συν-
τήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2018 • Έργα που συμ-
βασιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο: • Κατασκευή αγωγών ομ-
βρίων.  • Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού  •Δ ιαμόρφωση πε-
ζοδρόμων περιοχής Μορτερού και Τριγώνου Εθνικής Αν-
τίστασης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας. 

μελετημένα έργα προς δημοπράτηση
• Γεωτεχνική μελέτη Αδαμών (απαραίτητη για την ανέ-

γερση του 9ου Δημοτικού Σχολείου) • Ανύψωση φρεατίων
2019  • Κατασκευή μονώσεων Δημαρχείου Κηφισιάς  • Κα-
τασκευή αγωγών ακαθάρτων 2019 • Επισκευές –συντη-
ρήσεις σχολικών κτηρίων 2019
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Διαγραμμίσεις και 
αναπλάσεις εντός του
Δήμου Βριλησσίων

Προχωρά το έργο αναβάθμισης 
του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης

ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Με σκοπό την αναβάθμιση
της ποιότητας της καθημερι-
νότητας των πολιτών

πως αναγράφεται στην σχετική
ανακοίνωση του Δήμου, πραγ-
ματοποιήθηκαν ορισμένες εργα-

σίες διαγραμμίσεων εντός του αστικού
ιστού της πόλης των Βριλησσίων, στο-
χεύοντας στην ενίσχυση της οδικής ασφά-
λειας και της προστασίας των πεζών.
Φυσικά, προτεραιότητα δόθηκε στις οδούς
πλησίον των σχολικών μονάδων, καθώς
η ασφάλεια των μαθητών είναι αυτό που
προέχει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, με σκοπό να απο-
κτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια και προ-
σβασιμότητα η περιοχή, πραγματοποι-
ούνται μικρές αναπλάσεις, όπως αυτή
της οδού Δαναών, όπου τοποθετούνται
κολονάκια για την παρεμπόδιση της στάθ-
μευσης και ακολουθεί και η τοποθέτηση
οδοφωτισμού με λαμπτήρες Led.

Επιπλέον, σημαντική ανάπλαση υπήρ-
ξε και εκείνη της οδού Λυκαβηττού, η
οποία μάλιστα αποτελεί την ολοκλήρωση
της αναβάθμισης και της ασφαλούς διά-
βασης των μαθητών από το 2ο Γυμνάσιο
και Λύκειο στο πάρκο του ΤΥΠΕΤ και στον
ποδηλατόδρομο της οδού Μπακογιάννη.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφω-
να με την ανακοίνωση του Δήμου, εντός
των ημερών θα λειτουργήσουν και οι
πρώτοι οδολαμπτήρες led που ήδη έχουν
τοποθετηθεί επί της οδού Λυκαβηττού.

o

τα έργα του δήμου Κηφισιάς συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό, καθώς μεγάλες και μικρές πα-
ρεμβάσεις που διευκολύνουν την καθημερινό-
τητα των δημοτών και των επισκεπτών βρί-
σκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης. 

Ο

11 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ρογραμματική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση
του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Προαυλίου
του Γυμνασίου Λυκόβρυσης προϋπολογισμού 268.000€ υπέγραψε ο

Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης τάσος μαυρίδης.  Η χρηματοδότηση του
έργου προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο κ. Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε με έργα ουσίας για τη νέα γε-
νιά του Δήμου μας. Προχωράμε στο έργο αναβάθμισης του προαυλίου του Γυ-
μνασίου Λυκόβρυσης, με τη δημιουργία αθλητικών χωρών. Ιδιαίτερα σε αυτό
το σχολικό συγκρότημα πέραν της διαμόρφωσης διευρύνουμε τον διαθέσιμο
χώρο για τους μαθητές. Αξιοποιούμε και θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε
διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουμε μικρά και
μεγάλα έργα για τη νέα γενιά του Δήμου μας, που αποτελεί κεντρική προτε-
ραιότητα αυτής της δημαρχιακής θητείας».

Π
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κ. λεωτσάκος είχε συνάν-
τηση με τον Δήμαρχο Ιλίου
Νίκο Ζενέτο και, επί τάπη-
τος, τέθηκε η υλοποίηση έρ-

γων που βρίσκονται από το παρελθόν
σε εξέλιξη ή παραμένουν στο «συρ-
τάρι» της Περιφέρειας. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου ζήτησε να προ-
χωρήσει το έργο ανάπλασης της λε-
ωφόρου Αγίου Νικολάου και η ολο-
κλήρωση του Πολυδύναμου Βιοκλι-
ματικού Κέντρου, προκειμένου να
καταστεί λειτουργικό ενώ χαρα-
κτήρισε ως έργο προτεραιότητας
την ανάπλαση της λεωφόρου Πε-
τρουπόλεως, για το οποίο υπάρχει
έτοιμη μελέτη και θα πρέπει, αμέσως
μετά την τακτοποίηση πολεοδομι-
κών θεμάτων, να ενταχθεί στο Πρό-

γραμμα Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας.

«Ο Δήμος Ιλίου αντιμετωπίστηκε
με άνισους όρους τόσο από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, όσο και από την
Περιφέρεια. Αδικηθήκαμε σε σημείο
που να θεωρούμαστε «πληγέντες»
από την πολιτική των δύο μέτρων και
δύο σταθμών που ακολουθήθηκε
στην Αυτοδιοίκηση. Για αυτό επι-
βάλλεται να ενταχθούμε σε ειδικό
πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να μι-
λάμε για δικαιοσύνη» σημείωσε ο κ.
Ζενέτος. Χαρακτήρισε δε ως εξαιρε-
τική επιλογή του κ. Πατούλη για την
Αντιπεριφέρεια τον Ανδρέα Λεωτσά-
κο, ο οποίος είναι «φίλος και συνο-
δοιπόρος από την εποχή που υπηρε-
τούσε τον Α΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών εξή-
ρε την οργάνωση και την άρτια δομή
που διαθέτει ο Δήμος Ιλίου, γεγονός
που, όπως ανέφερε, μπορεί να τον κα-
ταστήσει πρωταγωνιστή στη Δυτική
Αθήνα και εμφανίστηκε απολύτως
θετικός στα αιτήματα του Δημάρ-
χου. «Έχετε κρατήσει το Δήμο σε
πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε εδώ
για να ιεραρχήσουμε τα έργα, να τα
προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε
στην καθημερινότητα. Η άριστη συ-
νεργασία μαζί σας είναι μονόδρομος»
επεσήμανε. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επί-
σης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

Την πρώτη επίσκεψη εργασίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποίησε την Παρασκευή 11
Οκτωβρίου 2019 στο Δημαρχείο Ιλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Ανδρέας Λεωτσάκος. 

υνάντηση μεταξύ του δημάρ-
χου αγίων αναργύρων -Καμα-
τερού σταύρου τσίρμπα και

του αντιπεριφερειάρχη δυτικού
τομέα ανδρέα λεωτσάκου πραγ-
ματοποιήθηκε στο δημαρχείο,
όπου καθορίστηκε η γραμμή που
θα ακολουθήσουν οι δύο φορείς
από κοινού για την επίλυση θεμά-
των που αφορούν στο δήμο.
Έμφαση δόθηκε στα αντιπλημμυ-
ρικά έργα που χρειάζεται η περιο-
χή, καθώς επίσης και σε έργα του
δήμου που βρίσκονται σε εκκρε-
μότητα.

Συνάντηση του Σταύρου
Τσίρμπα και του Ανδρέα 
Λεωτσάκου για το Δήμο 
Αγ. Αναργύρων-Καματερού

Σ

σημαντικά έργα 
υποδομών στο Ίλιον 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝώΝ

ο
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γινε ενημέρωση πάνω στις τε-
λευταίες εξελίξεις, μετά και
την απόφαση του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για Προέγκριση Ειδικού

Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ), για την μετεγ-
κατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας και για
τον  συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό
στο κτήμα Δηλαβέρη, στην Αγία Φιλοθέη
Αμαρουσίου, στα όρια του δήμου Χα-
λανδρίου.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει ήδη κα-
τατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
αναμένεται να δημοσιευθεί και να τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση.

μετά τις τοποθετήσεις των φορέ-
ων, των αυτοδιοικητικών παρατά-
ξεων και κατοίκων η σύσκεψη κα-
τέληξε στα παρακάτω:

• Επαναβεβαίωσε την αντίθεσή της στη
μεταφορά του Καζίνο στο Μαρούσι, κα-
θώς και σε κάθε άλλη περιοχή εντός πο-
λεοδομικού ιστού, για σοβαρούς κοι-
νωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.
Υπενθυμίζουμε ότι στην ίδια κατεύθυν-
ση έχουν κινηθεί και οι αποφάσεις της
ΚΕΔΕ, των Δημοτικών Συμβουλίων Αμα-

ρουσίου, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης –
Πεύκης και τοπικών φορέων και συλ-
λόγων.

• Αποφάσισε την στήριξη πρωτοβου-
λιών για κατάθεση προσφυγής  στο ΣτΕ
για την ακύρωση της παραπάνω από-
φασης του ΥΠΕΝ καθώς και να ζητήσει
από τους Δήμους Αμαρουσίου, Χαλαν-
δρίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης και
όποιον άλλο Δήμο ενδιαφέρεται να προ-
σφύγουν οι ίδιοι και να στηρίξουν  πο-
λιτικά, νομικά και οικονομικά  τις υπάρ-
χουσες προσφυγές.

• Αποφάσισε την άμεση και συνεχή
ενημέρωση των Δημοτικών Αρχών, της
Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερει-
ακού και των δημοτικών Συμβουλίων,
του τοπικού και αθηναϊκού τύπου με
όποιο πρόσφορο μέσο.

• Αποφάσισε να επιδιώξει την ευρύ-
τερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων
και φορέων της περιοχής με ανακοινώ-

σεις, διοργάνωση ημερίδων και κινητο-
ποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν
στο επόμενο διάστημα.

• Αποφάσισε τέλος την συγκρότηση
Επιτροπής Αγώνα για το συντονισμό των
επόμενων ενεργειών από εκπροσώπους
που όρισαν ήδη ή θα ορίσουν οι συμμε-
τέχοντες φορείς αλλά και οι φορείς που
θα συμμετάσχουν μελλοντικά.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣώΜΑΤΕΙώΝ, ΣΥΛΛΟΓώΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚώΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕώΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕώΝ

εντοπίζω

Φωτογραφίζω

Συμμετέχω

στο

ΡεΠοΡΤαΖ
για να δίνω

λύσεις στην

πόλη μου

xtypos@otenet.grστέλνω

Βροντερό «οΧΙ» στη
μετεγκατάσταση του
Καζίνο στο μαρούσι

το πλαίσιο της κοινής προ-
σπάθειας για προετοιμασία
σημαντικών θεμάτων και

αποφάσεων του Δήμου Κηφισιάς
πραγματοποιήθηκε συνάντηση –
συζήτηση Δημοτικών και Κοινοτι-
κών συμβούλων όλων των Δημο-
τικών Παρατάξεων επί του Σχεδί-
ου του Τεχνικού Προγράμματος
του 2020, κατόπιν προσκλήσεως
του Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου,
την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, στο
Δημαρχείο Κηφισιάς.

Είναι η τρίτη συνάντηση που
υλοποιείται στο πλαίσιο της δια-
παραταξιακής συνεννόησης σε μεί-
ζονα θέματα όπως ο Προϋπολογι-
σμός και  το Τεχνικό πρόγραμμα.
Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν
χρήσιμες παρατηρήσεις και κατα-
τέθηκαν χρήσιμες προτάσεις από
Δημοτικούς Συμβούλους για το Τε-
χνικό Πρόγραμμα.

Σ

Πραγματοποιήθηκε στο παλαιό
Δημαρχείο Χαλανδρίου ευρεία σύ-
σκεψη συλλογικών φορέων, αυ-
τοδιοικητικών παρατάξεων, εκ-
προσώπων των Δήμων Αμαρου-
σίου, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης –
Πεύκης  και κατοίκων της περιο-
χής με θέμα το συντονισμό των
ενεργειών για την αποτροπή της
μετεγκατάστασης του Καζίνο της
Πάρνηθας στο Μαρούσι.

ε

Διαπαραταξιακή 
συνάντηση  
για το σχέδιο του 
Τεχνικού 
Προγράμματος του
Δήμου Κηφισιάς 
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ητούμενο για τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη είναι οι ισχυροί ρυθμοί
ανάπτυξης προκειμένου η οικο-
νομία να γυρίσει σελίδα και να κά-

νει το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, μετά
από δέκα χρόνια μνημονίων.

Οι συνθήκες για μια επενδυτική έκρηξη
που θα βάλουν τη χώρα σε τροχιά ανά-
πτυξης είναι ευνοϊκές, αλλά τα πάντα μπο-
ρούν να ανατραπούν εάν κυριαρχήσουν
συνθήκες πόλωσης

Στοίχημα για τον πρωθυπουργό είναι οι
χειρισμοί που θα κάνει στην πολύκροτη
υπόθεση novartis που διαμορφώνει συν-
θήκες πόλωσης και μπορειν να τινάξει
στον αέρα, τις εξαιρετικά εύθραυστες ισορ-
ροπίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε πως θα τηρήσει
σκληρή γραμμή, κάνοντας λόγο για σκλη-
ρό ρεβανσισμό της Ν.Δ. και να προαναγ-
γέλλει αγώνες μέχρι τέλους κατά της δια-
φθοράς.

Με δεδομένο ότι η αντιπαράθεση θα
χτυπήσει κόκκινο στις συνεδριάσεις της
Προανακριτικής στη Βουλή, δεν είναι λίγοι
όσοι εκφράζουν φόβους για επιπτώσεις
στην οικονομία.

Κοινό μυστικό είναι άλλωστε ότι δεν ευ-
νοούν την αλλαγή του επενδυτικού κλίμα-
τος που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, οι κα-
ταγγελίες για σκάνδαλα, παραδικαστικά κυ-
κλώματα και διώξεις πολιτικών αντιπάλων.
Εάν μάλιστα προσθέσει κανείς και τη σκλη-
ρή αντιπαράθεση για τις αλλαγές στις ερ-
γασιακές σχέσεις, γίνεται σαφές ότι πρό-
κειται για ισορροπία τρόμου που είναι πι-
θανό να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις.

πίεση φώφης
Ο πρωθυπουργός κρατά κλειστά τα χαρ-

τιά του, αλλά η πίεση της Φώφης Γεννηματά
είναι πιο έντονη από ποτέ, καθώς εκτιμά ότι
δεν πρέπει να εκλέγεται μονοκομματικός
πρόεδρος με 151 ψήφους.

Τα ονόματα που έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας είναι πολλά από τον αντώνη
σαμαράκαι τηνΆννα διαμαντοπούλου
έως τονΚώστα Καραμανλήκαι τον νίκο
αλιβιζάτο.

Ο Κ. Μητσοτάκης κρατά κλειστά τα χαρ-
τιά του, καθώς έχει τη δυνατότητα μέσω της
συνταγματικής αναθεώρησης να βρει λύση
που δεν απαιτεί ευρεία πλειοψηφία 180
αλλά 151 βουλευτών. Ξέρει όμως ότι πρέ-
πει να ζυγίσει την απόφαση που θα λάβει
για το πρόσωπο που θα προτείνει, καθώς
θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό εάν θα διαμορ-
φωθούν συνθήκες συναίνεσης στην πολι-
τική ζωή της χώρας.

η αριθμητική
Η δύσκολη παραγοντική πολιτική εξί-

σωση φαίνεται και από τις ισορροπίες
στο ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του
εξωτερικού, όπου μπορεί να διαμορφωθεί
ευρεία πλειοψηφία, αλλά και να χαθεί για
μια ψήφο.

Για να αλλάξει η σχετική συνταγματική
ρύθμιση απαιτούνται συνολικά 200 ψήφοι,
καθώς ο νομοθέτης ήθελε σε τέτοια θέμα-
τα να υπάρχει ευρύτατη συνεννόηση μεταξύ
των κομμάτων.

Η Ν.Δ. και το ΚΙΝ.ΑΛ. διαθέτουν 180 ψή-

φους, αλλά εάν προστεθούν σε αυτούς οι
19 που έχουν μαζί ΜέΡΑ25 και Ελληνική
Λύση, το τελικό αποτέλεσμα βγάζει 199.

Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται αυτή
την αλλαγή, το «κλείδι» κρατά στα χέρια του
το ΚΚΕ, που διαθέτει 15 βουλευτές και αφή-
νει ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω
συζητήσεις και συνεννόηση.

Οι ισορροπίες όμως είναι και πάλι εύ-
θραυστες, καθώς ουδείς αποκλείει το εν-
δεχόμενο, η κ. Γεννηματά να ζητήσει εγ-
γυήσεις για το πρόσωπο που θα προταθεί
για Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι ασκήσεις αριθμητικής που γίνονται στα
κομματικά επιτελεία, είναι βέβαιο ότι θα
ανεβάσουν στα ύψη τους τόνους, καθώς οι
πάντες επιθυμούν να είναι ρυθμιστές των
εξελίξεων.

Η Κουμουνδούρου στρέφει ήδη τα πυρά
της κατά της κ. Γεννηματά λέγοντας  ότι πα-
ζαρεύει την ψήφο των αποδήμων για τον
Πρόεδρο και κατά του ΚΚΕ, το οποίο καλεί
να μην κάνει «ιστορικό δώρο στη Δεξιά».

«στην ώρα τους»
Όπως γίνεται αντιληπτό οι εξελίξεις επι-

ταχύνονται και το αμέσως προσεχές ο
πρωθυπουργός θα κληθεί να λάβει απο-
φάσεις, που θα αναδείξουν και το πολιτικό
του σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Στο ερώτημα εάν μπορούν να διαμορ-
φωθούν συνθήκες συνεννόησης, δεν υπάρ-
χει για την ώρα απάντηση, καθώς οι πολι-
τικοί αρχηγοί δείχνουν αποφασισμένοι να
παίξουν τα ρέστα τους.

Κυβερνητικά στελέχη χρησιμοποιούν τη
φράση «όλα θα γίνουν στην ώρα τους», θέ-
λοντας να καταστήσουν σαφές ότι ο πρω-
θυπουργός είναι αυτός που θα λάβει τις
αποφάσεις και θα καθορίσει τις εξελίξεις.

σε κρίσιμη καμπή εισέρχε-
ται η πολιτική ζωή της χώ-
ρας, με τα ανοικτά μέτωπα
της Novartis, του προ-
έδρου της δημοκρατίας,
των επενδύσεων και των
απόδημων, να διαμορφώ-
νουν ισορροπία τρόμου.

Ζ

παρασΚηνΙο

Το άλμα στην οικονομία 
και οι συνθήκες πόλωσης

Ανάλογος προβληματισμός για το εάν μπορούν να επιτευχθούν συνθήκες συ-
ναίνεσης υπάρχει και με την υπόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα κρι-
θεί στις αρχές του 2020. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απορρίπτει τη λύση του νυν Προ-
έδρου Προκόπη Παυλόπουλου, την οποία όμως υπερασπίζεται ο Αλέξης Τσίπρας,
που τον είχε προτείνει το 2015. Η αριθμητική δείχνει ότι μπορούν να βρεθούν 180
ψήφοι από τη Ν.Δ. και το ΚΙΝ.ΑΛ. αλλά το ερώτημα που είναι εάν ο νέος πρόεδρος
θα προέρχεται από την Κεντροδεξιά ή την Κεντροαριστερά.

180 «ναΙ»

ΙσορροπΙα τρομου
με Novartis, προεδρο
επενδυσεΙσ, αποδημουσ

θεσμική αλλαγή έρχεται
μέσα από το άρθρο 179 του
νέου αναπτυξιακού νομο-
σχεδίου μέσω του οποίου

μπαίνουν στο παιχνίδι της καθαριό-
τητας και όχι μόνο σε ιδιώτες.

Με το επίμαχο άρθρο δίνεται η δυ-
νατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να
εκχωρούν πιο εύκολα χωρίς απόλυτη
πλειοψηφία του σώματος και χωρίς αι-
τιολογημένη έκθεση:

• Να συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώ-
τες για τη διαχείριση αποβλήτων και
την καθαριότητα.

•Να παραχωρούν σε ιδιώτες τις
εξαιρετικά κρίσιμες υπηρεσίες του
πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού.

Επί της ουσίας δηλαδή δίνεται η
δυνατότητα στους δήμους να προ-
χωρούν σε συμβάσεις με ιδιώτες, χω-
ρίς να χρειάζεται να αποδείξουν την
αδυναμία τους να εκτελέσουν με ιδία
μέσα τις υπηρεσίες αυτές.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
εξέλιξη, που είναι βέβαιο ότι θα αλλά-
ξει άρδην τον χαρακτήρα των ΟΤΑ και
τη φυσιογνωμία της αυτοδιοίκησης,
όπως τουλάχιστον τον γνωρίζαμε έως
σήμερα.

αδυναμία συλλογής
Βασικό επιχείρημα για την αλλαγή

αυτή, είναι ότι σε μικρούς δήμους,
που διαθέτουν ελάχιστο προσωπικό
στην καθαριότητα, υπάρχει αδυναμία
στη συλλογή απορριμμάτων.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για κάποια
από τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία
τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενούν
χιλιάδες τουρίστες και είναι εμφανές
το πρόβλημα των σκουπιδιών.

Ποια είναι η στρατηγική
των πολιτικών αρχηγών

πολιτικές αναταράξεις
και φόβους για βουνά
από σκουπίδια προκα-
λεί η κίνηση της κυβέρ-
νησης να ανοίξει τη
«βεντάλια» των ιδιωτι-
κοποιήσεων δημοτικών
υπηρεσιών.

Κινητοποιήσεις 
από την ΠΟΕ-ΟΤΑ,
αλλαγές 
στα εργασιακά (;)

H
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Ιδιωτικοποίηση
ώστόσο, εργαζόμενοι στην αυτοδιοί-

κηση εκφράζουν τελείως διαφορετική
άποψη και μιλούν ευθέως για χαριστι-
κή βολή στις κοινωνικές υπηρεσίες των
που οδηγούνται στην ιδιωτικοποίηση.

Έχουν αρχίσει μάλιστα και κινητο-
ποιήσεις για να εκφράσουν την οργι-
σμένη αντίδρασή τους στο συγκεκριμένο
άρθρο, γεγονός που δεν αποκλείεται
να οδηγήσει στην επιστροφή του εφιάλ-
τη των σκουπιδιών.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ μάλιστα καλεί την κυ-
βέρνηση να αποσύρει τη διάταξη και να
προχωρήσει σε διάλογο με στόχο την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη
διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα
αυτών των υπηρεσιών.

πηγή πλούτου
Στο ερώτημα τι κρύβεται πίσω από τον

κυβερνητικό σχεδιασμό η απάντηση
δεν είναι και τόσο εύκολη, με δεδομέ-
νο ότι η διαχείριση των σκουπιδιών έχει
πολλές παραμέτρους.

Κοινό μυστικό είναι άλλωστε ότι η
προβληματική διαχείριση στον τομέα
των σκουπιδιών μετά και το τέλος
εποχής της Φυλής, έχει φέρει σε αδιέ-
ξοδο πολλούς δήμους της Αττικής.

Από την άλλη βέβαια ουδείς αμφι-
σβητεί ότι τα απορρίμματα αποτε-
λούν πηγή νέου πλούτου και είναι λο-
γικό να στρέφονται στον τομέα αυτό
ιδιώτες επενδυτές που διψούν για
κέρδος.

Υπ’ αυτή την έννοια, οι δήμοι έχουν
ανάγκη από δημάρχους μάνατζερ, οι
οποίοι και θα μπορούν και θα ξέρουν
πως θα διαπραγματεύονται με τους
ιδιώτες επενδυτές για τη διαχείριση
των απορριμμάτων.

Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι με τον
τρόπο αυτό, οι δήμοι οδηγούνται στην
ιδιωτικοποίηση και κατά συνέπεια
αλλοιώνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας
που είχαν έως τώρα.

Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι ανοίγει
ο Ασκός του Αιόλου, άλλοι όμως μιλούν
για προσαρμογή των δήμων σε μια νέα
εποχή, που απαιτεί πάνω απ’ όλα

στρατηγικές όμοιες με αυτές στον
ιδιωτικό τομέα.

δημοτικά τέλη
Στο πλαίσιο αυτό το ερώτημα είναι τι

θα γίνει με τα δημοτικά τέλη, εάν δηλαδή
θα αυξηθούν με την εκχώρηση στους
ιδιώτες βασικών υπηρεσιών, όπως εί-
ναι η καθαριότητα και το πράσινο.

Οι απόψεις για το εάν θα μετακυλή-
σει στους δημότες το κόστος διίστανται,
καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι
δήμοι θα αγοράζουν φθηνότερα αυτές
τις υπηρεσίες και άλλοι ακριβότερα.

ομηρία
Στο παρασκήνιο, ψιθυρίζεται ότι

ένας από τους στόχους της κυβέρνησης
είναι να βάλει τέλος στην ισχυρή δρά-
ση συνδικάτων όπως αυτό της ΠΟΕ-
ΟΤΑ που ανά πάσα στιγμή μπορούν να

προκηρύξουν απεργία.
Οι θιασώτες αυτές της άποψης, ισχυ-

ρίζονται ότι η κοινωνία δεν μπορεί να
βρίσκεται υπό την ομηρία μιας συντε-
χνίας, η οποία σταματάει την απεργία μό-
νον εφόσον ικανοποιηθούν τα αιτήμα-
τά της.

εργασιακές σχέσεις
Αυτή βέβαια είναι η μια όψη του νο-

μίσματος που έχει σχέση με τις γνωστές
παθογένειες της δράσης συνδικάτων
που λειτουργούν ως κράτος εν κράτει,
αλλά η άλλη σχετίζεται με τη βίαια αλ-
λαγή στις εργασιακές σχέσεις.

Οι δήμοι θα σταματήσουν τις προλή-
ψεις και ο εργολάβος που θα αναλάβει
τη διαχείριση των απορριμμάτων θα δί-
νει συμβάσεις ορισμένου χρόνου και

στη συνέχεια ή θα τους απολύει ή θα
προχωρεί στην αντικατάστασή τους.

Αυτή η εξέλιξη πρακτικά σημαίνει γε-
νίκευση της μερικής απασχόλησης, όπου
ο εργαζόμενος δεν μπορεί να προγραμ-
ματίσει τη ζωή του, λόγω του ότι ανά
πάσα στιγμή θα χάνει τη δουλειά του.

αποχή
Ο Ασκός του Αιόλου πάντως έχει ανοί-

ξει και σήμερα μετά το συλλαλητήριο της
ΠΟΕ ΟΤΑ η ομοσπονδία θα αποφασίσει
το πλαίσιο της δράσης της, για την κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων.

Το σίγουρο είναι ότι οι κινητοποι-
ήσεις αρχίζουν αυτό το Σαββατοκύρια-
κο με αποχή από κάθε υπερωριακή ερ-
γασία, κάτι που σημαίνει ότι τα σκου-
πίδια  επιστρέφουν στους δρόμους.

εφΙαλτησ σΚουπΙδΙων

στα ΧερΙα ΙδΙωτων
ΚαθαρΙοτητα ΚαΙ

πρασΙνο σε δημουσ
Πώς βάζουν πόδι 
σε κρίσιμες υπηρεσίες
ιδιώτες- επενδυτές

Όλα για το επίμαχο άρθρο 179
του αναπτυξιακού νομοσχεδίου

Οι δήμαρχοι μάνατζερ και 
οι επιπτώσεις στα δημοτικά τέλη



ο «πράσινο φως» που άναψε η
Κομισιόν αλλάζει άρδην το το-
πίο, καθώς οι τράπεζες θα μπο-
ρούν να τιτλοποιούν και να

αφαιρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια
από τους ισολογισμούς τους.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, ένας με-
μονωμένης διαχείρισης φορέας θα αγο-
ράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την
τράπεζα και θα πουλάει τίτλους σε επεν-
δυτές δηλαδή σε funds.

Οι τελευταίες εξελίξεις, έχουν ως απο-
τέλεσμα να γίνεται ασφυκτική η πίεση
των εισπρακτικών προς τους δανειολή-
πτες, οι οποίοι έχουν κηρύξει εδώ και
καιρό μια ιδιότυπη στάση πληρωμών.
Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι οι κλήσεις είναι
τόσο επίμονες από τους υπαλλήλους
των εταιρειών που γίνονται ακόμη και
όταν ο δανειολήπτης έχει ρυθμίσει τα
χρέη του.

«Όπλο» των εισπρακτικών είναι το γε-
γονός ότι οι τράπεζες έχουν αρχίσει να
ξεφορτώνονται τα «κόκκινα» δάνεια,
κάτι που σημαίνει ότι διαμορφώνεται
ένα νέο και κυρίως άγνωστο πεδίο.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα των ασφυκτι-
κών πιέσεων, το ερώτημα που τίθεται
είναι για το που βρίσκεται η λεπτή κόκ-
κινη γραμμή ανάμεσα στη νομιμότητα
και την παρανομία στον τρόπο λειτουρ-
γίας των εισπρακτικών εταιριών.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δανειολή-
πτης έχει δικαιώματα τα οποία μπορεί
να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να εξη-
γήσει στους υπαλλήλους αυτών των
εταιρειών όταν δεν μπορούν να γίνον-

ται ενοχλητικοί.
Με βάση τη νομοθεσία, οι εταιρίες ενη-

μέρωσης, δεν έχουν το δικαίωμα να τη-
λεφωνούν στους δανειολήπτες όποτε θέ-
λουν, προκαλώντας αναστάτωση στην
οικογενειακή ζωή.

Ειδικότερα, απαγορεύεται, να καλούν
πριν να περάσουν 10 μέρες από όταν έγι-
νε ληξιπρόθεσμο το ποσό και για οφειλές
που βρίσκονται σε ρύθμιση για όσο καιρό
αυτή τηρείται.

Απαγορεύεται επίσης, οι υπάλληλοι
των εταιρειών να κάνουν τηλεφωνήματα
που μπορούν να οδηγήσουν σε προσβο-
λές, παραπλανητική πληροφόρηση και
κυρίως, άσκηση σωματικής ή ψυχολογι-
κής βίας.

σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται
στις εταιρίες ενημέρωσης:
• Να σας δυσφημίζουν στο οικογενει-
ακό/εργασιακό σας περιβάλλον ή να
απειλούν ότι θα το κάνουν.
•Να ενοχλούν τα οικεία σας πρόσωπα.
•Να σας καλούν στην εργασία, εκτός και
αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχετε
δηλώσει για επικοινωνία.
•Να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της
τράπεζας, δικηγόροι, ή και  δικαστικοί
επιμελητές.
•Να αναθέτουν σε άλλη εταιρεία ή φυσι-
κό πρόσωπο, εκτός των υπαλλήλων τους,
την ενημέρωσή σας για τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές
• Να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικα-
στικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδί-
κηση της οφειλής.
• Να σας επιβαρύνουν με έξοδα.
• Να σας επισκέπτονται κατ’ ιδίαν.

απόκρυψη
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υπάλλη-

λοι αυτών των εταιρειών δεν έχουν το δι-
καίωμα να σας τηλεφωνούν διαρκώς για
να υπενθυμίσουν την οφειλή σας, χωρίς
καν να λένε το όνομά τους.

Είναι επίσης παράνομη και καταχρη-
στική η συμπεριφορά των τηλεφωνικών
κλήσεων από απόκρυψη, πρακτική η
οποία καταδικάστηκε στο παρελθόν πολ-
λές φορές.

σύμφωνα με την εΚποΙΖω, οι
εταιρίες ενημέρωσης είναι υπο-
χρεωμένες:
• Να σας καλούν 1 φορά ανά δύο ημέρες
ή πιο αραιά.
• Να σας καλούν κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες 9:00 – 20:00.
• Να εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθ-
μός κλήσης, να μην υπάρχει δηλαδή από-
κρυψη.

Ο υπάλληλος της εταιρείας πρέπει να
αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την
ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας,
τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει κα-
ταχωρηθεί στο Υπουργείο, καθώς και το
σκοπό της επικοινωνίας.

Είναι επίσης υποχρεωμένος να ενημε-
ρώσει ότι η κλήση καταγράφεται και ότι
τα στοιχεία διατηρούνται για ένα έτος.

Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός
αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέ-
της ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, οπότε και πρέ-
πει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών.

Σε καμία επίσης περίπτωση α αρχεία
αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εναντίον των δανειοληπτών.

σύμφωνα πάντα με την εΚποΙΖω, οι
εταιρείες ενημέρωσης πρέπει:
• Να καλούν αποκλειστικά και μόνο για
ενημέρωση και διαπραγμάτευση των
όρων πιθανής ρύθμισης
• Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας,
να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα
στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύ-
θυνση, τηλέφωνο κλπ.).

συναγερμός
Η εντεινόμενη πίεση που οφείλεται σε

μεγάλο βαθμό στις ριζικές αλλαγές οι
οποίες βρίσκονται προ των πυλών, έχει
φέρει τις καταναλωτικές οργανώσεις σε
κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
Δ εν είναι μάλιστα λίγες οι καταγγελίες
σχετικά με παράνομες μεθοδεύσεις ει-
σπρακτικών εταιρειών, οι οποίες συνεχί-
ζουν τις παρενοχλήσεις τόσο στους χώ-
ρους εργασίας όσο και στις οικείες.

νέος νόμος
Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως

της δημοσιότητας καθιστούν σαφές ότι
πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα φέρει
προς ψήφιση στη Βουλή νέο νόμο που θα
κάνει αυστηρότερο το πλαίσιο λειτουρ-
γίας των εισπρακτικών.

Η βασική παρέμβαση αφορά στον
αριθμό των τηλεφωνημάτων που πρέπει
να γίνονται κατά διάρκεια της ημέρας, κα-
θώς το υπάρχον πλαίσιο δεν έχει καμία
τέτοια παρέμβαση.

Το σχέδιο θα προβλέπει ανώτατο ημε-
ρήσιο πλαφόν τηλεφωνημάτων από τις
εισπρακτικές, που θα περιλαμβάνει και
αυτές που δεν απαντά ο οφειλέτης, δηλα-
δή τις αναπάντητες κλήσεις.

Στην περίπτωση κατά την οποία μια ει-
σπρακτική εταιρεία θα ξεπερνά αυτό το
όριο, τότε θα της επιβάλλονται αυστηρά
πρόστιμα.

πρόστιμα
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και

Προστασίας του Καταναλωτή στο
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αντιμετωπίζει την καταχρηστική συμπε-
ριφορά των εισπρακτικών εταιρειών με
την επιβολή προστίμων.

Μάλιστα έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις σε τέσσερις απ’ αυτές, αλλά η
εκτίμηση που κυριαρχεί είναι πως απο-
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Άμυνες απέναντι στις εισπρακτικές αναζητούν χιλιά-
δες δανειολήπτες, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι η
θηλιά θα σφίξει ακόμη περισσότερο με το σχέδιο «ηρα-
κλής» που παίρνει το δρόμο για τη Βουλή.

t

στα σΚαρΙα νεο νομοθετΙΚο πλαΙσΙο

Τι απαγορεύεται να
κάνουν οι εταιρείες
ενημέρωσης

Πώς 
θα προστατευτείτε
από αθέμιτες 
πρακτικέςεισπρακΤικeσ

Ιδου οΙ αμυνεσ 
των δανεΙοληπτων
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τελεί αναγκαιότητα ένα νέο πλαίσιο που
θα βάλει κανόνες στη λειτουργία τους.

παραπληροφόρηση
Οι παραβάσεις των εισπρακτικών εται-

ρειών αφορούν ενόχληση οφειλετών
πριν το τέλος του δεκαημέρου από
τη στιγμή που κατέστη ληξιπρόθε-
σμη η οφειλή και κλήσεις σε τηλέφωνο
εργασίας.

Άλλες παραβάσεις σχετίζονται με προ-
σβλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια
της τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκει-
μένου να πιέσουν ακόμη περισσότερο
τον δανειολήπτη. 

τέλος εποχής
Ανεξάρτητα από τις πρακτικές που

χρησιμοποιούν οι πρακτικές, είναι πλέον
βέβαιο ότι το τοπίο στα «κόκκινα» δά-
νεια, αλλάζει δραματικά και πρέπει να
αναπροσαρμοστούν όσοι έχουν οφειλές.

Όσοι ασχολούνται με ρυθμίσεις ιδιωτι-
κού χρέους κάνουν λόγο για «τέλος επο-
χής» στην κουλτούρα του «δεν έχω δεν
πληρώνω», αφού το νέο πλαίσιο θα είναι
πολύ αυστηρότερο.

Όσα έχουν ψηφιστεί και όσα θα ψηφι-
στούν βάζουν οριστικά τέλος στις
ψευδαισθήσεις ότι θα χαριστούν
χρέη και η κύρια κατοικία θα
συνεχίσει να βρίσκεται
το απυρόβλητο.

«Όποιος δεν ρυθμίσει τα χρέη του θα
βρεθεί αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκ-
πλήξεις», έλεγε με νόημα στον «Χτύπο»
δικηγόρος που ασχολείται με οφειλές
προς τις τράπεζες.

Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες εί-
ναι υποχρεωμένοι να ρυθμίσουν τα χρέη
τους με βάση το εισόδημα τους, αφού σε
διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύ-
σουν να χάσουν και τις όποιες ευνοϊκές
διατάξεις.

μη συνεργάσιμοι
Κοινό μυστικό είναι άλλωστε ότι τα

«κόκκινα» μπορούν να πωλούνται από
τις τράπεζες, ειδικά στις περιπτώσεις κα-
τά τις οποίες ο δανειολήπτης έχει πάψει
να είναι συνεργάσιμος.

Σ’ αυτή την περίπτωση ο «κόκκινος»
δανειολήπτης και ο εγγυητής χάνουν το
12μηνο που έχουν όσοι είναι συνεργάσι-
μοι και έχουν προσκληθεί με εξώδικη
πρόσκληση.

Η πρόσκληση γίνεται 12 μήνες πριν
από την έναρξη της διαδικασίας πώλη-
σης με βάση γραπτή πρόταση με συγκε-

κριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφω-
να με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ.

ειδικότερα, η 12μηνη έγκαιρη προ-
ειδοποίηση:

•Ισχύει για οφειλέτες καταναλωτικών
δανείων.
•Από την υποχρέωση εξαιρούνται
απαιτήσεις επίδικες, επιδικασθείσες ή
οφειλετών που έχουν χαρακτηριστεί
μη συνεργάσιμοι.

FuNds
το ερώτημα που θέτουν οι περισσότεροι είναι τι γίνεται στην περίπτωση

που το δάνειο πουληθεί και μεταβιβαστεί προς διαχείριση ή τιτλοποιηθεί,
σε ένα fund. το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι εταιρίες διαχείρισης δεν δι-
καιούνται να κάνουν χειρότερους τους όρους της σύμβασης που είχε με την
τράπεζα ένας δανειολήπτης.

δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του
εγγυητή, καθώς δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβα-
σης καθώς και του επιτοκίου..

σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο fund να προσδιορίσει περιθώ-
ριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο δηλαδή εκείνου που εί-
χε προσδιορίσει η τράπεζα κατά τον χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης.

εκείνο επίσης που πρέπει να γίνει σαφές, είναι πως στην περίπτωση κατά
την οποία το δάνειο περάσει σε κάποιο fund, ο δανειολήπτης δεν ξεμπερ-
δεύει με την οφειλή του.

σύντομα μάλιστα λαμβάνει μήνυμα ή τηλεφώνημα όπου ενημερώνεται
ότι το δάνειό του έχει αλλάξει χέρια και πρέπει να έρθει σε συνεννόηση μαζί
τους για το πώς θα τακτοποιήσει την οφειλή του.

είναι λάθος η αντίληψη πως από τη στιγμή που το fund  αγόρασε σε χαμη-
λή τιμή ένα δάνειο θα κάνει ένα μεγάλο κούρεμα στον δανειολήπτη και αυ-
τός με τη σειρά του πληρώσει ένα πολύ χαμηλό ποσό.

τα funds δεν είναι τίποτα περισσότερα από επιχειρήσεις ενδιαφέρονται
για το μέγιστο δυνατό κέρδος, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση θα είναι πιο έν-
τονη για τους δανειολήπτες που θα έρθουν σε συμφωνία μαζί του.

στη θέση της τράπεζας θα μπει η εταιρία διαχείρισης και είναι βέβαιο εί-
ναι πως ο δανειολήπτης θα είναι υπο-
χρεωμένος να πληρώνει τη μηνιαία
δόση που θα συμφωνηθεί για να μη
χάσει την περιουσία του.

τρΙμηνο
ωστόσο, είναι κοινό μυστικό ότι τόσο για πωλήσεις,

όσο και για μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανείων, οι
τράπεζες αποφασίζουν να κινηθούν, εφόσον ο δανει-
ολήπτης βρίσκεται σε καθυστέρηση τριών μηνών.

εάν ο δανειολήπτης έχει να πληρώσει δόση για τουλά-
χιστον 3 μήνες, οι τράπεζες ξεκινούν μια διαδικασία
οχλήσεων που διαρκεί 2-3 μήνες προτού το δάνειο βγει
προς πώληση/μεταβίβαση/τιτλοποίηση.

Νέες μεγάλες ανατροπές στα μη εξυπηρετούμενα

Τι γίνεται 
εάν το δάνειό

σας περάσει 
σε χέρια fund
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1st Kids tolerance Marathon: 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓώΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

η πρεσβεία των ηνωμένων αραβικών
εμιράτων σε συνεργασία με τον δήμο
αγίας παρασκευής και τον πολιτιστικό και
αθλητικό οργανισμό του δήμου αγίας
παρασκευής (π.α.ο.δ.α.π.), διοργανώνουν
την Κυριακή 20 οκτωβρίου 2019, παιδικό
αγώνα δρόμου με την επωνυμία «1st Kids
tolerance Marathon».

κοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει
την αποδοχή στη διαφορετικότητα, να απορ-
ρίψει τον εξτρεμισμό και να προαχθεί η συ-
νύπαρξη.

Στον παιδικό Μαραθώνιο των 1.000 μέτρων μπο-
ρούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές των Δημο-
τικών Σχολείων. Κατά την εκκίνηση θα λάβουν ως
δώρο αναμνηστικό t-shirt (μπλουζάκι) και στον τερ-
ματισμό μετάλλιο. Το κόστος συμμετοχής είναι 1
ευρώ και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα
προσφερθούν στον «Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νε-
οπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”».

Η Γραμματεία του αγώνα θα αρχίσει να διανέμει
τα μπλουζάκια από τις 9.15 στο Δημοτικό πάρκινγκ
της κεντρικής πλατείας. Η εκκίνηση του Μαραθω-
νίου θα δοθεί στις 10.00 το πρωί. 

η διαδρομή των 1.000 μέτρων που θα ακο-
λουθήσουν οι μικροί μαραθωνοδρόμοι είναι:

Δημοτικό πάρκινγκ κεντρικής πλατείας Αγίας
Παρασκευής, οδός Αγίου Ιωάννου έως οδό Τρωά-
δος (παράκαμψη πίσω από το κτίριο της Τράπεζας
ALpHA BAnk-σημείο αναστροφής), επιστροφή
στην οδό Αγίου Ιωάννου και τερματισμός στο Δη-
μοτικό πάρκινγκ.

τα Μελίσσια, και συγκεκριμένα στο
Κέντρο Κοινότητας, Σκιάθου και Μπα-
κογιάννη, θα μπορέσουν οι δημότες

Μελισσίων- Πεντέλης να συναντήσουν τα
στελέχη της υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί»
της Ε.Σ.Α.μεΑ., τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου,
κατά τις ώρες 10 π.μ. - 12 μ.μ. Η Υπηρεσία θα
βρίσκεται στον ανωτέρω χώρο κάθε τρίτη
Δευτέρα, έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και
με σκοπό να εδραιώσει μία άμεση και απο-
τελεσματική επικοινωνία και επαφή με τα
άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις
οικογένειές τους, η Ε.Σ.Α.μεΑ. λειτουργεί
την υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέ-
χοντας καθημερινά πληροφορίες, ενημέρω-
ση, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπερι-
λαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευ-
μένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε
ενδιαφερόμενο. 

Η υπηρεσία παρέχει επίσης πληροφορίες σε
κοινωνικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες,  ορ-
γανώσεις του αναπηρικού κινήματος και
οργανώσεις  της  κοινωνίας των πολιτών
τόσο για τα δικαιώματα και τις παροχές ανα-
πηρίας όσο και για τη συμβολή του αναπη-
ρικού κινήματος στη διαμόρφωση πολιτικών
για την αναπηρία.

Αυτό το διάστημα η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλά-
βει πρωτοβουλία ανάπτυξης στενής συνερ-
γασίας με τους Φορείς της Α/ βάθμιας Αυ-
τοδιοίκησης, ώστε η υπηρεσία «Διεκδικού-
με Μαζί» να βρεθεί κοντά στους πολίτες και
σε όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες πα-
θήσεις και οι οικογένειές τους.

Σ

«Διεκδικούμε Μαζί»
με την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο
Κέντρο Κοινότητας 
Μελισσίων

Σ
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σον αφορά το Βόρειο τμήμα
της Αττικής, παρακάτω παρα-
τίθενται όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες για τους ... δει-

νούς κολυμβητές!

ανοιχτό ή κλειστό;
Όπως είναι λογικό, λόγω της κακοκαι-

ρίας του χειμώνα πολλοί είναι αυτοί που
προτιμούν να εξασκούν την κολύμβηση
σε κάποιο κλειστό κολυμβητήριο. 

Η αλήθεια είναι πως τα μοναδικά κλει-
στά κολυμβητήρια των Βορείων Προ-
αστίων είναι τοδημοτικό Κολυμβητή-
ριο Χαλανδρίουκαι το Κολυμβητήριο
του δήμου ηρακλείου αττικής. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως και τα
ανοιχτά κολυμβητήρια είναι κατάλληλα
για χειμερινή κολύμβηση, δεδομένου ότι
είναι θερμαινόμενες οι πισίνες και ότι
σχεδόν όλα διατηρούν την θερμοκρασία
του νερού στους 26,5 – 27 βαθμούς Κελ-
σίου, και όπως αναφέρει και η κ. αργυ-
ροπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος
Αθλητικής Ανάπτυξης στον Δήμο Αμα-
ρουσίου, «μόνο σε ακραία καιρικά φαι-
νόμενα δεν λειτουργούν οι πισίνες.»

ωράρια και προγράμματα
Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύ-

πτει στην καθημερινότητα των κολυμ-
βητηρίων είναι αυτό της «ελεύθερης
ώρας», πότε δηλαδή είναι ανοιχτό προς
το κοινό και πότε η πισίνα χρησιμοποι-
είται από αθλητικούς συλλόγους. 

Γενικά, οι ώρες λειτουργίας ξεκινούν
από νωρίς το πρωί (7.00 – 8.00 περίπου)
και τα περισσότερα κλείνουν από τις
20.00 και μετά. Οι ώρες αυτές «μοιρά-
ζονται» στο κοινό και τους συλλόγους
ανάλογα το κολυμβητήριο, ωστόσο
όπως δήλωσε ηκα αικατερίνη λάσδα,
προϊστάμενη του Τμήματος Αθλητι-
σμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Μετα-
μόρφωσης «είμαστε το μόνο κολυμβη-
τήριο εδώ γύρω που έχει σταθερές ώρες
για το κοινό, καθώς ο κόσμος μπορεί να
προσέρχεται όλη τη μέρα σε 3 διαδρό-
μους της πισίνας.»

Μέσα στα ωράρια είναι σημαντικό να
σημειωθεί πως περιλαμβάνονται και τα
διάφορα προγράμματα εκμάθησης ανη-
λίκων και ενηλίκων, καθώς επίσης και
τα aqua aerobics.

τα δικαιολογητικά 
που χρειάζονται
Για να ξεκινήσει κανείς τη συνδρομή

του σε οποιοδήποτε κολυμβητήριο, θα

χρειαστεί να καταθέσει ορισμένα απα-
ραίτητα έγγραφα. Ανάλογα με το κάθε
κολυμβητήριο απαιτείται ιατρική βε-
βαίωση από καρδιολόγο, παθολόγο, γυ-
ναικολόγο (για τις γυναίκες), παιδίατρο
(για τα παιδιά) ή/και δερματολόγο. Επι-
πλέον, σε όλα είναι απαραίτητη η προ-
σκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ για εξακρί-
βωση κατοικίας και ενδέχεται να ζητη-
θούν μια ή παραπάνω φωτογραφίες
ταυτότητας.

o

το καλοκαίρι έφυγε και αν και
ακόμα οι θερμοκρασίες κινούν-
ται σε ψηλά για την εποχή επί-
πεδα, ο χειμώνας έχει κάνει
την πρώτη του εμφάνιση.
ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εμ-
πόδιο για τους λάτρεις της κο-
λύμβησης και πολλοί από αυ-
τούς βρίσκονται σε διαδικασία
αναζήτησης για ένα κολυμβη-
τήριο που να εξυπηρετεί αυτή
την «ανάγκη» τους. 

Τι προβλέπουν τα δημοτικά κολυμβητήρια των Βορείων Προαστίων εν όψει του χειμώνα

το ΚαλοΚαΙρΙ 
εφυΓε, οΙ ΒουτΙεσ 
... συνεΧΙΖονταΙ!

Κόστος συνδρομής,
ωράρια, συνθήκες 
και ό,τι άλλο πρέπει
να γνωρίζετε

επί του ... οικονομικού του θέματος
Σε γενικές γραμμές οι συνδρομές στα δημοτικά κολυμβητήρια κοστίζουν 25-40

ευρώ μηνιαίως, και συνήθως ζητείται και ένα ποσό εγγραφής μεταξύ 10-20 ευρώ
αναλόγως. Εξαίρεση αποτελεί το Κολυμβητήριο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
όπου η μηνιαία συνδρομή φτάνει μόλις τα 10 ευρώ για τους δημότες και τα 15 για
τους ετεροδημότες. Φυσικά, σε πολλά κολυμβητήρια όπως στο Αθλητικό Κέντρο
Πολιτείας του Δήμου Κηφισιάς, αλλά και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρου-
σίου, υπάρχουν διάφορα πακέτα προσφορών που μπορεί κανείς να επιλέξει
προς διευκόλυνσή του. Πιο συγκεκριμένα ως προς τον Δήμο Κηφισιάς, ο Υπεύ-
θυνος του Κολυμβητηρίου κ. Γιώργος θεοδωρίδης, ανέφερε πως «υπάρχουν
διάφορα οικονομικά πακέτα για ανέργους, φοιτητές, ακόμα και αν έρθουν δύο
άτομα μαζί, π.χ. ένα ζευγάρι, ο ένας θα έχει έκπτωση -50% στη συνδρομή», ενώ σε
όλα τα κολυμβητήρια γενικά η συνδρομή για τα ΑμεΑ είναι δωρεάν.
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α μέλη των ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να
αποδείξουν για μια ακόμα φορά ότι η δρά-
ση και η Τέχνη δεν έχουν ηλικία με την πα-
ρουσίαση της δουλειάς που γίνεται στα θε-

ατρικά τμήματα, με καθηγήτρια την ηθοποιό -
σκηνοθέτιδα κα Κική αυγουστάτου. 

Μέλη των ΚΑΠΗ παρουσίασαν προσωπικές τους
ιστορίες γεμάτες θέληση για ζωή, χαρά και δημι-
ουργία από τα παιδικά, μαθητικά και συζυγικά τους
χρόνια με εξαιρετική εκφραστικότητα. Σπουδαία
και η δουλειά που γίνεται στην χορωδία των
ΚΑΠΗ, με τους χορωδούς να ερμηνεύουν τραγού-
δια Χατζηδάκη,  με καθηγητή τον μουσικοσυνθέ-
τη Κώστα Στεφάνου.

Στο μήνυμά του προς τα μέλη και τους εργαζό-
μενους των ΚΑΠΗ, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος
θωμάκος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Κη-
φισιάς στηρίζει τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας
με σεβασμό και τιμή και παράλληλα τους ευχαριστεί
για τα όσα έχουν προσφέρει στις νεότερες γενιές.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι τα πρόσωπα
αυτά που στηρίζουν διαχρονικά  με την αγάπη τους,

την γνώση τους και την κατήχηση τους τις οικο-
γένειες τους.  Είναι επίσης τα άτομα που στάθηκαν
στο πλευρό των παιδιών τους, στις δύσκολες πε-
ριόδους της οικονομικής κρίσης αν και οι ίδιοι
ήταν μεγάλα θύματα των μνημονιακών πολιτι-
κών. Οφείλει το κράτος να αποκαταστήσει την θέση
τους, ως δείγμα πολιτισμού και ανθρωπιάς».

Η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων – Εξυπηρέ-
τησης και Φιλίας των Πολιτών, Επιχειρηματικότη-
τας και Πρασίνου κα νίνα Βλάχου τόνισε πως απο-
τελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εκείνη, που ο Δή-
μαρχος της ανέθεσε την ευθύνη για δράσεις που
αφορούν ανθρώπους της ωριμότητας. Τα ΚΑΠΗ του
Δήμου Κηφισιάς, αποτελούν Κέντρα Φιλίας κι Αγά-
πης με πολλές παροχές για τους ηλικιωμένους. Τα
υπέροχα μεγάλα «παιδιά» όπως χαρακτηριστικά
είπε, συνεχίζουν να ζουν και να δρουν προς όφελος
της οικογένειας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επί-
σης η Πρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας Δημοτι-
κή Σύμβουλος Κατερίνα Καραλή και η Δημοτική Σύμ-
βουλος Αγγελική Παπάζογλου. 

Ο Δήμος Κηφισιάς 
γιόρτασε τη μέρα του 
παππού και της γιαγιάς με
μια συγκινητική εκδήλωση 

παΓΚοσμΙα ημερα τρΙτησ ηλΙΚΙασ

«Παλαιό ημερολόγιο 
και "Παλαιοημερολογίτες": 
κατανόησις παρανοήσεων»

ια πολύ σημαντική ομιλία, με τον Αρ-
χιμανδρίτη του Ιερού Ναού Ευαγγελί-
στριας της Νέας Ερυθραίας της Ιεράς

Μητροπόλεως π. Αθανάσιο Ντέτσικα, στην
Βίλα Κώστα, με θέμα: «Παλαιό ημερολόγιο και
"Παλαιοημερολογίτες": κατανόησις παρανοή-
σεων», διοργάνωσε το Εργαστήρι ενηλίκων
Αγιογραφίας του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Δημήτριος Βικέλας
με την Δασκάλα τους κ. Μαρία Καρδαρά, στο
πλαίσιο του πολιτιστικού θεσμού ‘’Βίοι Αγίων’’

Ο π. Αθανάσιος κάνοντας μια ιστορική ανα-
δρομή στο βαθύ "τραύμα" της Ορθοδοξίας,
αλλά και την εξέλιξη των γεγονότων, τοποθε-
τήθηκε με Αγάπη Κυρίου δίνοντας μας τη βαθιά
γνώση των διαφορών.

Στο τέλος της ομιλίας ο π. Αθανάσιος δέχτη-
κε πολλές ερωτήσεις και έλυσε τις απορίες
του ακροατηρίου. 

Μ
ο δήμος Κηφισιάς τίμησε την παγκό-
σμια ημέρα τρίτης ηλικίας με μια
όμορφη, ζεστή και νοσταλγική γιορ-
τή για τα μέλη των τεσσάρων Καπη,
την τρίτη 1 οκτωβρίου, στο  δημαρ-
χείο Κηφισιάς, παρουσία του δημάρ-
χου Γιώργου θωμάκου.

ομΙλΙα αρΧΙμανδρΙτη 
αθανασΙου ντετσΙΚα στην ΚηφΙσΙα 

Τ
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Έναρξη διαλέξεων του 
δημοτικού ελεύθερου 
πανεπιστημίου του δήμου 
παπάγου – Χολαργού

ια ακόμα μία χρονιά, ο δήμος παπά-
γου - Χολαργού σε συνεργασία με ση-
μαντικούς ανθρώπους των τεχνών,

των γραμμάτων και της επιστήμης, ορ-
γανώνει διαλέξεις υψηλού επιπέδου για
τους δημότες της πόλης.

το δημοτικό ελεύθερο πανεπιστήμιο
άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στο αμφι-
θέατρο μίκης θεοδωράκης, τη δευτέρα 14
οκτωβρίου, με μία διάλεξη με θέμα: «οδυσ-
σέας ελύτης, η ελλάδα, η Ιστορία, η Γλώσ-
σα».

ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα
των διαλέξεων μέχρι το τέλος του έτους:

• τεταρτη 6/11/2019 - ωρα 18:30
δΙαλεΞη με θεμα «το αρΧαΙο ελλη-

νΙΚο δραμα ΚαΙ η δΙαΧρονΙα του»  
αΙσΧυλοσ-σοφοΚλησ
ομιλητής: ΚωνσταντΙνοσ ΓεωρΓου-

σοπουλοσ, φιλόλογος, Κριτικός θεάτρου
αμφΙθεατρο μΙΚησ θεοδωραΚησ

• δευτερα 18/11/2019 - ωρα 18:30
δΙαλεΞη με θεμα «ο σεφερησ ΚαΙ ο

2ος παΓΚοσμΙοσ πολεμοσ»
ομιλητής: Χρηστοσ αντωνΙου, φιλό-

λογος-διδάκτωρ λογοτεχνίας φιλοσοφι-
κής σχολής εΚπα

απαγγέλλει η ποιήτρια ΒασΙλΙΚη φραΓ-
Κου.

συμμετοχή του λυΚεΙου ελληνΙδων,
περιφερειακό τμήμα Χορού παπάγου-Χο-
λαργού

αΙθουσα μελΙνα μερΚουρη

• τεταρτη 4/12/2019 – ωρα 18:30
δΙαλεΞη με θεμα «το αρΧαΙο ελλη-

νΙΚο δραμα ΚαΙ η δΙαΧρονΙα του»
ευρΙπΙδησ-αρΙστοφανησ
ομιλητής: ΚωνσταντΙνοσ ΓεωρΓου-

σοπουλοσ, φιλόλογος, Κριτικός θεάτρου
αΙθουσα μελΙνα μερΚουρη

• δευτερα 16/12/2019 - ωρα 18:30
δΙαλεΞη με θεμα «νυΧτα ΓΙοματη

θαυματα νυΧτα σπαρμενη μαΓΙα!
αστρο των ΧρΙστουΓεννων»

ομιλητής: σΙμοπουλοσ δΙονυσΙοσ,
αστροφυσικός

προΒολη εΙΚονων
αΙθουσα μελΙνα μερΚουρη

Επιτυχημένη 
εκδήλωση για την
Τρίτη Ηλικία στο
Δήμο Μεταμόρφωσης

Γ

μεγάλη ανταπόκριση είχε η εκδήλωση επ' ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για
την τρίτη ηλικία, η οποία οργανώθηκε από την διεύθυνση Κοινωνικής πολιτι-
κής του δήμου μεταμόρφωσης και πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό Κέντρο.

εκδήλωση περιέλαβε την προβολή απο-
σπασμάτων εμβληματικών ελληνικών
ταινιών και εν συνεχεία της ταινίας
"Κουαρτέτο", η οποία αποτελεί παρά-

δειγμα της ικανότητας αλλά και προσφοράς της
επονομαζόμενης τρίτης ηλικίας. Μετά την προβο-
λή της ταινίας ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι.

Σε αυτή παρέστησαν ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης,
Στράτος Σαραούδας, ο πρώην Δήμαρχος, κ. Μιλ-
τιάδης Καρπέτας, οι Αντιδήμαρχοι Προγραμματι-
σμού, Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων, Παιδείας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, κ. Δημήτρης
Τσίκνας, κ. Γιάννης Μπάλτας και κ. Παναγιώτης
Λουσίδης αντίστοιχα, καθώς και ο επικεφαλής
της Συμμαχίας Πολιτών για τη Μεταμόρφωση, κ. Βα-
σίλης Καραβάκος.

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης σε δήλωσή του τό-
νισε ότι: "Σήμερα δεν τιμούμε απλώς την Παγκόσμια
Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία. Τιμούμε τους ανθρώ-
πους. Τιμούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλ-
λον μας. Και επιζητούμε την ενεργή τους συμμετοχή
στην καθημερινότητα της Μεταμόρφωσης. Τους θέ-
λουμε δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους".

Η

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙ
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ι εξαιρετικοί πίνακες της συλλογής του κ. Οικο-
νομόπουλου περιείχαν ποικίλες εικόνες όπως φυ-
σικά τοπία, αρχαία ελληνικά μνημεία, στιγμιό-
τυπα της καθημερινότητας, αλλά και εικόνες από

το διάστημα, με τη δυνατότητα για το κοινό να αγορά-
σει όποιον επιθυμεί. Ο ίδιος ο κ. Οικονομόπουλος δήλω-

σε χαρακτηριστικά: «Όλα αυτά τα έργα είναι από το ’74
μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το διάστημα, σταδιακά, έφτια-
χνα, έφτιαχνα, τα μάζευα. Έκανα βέβαια εκθέσεις, έδινα
κάποια έργα, μετά σιγά σιγά επειδή είχα να κάνω κάποια
χρόνια, τα μάζεψα, αποφάσισα να δώσω μερικά, κι έτσι
λοιπόν προχώρησε και έκανα αυτή την έκθεση.»

το απόγευμα της παρασκευής 11 οκτωβρίου 2019 η αίθουσα του πολιτιστικού
«δήμαρχος Βασ.Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο Κηφισιάς, γέμισε από έργα του
γνωστού παλαίμαχου τερματοφύλακα και ζωγράφου τάκη οικονομόπουλου.

Ο

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΖώΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ
ταΚη οΙΚονομοπουλου
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΟΙ ΕΝΤΥΠώΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΛΑΒΑΝ ΧώΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣH
Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΕΙ 

• ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ •  Εκδόσεις Ψυχογιός

«Λυπάμαι… Τα βιβλία με άρωμα ευτυ-
χίας είναι σπάνια. Ο σινιόρε Φραντσέσκο
λέει πως είναι τόσο σπάνια που πρέπει να
πληρώσεις μια περιουσία για να τα αγο-
ράσεις. Εγώ, πάλι, λέω πως, για να σου
αποκαλυφθεί ένα βιβλίο ευτυχίας, πρέ-
πει πρώτα να έχεις περάσει από όλα τα
αρώματα. Να διαβάσεις πολλά… αλλιώς
πώς θα καταλάβεις πως αυτό που κρα-
τάς είναι ευτυχία;»  

Βενετία. Ένα βιβλιοπωλείο διαφορετι-
κό από τα συνηθισμένα. Ένα βιβλιοπω-
λείο όπου επιλέγεις βιβλία με βάση το
άρωμα που αναδίνουν και με τη βοήθεια
της μικρής Ιρένε, που δεν ξέρει να δια-
βάζει. Ένας κόσμος σαγηνευτικός, από
αμέτρητες εκδόσεις, σπάνιες και νέες, που
τις παραδίδει τα μεσάνυχτα ένας μαυ-
ροφορεμένος άντρας με τη γόνδολά του.
Ο Ρωμανός, ο Έλληνας με το αιρετικό
αίμα, κυνηγάει με πάθος παλιά χειρό-
γραφα και περγαμηνές, ενώ παρασύρει
σ’ έναν καταστροφικό έρωτα την όμορ-
φη Ελιζαμπέτα. Πίσω από τις μισάνοιχτες
γρίλιες ενός διάσημου πορνείου, η Σινιό-
ρα κινεί αόρατα τα νήματα και επεμβαί-
νει στις ζωές των ανθρώπων. 

Όταν η παλίρροια πλησιάζει και το
νερό στη λιμνοθάλασσα φουσκώνει, η
πόλη δακρύζει για να ξεπλύνει μια μεγά-
λη αμαρτία που βαραίνει στις πλάτες ενό-
χων και αθώων. 

Ένα μυθιστόρημα-εξερεύνηση στον
μυστηριώδη κόσμο των ανθρώπι-
νων σχέσεων με φόντο την ατμο-
σφαιρική και ερωτική Βενετία. 

αχιλλέας Κουρέπης: «ο δήμος Κηφισιάς και ο «Βικέλας» 
προωθούν καλλιτέχνες και δημιουργούς οποιασδήποτε μορφής τέχνης»
Ο κ. Οικονομόπουλος είναι βέβαια παλιός γνώριμος του Δήμου Κηφισιάς, καθώς ήταν 8 χρόνια σύμβουλος στον

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας», κάτι που εξηγεί και την παρουσία του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Εκάλης,
Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ζωοφιλίας, κ. αχιλλέα Κουρέπη στην εκδήλωση, ο οποίος διατέλεσε επίσης
ως Πρόεδρος του «Βικέλα». Ο ίδιος δήλωσε στον «Χτύπο»: «Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος γιατί επισκέπτομαι
μια ακόμα έκθεση του Τάκη Οικονομόπουλου. Δεν είναι η πρώτη που βλέπω έχω δει κι άλλες. Η προηγούμενη νο-
μίζω είχε γίνει επί προεδρίας μου στον «Βικέλα». Γενικώς, ο Δήμος Κηφισιάς και ο «Βικέλας» ως σύνδεσμος Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, προωθούν καλλιτέχνες, δημιουργούς οποιασδήποτε μορφής τέχνης. Και αυτό που με κά-
νει ιδιαίτερα χαρούμενο – επειδή είμαστε και χρόνια φίλοι με τον Τάκη, είναι ότι συνδυάζει τον πολιτισμό με τον
αθλητισμό, που για μένα είναι έννοιες που είναι αρκετά συγγενείς, παρότι κάποιος κόσμος θεωρεί ότι το ένα δεν
είναι συμβατό με το άλλο.»
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ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΙωνΙΚεσ μερεσ τεΧνησ & πολΙτΙσμου 2019»

«Οδός 19, αριθμός 15: 
η προσφυγική Ελευθερούπολη
και η περίπτωση Μουταλάσκη»

αγώνας επιβίωσης μίας ερ-
γάτριας στη Μουταλάσκη,
της Κλειούς Χατζηαλέξη, τα
βαθιά χαραγμένα τα σημάδια

του βίαιου ξεριζωμού, οι άγνωστες
ιστορίες από την προσφυγική Ελευ-
θερούπολη συγκίνησαν και ανέσυ-
ραν μνήμες στους θεατές.

Με ένα σύντομο καλωσόρισμα η
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, κα δέσποινα
θωμαΐδου τόνισε μεταξύ άλλων:
«Επιλέξαμε με τον κ. Λουκά Χριστο-
δούλου το συγκεκριμένο έργο διότι για
εμάς η Ελευθερούπολη είναι η ψυχή
και η ζωή της Νέας Ιωνίας μας. Είναι
η Ελευθερούπολη, που για μένα και για
τον Λουκά και για πολλούς άλλους από
δω, είναι ο τόπος, η πόλη που γεννη-
θήκαμε και έχουμε τις ρίζες μας και τις
μνήμες μας» ενώ έκλεισε επισημαί-
νοντας: «Θέλω να υποσχεθώ σε όλους
εσάς ότι η ποιοτική αναβάθμιση των
πολιτιστικών δρωμένων του Δήμου

μόλις ξεκίνησε και αδιαπραγμάτευτος
στόχος μας είναι να συνεχιστεί καθ’
όλη την διάρκεια της θητείας μας».

Τη θεατρική παράσταση παρακο-
λούθησαν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς
Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Νέας Φι-
λαδελφείας, Νέας Χαλκηδόνος και
Ηρακλείου Αρχιμανδρίτης π. Επιφά-
νιος Αρβανίτης, ο Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος
Κουλούρης, οι Αντιδήμαρχοι κα. Γκέ-
λυ Σακαλόγλου, κα. Ελένη Χατζή, η κα.
Ελένη Αλατσίδου, κ. Αριστείδης Χα-
τζησαββίδης, κ. Αντώνης Καρβουνιά-
ρης, ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ.
Λουκάς Χριστοδούλου, πλήθος εκ-
προσώπων φορέων και σωματείων
της πόλης και ο τοπικός Τύπος.

ο

ο κύκλος των παραστάσε-
ων ξεκίνησε την τετάρτη
9 οκτωβρίου στον κατά-
μεστο δημοτικό Κινημα-
τογράφο νέας Ιωνίας
«αστερασ» με το θεατρι-
κό έργο-ντοκουμέντο
«οδός 19, αριθμός 15: η
προσφυγική ελευθερού-
πολη και η περίπτωση
μουταλάσκη» σε ερμη-
νεία της νένας μεντή, σε
κείμενο-σκηνοθεσία της
παρασκευής Καλογεράκη,
σε συνδιοργάνωση με το
Κέντρο μικρασιατικού
πολιτισμού (Κε.μΙ.πο.)
και την πολύτιμη συνει-
σφορά του προέδρου κ.
λουκά Χριστοδούλου.

εκινούν από 1η Νοεμβρίου 2019
τα Εικαστικά Εργαστήρια της
Ένωσης Ηπειρωτών Χαλανδρί-

ου, με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων.
Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιούνται

στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χα-
λανδρίου, στην οδό Αντιγόνης και Δα-
ναΐδων, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Κόσμημα – Σύνθεση: Τρίτη 7-9 μ.μ.
• Κόσμημα – μέταλλο: Πέμπτη 6-8 μ.μ.
• Αναπαλαίωση επίπλων και αντι-

κειμένων, με χρώματα κιμωλίας, τε-
χνοτροπίες τοίχου: Δευτέρα 10 π.μ. - 12
και 6 μ.μ. - 8μ.μ.

• Ζωγραφική και σχέδιο: Τρίτη 5 -7 μ.μ.
• Κοπτική – Ραπτική: Τρίτη 10 π.μ. - 12

& Πέμπτη 4 - 6 μ.μ.
• Πλεκτική με βελόνες: Δευτέρα 4 - 6 μ.μ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

του Δήμου λειτουργούν επιπλέον τμή-
ματα: Χορευτικό (παραδοσιακών χορών
ενηλίκων και παιδιών) και Χορωδία (πα-
ραδοσιακού, ρεμπέτικου και πολυφωνι-
κού τραγουδιού).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καλέσουν στο: 210  6840033
από τις 10.00-13.00.

Έναρξη Εικαστικών 
Εργαστηρίων στο 
Δήμο Χαλανδρίου

Ξ
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ε μία βραδιά ποιητικής αλλά και
ποιοτικής ανάτασης, ο κατα-
ξιωμένος Κηφισιώτης Λογοτέ-
χνης κος Κωνσταντίνος Γε-

ωργάτος και η επίσης αξιόλογη dr Ψυ-
χολογίας κα αγγελική αρβανιτο-
πούλου, μίλησαν στο ακροατήριο που
παρακολούθησε την εκδήλωση για τη
συμβολή της λογοτεχνίας στην ψυχική
και πνευματική ενδυνάμωση και ανά-
ταση του σύγχρονου ανθρώπου.

Η ευγλωττία του κου Γεωργάτου
καθώς και η επιστημονική αρτίωση
της κας Αρβανιτοπούλου καθήλω-
σαν το κοινό που είχε την τύχη να βρί-
σκεται εκεί. Η βραδιά πλαισιώθηκε
μουσικά από την υψίφωνο κα Κρίστυ
Καθαρίου, η οποία με την εξαιρετική
της απόδοση προκάλεσε στην αίθου-
σα ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμ-
βολή των μαθητών/τριων του 1ου Λυ-
κείου Κηφισιάς, που με την στήριξη
και καθοδήγηση των καθηγητών τους,
απήγγειλαν στοχασμούς και ποιήμα-
τα του κου Κωνσταντίνου Γεωργάτου,
τραγούδησαν και χάρισαν στιγμές
ευφροσύνης στο κοινό.

Η όλη εκδήλωση είχε τεθεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων με εκφραστή την Γε-
νική Γραμματέα Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου κα Αναστασία (Σίσσυ) Γκίκα, η
οποία απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρε-
τισμό απηύθυνε επίσης και η Πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας»
του Δήμου Κηφισιάς, κα Σίσσυ Πα-
πασπύρου. 

δήμος παπάγου - Χολαρ-
γού και συγκεκριμένα ο
τομέας πολιτισμού, πι-

στεύοντας στην αξία παραγω-
γής πολιτιστικών δρώμενων
από τους ίδιους τους πολίτες,
προσφέρει βήμα καλλιτεχνικής
έκφρασης σε ταλαντούχους
μουσικούς, τραγουδιστές, ηθο-
ποιούς, σκηνοθέτες, χορευτές,
ποιητές, εικαστικούς και εν γέ-
νει νέους ή ερασιτέχνες καλλι-
τέχνες πολίτες καθώς επίσης
και σε νέες ή ερασιτεχνικές
καλλιτεχνικές ομάδες.

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν συγκεκριμένη
πρόταση, αποστέλλοντας email
στη διεύθυνση
politismos@dpapxol.gov.gr,
προκειμένου να παρουσιάσουν
τη δουλειά τους στο κοινό της
πόλης.

η πρόταση που θα κατατεθεί
θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
εξής πληροφορίες:

• τίτλο και αναλυτική περι-
γραφή της πρότασης.

• προσωπικά στοιχεία και
βιογραφικό σημείωμα.

• πιθανές ημερομηνίες παρου-
σίασης της πρότασης τους.

"επί σκηνής" 
- Πρόσκληση σε 
καλλιτέχνες του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού

μία πρωτοβουλία του 1ου Γενικού λυκείου Κηφισιάς, με την παρότρυνση της διευθύντριας
κας παπαδημητρίου ελένης, κύριο εκφραστή και δημιουργό τον υποδιευθυντή και 

φιλόλογο κο παναγιώτη Ζλατίντση και την αρωγή του συλλόγου διδασκόντων, υλοποιήθηκε
το σάββατο 5 οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του ιστορικού αυτού σχολείου της Κηφισιάς.

Ο

σ

λογοτεχνία, ποίηση και μελωδίες
στο 1ο λύκειο Κηφισιάς 

για την ημέρα εκπαιδευτικών

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛώΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΗ, ΨΥΧΗΣ ΙΑΜΑ»

Η Σοπράνο ΚΡΙΣΤΥ ΚΑΘΑΡΙΟΥ μαζί με τους μουσικούς Γιώργο Κωνσταντινίδη και Βασίλη Δήμο.



25πολιτισμός
Χ-τυποσ • 19 οκτωβρίου 2019
www.xtypos.gr
www.syneidisi.com

ο έργο σε σκηνοθεσία του Γ.
δεγαΐτη, αποτέλεσε από τις
πιο πολυαναμενόμενες εκ-

δηλώσεις των φετινών «Ιωνικών
ημερών», με ολόκληρο τον θίασο
της ομάδας θεάτρου του δήμου
αγίας παρασκευής να κάνει την πα-
ρουσία του για 7η χρονιά στη συγ-
κεκριμένη σκηνή. μάλιστα, η παρά-
σταση επρόκειτο να λάβει χώρα το
σαββατοκύριακο 12 & 13 οκτωβρί-
ου, αλλά λόγω ενός ατυχήματος η
πρώτη παράσταση ακυρώθηκε, με
αποτέλεσμα το πλήθος κόσμου που
προσήλθε στο θέατρο την Κυ-
ριακή να μην χωράει στην
αίθουσα.

δέσποινα θωμαΐδου: 
«η νέα Ιωνία είναι η πόλις
των γραμμάτων, των 
τεχνών και του πολιτισμού»

οι εντυπώσεις που έμειναν από το
κοινό ήταν οι καλύτερες, μεταξύ αυ-
τών και της δημάρχου νέας Ιωνίας,
της κ. δέσποινας θωμαΐδου, η οποία
δήλωσε στον «Χτύπο»: «στα πλαίσια
των «Ιωνικών ημερών» μας επισκέ-
φτηκε ο θίασος της ομάδας της
αγίας παρασκευής, ο θεατρικός θία-
σος, ο οποίος είναι εξαίρετος, όπως
και κάθε χρόνο άλλωστε, με ένα εκ-
πληκτικό έργο, εκπληκτικές ερμη-
νείες, και βέβαια θέλω να τους ευ-
χαριστήσω για αυτή την πολύ ωραία

θεατρική παράσταση, και να τους
πούμε να επισκέφτονται τακτικά
τη νέα Ιωνία μας.»

επιπλέον, συμπλήρωσε όσον αφο-
ρά τις φετινές «Ιωνικές μέρες»: «η
νέα Ιωνία είναι η πόλις των γραμ-
μάτων, των τεχνών και του πολιτι-
σμού, και βέβαια και του αθλητι-
σμού, καθώς προηγουμένως είχαμε
και μια εκδήλωση για τον αθλητισμό.
πολλά παιδιά, ομάδες από τη νέα Ιω-
νία, έπαιξαν στα πλαίσια των Ιωνι-
κών ημερών, στα πλαίσια της άμιλ-
λας και για το ωραίο ιδεώδες της πό-
λης μας, για το αθλητικό πνεύμα,
και χάρισαν χαρά και διασκέδαση όχι
μόνο σε όλους εμάς αλλά και στα ίδια
τα παιδιά.»

μεγάλη προσέλευση
κοινού στην θεατρική

παράσταση «ο Γλάρος»
Δημιουργική και Καλλιτεχνική 
Απασχόληση Ηρακλείου Αττικής

εκίνησαν οι αιτήσεις για  τα μαθήματα δημιουργικής και καλ-
λιτεχνικής απασχόλησης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 
Τα μαθήματα που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι εν-

διαφερόμενοι για φέτος είναι: Παραδοσιακοί & Latin χοροί, Ζω-
γραφική, Ντεκουπάζ, Κόσμημα, Θέατρο, ενώ δεν αποκλείεται να προ-
στεθούν και άλλες ενότητες κατά την διάρκεια της περιόδου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα
γραφεία της ΚΕΑΕΔΗΑ (1ος όροφος δημαρχείου) από Δευτέρα έως
Παρασκευή 10.00 με 13.00 ή όλο το 24ωρο ηλεκτρονικά στέλνον-
τας mail με συμπληρωμένη την αίτησή τους στο keaedhaaeo-
ta@gmail.com. Την αίτηση θα την βρουν στα γραφεία της επιχεί-
ρησης ή στο site του Δήμου www.iraklio.gr. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας για περισσότερες πληροφορίες στα 2102756740 & 742.

φτάνοντας προς το τέ-
λος των εκδηλώσεων
των «Ιωνικών ημερών
τέχνης και πολιτισμού»
2019 από τον δήμο νέας
Ιωνίας, τα βλέμματα
στράφηκαν στο δημο-
τικό θέατρο νέας Ιω-
νίας «Γιάννης δομνά-
κης» και την θεατρική
παράσταση «ο Γλάρος»,
του Άντον τσέχωφ.

μετά από μια ατυχή ακύρωση, 
ήρθε η επιτυχία και η αγάπη του 
κοινού για τον θίασο της ομάδας 
θεάτρου του δήμου αγ. παρασκευής

τ

στο πλαΙσΙο των «ΙωνΙΚων μερων»

Ξ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ.: Ν. Τζές & Λ. Πολύζος
Τηλέφ.: 2132000456
ΦΑΞ: 2102776131 

ΑΔΑ: Ω7ΟΖΩΚΥ-ΣΜ8
Νέα Ιωνία, 16/10/2019 

Αρ. Πρωτ : 29872

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες
προσφορές, και κριτήριο κατακύ-
ρωσης, την  πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για την παροχή
της υπηρεσίας: «Ετήσια Ασφάλιση
των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου» (επιβατηγών, φορτηγών,
απορριμματοφόρων, λεωφορεί-
ων, μηχανημάτων, δικύκλων, μη-
χανικών σαρώθρων κ.λ.π.)» του
Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με
την αριθ. πρωτ. 28398/7-10-2019
μελέτη του Τμήματος Προμηθειών
& Διαχείρισης Υλικού, με την οποία
καθορίστηκαν οι Τεχνικές Προδια-
γραφές,  συνολικής εκτιμώμενης
αξίας 58.050,00 ευρώ και το τεκμη-
ριωμένο αίτημα Δημάρχου με αριθ.
πρωτ. 28660/8-10-2019. (Διακήρυ-
ξη με αριθ.πρωτ.29863/16-10-
2019 ΑΔΑΜ:19PROC005715333) 
Η Δαπάνη της παροχής υπηρεσίας
ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων,
του Δήμου Νέας Ιωνίας,  θα βαρύ-
νει τον προϋπολογισμό του Δήμου
Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους
2019 και τον υπό κατάρτιση προ-
ϋπολογισμό του έτους 2020 επιβα-
ρύνοντας αντίστοιχα τους στους
Κ.Α. 10.6253.0001, 10.6253.0002,
20.6253.0001, 30.6253.0002,
3562530001, 40.6253.0001,
50.6253.0001.  
• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στα γραφεία του Δήμου Νέας Ιω-
νίας, οδός  Αγ. Γεωργίου 40, την
την 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:30 π.μ. (ημερομηνία και
χρόνος διενέργειας του διαγωνι-
σμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμό-
διας Επιτροπής Διαγωνισμού.
• Η καταληκτική ημερομηνία πα-
ραλαβής των προσφορών είναι η
ημερομηνία διενέργειας του δια-
γωνισμού, δηλαδή την 30-10-2019
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
• Τα σχετικά αιτήματα παροχής δι-
ευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αρ-
γότερο (6) έξι ημέρες πριν την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 
• Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδι-
κασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
• Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού. 
• Η ισχύς της προσφοράς μπορεί
να παρατείνεται εγγράφως, εφό-
σον τούτο ζητηθεί από την αναθέ-
τουσα αρχή, πριν από τη λήξη
της, με αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτα-
το όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την προβλεπόμενη ως άνω αρ-
χική διάρκεια.

• Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Δικαίωμα 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 υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-
βαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένω-
ση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
• Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανό-
μενα σε αυτές στοιχεία συντάσσον-
ται στην ελληνική γλώσσα ή συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
• Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φο-
ρείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των 1.150,00 ευρώ.
• Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
μικών φορέων, η εγγύηση συμμε-
τοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώ-
σεις όλων των οικονομικών φορέ-
ων που συμμετέχουν στην ένωση.
• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρό-
νου ισχύος της προσφοράς του άρ-
θρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέ-
χρι επτά (7) μήνες, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται. Η αναθέτου-
σα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προ-
σφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμ-
μετοχής.
• Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στην διεύθυνση (URL) :
www.neaionia.gr  
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι
διαθέσιμες και στη διεύθυνση του
Δήμου Νέας Ιωνίας (Δημοτικό Κα-
τάστημα): Αγ. Γεωργίου 40 & Αντ-
λιοστασίου - Νέα Ιωνία Αττικής. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΠεΡΙΛΗΨΗ  δΙακΗΡΥΞΗΣ
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η διεθνούς φήμης πιανί-
στα αλεξάνδρα παπα-
στεφάνου τίμησε ο Δή-

μος Λυκόβρυσης- Πεύκης και τα
Νομικά του Πρόσωπα ΚΟΙΠΑΠ
και ΠΕΑΠ την Κυριακή 13 Οκτω-
βρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πεύ-
κης.  H τιμώμενη διεθνούς φήμης
μουσικός έπαιξε για το κοινό της
πόλης, ενώ τη εκδήλωση προλό-
γισε ο Γενικός Γραμματέας της
Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και
Μουσικών Κριτικών Γεώργιος
Κύρκος – τάγιας.
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης
τάσος μαυρίδης δήλωσε σχε-
τικά: «Οι καλλιτεχνικές εκδηλώ-

σεις αυτής της περιόδου ξεκίνη-
σαν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Είχαμε τη χαρά να απο-
λαύσουμε και να τιμήσουμε μια
διεθνούς φήμης καταξιωμένη
συμπολίτισσά μας, μια σπουδαία
καλλιτέχνιδα και άνθρωπο. Η
κυρία Παπαστεφάνου είναι δίπλα
μας όποτε της έχει ζητηθεί. Πρό-
σφατα, βοήθησε στο πρόγραμμα
της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης
για τη δημιουργική απασχόληση
των παιδιών. Εύχομαι να συνε-
χίσει να προσφέρει ως μουσι-
κός και ως καθηγήτρια τα επό-
μενα χρόνια και να ας κάνει υπε-
ρήφανους». 

Ο Εξωραϊστικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Κεφαλάρι Κηφισιάς»
παρουσιάζει ένα ιστο-
ρικό ντοκιμαντέρ
αφιερωμένο στην επο-
ποιία του 1940, με
θέμα: «Γυναίκες Ηπει-
ρώτισσες, Ξαφνιάσμα-
τα της Φύσης».
Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέ-
ρα 21 Οκτωβρίου 2019
στις 18:30
στην αίθουσα «Δήμαρ-
χος Βασ. Γκατσόπου-
λος» του δημαρχείου
Κηφισιάς (Διονύσου &
Μυρσίνης).
Ομιλήτρια θα είναι η
δημοτική σύμβουλος
Κηφισιάς, φιλόλογος,
Λίλα Παπαδημητρίου.

Εκδήλωση
«Γυναίκες
Ηπειρώτισσες,
Ξαφνιάσματα
της Φύσης»
στο δημαρχείο
Κηφισιάς

Τη διεθνούς φήμης πιανίστα 
Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου τίμησε
ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης 

Τ

δΗμοΣΙεΥοΥμε
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αναρτητέο Διαύγεια
Περιστέρι 14/10/2019

Αρ. Πρωτ. 5334

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ έχοντας
υπόψη την υπ' αριθ. 97/2019 (ΑΔΑ:
ΩΡΩΤΟΡΕΓ-Λ04) απόφαση της
Ε.Ε. του ΑΣΔΑ δυνάμει της οποίας
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και
οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ'
αριθ. 17/2019 μελέτης "Συνοδευ-
τικά μέτρα και υπηρεσίες της Κ.Σ
Δυτικού τομέα Αθηνών -ΑΣΔΑ για
τα έτη 2018-2019" με κωδικό ΟΠΣ

5029456, του Ε.Π "Επιστιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
ΤΕΒΑ/FEAD" , κατάρτιση των όρων
διακήρυξης και καθορισμός ημε-
ρομηνίας διεξαγωγής διαγωνι-
σμού", προκηρύσσει διεθνή ανοι-
χτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άπο-

ψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και του Ν.4605/2019.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπο-
λογισμός και τα δικαιώματα προ-
αίρεσης αναλύονται ως εξής:
ανέρχεται το ποσό των 236.134,84
€ (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).

Οι περεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους κάτωθι CPV :
CPV 79415200-8 Υπηρεσίες παρο-
χής συμβουλών σε θέματα σχεδια-
σμού
CPV 79315000-5: Υπηρεσίες Κοι-
νωνικών Ερευνών
CPV 79416100-4: Υπηρεσίες δια-
χείρισης θεμάτων που αφορούν τις
δημόσιες Σχέσεις
CPV 85300000-2: Υπηρεσίες κοινω-
νικής μέριμνας και συναφείς υπη-
ρεσίες
CPV 92000000-1: Ψυχαγωγικές,
πολιτιστικές και αθλητικές υπηρε-
σίες
CPV 92331210-5: Υπηρεσίες δημι-
ουργικής απασχόλησης παιδιών.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο
για το σύνολο του έργου. Οι συμμε-
τέχοντες υποβάλλουν την προσφο-
ρά τους και τα συμπεριλαμβανόμε-
να σε αυτή στοιχεία στην ελληνική

γλώσσα ή να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται,
επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύη-
ση συμμετοχής ποσού 4.722,70
Ευρώ (ποσοστό 2% επί του προ-
ϋπολογισμού).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να προσκομίσουν
μαζί με την προσφορά τους και το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμ-
βασης (ΕΕΕΣ).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με
τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Η διακήρυξη απεστάλη στην Υπη-
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στο TED- Ten-
ders Electronic Daily (συμπλήρωμα
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης) στις 3/10/2019
με ηλεκτρονική αποστολή και αριθ-
μό προκήρυξης στην EE S 2019/S
193-468929.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών ορίζεται η
11/11/2019, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00 στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών ορί-
ζεται η 14η/11/2019, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10.00 στα γραφεία
του ΑΣΔΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Δήμαρχος Περιστερίου

Α/Α Προϋπολογισμός ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός 
(χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ)

Παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 236.134,84 € 56.672,36 € 292.807,20 €
Δικαίωμα προαίρεσης Φυσικού Αντικειμένου 94.453,93 € 22.668,94 € 117.122,88 €
Σύνολο 330.588,77€ 79.341,30 € 409.930,08 €

Περίληψη διακήρυξης "ΣΥΝοδεΥΤΙκα μεΤΡα καΙ ΥΠΗΡεΣΙεΣ ΤΗΣ κ.Σ
δΥΤΙκοΥ Τομεα αθΗΝΩΝ-αΣδα για τα έτη 2018-2019" 

ΙστορΙΚο 
ντοΚΙμαντερ
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ι προαύλιοι χώροι των παιδι-
κών σταθμών γέμισαν από μι-
κρά, χαριτωμένα παιδάκια που

άλλα χαρούμενα και άλλα διστακτικά
ξεκίνησαν το ετήσιο πρόγραμμά τους. 

Ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς ευ-
χήθηκε καλή χρονιά και υγεία στο

προσωπικό των Σταθμών και κατα-
νοώντας το δύσκολο έργο τους δε-
σμεύτηκε να στέκεται υποστηρικτικά
πάντα στο πλευρό τους, διαφυλάσ-
σοντας τις θέσεις εργασίας τους ώστε
να μην απολυθεί κανένας.

Η Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
ηλέκτρα αντωνοπούλου-πανάγου
ευχήθηκε και εκείνη με τη σειρά της
καλή χρονιά και υγεία σε όλους τους
εργαζόμενους, τους γονείς και τα
παιδιά.

Στους Αγιασμούς παρευρέθηκαν
και ευχήθηκαν στο προσωπικό και
στους γονείς η πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Έφη Καψοκεφάλου,
ο αντιδήμαρχος Παιδείας Διονύσης
Λέκκας,  ο πρώην δήμαρχος  Γιάννης
Σταθόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι
Γιάννης Μυλωνάκης, Γιώργος Οικο-
νόμου, Άννα Γάκη, Σοφία Αϊδίνη, από
το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδι-
κών Σταθμών η αντιπρόεδρος Φανή
Παναγιωτοπούλου και τα μέλη Χρή-
στος Γιαννακάκος, Γιάννης Αρβανι-
τάκης, Ελένη Αλαμάνη και Θεανώ Νι-
κολούλια, καθώς και ο Γιώργος Κω-
βαίος μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Πολιτιστικού και Αθλη-
τικού Οργανισμού. 

χουν προγραμματιστεί ομιλίες ψυχολόγων και συναφών
ιδιοτήτων επιστημόνων, που θα συμβάλλουν με τις γνώ-
σεις τους στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων

της καθημερινότητας των γονιών και των παιδιών. Ήδη
πραγματοποιήθηκε ομιλία της κ. Άννα Χήναρη με θέμα : “Με-
λέτη στο σπίτι και γονεϊκή εμπλοκή”.

Η Σχολή Γονέων Κηφισιάς θα συνεχίσει το έργο της με εν-
διαφέρουσες θεματικές τη δευτέρα 21 οκτωβρίου, στις 18.30
το απόγευμα στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Νέας Ερυθραίας,  θα φι-
λοξενήσει την κυρία Κατερίνα Καλλίτση. Θέμα της ομιλίας της
έγκριτης ψυχολόγου θα είναι «Απαντήσεις σε ερωτήματα που
άπτονται της εφηβείας». 

Στόχος της συνάντησης είναι να αποσαφηνιστούν φλέγον-
τα θέματα για τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά στο ηλικια-
κό φάσμα της εφηβείας και να φωτιστεί αυτή η τόσο ενδια-
φέρουσα αλλά συνάμα και δύσκολη αναπτυξιακή περίοδος. 

Υπεύθυνη για την Σχολή Γονέων του Δήμου Κηφισιάς είναι
η Πρόεδρος της ΔΕΠ κα Κατερίνα Καραλή.

ο

ρούτα και έντυπο υλικό ενη-
μέρωσης, με σκοπό την εξοι-
κείωσή τους με τον υγιεινό

τρόπο διατροφής μοίρασαν στα παι-
διά των νηπιαγωγείων Μεταμόρφω-
σης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Προαγωγής της Δημό-
σιας Υγείας, κ.  παναγιώτης λουσί-
δης και συνεργάτες του. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας Υγιεινής Διατροφής
από την  Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου Μεταμόρφωσης.

Διανομή φρούτων
στα νηπιαγωγεία της
Μεταμόρφωσης

Συνεχίζονται οι δράσεις 
της Σχολής Γονέων 
του Δήμου Κηφισιάς

Φ
Ε

η επομενη ομΙλΙα τη δευτερα 21 οΚτωΒρΙου 

Τον καθιερωμένο Αγιασμό για
την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς πραγματοποίησαν και
οι έξι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου
Αγίας Παρασκευής την εβδομάδα
που μας πέρασε. 

με χαρούμενες παιδικές
φωνές έγιναν οι αγιασμοί
στους παιδικούς σταθμούς 
της αγίας παρασκευής

Η Σχολή Γονέων Κηφισιάς έχει ξεκινήσει τις δράσεις
της, βοηθώντας ουσιαστικά και έμπρακτα του γονείς
να ανταποκριθούν  στην πολυσχιδή αποστολή τους.
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>>19 οΚτωΒρΙου
1924: 25 άνθρωποι σκοτώνονται και 18 τραυματίζονται στον κι-
νηματογράφο «πανόραμα»της Αθήνας (Γ’ Σεπτεμβρίου και Χαλ-
κοκονδύλη), από τον πανικό που προκαλείται στην αίθουσα, όταν
ακούγεται η κραυγή «Φωτιά!».
1943: Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Άλμπερτ σατζ ανακαλύπτει τη
στρεπτομυκίνη, το πρώτο αντιβιοτικό φάρμακο για την καταπολέ-
μηση της φυματίωσης.
1964: Το λαϊκό ορατόριο του μίκη θεοδωράκη «Άξιον Εστί» σε
στίχους οδυσσέα ελύτηκάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Ρεξ της Αθήνας.

>>20 οΚτωΒρΙου
1912:Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει ταΓιαννιτσά. Οι Τούρκοι
υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.
1968: Στους ολυμπιακούς αγώνες του μεξικού, ο αμερικανός
ντικ φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, ει-
σάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με
την πλάτη.

>>21 οΚτωΒρΙου
1972:Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί τοδρομολόγιο Κέρ-
κυρα - αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα
θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.
1992: Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, αντώνης σαμαράς, ανα-
κοινώνει την παραίτησή του από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
μετά τη διαφωνία του με την κυβέρνηση στοθέμα των σκοπίων.

>>22 οΚτωΒρΙου
1923: Φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα, υπό τους στρατηγούς
λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, καταστέλλεται από τους πλα-
στήρακαι πάγκαλο.
1940:Ο γιος του τζιάκομο πουτσίνιεγκαινιάζει τη νέα όπερα της
Αθήνας στο Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας. Εναρκτήριο έργο,
η όπερα του πατέρα του «Μαντάμ Μπάτερφλαϊ».
1950: Αρχίζει το πρώτο μουντομπάσκετ στο μπουένος Άιρες.
Θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου, με νικήτρια την ομάδα της Αρ-
γεντινής.

>>23 οΚτωΒρΙου
1914: Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο.
1941: Γερμανικά στρατεύματα κατοχής πυρπολούν οικίες του χω-
ριού μεσόβουνο της Κοζάνης και εκτελούν 157 κατοίκους, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους είναι ήρωες του Ελληνοϊταλικού Πο-
λέμου.
1944: Αρχίζει η ναυμαχία του λέιτε στ’ ανοιχτά των Φιλιππίνων,
μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων, κατά τη διάρκεια του Β’ παγκο-
σμίου πολέμου. Θεωρείται η μεγαλύτερη ναυμαχία της ανθρώπινης
ιστορίας.

>>24 οΚτωΒρΙου
1909: Η Ελλάδα, επί κυβερνήσεως Κυριακούλη μαυρομιχάλη,
αγοράζει το θωρηκτό αβέρωφ, αντί 24 εκατομμυρίων δραχμών,
από τα οποία τα 8 εκατομμύρια προέρχονται από κληροδότημα του
Γεώργιου Αβέρωφ.
1945: Τίθεται σε ισχύ ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. (παγκόσμια
ημέρα του οηε)
1963:Η Σουηδική Ακαδημία τιμά τονΓιώργο σεφέρημε το νόμπελ
λογοτεχνίας, «για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευ-
σμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες».

>>25 οΚτωΒρΙου
1822: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του μεσολογγίου από τους
ομέρ Βρυώνη και Κιουταχή. Στο πλευρό των Οθωμανών βρίσκον-
ται και οι έλληνες οπλαρχηγοί Βαρνακιώτης, μπακόλας, Ίσκος,
ράγκοςκαι Βαλτινός.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΗΓΗ: www.sansimera.gr

! “

α πρώτα αξιόλογα πειράματα έγιναν στη δε-
καετία του 1860 από τον άγγλο φυσικό και χη-
μικό Τζόζεφ Σουάν, ο οποίος επεδίωξε να κατα-
σκευάσει λάμπες με νήμα άνθρακα, αλλά η επι-

τυχία είχε μικτή διάρκεια, αφού έπειτα από μερικά λε-
πτά το νήμα καταστρεφόταν. Δεκαοκτώ χρόνια αργό-
τερα, αποφάσισε να επαναλάβει τα πειράματά του,
αξιοποιώντας μία νέα εφεύρεση, την αντλία υψηλού
κενού. Ο Σουάν παρουσίασε την ηλεκτρική του λάμπα
το 1879, αλλά διαπίστωσε ότι είχε αργήσει λίγο...

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, ο Τόμας Έντισον είχε
υποβάλει αίτηση ευρεσιτεχνίας για έναν όμοιο λαμ-
πτήρα κενού. Την πρωτοχρονιά του 1879 παρουσίασε
μια συστοιχία από 50 λαμπτήρες, οι οποίες έπαιρναν
ρεύμα από μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος. Τρία χρό-
νια αργότερα άρχισε τη βιομηχανική παραγωγή τους
στο ιδιόκτητο εργοστάσιο «Edison Lamp company»
στο Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο είχε συγκροτήσει με ξένες
χρηματοδοτήσεις. Στο μεταξύ, αντικατέστησε το νήμα
άνθρακα από σκληρές ίνες γιαπωνέζικου μπαμπού.

ο σουάν είχε αρχίσει την κατασκευή λαμπτήρων
στη μ. Βρετανία από το 1880, επιλέγοντας ως νή-
μα πυρακτώσεως ίνες βαμβακιού, επεξεργασμέ-
νες με άνθρακα.

τ

ΕΙΠΕ..
Με την εδραίωση της ειρήνης του κόσμου
συμπίπτει η ευτυχία της ανθρωπότητας.

ΟΥΓΚΟ ΓΚΡΟΤΙΟΥΣ
ΕΚΛΑΤΙΝΙΣΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΟΥΪΧ ΝΤΕ ΧΡΟΥΤ, ΠΟΥ ΘΕώΡΕΙΤΑΙ 
Ο «ΠΑΤΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Οι χήνες συχνά ζευγαρώνουν
μία φορά και για μια ζωή και
μπορούν να πεθάνουν, κυριολε-
κτικά, από τη στεναχώρια τους
όταν πεθάνει το ταίρι τους.

η ανακάλυψη του λαμπτήρα πυρακτώσεως συ-
νήθως αποδίδεται στον τόμας Έντισον, ο οποί-
ος έλαβε και το σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
στις 27 Ιανουαρίου του 1880. ωστόσο, οι προ-
σπάθειες για την υλοποίηση αυτής της ιδέας εί-
χαν ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα και από
διάφορους ερευνητές.

η ΙστορΙα 
του ηλεΚτρΙΚου
λαμπτηρα

παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης
Η Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης εορτάζεται στο
πλαίσιο της «Εβδομάδας Δράσης για τα Οστά και τις Αρ-
θρώσεις», στις 20 οκτωβρίου.
• οστεοπόρωση: Μεταβολικό νόσημα των οστών, το
οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική μάζα (πυ-
κνότητα του οστού) και διαταραχή της μικρο-αρχιτε-
κτονικής τους, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο κα-
τάγματος.
• Πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες.
•Μία στις τρεις γυναίκες άνω των 50 ετών υποφέρει από
κατάγματα που προκλήθηκαν από οστεοπόρωση.
•Μία στις τρεις Ελληνίδες, νεότερες των 50 ετών, θα εμ-
φανίσει οστεοπόρωση. Οι γυναίκες αυτές έχουν μει-
ωμένη οστική μάζα -ένδειξη προδιάθεσης εμφάνισης της
ασθένειας- γεγονός ωστόσο που αγνοούν στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα αφού δεν κάνουν τον έλεγχο.
•Αιτίες για την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της
οστεοπόρωσης στις Ελληνίδες είναι η κακή διατροφή
και η έλλειψη άσκησης.

παγκόσμια ημέρα 
πληροφόρησης για την ανάπτυξη
Η Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη
(World development information day) καθιερώθηκε
το 1972 από τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
24 Οκτωβρίου για να υπενθυμίσει στην παγκόσμια κοι-
νή γνώμη τα προβλήματα που αναφύονται στην οικο-
νομική ανάπτυξη και την ανάγκη να ενδυναμωθεί η διε-
θνής συνεργασία για την επίλυσή τους.
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ια το σκοπό αυτό, ο Οκτώ-
βριος είναι μήνας αφιερωμέ-
νος στην πρόληψη του καρ-
κίνου του μαστού, με στόχο

να προβληματίσει, να ενημερώσει και
να ενισχύσει τη σπουδαιότητα της έγ-
καιρης διάγνωσης.

Συμμετέχοντας για άλλη μια χρονιά
στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης,
ο Δήμος Ιλίου έχει φωταγωγήσει με
ροζ χρώμα το Δημαρχείο, ενώ την
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, Παγκό-
σμια Ημέρα Πρόληψης Κατά του Καρ-
κίνου του Μαστού, θα πραγματοποι-
ηθούν δράσεις με επίκεντρο το εμ-
πορικό κέντρο της πόλης, όπου θα μοι-
ραστεί έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιλίου νί-

κος Ζενέτος: «Ο καρκίνος του μα-
στού είναι ο πιο συχνός καρκίνος
στις γυναίκες παγκοσμίως, που δεν
αναγνωρίζει χρώμα, καταγωγή και
ηλικία. Παρά τη συχνότητά του, αν-
τιμετωπίζεται, αρκεί να διαγνωστεί
νωρίς. Τα πιο ισχυρά «όπλα» για την
έγκαιρη διάγνωση είναι η πρόληψη

και η ενημέρωση. Για το λόγο αυτό, ο
Δήμος Ιλίου μέσω της Κοινωνικής
Υπηρεσίας πραγματοποιεί κάθε χρό-
νο δωρεάν προληπτικές εξετάσεις
μαστογραφίας και τεστ ΠΑΠ. Γιατί
μπορεί να είναι κοινότοπο αλλά ταυ-
τόχρονα τόσο αληθινό, ότι η πρόληψη
σώζει ζωές».

ραγματοποιήθηκε την Πέμ-
πτη 10 Οκτωβρίου 2019 η Εκ-
δήλωση για την Ψυχική Υγεία

που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του
Δήμου Γαλατσίου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Όσοι επισκέφτηκαν το συγκεκρι-
μένο πρωινό το Δημαρχείο, είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζη-
τήσουν με τρεις φορείς ψυχικής υγεί-
ας με τους οποίους η Κοινωνική Υπη-
ρεσία έχει αναπτύξει στενή συνεργα-
σία, ήτοι με α) το Κέντρο Ημέρας
«Ηλιοτρόπιο» του Ελληνικού Κέν-
τρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής
& Περίθαλψης «Κωστής Μπάλλας», β)
το Κέντρο Ημέρας της ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ»
και γ) το Οικοτροφείο «Επανένταξη»
της ΜΚΟ Αποστολής της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών.

Οι φορείς μοίρασαν ενημερωτικό
υλικό, παρουσίασαν έργα των ωφε-
λούμενών τους, τα οποία στόλισαν την
είσοδο του Δημαρχείου και παράλ-
ληλα προβλήθηκαν σχετικά βίντεο.
Εξάλλου τόσο οι υπάλληλοι, όσο και οι
επισκέπτες του Δήμου συμμετείχαν σε
δράση που περιλάμβανε τη συμπλή-
ρωση ειδικά διαμορφωμένων φύλλων,
όπου έγραψαν τι σημαίνει ψυχική
υγεία για εκείνους και όλοι μαζί στό-
λισαν το «Δέντρο της Ψυχής»!

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Το
δικό μου βραχάκι», το οποίο συντο-
νίστηκε επιτυχώς από συνεργάτιδες
της ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ».

Π

Με ροΖ χρώμα το Δημαρχείο
Ιλίου για το μήνα πρόληψης 

κατά του καρκίνου του μαστού

Εκδήλωση ενημέρωσης
& ευαισθητοποίησης για
τα ψυχικά νοσήματα

ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝώΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με το Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας ( ΠΕΔΥ ) Νέας Ερυθραίας θα διενεργή-
σει Δωρεάν Αντιγριπικό Εμβολιασμό για τους πολίτες του.

Ο Εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί την τρίτη 22 οκτωβρίου
2019 στο ( ΠΕΔΥ ) πρώην ΙΚΑ Νέας Ερυθραίας, στη οδό Κώστα
Βάρναλη 58, δεύτερος όροφος.
Ώρες 8:00 - 13:00 χωρίς ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ όσοι επι-
θυμούν να εμβολιαστούν. Τηλεφωνο: 2132007650.

δωρεαν δρασεΙσ 
στΙσ 25 οΚτωΒρΙου

Κάθε 15 δευτερόλεπτα, παγκο-
σμίως, μια γυναίκα μαθαίνει ότι
πάσχει από καρκίνο του μα-
στού. Παρά το γεγονός ότι το
προσδόκιμο επιβίωσης έχει
βελτιωθεί, η νίκη στη μάχη
εναντίον της ασθένειας μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με την ια-
τρική έρευνα, την ενημέρωση
και την πρόληψη. 

Δωρεάν Αντιγριπικός 
Εμβολιασμός στο Δήμο Κηφισιάς

Ο

Γ



τομα κάθε ηλικίας συγκεν-
τρώθηκαν από νωρίς στην
κεντρική πλατεία της πόλης,
δίνοντας το μήνυμα ότι ο

αθλητισμός είναι απαραίτητο στοιχείο
της ζωής μας, για να έχουμε υγεία  και
ευεξία. Συνολικά συμμετείχαν 1300
δρομείς άντρες και γυναίκες από διά-
φορες  περιοχές της Αττικής, που έτρε-
ξαν στις διαδρομές των 5 και 10 χιλιο-
μέτρων, ενώ τα παιδιά συμμετείχαν
στη διαδρομή των 1000 μέτρων.

Το σύνθημα για την εκκίνηση έδωσε
ο Δήμαρχος Χαλανδρίου σίμος ρούσ-
σος,  ο οποίος ευχήθηκε στους αθλητές
και στις αθλήτριες, να είναι «μόνο τέ-
τοιοι οι αγώνες της ζωής μας»!

Στον αγώνα έλαβαν μέρος και αιρετοί,
μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Λυμ-

περάτος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού
Χάρης Μαυρουδής και ο επικεφαλής της
παράταξης Χαλάνδρι Φιλική Πόλη Στά-
θης Ανδρεόπουλος. 
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η συμμετο-
χή ομάδων από το  πρόγραμμα απε-
ξάρτησης ΚΕΘΕΑ -ΔΙΑΒΑΣΗ, από το
ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου, από τον Σύλ-
λογο Κωφών και από το Καρέλειο ίδρυ-
μα με  εθελοντές και πάσχοντες από αλ-
τσχάιμερ, που εξέπεμψαν το δικό τους
αγωνιστικό παρών στη ζωή, γι’ αυτό και
καταχειροκροτήθηκαν.

απονομές 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσ-

σος απένειμε τιμητική πλακέτα  στο
Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα
κ. Κεφαλογιάννη Λουκία απένειμε τι-

μητικές πλακέτες στους Χαλανδραί-
ους Σπαρταθλητές Παναγιώτα Δόγκα
και Δημήτριο Χρόνη.

Ο Αντιδήμαρχος  Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών – Αθλητισμού κ. Μαυρουδής Χά-
ρης απένειμε τιμητικές πλακέτες στις
εθελόντριες, νοσηλεύτριες του Ερυ-
θρού Σταυρού και στον εκπρόσωπο του
γαλλικού κολεγίου i’def.

tα μετάλλια και τα κύπελλα στους νι-
κητές και τις νικήτριες απένειμαν: η αν-
τιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Ατ-
τικής Λουκία Κεφαλογιάννη, ο δήμαρ-
χος Σίμος Ρούσσος, ο αντιδήμαρχος
Αθλητισμού Χάρης Μαυρουδής, ο αν-
τιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Σέργιος Γκά-
κας, η εντεταλμένη δημοτική σύμβου-
λος Ευγενία Κατούφα και οι δημοτικοί
σύμβουλοι  Μάνος Κρανίδης, Στάθης Αν-
δρεόπουλος
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Ανακατασκευάστηκε
το ανοικτό γήπεδο
μπάσκετ στη 
Βορείου Ηπείρου

νας ακόμα ανοικτός αθλητικός
χώρος, το ανοικτό γήπεδο κα-
λαθοσφαίρισης στην οδό Βο-

ρείου Ηπείρου στη δημοτική ενότητα
Λυκόβρυσης ανακατασκευάστηκε και
παραδόθηκε προς χρήση στους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης
τάσος μαυρίδης δήλωσε σχετικά:
«Παραδίδουμε σε κάθε γειτονιά ανοι-
κτούς χώρους για άθληση και αναψυ-
χή, καθώς και σε αυτή τη θητεία η νέα
γενιά αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για τη Δημοτική Αρχή. Αξιοποιούμε
όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες και πό-
ρους για να ολοκληρώνουμε μικρά και
μεγάλα έργα. Με σχέδιο και πολλή
δουλειά κατορθώνουμε να ξεπερνάμε
γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια.
Συνεχίζουμε και απαντάμε με έργα».

Ε

δημοσ λυΚοΒρυσησ - πευΚησ

με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή, 13 οκτωβρίου 2019, ο 8ος αγώνας δρόμου ρεματιάς
Χαλανδρίου, που φέτος ήταν αφιερωμένος στην παγκοσμίου φήμης πιανίστα τζίνα μπαχά-
ουερ, το σπίτι της οποίας  βρίσκεται στο Χαλάνδρι και πρόκειται να παραχωρηθεί  στον δήμο.

πανω απο 1.300 δρομεΙσ 
στον 8ο αΓωνα δρομου 
ρεματΙασ του ΧαλανδρΙου

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

α αποτελεσματα:
οι νικητές του 
αγώνα 10χλμ είναι:
ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕώΡΓΙΟΣ 0:38:30
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0:39:58
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:40:05
οι νικήτριες των 10χλμ είναι:
ΦΑΛΤΑΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:45:39
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

0:46:09
ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0:46:23
οι νικητές του αγώνα 5χλμ είναι:
ΦΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:35
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ  0:17:43
ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΚΑΡΛΟΣ 0:18:24
οι νικήτριες των 5χλμ είναι:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 0:21:11
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 0:22:05
ΚΑΝΤΟΥΝΗ – ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ 0:22:56
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#Το κουπόνι για πλύσιμο αυτοκινήτου με 4 ευρώ, εξαργυρώνετε στο Pappas Oil  -Τατοίου 21-23 Μεταμόρφωση 21028200100.

ο Ιωνικός, με τη βοήθεια του κόσμου της, είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του 
παιχνιδιού και πήρε από την αρχή διαφορά τερμάτων την οποία κατάφερε να 
διατηρήσει μέχρι το τέλος χωρίς να αφήσει περιθώρια στον φαίακα να αντιδράσει.

ο πρώτο ημίχρονο έληξε με 13-9
υπέρ της ομάδας της Ν. Φιλα-
δέλφειας και στα μέσα του δευ-
τέρου ημιχρόνου (45) η διαφο-

ρά έφτασε μέχρι και τα έξι γκολ (20-14)
με τον Φαίακα να επανέρχεται και να μει-
ώνει 5 λεπτά πριν το τέλος στα τρία γκολ
(22-19), διαφορά με την οποία τελείωσε
ο αγώνας (24-21).

λιόλιος πρώτος σκόρερ του αγώνα με
6 γκολ, αϊβαλιώτης 5 γκολ και αντωνό-
πουλος 4, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε
και ο τερματοφύλακάς σύγγαρηςμε ση-
μαντικές επεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία
του αγώνα. Στα αρνητικά τα τρία χαμέ-
να πέναλτι!

Ο μάκης παπακώστας, προπονητής
του Ιωνικού, δήλωσε: «Καταφέραμε και
κρατήσαμε την επίθεση του Φαίακα κά-
τω από τον μέσο όρο της ενώ εμείς ανε-
βήκαμε επάνω από τον δικό μας στην επί-
θεση. Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, ήταν
συγκεντρωμένη και τα εξήντα λεπτά, εί-
μασταν ώριμοι στα κρίσιμα σημεία και εί-
χαμε γκολ από τα έξι μέτρα, κάτι που μας
έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Συγ-
χαρητήρια στα παιδιά, το πρωτάθλημα
έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα και είναι ση-
μαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι.
Αυτή η νίκη είναι νίκη ψυχολογίας και τί-
ποτα παραπάνω, οι δύο βαθμοί οπωσδή-

ποτε είναι απαραίτητοι, αλλά δεν θα ση-
μαίνουν τίποτα εάν στη συνέχεια δεν εί-
μαστε συγκεντρωμένοι κα σοβαροί.»

Ο Πλέι Μέικερ πάνος αποστολίδης,
δήλωσε: «Βελτιώσαμε πολύ την άμυνά
μας, ελαττώσαμε κατά πολύ τα λάθη μας,
τρέξαμε και έτσι καταφέραμε να πάρου-
με τους δύο βαθμούς. Το πρωτάθλημα
έχει πολύ δρόμο ακόμα και άμα θέλουμε
να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να
βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Πρέ-
πει να δουλέψουμε τώρα που έχει τη δια-
κοπή των δύο εβδομάδων για να ετοιμα-
στούμε όσο γίνεται καλύτερα για το υπό-
λοιπο του πρωταθλήματος»

Ο νίκος ριγανάς, προπονητής του
Φαίακα δήλωσε: «Ξέραμε από την αρχή
ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν παί-
ξαμε πολύ καλά, δεν είμασταν συγκεν-
τρωμένοι, κάναμε κάποια λάθη στην άμυ-
να, προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παι-
χνίδι στο τέλος άλλα δεν είμασταν συγ-
κεντρωμένοι ώστε να πάρουμε τις σω-
στές αποφάσεις και έτσι φτάσαμε στην
ήττα».

τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-3, 7-4, 8-5, 9-
7, 13-9 (ημχ.), 14-10, 16-11, 20-14, 21-17,
22-19, 24-21

διαιτητές:Τζαφερόπουλος- Λινάρδος
δίλεπτα:8-9, Πέναλτι: 5/8-3/3

πρωτη νΙΚη ΓΙα τον ΙωνΙΚο 
N.φ. στη μεΓαλη ΚατηΓορΙα

ΠΑΘΟΣ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡώΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

τ

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ(Παπακώστας, Βαγγέλης Μαντζόπουλος): Τσακνής, Βαρής 2, Αϊβαλιώτης 5, Αργυρά-

κης, Μπούτος Π, Αποστολίδης 3, Ζαχάρης 1, Κρητικός, Αντωνόπουλος 4, Συγγάρης, Μπούτος Ε., Μαν-

τζόπουλος, Λιόλιος 6, Μαυροφρύδης, Τσάτσας 3, Μπουλούμπασης

ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Ριγανάς): Κατσακιώρης, Τζούκας, Δούγιας 2, Βλαχόπουλος, Δέσπος 1, Κου-

λούρης 1, Μάτοβιτς 3, Κόντης 2, Τσαμουρίδης 3, Χερουβείμ 4, Δέλλης, Πίτος, Χάλαρης 4, Γιαννακόπου-

λος, Κορακιανίτης 1, Καραγκιοζίδης.

τα αποτελέσματα 
της 4ης αγωνιστικής:
ασε δούκα- παοΚ 27-27
Ιωνικός νφ- φαίακας Κέρκ. 24-21
Bianco Monte δράμα- 
αεσΧ πυλαίας 30-26
διομήδης Άργους- Άρης 
νίκαιας olympic diagnostic 24-19
φίλιππος Βέροιας - 
ολυμπιακός/Όμ. Ξυνή 16/10
αερωπός - αεΚ 16/10




