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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
×ÑÏÍÏÓ 18ïò ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 1442
ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ: 7477
ÐËÇÑÙÌÅÍÏ
ÔÅËÏÓ
Ôá÷. Ãñáöåßï
KEMÐ ÌÅÓÏÃÅÉÙÍ
Áñ. Áä. 42

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψηφιακή χαρτογράφηση της
αγροτικής γης στην Αττική

Επιπλέον 5,4 εκ. ευρώ για
την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων
στον Δήμο Μαρκόπουλου

|ΣΕΛ. 24

σελίδα 3

| ΣΕΛ. 4

Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής
για την εξοικονόμηση ενέργειας

Εξασφαλίστηκε η πλήρης χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Φαληρικού Πάρκου

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

Προσφορά τροφίμων προς
την Τράπεζα Τροφίμων
σελίδα 7

ΩΡΩΠΟΣ

Ποινική δίωξη στον οδηγό
του ΙΧ για το θανατηφόρο
τροχαίο με θύμα
17χρονο ντελιβερά
σελίδα 9

ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Eκταση 11,5 στρεμμάτων
παραχωρείται στον Δήμο
σελίδα 15

ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο Αττικής
Με δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν
τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, εξασφαλίστηκε η πλήρης χρηματοδότηση και επομένως
η υλοποίηση, του Φαληρικού Πάρκου
(Α’& Β’ φάση).
| ΣΕΛ. 12-13
Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής,
αφενός εξασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης στο
ΕΣΠΑ 2014-2020 της Α’ Φάσης του έργου που
μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
και αφετέρου την ένταξη της Β’ Φάσης του έργου
στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, με συγκεκριμένους (δεσμευμένους) πόρους και χρονοδιάγραμμα.
Γ. Πατούλης: “Με σχέδιο και μεθοδευμένα βήματα
προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς την υλοποίηση ενός οραματικού έργου που θα αλλάξει την
όψη του παραλιακού μετώπου”

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ O Σ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΑΤΣΙΟΥ

Εκπόνηση μιας πρωτοποριακής για την χώρα
μας έρευνας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια
ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων και
ψηφιακών χαρτών της γεωργικής γης της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΚΕΔΕ θα συνδράμει

στον Εθνικό στόχο
μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας
| ΣΕΛ. 11

1ο Φεστιβάλ
της Περιφέρειας στο θέατρο
“Κατίνα Παξινού”

ΚΑΛΠΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΘΕΣ
| ΣΕΛ. 16

| ΣΕΛ. 5

| ΣΕΛ. 23

Πρόγραμμα
προώθησης των
οίνων της Αττικής
σε Τρίτες Χώρες

Εγκαίνια του ΝηπιαγωγείουΔημοτικού του Pierce-The
American College στα Σπάτα

| ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ

Άρθρο του
ΠΑΡΙ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

| ΣΕΛ. 17
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O ðïëßôçò Ý÷åé ôïí ëüãï

Πού θα βρείτε

Φόβος και τρόμος οι συμμορίες ανηλίκων στην Αττική

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΑΝΟΙΞΗ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) ΑΥΛΩΝΑ
ΑΦΙΔΝΕΣ
AXAΡΝΕΣ
ΒΑΡΗ
ΒΑΡΚΙΖΑ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΑΣ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΔΡΟΣΙΑ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΚΑΛΑΜΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΚΕΡΑΤΕΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΛΑΥΡΙΟ
ΜΑΛΑΚΑΣΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΤΙ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΠΑΙΑΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΙΚΕΡΜΙ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΡΑΦΗΝΑ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
ΣΠΑΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΣΥΚΑΜΙΝΟ
ΩΡΩΠΟΣ

ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα:

Αχαΐας & Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ.: 15351 Παλλήνη

Δυστυχώς ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρας απεδείχθη ανεπαρκής. Ούτε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ
που χάϊδευε τους παραβάτες άλλαξε, ούτε φυλακές (και ανηλίκων)
έχτισε, ούτε σταμάτησε η κοροϊδία
με τις συλλήψεις/ελευθερώσεις
μετά από 1-2 μέρες των κατ' επανάληψιν εγκληματούντων. Γιατί ο κ.
πρωθυπουργός τον κρατά ακόμα
στην θέση του, αφού μόνο κακό
κάνει η παρουσία του; Αντικατάστασή του χθες. Δεν μπορούμε
πλέον να κυκλοφορήσουμε στον
δρόμο. Φοβάσαι, ακόμα και μέρα
μεσημέρι! Κάτι πρέπει να γίνει.

ΙΑΣΩΝΑΣ Τ.

αυτή την εβδομάδα

Ανησυχία προκαλεί η δράση συμμοριών ανηλίκων που σκορπούν τον τρόμο σε πλατείες και έξω από σχολεία. Μπορεί η επίσημη
ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. να περιορίζεται σε κάποια ελάχιστα δελτία Τύπου που αφορούν συλλήψεις, ωστόσο, αποτελεί κοινό
μυστικό ότι καθημερινά -μόνο στην Αττική- καταγράφεται τουλάχιστον ένα περιστατικό έκνομης δραστηριότητας ανηλίκων. Αυτό
αφορά κυρίως κλοπές και ληστείες ακόμη και στη μέση του δρόμου, πότε με απειλή και πότε με χρήση βίας κι όλα αυτά (συνήθως) για λίγα ευρώ κι ένα κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που προκαλεί ανησυχία στους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ.
είναι ότι εκτός από τις περίπου 15 συμμορίες των 10-12 ανηλίκων που «χτυπούν» στην Αττική, καταγράφονται πλέον και δράσεις
μικρότερων ομάδων των 2-4 ατόμων που δρώντας ως «αγέλη» απομονώνουν το υποψήφιο θύμα τους και το ληστεύουν.

ΕΛΕΝΗ Μ.

το

Μα αφού δεν υπάρχει τιμωρία...
έχουν ξεσαλώσει όλοι... Ξέρουν ότι
και να τους πιάσουν δεν θα τους κάνουν τίποτα. Από την άλλη σε καταδίωξη δεν κινδυνεύουν. Οι αστυνομικοί δεν πυροβολούν. Άρα, κίνδυνος δεν υπάρχει... όλα καλά. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά
με το θέμα. Αλλιώς θα δούμε τάγματα στο δρόμο. Και σε πολλές περιοχές της Αττικής τσοντάρουν όλοι
μαζί για να έχουν φύλαξη. Έχω γνωστούς που μένουν Άγ. Στέφανο και
εδώ και πολλά χρόνια πληρώνουν
οι γειτονιές συλλογικά ιδιωτική
ασφάλεια για την περιοχή τους.

www.attikovima.gr - e-mail: datarom@otenet.gr
Τηλ.: 210-82.52.555, 210-66.63.993 Fax: 210-8215800
Αλίτσης 14 Τ.Κ. 10433 Αθήνα

Κωδ. εφημερ.:

7477

Ιδιοκτησία:

Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
A.Φ.Μ. 081593205 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εκδότης - Διευθυντής:

Παν. Σ. Ρωμανός

Τακτικοί Συνεργάτες:

Λίτσα Καραμπίνη
Παναγιώτης Μποκοβός
Γιάννης Πρόφης
Γεώργιος Φράγκου

Υπεύθ. Διαφήμισης:
Λογιστήριο:

Θεόδωρος Ρωμανός
Χριστίνα Γεωργούδη

Εκτύπωση:

Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πάροδος Ορφέως 13 - θέση Πόκα Ντράκα - Κορωπί

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
α) Τιμή φύλλου:
0,10 ευρώ
β) Ετήσια συνδρομή:
Αποστολή ταχυδρομική ή με διανομέα
20,00 ευρώ
γ) Νομαρχιακούς, δημοτικούς, κοινοτικούς συμβούλους, συλλόγους:
Αποστολή ομαδική στις θυρίδες του δήμου
10,00 ευρώ
δ) Μηχανικούς, εργολήπτες, προμηθευτές δημοσίου:
Αποστολή ταχυδρομική με ενδιάμεσες ενημερώσεις email ή fax
για επείγοντες διαγωνισμούς κ.λπ.
80,00 ευρώ
ε) Δήμους, κοινότητες, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες:
Αποστολή ταχυδρομική 100,00 ευρώ
Για οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική ενημέρωση στα τηλέφωνα της εφημερίδας.
Eμβάσματα, Πληρωμές: Π. ΡΩΜΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Eurobank 0026.0052.22.0200825995
ΙΒΑΝ: GR6702600520000220200825995
Χειρόγραφα δημοσιευμένα και μη δεν επιστρέφονται. Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφημερίδας.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια
του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ÓÔÇ ÌÇ×ÁÍÇ ÔÏÕ ×ÑÏÍÏÕ

Γραφείο Αθηνών:

Λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι), Πειραιάς, 1964.

ΑΝΝΑ Κ.

2

Αυτά γινόντουσαν και παλιότερα.
95-96 θυμάμαι ο ξάδερφος μου
επέστρεφε σπίτι, τότε 4 άτομα
καλή ώρα από άλλα προάστια
είχαν βγάλει μαχαίρι (πρωτάκουστο τότε) και του είχαν φάει το
μπουφάν. Πήγε ο ξάδερφος σπίτι
μικρός τότε πήρε το πατέρα του κι
εκείνος με τη virago πήγαν τους
βρήκαν, αφελείς αυτοί τότε περίμεναν να πάρουν κι άλλα μπουφάν κι
επειδή τότε φοβού τους μεγαλύτερους το δώσανε πίσω. Η διαφορά
είναι ότι τώρα έχουν γίνει θρασείς
και επικίνδυνοι και θα βγάζανε το
μαχαίρι και στον πατέρα.

ATTIKO BHMA
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Επιπλέον 5,4 εκ. ευρώ για την ολοκληρωμένη
διαχείριση υγρών αποβλήτων στον Δήμο Μαρκόπουλου
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη εκδόθηκε η υπ’ αρ.
2165/1-9-2022, 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
40.000 Ι.Κ.» με Κωδικό ΟΠΣ
5000083, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020» (ΑΔΑ: 66Δ87Λ7Τ52).
Μετά τη σχετική τροποποίηση προβλέπεται ένα
νέο υποέργο το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Γ
φάση) για την πόλη του Μαρκοπούλου.
Η εν λόγω πράξη τελεί υπό τη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης πόρων του Ταμείου Συνοχής.
Η πράξη αρχικά συμπεριλάμβανε την κατασκευή
του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη μήκους περίπου 45 Κm,
την μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων αντλιοστασίων για την μεταφορά των λυμάτων
προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) Μαρκοπούλου καθώς και την ολοκλή-

ρωση της αναβάθμισης της συγκεκριμένης εγκατάστασης από 20.000 σε 40.000 ι.κ.
Το συνολικό μήκους του δικτύου που θα κατασκευαστεί είναι περίπου 21,3 Κm και αφορά τις
ανατολικές και δυτικές παρυφές της πόλης και
δύο μικρές περιοχές στο Νότιο και Βορειοανατολικό άκρο αυτής. Στο νέο αυτό υποέργο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή τριών τοπικών
αντλιοστασίων.
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του υποέργου ανήλθε στο ποσό των 6 εκ (χωρίς ΦΠΑ),
ενώ ο Προϋπολογισμός της σύμβασης που υπεγράφη στις 27/7/2022 ανέρχεται στο ποσό
των 5.4 εκ.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου της πράξης
αναμένεται να παραδοθούν ολοκληρωμένα και
λειτουργικά έργα τα οποία θα περιλαμβάνουν:
1. Αγωγούς αποχέτευσης και μεταφοράς ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη και στο Μαρκόπουλο,
συνολικού μήκους 45 km και 21 km αντίστοιχα.
2. Οκτώ (8) αντλιοστάσια ακαθάρτων στο Πόρτο
Ράφτη και τρία (3) στο Μαρκόπουλο.
3. Ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου, συνολικής δυναμικότητας 40.000
ι.κ.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, δήλωσε
σχετικά: «Το ζήτημα της αποχέτευσης ακαθάρ-

των της Ανατολικής Αττικής αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια
Αττικής. Το μεγάλο σχέδιο ολοκλήρωσης και
λειτουργίας ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και νέων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων για όλη την Ανατολική Αττική, κάθε
μέρα που περνά γίνεται και πιο απτό. Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους
αλλά και την ΕΥΔΑΠ δρομολογεί και εκτελεί
έργα που για δεκαετίες παρέμεναν στα χαρτιά.
Είναι πλέον δεδομένο ότι πολύ σύντομα όλη η
Ανατολική Αττική θα αποχετεύεται με υγειονομικά και τεχνικά βέλτιστο τρόπο βελτιώνοντας
την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την
ανταγωνιστικότητα της σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Το απέραντο εργοτάξιο που περιλαμβάνει την
Παλλήνη, τα Γλυκά Νερά, την Παιανία, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο, το Πόρτο Ράφτη, την Αρτέμιδα, τα Σπάτα, τη Ραφήνα, τον Μαραθώνα, τη
Νέα Μάκρη και άλλους μικρότερους οικισμούς
αποτελεί ζωντανό παράδειγμα των καθημερινών προσπαθειών που γίνονται στην Περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ.
Αυγερινός σε σχετική του δήλωση ανέφερε:
«Συνεχίζεται δυναμικά το μεγάλο έργο της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στην Ανατολική Αττική, ένα έργο που θα έπρεπε να έχει
υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Υπό τις κατευθυντήριες γραμμές του Περιφερειάρχη μας Γ.
Πατούλη, προχωρούμε με αποφασιστικότητα να
ολοκληρώσουμε έργα ζωτικής σημασίας για τον
πολίτη.
Εξάλλου, το απέραντο εργοτάξιο, που εκτείνεται
στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, το αποδεικνύει καθημερινά».

Επισκευή της οδογέφυρας της Λ. Ανδρ. Παπανδρέου στον Πειραιά
Σε εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και προστασίας του καταστρώματος και του φορέα της οδογέφυρας, στην Λ. Ανδ. Παπανδρέου στην Ακτή Βασιλειάδη Πειραιά, προχωρά η Περιφέρεια
Αττικής, στο πλαίσιο του έργου «Υγρομόνωση καταστρώματος
οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες επισκευαστικές εργασίες».

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 1,7
εκατ. ευρώ, υπέγραψε με τον ανάδοχο ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γ. Πατούλης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στ. Αντωνάκου.
Το έργο, αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής
για την αναβάθμιση του οδικού άξονα της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο σήραγγες και συνδέει το λιμάνι
του Πειραιά με το Κερατσίνι, το Πέραμα και μέσω της Λ. Σχιστού
το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, ενώ εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικότητα
τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά.
Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες στην οδογέφυρα της Λεωφ. Ανδρ.
Παπανδρέου
Συνοπτικά για την αποκατάσταση των βλαβών πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
1. Αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα.
2. Αφαίρεση ελαστομεταλλικών αρμών
3.Τμηματική καθαίρεση του σκυροδέματος ρύσεων του καταστρώματος όπου απαιτείται.
4. Αποξήλωση της παλαιάς κατεστραμμένης στεγανωτικής μεμβράνης.
5. Αποκατάσταση σκυρόδεμα ρύσεων / προστασίας μεμβράνης.
6. Εξομάλυνση της επιφάνειας του καταστρώματος με κατάλληλα

τσιμεντοειδή υλικά πριν την εφαρμογή της νέας υγρομόνωσης.
7. Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες.
8. Έλεγχος βάσης έδρασης αρμών. Στην περίπτωση ύπαρξης
αστοχίας των βάσεων έδρασης, θα γίνει αποκατάσταση αυτών με
τσιμεντοειδή υλικά υψηλών αντοχών.
9. Επανατοποθέτηση ελαστομεταλλικών αρμών
10. Υγρομόνωση υφιστάμενων φρεατίων απορροής καταστρώματος με κατάλληλα υλικά.
11. Αποκατάσταση υδρορροών.
12. Αποκατάσταση επιφάνειας σκυροδέματος που έχει υποστεί
φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων
και την εναθράκωση του σκυροδέματος, με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.
13. Προστασία σιδηρού οπλισμού και σκυροδέματος στα σημεία
με έντονο πρόβλημα υγρασίας με σύστημα διακριτών εγκιβωτιζώμενων ανοδίων γαλβανικής προστασίας.
14. Σφράγιση και στεγανοποίηση οριζόντιων και κατακόρυφων
αρμών διαστολής του φέροντα οργανισμού όπου απαιτείται.
15. Βαφή επιφανειών σκυροδέματος με υλικό προστασίας έναντι
υγρασίας, αναστολέων διάβρωσης κ.λπ.
16. Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας και διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.
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Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής για την εξοικονόμηση ενέργειας
Η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του Περιβάλλοντος
και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή
κρίση, εντατικοποιεί δράσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών
και η αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών νατρίου με φωτιστικά σώματα Led.

Σ

ε πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει
ή προγραμματίζονται, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά
το 60%. Επιπλέον στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 υπάρχει πρόβλεψη για σχετικές δράσεις προϋπολογισμού πάνω από 160 εκ. ευρώ.
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη οι αρμόδιες
υπηρεσίες ενισχύουν επιπλέον τον υφιστάμενο σχεδιασμό με τον
οποίο έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα και καταρτίζουν ένα
σημαντικό πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. O
Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, οι στοχευμένες
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες. Για παράδειγμα μέσα από συστηματική δουλειά επιδιώκουμε την επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών και
δημοτικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας άνω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθούν κτηριακές υποδομές είναι να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας
30-60%. Σε ό,τι αφορά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αναμένεται συνολικά η μείωσή τους κατά 5,5 τόνους ανά έτος. Σημαντικά οφέλη επιτυγχάνονται και από την αντικατάσταση του
οδοφωτισμού αρμοδιότητάς μας. Στην Περιφέρεια δε θα αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη καθώς βάζουμε σε πρώτη
προτεραιότητα το συνάνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος».
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020
Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:
Δράση 4.3.1.1. - Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημόσια Κτίρια, Πρόσκληση ΑΤΤ088, Προϋπολογισμού 25 εκ. € περίπου με δικαιούχους Δήμους της Αττικής,
που δεν συμμετέχουν στις εγκεκριμένες Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ).
Στη δράση έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 43 έργα, προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 18 εκ. €, τα οποία αφορούν σε
έργα ενεργειακής αναβάθμισης 107 κτιρίων αρμοδιότητας των
Δήμων (σχολικών, δημοτικών κτιρίων κ.α. ). Με την ολοκλήρωση
των παρεμβάσεων θα επιτευχθεί βελτίωση της ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές τάξεις,
επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 40%. Η
συνολική εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που
θα επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 17.500 MWh ετησίως.
Δράση 4.3.1.3. - Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών της Περιφέρειας Αττικής (Πρόσκληση ΑΤΤ072).
Πρόκειται για τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αττικής στη δράση «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με προϋπολογισμό
σχεδόν 25 εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης εκτιμάται ότι περίπου
2.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά
την κατοικία τους.
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED
Δράση 4.3.1.4. - Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον

οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής (Πρόσκληση ΑΤΤ119), προϋπολογισμού 33 εκ. €. Πρόκειται για τη
δράση αντικατάστασης των υφιστάμενων, εγκατεστημένων σε δίκτυα οδοφωτισμού του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, φωτιστικών σωμάτων Υδραργύρου/Νατρίου με
νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, με παράλληλη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος τηλεδιαχείρισης και εποπτείας του
δικτύου οδοφωτισμού. Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να αντικατασταθούν περίπου 21.900 φωτιστικά που λειτουργούν σε
οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας, επιτυγχάνοντας
έτσι εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το
60%, που ισοδυναμεί με μια εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας 24.200 MWh περίπου.
Στα φωτιστικά που εγκαθίστανται υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα dimming, η οποία παρέχει περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης από 5% ως 10% (αναλόγως του μεγέθους του dimming).
Παράλληλα είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο της αντικατάστασης
των υφιστάμενων σηματοδοτών που λειτουργούν με λαμπτήρες
πυράκτωσης, με σηματοδότες Led υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής κατανάλωσης. Έχουν ήδη αντικατασταθεί περίπου 21.000
ενεργοβόροι σηματοδότες με σηματοδότες Led (έναντι 37.000
που αποτελούν το σύνολο των εγκατεστημένων σηματοδοτών
στην Περιφέρεια Αττικής), γεγονός που επιφέρει εξοικονόμηση
ενέργειας πάνω από 45% και μείωση κόστους πάνω από 2,3
εκ. € ετησίως. Επίσης αντικαταστάθηκαν 7 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων παλαιού τύπου, οι οποίες είναι τοποθετημένες
σε κομβικά σημεία των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής,
με νέες έγχρωμες full matrix πινακίδες ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης. Παράλληλα δόθηκε εντολή και οι 24 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που βρίσκονται στους δρόμους αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής, να σβήνουν κατά τις νυχτερινές ώρες
(από 00:00 π.μ. έως 06:00 π.μ.) στις περιπτώσεις που δεν θα
υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης των οδηγών για κάποιο έκτακτο ή
επικίνδυνο συμβάν. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 55% και ετήσια μείωση κόστους
πάνω από 615 χιλ. €.

Επιπλέον υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις
Δράση 4.3.1.5. - Ενεργειακή Αναβάθμιση εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε. (Πρόσκληση ΑΤΤ122) προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ.
Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο των τεσσάρων
εγκεκριμένων ΟΧΕ/ΒΑΑ. Από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, ποσό 22,5 εκ. € έχει εκχωρηθεί στις τέσσερις εγκεκριμένες Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών (δηλαδή τις ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθηνών, Πειραιώς, Νότιας
Αθήνας και Δυτικής Αθήνας) για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, κυρίως σε κτίρια των δήμων που συμμετέχουν σε αυτές.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΑΣΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027
Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις δημόσιες
υποδομές, οι δράσεις υποστήριξης έργων ΑΠΕ, η προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε από
την ΕΕ. Οι δράσεις αυτές σε συνδυασμό με τις δράσεις της Περιφέρειας για την θωράκιση από τις συνέπειες της κλιματικής αλ-

λαγής και αυτές της προώθησης της κυκλικής οικονομίας συνεισφέρουν στην επίτευξη του κλιματικού στόχου σε ποσοστό που
αγγίζει το 30%.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις:
Δράση 2.1.1. – Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων,
προϋπολογισμού 59,5 εκ. €, με δικαιούχους Δήμους της Αττικής.
Δράση 2.1.2. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο χώρο, προϋπολογισμού 33,5 εκ. €.
Δράση 2.2.1. Υποστήριξη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε δημοτικές
υποδομές, προϋπολογισμού 21 εκ. €, με δικαιούχους Δήμους
της Περιφέρειας Αττικής. Η δράση θα περιλαμβάνει έργα με
σκοπό, πέρα από την ηλεκτροπαραγωγή, την ανακούφιση των
κοινωνικών ομάδων στο φάσμα της ενεργειακής φτώχειας.
Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και δημόσιες υποδομές
στο πλαίσιο ΟΧΕ και ΟΧΕ/ΒΑΑ.
Επιπλέον των παραπάνω, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο ΟΧΕ/ΒΑΑ, προϋπολογισμού 51 εκ. € και αντίστοιχων δράσεων σε ΟΧΕ που αφορούν οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) που αναπτύσσονται σε
μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και με πληθυσμό <
50.000 κατοίκους, προϋπολογισμού 5 εκ. €.

Δράσεις προώθησης της ηλεκτροκίνησης
και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Να σημειωθεί ότι Ειδική προτεραιότητα του προγράμματος Αττική
2021-2027, αποτελεί η προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία
καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στο
πλαίσιο αυτό, εντάσσονται ενδεικτικά:
n Δράσεις δημιουργίας ποδηλατόδρομων, και συγκεκριμένα το
έργο κατασκευής του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα, προϋπολογισμού 6 εκ.€
n Πιλοτικές δράσεις προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 2,5 εκ.€.
Αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο ΟΧΕ/ΒΑΑ και ΟΧΕ με σημαντικούς προϋπολογισμούς (25 εκ € περίπου).
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Η ΚΕΔΕ θα συνδράμει στον Εθνικό στόχο
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
Το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οι επικεφαλής παρατάξεων και της ΕΔΕΥΑ συμμετείχαν
σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρόντος
του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Θεόδωρου Σκυλακάκη και του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.

Σ

Εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Θ. Αυγερινός πραγματοποίησε
συνάντηση εργασίας με τους Διευθυντές Α’
βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, κ. κ. Παπαχρήστο Κωνσταντίνο
Διευθυντή Α’ βάθμιας και Ανδρέα Μαρίνο Διευθυντή Β’ βάθμιας αντίστοιχα, καθώς και
την κα Ιωάννα Λιάπη, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Παιανίας, στο γραφείο του στην
Παλλήνη.
Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συζητήσεις προκειμένου
ο Αντιπεριφερειάρχης να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, που
αφορούν τόσο σε επίπεδο κτιρίων και υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, όσο και ως προς την έγκαιρη κάλυψη των
κενών με εκπαιδευτικό προσωπικό και για τις δυο
βαθμίδες εκπαίδευσης.
Ο κ. Αυγερινός κατά τη συζήτηση δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και
υπό την κατεύθυνση του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς διοίκησής
της, παρέχει την αμέριστη και σταθερή στήριξή της στο
έργο των εκπαιδευτικών και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χρηματοδοτώντας νέα σχολικά κτίρια, ανακαινίζοντας και
αναβαθμίζοντας τα παλαιότερα αλλά και συμβάλλοντας
ενεργά ώστε να υπάρχει δυνατότητα για κάλυψη για
περισσότερες μεταφορές μαθητών/μαθητριών.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από προγραμματισμό και συντονισμένες ενέργειες της παρούσας διοίκησης της Περιφέρειας, τη νέα σχολική χρονιά θα μεταφερθούν
πάνω από 27.000 μαθητές όλων των βαθμίδων και
κατηγοριών (π.χ. παιδιά ΑΜΕΑ, προσφυγόπουλα, κλπ)
από και προς τα σχολεία τους με μισθωμένα οχήματα,
ενώ στους μαθητές αυτούς, θα προστεθούν ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ άλλοι περίπου 5.000 μαθητές Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων.

“

Δημήτρης Παπαστεργίου:
Σε μια αυτονόητη εθνική προσπάθεια, δεν χωράνε ούτε επιβραβεύσεις ούτε τιμωρητικού χαρακτήρα πολιτικές

σης ενέργειας. Αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα
της ΚΕΔΕ που συμπερασματικά αναμένεται
να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή από τα
αρμόδια Υπουργεία.
Θα υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση για
να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό
καθαριότητας των σχολείων. Δικαίωση
των θέσεων της ΚΕΔΕ.
Στη σύσκεψη, ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ
για περαιτέρω χρηματοδότηση των Δήμων
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε
σχολικές καθαρίστριες ικανοποιήθηκε.
Υπήρξε δέσμευση από την πλευρά των
Υπουργείων πως θα δοθούν επιπλέον
χρήματα για να καλυφθεί το κόστος προσλήψεων για την καθαριότητα των σχολείων, που υπενθυμίζεται και πάλι πως δεν
αποτελεί ευθύνη των Δήμων.

Δημοτικά ΚΔΑΠ
Συμφωνία υπήρξε επίσης στο θέμα των
Δημοτικών ΚΔΑΠ. Οι Δήμοι της χώρας και
φέτος δεσμεύονται να απορροφήσουν το
σύνολο των παιδιών που είχαν πλήρεις
φακέλους αλλά δεν πήραν voucher, αρκεί
να στηριχθούν οικονομικά, όπως και πέρυσι. Σύμφωνα με τον Αν. Υπ. Εσωτερικών, το θέμα της χρηματοδότησης έχει
κλειδώσει, και θα φτάσει έως τα 15 εκ.
ευρώ έως το 2023.

Ναυαγοσώστες
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε για το θέμα των
ναυαγοσωστών:
«Υπάρχουν Δήμοι που δεν κατάφεραν αυτό
το καλοκαίρι να βρουν ναυαγοσώστες σε

“

Συνάντηση εργασίας του
Θανάση Αυγερινού
με τους Διευθυντές της
Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας
Εκπαίδευσης

τη σύσκεψη, συζητήθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν
αυτή την περίοδο την αυτοδιοίκηση, όπως μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση
του ενεργειακού κόστους, η διάθεση των
ΚΑΠ, η στήριξη των ΚΔΑΠ, η ναυαγοσωστική κάλυψη και η κατ’ εξαίρεση με ΚΥΑ
δυνατότητα σε Δήμους που έχουν δεν
έχουν πιστοληπτική ικανότητα, να λάβουν
δάνειο για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης.
Για μια ακόμη φορά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε την
πρόθεση της Αυτοδιοίκησης να συνδράμει
στον εθνικό στόχο μείωσης του ενεργειακού κόστους. Τόνισε πως είναι εφικτή η
μείωση των καταναλώσεων με τον περιορισμό του διακοσμητικού φωτισμού και τον
εξορθολογισμό στη λειτουργία του κλιματισμού και της θέρμανσης, στο κομμάτι του
οδοφωτισμού όμως, η κατάσταση δεν είναι
ούτε τόσο αυτονόητη ούτε τόσο απλή.
«Όλοι οι Δήμαρχοι της χώρας θα συνδράμουν στην προσπάθεια εξοικονόμησης και
θα παρέμβουν στη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος. Όμως, θα πρέπει άμεσα οι
Δήμαρχοι να προστατευτούν θεσμικά από
την ποινική και την αστική ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα σε κάποιο
δρόμο επειδή είχαν σβήσει τα φώτα» υποστήριξε.
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε εκ νέου
την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι
Δήμοι με πόρους, ώστε να αντιμετωπίσουν
τις υπέρογκες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, επισημαίνοντας παράλληλα πως ο κίνδυνος εκτροχιασμού Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων λόγω
αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, είναι ένα
σενάριο που αν ισχύσει θα δημιουργήσει
πολλαπλά προβλήματα. Από πλευράς ΚΕΔΕ τονίστηκε επίσης πως το 96% των δαπανών των ΔΕΥΑ είναι ανελαστικό.
«Αναμέναμε κάποια αποκλιμάκωση στο
κόστος που ωστόσο δεν ήρθε» είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρόσθεσε: «Βάσει των υπολογισμών μας, το
επιπλέον κόστος για τους Δήμους υπολογίζεται σε 300 – 350 εκατ. Ευρώ. Είναι
αναγκαία μια νέα χρηματοδότηση για να
ολοκληρωθεί με τα λιγότερα προβλήματα η
χρονιά».
Παράλληλα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε την αναγκαιότητα για μια ακόμη φορά
να προχωρήσει η ΚΥΑ που θα επιτρέπει σε
όλους τους Δήμους και σε αυτούς χωρίς
πιστοληπτική ικανότητα, να προχωρήσουν
σε σύναψη δανείων για έργα εξοικονόμη-

όλη την Ελλάδα, παρότι οι υπηρεσίες τους
προχώρησαν σε όλες τις διαγωνιστικές
διαδικασίες που προβλέπει η νέα εθνική
νομοθεσία. Ανάμεσα σε αυτούς και ο
Δήμος Νότιας Κέρκυρας, όπου μετά από
πνιγμό, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη
κατά του Δημάρχου, αν και ο Δήμος είχε
τρέξει όλες τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά αυτές κηρύχθηκαν άγονες.
Το είχαμε τονίσει ότι δεν υπάρχουν τόσοι
ναυαγοσώστες στη χώρα, και για αυτό δεν
μπορεί να ευθύνονται οι Δήμοι.» Κατόπιν
κοινής συμφωνίας θα υπάρξει άμεσα και
νέα συνάντηση όπου θα ληφθούν συγκεκριμένες από κοινού αποφάσεις ως προς
τα ζητήματα που έθιξε η ΚΕΔΕ στην συνάντηση.
Στη σύσκεψη από πλευράς Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετείχαν:
Παπαστεργίου Δημήτρης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
– Δήμαρχος Τρικκαίων
Κυρίζογλου Λάζαρος, Α’ Αντιπρόεδρος
ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Κάρναβος Δημήτρης, Β’ Αντιπρόεδρος
ΚΕΔΕ – Δήμαρχος Καλλιθέας
Καφαντάρης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
Καλογιάννης Απόστολος – Δήμαρχος Λαρισαίων – επικεφαλής παράταξης «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Συνεργασία»
Μαρινάκης Γιώργης – Δήμαρχος Ρεθύμνου
– Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ
Καραγιάννης Γιάννης – Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
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Ολοκληρωμένες δράσεις για τους Ρομά στην Αττική
Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν επιθυμεί να μπει σε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων κι αντιδηλώσεων, ούτε σε άσκοπες αντιπαραθέσεις με τη Δημοτική Αρχή Χαλανδρίου και τον Δήμαρχο κ. Ρούσσο, για το ζήτημα των Ρομά, που αποτελεί πρόβλημα δεκαετιών για την τοπική κοινωνία του Χαλανδρίου,
κι όχι πρόβλημα της τελευταίας τριετίας.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας
Αττικής για το θέμα:
“Εμείς θέλουμε να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα και θα κάνουμε από την πλευρά μας και
στα όρια των θεσμικών μας αρμοδιοτήτων, ό,τι
είναι δυνατόν γι αυτό.
Επειδή όμως από πλευράς του κ. Ρούσσου, επιχειρείται η κομματική εργαλειοποίηση του ζητήματος και η μετάθεση ευθυνών για την αδυναμία
του να δώσει λύση στο πρόβλημα, θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω:
Πρώτον, ο κ. Δήμαρχος επέλεξε να υλοποιήσει
με πόρους του Δήμου Χαλανδρίου και με διαδικασίες που ο ίδιος αποφάσισε, συγκεκριμένες
δράσεις για τη μετεγκατάσταση των Ρομά που
ζουν στο Χαλάνδρι, χωρίς να ρωτήσει κανέναν.
Δική του η απόφαση, δική του η ευθύνη.
Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει τη θεσμική αρμοδιότητα,
μέσω του ΕΣΠΑ, να χρηματοδοτεί ολοκληρωμένες δράσεις που αφορούν τους Ρομά, όπως
βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις, δράσεις
για την απασχόληση και αυτοαπασχόληση, ειδικά προγράμματα για γυναίκες Ρομά, καθώς
και Κέντρα Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.
Δεν έχουμε θεσμική αρμοδιότητα επί θεμάτων
που αφορούν ζητήματα μετεγκατάστασης, μεταστέγασης, κλπ. Κάτι που επιβεβαιώνει άλλωστε
και ο Δήμαρχος Χαλανδρίου, όταν αναφέρει ότι
κατέθεσε το ολοκληρωμένο σχέδιό του στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
έχει προωθηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών,
για χρηματοδότηση. Όπως εξάλλου αναφέρει
και στην επιστολή της με Α.Π. 62496/
4.7.2022 για το θέμα αυτό η αρμόδια Υφυπουργός Δ. Μιχαηλίδου, «σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’ 114), όπως ισχύει, η εφαρμογή πολιτικών
και η συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στη
μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α α’ βαθμού… Συνεπώς, υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες στην περιοχή αρμοδιότητάς του, είναι ο εκάστοτε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, όπως επίσης και για την υποβολή σχετικών
προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές»
Τρίτον, πράγματι η προηγούμενη Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής σχεδίασε ένα πιλοτικό
πρόγραμμα για τους Ρομά του Χαλανδρίου, που
προσυπέγραψε και η σημερινή Διοίκηση, το
οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής αλλά αφορούσε μια πιλοτική δράση επιδότησης ενοικίου
για 40 οικογένειες. Δεν αφορούσε το σύνολο
των Ρομά του Χαλανδρίου και τη μετεγκατάστασή τους. Ως εκ τούτου ο κ. Ρούσσος δεν
μπορεί να ισχυρίζεται στις ανακοινώσεις του

7 έργα στο Δήμο Χαλανδρίου,
με προϋπολογισμό πάνω
από 31 εκ. ευρώ.

πως ευθύνεται η μη χρηματοδότηση από την Πε- παρελθόντος, στο νέο Περιφερειακό Πρόριφέρεια ενός πιλοτικού προγράμματος 40 οι- γραμμα Αττικής 2021-2027, που εγκρίθηκε
κογενειών, που δεν του επιτρέπει να λύσει το μόλις πριν μερικές ημέρες, προβλέπονται πεπρόβλημα των Ρομά του Χαλανδρίου. Μην κο- ρισσότερα από 10 εκ. € για ολοκληρωμένες
ροϊδεύει τους συμπολίτες του.
δράσεις για τους Ρομά, με εποπτεύων φορέα το
Τέταρτον, δεν ευθύνεται η Περιφέρεια
Υπουργείο Εργασίας και τη Γενική
Αττικής και η αρμόδια διεύΓραμματεία Κοινωνικής Αλληθυνσή της του ΕΣΠΑ για τις
λεγγύης. Τον φορέα δηλαδή
καταγγελίες που έγιναν
στον οποίο υπέβαλλε για
Στους πολίτες
και για προβλήματα
έγκριση το σχέδιό του ο
του Δήμου Χαλανδρίου
που δημιουργήθηΔήμος Χαλανδρίου.
καν σε περιπτώσεις
Η σημερινή Διοίαξίζει μια Δημοτική Αρχή
οικογενειών Ρομά
κηση της Περιφέπου θα λέει αλήθειες, θα συπου μετεγκαταστάρειας Αττικής με
σθηκαν με ενέρσωστό σχεδιασμό
νεργάζεται με ειλικρίνεια και θα
γειες κι αποφάσεις
κι εξασφαλισμένη
εξυπηρετεί τα συμφέροντα
του Δήμου. Αυτές
χρηματοδότηση, θα
οι καταγγελίες, αλσυμβάλλει θετικά και
των πολιτών, κι όχι μικρολά και διαπιστώσεις
ολιστικά, στη διαχείπολιτικές σκοπιμότηγια δυσκολίες υλοποίριση του ζητήματος. Σε
ησης (όπως π.χ. άγονοι
αντίθεση με ό,τι γινόταν
τες.
διαγωνισμοί για εξεύρεση
στο παρελθόν, όπου είναι χακατάλληλων κατοικιών) της συγρακτηριστικό ότι πλην των 7 Κένχρηματο- δοτούμενης δράσης «επιδότητρων Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά,
σης ενοικίου για περιθωριοποιημένες ομάδες ουδεμία άλλη δράση για τους Ρομά δρομολογήόπως Ρομά», είχαν ως αποτέλεσμα να παρέμ- θηκε κατά την περίοδο 1/1/2015-1/9/2019.
βουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αυτή είναι η αλήθεια για το ζήτημα των Ρομά
και να απενταχθούν οι πράξεις από την τρέ- του Χαλανδρίου κι ας μην αναζητεί ο Δήμαρχος
χουσα προγραμ- ματική περίοδο. Δεν ευθύνε- εξιλαστήρια θύματα, για να δικαιολογήσει την
ται λοιπόν η Περιφέρεια και οι υπηρεσίες της για δική του αναποτελεσματικότητα.
την εξέλιξη αυτή.
Και μερικές αλήθειες για τις χρηματοδοτήσεις
Πέμπτον, για να μην επαναληφθούν τα λάθη του της Περιφέρειας Αττικής.

Όσον αφορά τις άδικες αναφορές και ισχυρισμούς του Δημάρχου Χαλανδρίου, ο οποίος
μιλά για υπο-χρηματοδότηση έργων στον Δήμο
του από την Περιφέρεια Αττικής, θα θέλαμε και
στην περίπτωση αυτή να αναφέρουμε μερικές
αδιαμφισβήτητες αλήθειες.
n Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί έργα του
Δήμου τόσο από ιδίους πόρους όσο και από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Συνολικά
είναι ενταγμένα 7 έργα προϋπολογισμού
31.174.617,34 €.
n Με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας χρηματοδοτούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο Χαλάνδρι, καθώς και το κτίριο του Νέου Δημαρχείου Χαλανδρίου, με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και
τους υπόγειους χώρους στάθμευσης.
n Από ίδιους πόρους έχουν χρηματοδοτηθεί και
ολοκληρωθεί η διαμόρφωση πλατείας στον Κ.Χ.
1265 του Δήμου, η αναβάθμιση ενεργειακής
απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Ν. Πέρκιζας.
n Σε εξέλιξη είναι το έργο της διαμόρφωσης
Πλατείας στον Κ.Χ. 1170 ΤΟΥ Δήμου Χαλανδρίου.
n Σε διαδικασία δημοπράτησης, με υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση είναι η
ανακαίνιση του Κληροδοτήματος Σαχαλά, για
αλλαγή χρήσης σε ΚΑΠΗ, με προσθήκη ανελκυστήρα.
n Ενώ σε διαδικασία ωρίμανσης βρίσκεται η
ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών πολιτιστικών
χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ.
736, με προϋπολογισμό 5,5 εκ. ευρώ.
Στα παραπάνω έργα να αναφέρουμε επίσης και
την επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος που αφορούσε εκατοντάδες πολίτες του Δήμου, την ένταξη της περιοχής του «Πεύκου Πολίτη» στο
Σχέδιο Πόλης, καθώς και τη δωρεάν διανομή 4
καφέ απορριμματοφόρων και καφέ κάδων, για
την ενίσχυση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Πρέπει ο Δήμαρχος Χαλανδρίου να αντιληφθεί
πως οι άσκοπες αντιπαραθέσεις δεν ωφελούν
κανέναν, γιατί η παρουσίαση των πραγματικών
δεδομένων τελικά βλάπτει αυτούς που λένε ψέματα.
Και στην περίπτωσή μας, ψέματα λέει ο κ. Ρούσσος, όχι η Περιφέρεια Αττικής.
Στους πολίτες του Δήμου Χαλανδρίου αξίζει μια
Δημοτική Αρχή που θα λέει αλήθειες, θα συνεργάζεται με ειλικρίνεια και θα εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των πολιτών, κι όχι μικροπολιτικές
σκοπιμότητες.”
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Παράδοση 4 απορριμματοφόρων στον Δήμο Περιστερίου

Τ

Με την παράδοση στον Δήμο Περιστερίου, 4 απορριμματοφόρων συλλογής στερεών αποβλήτων, 550 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης και παλετών κομπόστ συνεχίζεται με εντατικούς
ρυθμούς ο κύκλος διανομής ειδικού εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων
υλικών από την Περιφέρεια, σε δήμους της Αττικής.

ον εξοπλισμό παρέλαβε από τον Περιφερειάρχη Αττικής,
ο Δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Μ Τσιώτα.
Τον κ. Πατούλη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Α. Λεωτσάκος.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παραδίδοντας τον εξοπλισμό, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στη διαδικασία
διανομής. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Χαιρόμαστε που σε αυτόν τον
πολύ σημαντικό, μεγάλο και ιστορικό δήμο του Περιστερίου, με έναν
άξιο δήμαρχο τον Ανδρέα τον Παχατουρίδη έχει σημειωθεί τόσο σημαντική πρόοδος και στη διαδικασία διαχείρισης τών βιοαποβλήτων.
Ήδη πριν από ενάμιση χρόνο είχαμε παραδώσει 4 απορριμματοφόρα
τα οποία με την καθοδήγηση της Αντιδημάρχου κας Τσιώτα και με τις
οδηγίες του Ανδρέα «έπιασαν τόπο» με πολύ καλά αποτελέσματα.
Σήμερα παραδίδουμε άλλα τέσσερα απορριμματοφόρα και 550 καφέ
κάδους, προκειμένου να διευκολύνουμε περαιτέρω το Περιστέρι στο
έργο που κάνει στον τομέα της ανακύκλωσης, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία. Είμαστε βέβαιοι ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
θα έχουμε ένα ζηλευτό επίπεδο ευγενούς άμιλλας μεταξύ των δήμων

της Αττικής. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά το δήμαρχο τον Ανδρέα
Παχατουρίδη, την κα Τσιώτα και όλο το επιτελείο τους για το έργο
τους. Η ανακύκλωση δεν είναι κάτι αόριστο, είναι τρόπος ζωής προκειμένου να γίνει η καθημερινότητα μας καλύτερη αλλά και να παραδώσουμε ένα καλύτερο και υγιέστερο περιβάλλον στα παιδιά μας.
Είμαι αισιόδοξος ότι με τέτοιες προσπάθειες όπως αυτή που γίνεται
στο δήμο Περιστερίου η Αττική μας θα γίνει πολύ σύντομα, Πράσινη
περιφέρεια- Πρότυπο στη Χώρα».
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης δήλωσε: «Για να λειτουργήσουμε τον καφέ κάδο με το σωστό τρόπο, βοήθησε ο Περιφερειάρχης ο κ. Πατούλης. Δημόσια θέλω να τον ευχαριστήσω καθώς
χωρίς την σημαντική βοήθειά του δεν θα είχαμε πετύχει αυτά που
έχουμε πετύχει. Ευχαριστούμε πολύ».
Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Περιστερίου Μ. Τσιώτα επισήμανε τα εξής: «Είναι μία από τις πιο όμορφες στιγμές που ζούμε εδώ στο δήμο Περιστερίου γιατί είναι μία από
τις στιγμές που οδηγεί την πόλη μας στο μέλλον. Πιστεύουμε απόλυτα
ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πρωτίστης σημασίας για το
μέλλον και για το περιβάλλον, όχι μόνο της πόλης αλλά γενικά τις
χώρας. Σε αυτό λοιπόν πάνω, θέλω να πω ότι ευγνωμονούμε τον

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσφορά τροφίμων προς την Τράπεζα Τροφίμων
Σε προσφορά σημαντικής
ποσότητας
τροφίμων
μακράς
διαρκείας
προς την
Τράπεζα
Τροφίμων
προχώρησε
η Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής
Αττικής.
Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 28 κιβώτια ρεβίθια, που είχαν
προσφερθεί από εταιρείες στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, με σκοπό να ενισχυθεί το σπουδαίο έργο που παρέχει η Τράπεζα Τροφίμων, η
οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1995 στο
Κρυονέρι Αττικής.
Δυο λόγια για το έργο της Τράπεζας Τροφίμων:
Σε μια αποθήκη 1.500 τ.μ. συγκεντρώνονται εδώ
και σχεδόν τρεις δεκαετίες προϊόντα που υπολογίζεται ότι δεν θα πωληθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς και πάγιες δωρεές εταιρειών και
πολιτών, για να διατεθούν δωρεάν. Προτού γίνει η
παροχή τροφίμων σε ωφελούμενους, έχει προηγηθεί συνεννόηση και λεπτομερής καταγραφή για τις

διατροφικές τους
συνήθειες
και ανάγκες. Ενδεικτικά το
2020,
2.350
τόνοι προϊόντων κάλυψαν
ανάγκες
71.000
ανθρώπων
σε συνεργασία με
263 φορείς και
ιδρύματα όπως γηροκομεία απόρων, συσσίτια, οικοτροφεία παιδιών, ορφανοτροφεία, ιδρύματα για
ΑμεΑ, κέντρα απεξάρτησης και φιλοξενίας απόρων
οικογενειών, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών,
συλλόγους στήριξης ατόμων με νεοπλασματική
ασθένεια και κατασκηνώσεις απόρων παιδιών.
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός: «Στηρίζουμε έμπρακτα και με όποιον τρόπο
μπορούμε τους φορείς που παρέχουν μέγιστο κοινωνικό έργο, με απώτερο σκοπό να είναι κάθε τραπέζι γεμάτο. Ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη και η
ανθρωπιά αποτελούν πάντα για τον Περιφερειάρχη
μας Γ. Πατούλη και για μένα προσωπικά, πρωταρχικό μέλημα και πυλώνα διοίκησης».

Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Αττικής γιατί η συνεργασία μας
και η βοήθεια που έχουμε από την Περιφέρεια και προσωπικά από
τον Γιώργο τον Πατούλη μας έχει οδηγήσει στο γεγονός σήμερα, για
κάποιους μήνες ως την άνοιξη δηλαδή, να έχουμε σχεδιασμό στο
100% της πόλης του Περιστερίου που δεν είναι μία μικρή πόλη, να
έχουμε απλώσει τον καφέ κάδο αλλά και να τον λειτουργούμε με ένα
σωστό τρόπο’ έχει σημασία και αυτό.

Eναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Δήμου Διονύσου
Κανείς δεν πρέπει να στερείται τα βασικά. Για αυτό ο Δήμος Διονύσου
συνεχίζει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Μέσης Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.
Παράλληλα ενισχύουμε την κοινωνική μας αυτή υποδομή, υποστηρίζοντας και τη λειτουργία Κοινωνικού
Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών, για
μαθητές και μαθήτριες που κατοικούν
εντός των γεωγραφικών ορίων του
Δήμου.
Σκοπός του προγράμματος παραμένει
σταθερά η αρωγή στους συμπολίτες
μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές
ή άλλες δυσκολίες (πυρόπληκτοι κλπ), μέσω της παροχής υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές και μαθήτριες για συγκεκριμένα αναγκαία γνωστικά αντικείμενα.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε
συνεργασία με τα φροντιστηριακά ιδρύματα του Δήμου.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στα email:
paideia@dionysos.gr και alexopoulou@dionysos.gr.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:
- Εκκαθαριστικό Εφορίας φορ. έτους 2021.
- Πιστοποιητικό Ανεργίας γονέων (εάν και εφόσον υπάρχει).
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, σε περιπτώσεις πολύτεκνων, τρίτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών.
- Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί ότι οι ωφελούμενοι είναι δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου μας.
Για την ενημέρωση τόσο των γονέων και κηδεμόνων όσο και των Φροντιστηρίων
/ Εκπαιδευτικών Οργανισμών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
μπορείτε να επικοινωνείτε μετά τις 8 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 210 8142972
(10:00–15:00 καθημερινά), ή μέσω του email: alexopoulou@dionysos.gr
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Bιοκλιματική ανάπλαση της κεντρικής διαδρομής
Εγκαίνια του ΝηπιαγωγείουΔημοτικού του Pierce-The
American College στα Σπάτα
Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Θ. Αυγερινός παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού του Pierce - The American College of Greece, που πραγματοποιήθηκαν τη
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.
Το σχολείο στεγάζεται στο νέο East Campus του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στα Σπάτα, στις
ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των πρώην Εκπαιδευτηρίων Νέας Γενιάς Ζηρίδη.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος ενώ με την παρουσία
τους τίμησαν την εκδήλωση, η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός
Επικρατείας Γεώργιος Γεραπετρίτης και η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στόλισε η μουσικοθεατρική παράσταση με μαθητές και απόφοιτους
του σχολείου, ενώ στο κοκτέιλ που ακολούθησε, ο
Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παρευρισκομένους και να ευχηθεί καλή
και δημιουργική νέα σχολική χρονιά τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στα παιδιά και τους
γονείς τους.

Με τη βιοκλιματική ανάπλαση «έξυπνης» διαδρομής
συνεχίζεται η ευρύτερη αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντ. Τρίτσης», από την Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο του έργου,
παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.
Κατά την υπογραφή παρόντες ήταν επίσης, η Γ. Δ/ντρια του Φορέα Μ.
Χατζηαθανασίου και ο Προέδρος Σ. Ζωγραφάκης.
Η κεντρική ιδέα για την ανάπλαση της κύριας διαδρομής του Πάρκου,
μήκους περίπου 2χλμ, ακολουθεί τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού
και την προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων, όπου ο επισκέπτης στην «έξυπνη» αυτή διαδρομή, θα συναντά σημεία αναφοράς που
θα τον ενημερώνουν με «έξυπνο» και σύγχρονο τρόπο για την ιστορία,
τον πολιτισμό και το περιβάλλον του Πάρκου.
Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι ήπιες, ενώ και τα υλικά
που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Παράλληλα, η διαμόρφωση με νέες φυτεύσεις θα αναδείξει ακόμα περισσότερο τη βλάστηση του χώρου, με διάσπαρτους θάμνους και φυτά,
σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του απαραίτητου αρδευτικού συστήματος ποτίσματος.
Τέλος, το στοιχείο του νερού, που είναι τόσο έντονο στο Πάρκο Τρίτση,
αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο και γίνεται πιο προσιτό στον επισκέπτη με την αντικατάσταση του κεντρικού συντριβανιού από επιδαπέδιους πίδακες.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με αφορμή την υπογραφή της
σύμβασης και την εξέλιξη των εργασιών στο Πάρκο Τρίτση, εξέφρασε
την ικανοποίησή του επισημαίνοντας:
«Το Μητροπολιτικό Πάρκο Α. Τρίτσης μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, μεταμορφώνεται σε ένα πρότυπο περιβαλλοντικό κέντρο, με χώρους άθλησης, αναψυχής αλλά και εκπαίδευσης.
Με συγκεκριμένο σχέδιο συνολικής αναβάθμισης και αξιοποίησής

τους, με δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δίνουμε ξανά ζωντάνια σε έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της Αττικής μας, όπου οι
πολίτες όλης της Αττικής μπορούν να απολαύσουν στιγμές ξεγνοιασιάς
και ξεκούρασης».
Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου
έργου «Περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του
Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας
Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες πόλεις του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» με συνολικό
προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι ήδη έχουν γίνει εργασίες οι οποίες εξασφάλισαν τη
σωστή λειτουργία των λιμνών του Πάρκου και του συστήματος ανακύκλωσης των υδάτων σε όλο το σύμπλεγμα του των λιμνών, με την
ενεργοποίηση του αγωγού υδροδότησης ημερήσιας δυναμικότητας
1000 κυβικών μέτρων νερού, την στεγάνωση της λίμνης Νο 5 και του
καναλιού που διατρέχει το Πάρκο και το οποίο καταλήγει στην λίμνη Νο
6, καθώς και την αποκατάσταση της ανακυκλοφορίας του νερού από
την λίμνη Νο 6 έως την λίμνη Νο 4.
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κείνα τα χρόνια, θυμάμαι τη γιαγιά μου,
όταν το έφερνε η κουβέντα και αναφερόταν στον γάιδαρο που είχαν, κόλλαγε
στην συνέχεια κι ένα μετά συγχωρήσεως. “Εκείνος, που λες, ο γάιδαρος, μετά συγχωρήσεως...”
Σαν την άκουγα, παιδί ακόμη τότε εγώ, καμάρωνα για την υπεροχή της ράτσας μου. Φτου, ξεφτίλα ο γάιδαρος! Ενώ
εγώ, ο άνθρωπος... ε;
Πολύ αργότερα, διαβάζοντας κάποιες αράδες
γραμμένες από τον Mark
Twain που έλεγε “αν
μπορούσαμε να διασταυρώσουμε άνθρωπο με
γάτα, θα βελτιώναμε τον
της ΛΙΤΣΑΣ
άνθρωπο αλλά θα μειΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
ώναμε τη γάτα” προβληkaralitsa2@gmail.com
ματίστηκα, ξανασκέφτηκα, αναθεώρησα. Βρε,
μπας και δεν είμαι εγώ το ανώτερο ον του πλανήτη; Αλλά οριστική απάντηση ποτέ δεν βρήκα
γιατί το ερώτημα αυτό, μαζί με αρκετά ακόμη, το
απάλειψα από τον νου μου με την γνωστή πρακτική του κουκουλώματος.
Κι έρχεται τούτες τις μέρες το ανατριχιαστικό περιστατικό της κακοποίησης του γαϊδαράκου στη

Ο γαδαράκος του αφέντη
Ζίτσα, από τον ιδιοκτήτη του τον αντιδήμαρχο
Γιώργο Σταλίκα, να αφυπνίσει τις νεανικές μου
εσώτερες αναζητήσεις.
Ο άνθρωπος (σχήμα λόγου αυτό) έδεσε πίσω
από το αγροτικό του το ζωντανό κι όταν εκείνο
έχασε το βηματισμό του κι έπεσε, από την τριβή
στην άσφαλτο, έλειωσε το κορμί του αφήνοντας
στο διάβα του ένα μακρύ ρυάκι αίμα. Φρικιαστικό
το θέαμα.
Και αναρωτιέμαι, πώς να ένιωσε αυτός ο άνθρωπος σαν είδε τον πολύτιμο βοηθό του, τον
συνεργάτη του, το πλάσμα που είχε αφιερώσει
την ζωή του ολόκληρη στις προσταγές και τις επιθυμίες του, αιμόφυρτο στην άσφαλτο, και μάλιστα εξαιτίας της δικής του απέραντης βλακείας;
Γιατί δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είχε την πρόθεση, ούτε βέβαια ότι δεν την είχε. Δεν είμαι εγώ
αυτή που θα τον δικάσει. Αλλά εκείνο το «...ο,
μετά συγχωρήσεως, γάιδαρος» της γιαγιάς ξεπετάχτηκε σαν φάντασμα από τα σκοτεινά λημέρια
του μυαλού μου και απαιτεί οριστική απάντηση.
Είναι ο άνθρωπος ανώτερο ον του γαιδάρου ή
δεν είναι;

Και κάθισα και σκέφτηκα. Ο ξεφτίλας αντιδήμαρχος (άκουσα πως πολιτεύεται με τη ΝΔ αν και
αυτό δεν λέει κάτι) το πρώτο που έκανε ήταν να
κρυφτεί να γλυτώσει το αυτόφωρο. Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας η οποία του εμπιστεύτηκε το μέλλον, την ασφάλεια και την προκοπή της, όταν βρέθηκε ενώπιον των αρχών που,
προς μεγάλη μου έκπληξη – να τα λέμε κι αυτά –
έκανε σωστά τη δουλειά της, είπε τόσο γελοία,
τόσο παιδαριώδη ψέμματα για να καλύψει την εγκληματική του πράξη.
Και ενώ υπάρχει φωτογραφία όπου ο γάιδαρος
είναι δεμένος στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου, αναρωτιέμαι, εκείνος που τον φωτογράφισε
καθώς και οι άλλοι συντοπίτες του που τον έβλεπαν γιατί δεν αντέδρασαν; Πόσο εξοικειωμένη,
πόσο πωρωμένη είναι η ελληνική επαρχία με την
κακοποίηση των ζώων συντροφιάς ή εργασίας;
Ασφαλώς και όχι όλοι οι άνθρωποι της επαρχίας,
αλλά πολλοί, πάρα πολλοί απ αυτούς.
Τι γίνονται τα μουλάρια και τα γαϊδούρια όταν
γερνάνε και δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους; Όταν δεν αντέχουν πια να ση-

κώσουν τα φορτία από τα ξύλα, τα υλικά, τις πέτρες, τα βαρέλια, τους τουρίστες. Τα σκοτώνουν,
τα πετάνε από γκρεμούς, τα εγκαταλείπουν δεμένα στα βουνά να γίνουν τροφή των σαρκοβόρων. Για να μην τα ταΐζουν τσάμπα, όταν πάψουν
πια τα ζωντανά να τους παρέχουν την τσάμπα εργασία τους.
Και κάθισα και σκέφτηκα ακόμη, ότι αυτοί οι...
μετά συγχωρήσεως άνθρωποι, αυτή την εγκληματική συμπεριφορά δεν την εκφράζουν μόνο
απέναντι στα ζώα. Κι όσο το σκέφτομαι, βλέπω
ξεκάθαρα στο κάδρο, πίσω από τον γαϊδουράκο,
μια ανθρώπινη μορφή, μια οποιαδήποτε ανθρώπινη οντότητα, δεμένη με σχοινί στον προφυλακτήρα του εξουσιαστή να σέρνεται πίσω από το
έχειν του και να ξεκοιλιάζεται στην άσφαλτο αφήνοντας στο διάβα του ένα μακρύ ρυάκι αίμα, όταν
πια δεν θα τον χρειάζεται η εξουσία για να της αυγατίσει τον πλούτο.
Τον βλέπω να λειώνει το κορμί του στην άσφαλτο
του νεοταξισμού και...
Όχι, το παρατράβηξα... αυτή η εικόνα είναι μόνο
μια φαντασίωση. Ή μήπως δεν είναι;

ΩΡΩΠΟΣ

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με το μηχανάκι
17χρονου ντελιβερά στον Ωρωπό, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Από τη σύγκρουση ο νεαρός άνδρας
έχασε τη ζωή του.
Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του
οδηγού του αυτοκινήτου είναι για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε το θάνατο
και εγκατάλειψη. Παράλληλα, διενεργείται προκαταρκτική για τον ιδιοκτήτη του
σουβλατζίδικου στο οποίο ο 17χρονος
εργαζόταν χωρίς δίπλωμα.
Τέλος, οι Αρχές σχημάτισαν και τρίτη δικογραφία σε βάρος του αδελφού του
οδηγού για ψεύδη κατάθεση επειδή αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το
όχημα.

Ξεσπά ο πατέρας του 17χρονου
ήταν πιωμένος», πρόσθεσε ο πατέρας
του 17χρονου Βασίλη ο οποίος εργαζόταν ως ντελιβεράς και η μηχανή που
οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ
από το αντίθετο ρεύμα.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταναλώσει
αλκοόλ, εγκατέλειψε τον άτυχο νεαρό
αβοήθητο στον τόπο του δυστυχήματος.
«Τον τράκαρε και έφυγε. Τον εγκατέλειψε». Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα, ο
ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου παρουσιάστηκε στην αστυνομία και δήλωσε ότι
αυτός οδηγούσε. Το πρωί όμως, που ο
17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, ο
ίδιος ανακάλεσε και εμφανίστηκε τελικά
ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα.
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n ΣTΟ ΜΕΝΙΔΙ

Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ για το
θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 17χρονο ντελιβερά

«Μου πήρε το παιδί… Αυτό τίποτε άλλο.
Το παιδί μου δεν ξαναγυρνά πίσω», δηλώνει ο πατέρας του 17χρονου ντελιβερά που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
δυστύχημα στον Ωρωπό.
Ο πατέρας του 17χρονου έφτιαξε εκκλησάκι στο σημείο κοντά στις παλιές
φυλακές Ωρωπού όπου το βράδυ της
Κυριακής ο 17χρονος γιος του χτυπήθηκε από ΙΧ, εγκαταλείφθηκε και μοιραία
ξεψύχησε μέσα σε λίγες ώρες.
«Ό,τι και να λέω, ό,τι και να κάνω, η Δικαιοσύνη να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί
γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι να μένουν έξω», είπε ο πατέρας του 17χρονου στην εκπομπή «Live News».
«Βγήκε ένα αμάξι από το αντίθετο ρεύμα
και το παρέσυρε. Και ο οδηγός του ΙΧ

ATTIKO BHMA

ειδήσεις

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Στο μεταξύ, συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες περίοικων οι οποίοι δεν μπορούν να
ξεχάσουν τον εκκωφαντικό ήχο της σύγκρουσης. «Ακούμε έναν φοβερό θόρυβο. Πεταγόμαστε πάνω και βλέπουμε
αυτό το παλικαράκι πάνω στα κάγκελα.
Ήταν τόσο μικρό παιδάκι. Μόλις 17 χρονών. Διασκορπιστήκανε τα πάντα. Μέχρι
και μέσα στον κήπο πετάχτηκαν κομμάτια».
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο με τον 17χρονο αιμορραγεί πάνω
στην άσφαλτο. «Δεν ήρθε γρήγορα, άργησε μισή ώρα. Παίρναμε συνεχώς τηλέφωνα να έρθουν. Τελικά τον πήρανε
αλλά ήταν σε άθλια κατάσταση».

Απόστρατος αστυνομικός
πυροβολούσε στον αέρα
σε κεντρική πλατεία

Ενας 53χρονος απόστρατος αστυνομικός συνελήφθη κατηγορούμενος ότι πυροβολούσε στον αέρα, σε κεντρική
πλατεία του Μενιδίου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου, πολίτες ενημέρωσαν
την Άμεση Δράση ότι ένας άνδρας έβγαλε ξαφνικά όπλο
και πυροβολούσε στον αέρα. Αστυνομικοί, που έσπευσαν
στο σημείο, βρήκαν 12 κάλυκες και συνέλαβαν τον
53χρονο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Παράλληλα, κατασχέθηκε το πιστόλι του και 20 φυσίγγια.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα
Ασφαλείας Μενιδίου.

n ΣTON ΩΡΩΠΟ

Ανήλικη κατήγγειλε
ότι υπέστη ομαδικό βιασμό
σε σπίτι φίλου της

ΛΗΣΤΕΙΑ-ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Οι ληστές έκαψαν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία στο Μενίδι
Τον απόλυτο τρόμο έζησε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/9)
ο 27χρονος επιχειρηματίας στον Ασπρόπυργο ο οποίος
έπεσε θύμα ληστών μέσα στο σπίτι του.
Οι τέσσερις αδίστακτοι ληστές φορώντας μάσκες διέρρηξαν
την πόρτα της εισόδου του σπιτιού επί της λεωφόρου ΝΑΤΟ
στον Ασπρόπυργο και ακινητοποίησαν το θύμα δένοντάς
του τα πόδια και τα χέρια με tie wrap.
Στη συνέχεια, άρπαξαν 100.000 ευρώ μετρητά και 30
χρυσές λίρες που φύλαγε στο σπίτι του ο επιχειρηματίας,
πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ, και διέφυγαν με αυτό.
Λίγη ώρα αργότερα, το αμάξι του 27χρονου επιχειρηματία
βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Μενιδίου ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν
την πυρκαγιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές χρησιμοποίησαν το
αμάξι του θύματος για να διαφύγουν και στη συνέχεια του
έβαλαν φωτιά σε μια ερημική περιοχή προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Στην καταγγελία ότι υπέστη ομαδικό βιασμό σε σπίτι
φίλου της στον Ωρωπό στις 20 Αυγούστου, προχώρησε
μία κοπέλα 16 ετών. Πληροφορίες αναφέρουν πως το
κορίτσι είχε ενημερώσει τους γονείς της ότι θα κοιμόταν
το βράδυ στο σπίτι μίας φίλης της. Εκεί συνάντησε έναν
19χρονο, ο οποίος τις μετέφερε σε σπίτι με άλλα 4-5
άτομα. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι κατανάλωσε δύο
ποτά και στη συνέχεια αισθάνθηκε δυσφορία. Έπεσε να
κοιμηθεί και όταν ξύπνησε είχε φρικτούς πόνους. Δεν
είχε τότε τις δυνάμεις να σηκωθεί και να αποχωρήσει από
το σπίτι, οπότε ξάπλωσε εκ νέου.
Όταν ξύπνησε το πρωί στο σπίτι δεν βρισκόταν κανείς. Η
ίδια επέστρεψε στην οικία της όπου ενημέρωσε τους γονείς της. Ακολούθησε καταγγελία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την ιατροδικαστική εξέταση
βρέθηκαν στοιχεία που παραπέμπουν σε βιασμό.
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Παράσταση Καραγκιόζη στον Σιδηροδρομικό σταθμό Κερατέας

Η

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ σας προσκαλεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου,
ώρα 20:00 στον προαύλιο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Κερατέας (Οδός Ιακώβου Ταταράκη και Κύπριων Αγωνιστών) για την παράσταση «Ο Καραγκιόζης
στο Ωδείο» του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου.

Θα προηγηθεί παιδική δράση γνωριμίας με τα
κτίρια του Σιδηροδρομικού σταθμού και της
Ηλεκτρικής Εταιρείας και της ιστορίας τους.
Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος είναι γνωστός
για την ικανότητά του να παίζει πολλά μουσικά
όργανα, τη συνεργασία του με καταξιωμένους
καλλιτέχνες ως μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός αλλά και το ανήσυχο
πνεύμα του. Φέτος λοιπόν παίρνει θέση πίσω
από τον μπερντέ και στήνει το δικό του Θίασο
Σκιών με ένα εξίσου πληθωρικό και σαρωτικό
λαϊκό ήρωα: Τον Καραγκιόζη!

Στην παράσταση: «Ο Καραγκιόζης στο Ωδείο», ο
Καραγκιόζης καλείται να στήσει –τι άλλο;– ένα
Ωδείο και ο Αλκιβιάδης βρίσκει την ευκαιρία να
παρουσιάσει τα μουσικά όργανα μέσα από τους
αγαπημένους ήρωες της λαϊκής μας παράδοσης
με ζωντανή μουσική και φρέσκια ματιά. Ο
μπάρμπα-Γιώργος, ο Μορφονιός, ο Νιόνιος, ο
Σταύρακας και τα Κολλητήρια, όλοι θέλουν να
συμμετέχουν και να διδάξουν κι αυτοί στο ασυνήθιστο αυτό Ωδείο καταλήγοντας να τραγουδάνε όλοι μαζί: παιδιά, γονείς και φιγούρες σαν
μια παρέα.

Συντελεστές:
Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος
Ζωντανή Μουσική: Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος

Μουσική Επιμέλεια: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος
Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50'
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1ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας στο θέατρο “Κατίνα Παξινού”
Με τους παγκόσμια αγαπημένους καλλιτέχνες, Μάριο Φραγκούλη
και Deborah Myers, συνοδευόμενους από 11 κορυφαίους μουσικούς, συνεχίστηκε το Σάββατο το 1ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας
Αττικής στο θέατρο «Κατίνα Παξινού» στο Αττικό Άλσος.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε παρουσία του
Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χ. Ρώμα και με τη συμμετοχή
πλήθους πολιτών. Οι δύο καλλιτέχνες με τους
συνεργάτες τους ταξίδεψαν σε άλλες εποχές το
κοινό με διασκευές και τραγούδια από το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο. Ο Μ. Φραγκούλης κατά την έναρξη του προγράμματος ευχαρίστησε τον Γ. Πατούλη για τη διαχρονική στήριξή
του στον πολιτισμό και για τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στη πραγματοποίηση υψηλού
επιπέδου εκδηλώσεων σε όλη τη Αττική.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με ένα σύντομο
χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους δύο καλλιτέχνες και τους μουσικούς τους και επισήμανε ότι
η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει στην πραγματοποίηση μουσικών και θεατρικών παραστάσεων σε όλη την επικράτεια με στόχο οι πολίτες
να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
μοναδικές παραστάσεις και συναυλίες.
«Σε κάθε γωνιά της Αττικής πραγματοποιούνται
πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι τόσο η ουσιαστική στήριξη του καλλιτεχνικού κόσμου όσο
και η πολιτιστική ενίσχυση της Αττικής. Οι πολίτες
της Αττικής μας μπορούν να απολαύσουν μοναδικές παραστάσεις και συναυλίες. Καλώ όλους
τους συμπολίτες μας να έρθουν εδώ σε αυτόν τον
εμβληματικό χώρο, το Θέατρο «Κατίνα Παξινού»,
προκειμένου να απολαύσουν τις συναυλίες, οι
οποίες διαμορφώθηκαν με την επιμέλεια του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χ. Ρώμα και των
στελεχών της Περιφέρειας Αττικής».
Ο Γ. Πατούλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στην κοινωνική προσφορά του Μάριου Φραγκούλη ευχαριστώντας τον θερμά για την συμβολή του στη διοργάνωση συναυλίας στο
Μαρούσι, επί θητείας του ως δημάρχου, για τη
συγκέντρωση βοήθειας για τους πυροπαθείς.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Με βάση το πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί προβλέπονται οι παρακάτω συναυλίες:
Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με τη Μαρίνα Σάττι.
Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τίτλο «Ταξίδι στο χρόνο» με την Τερέζα και
τον Γιώργο Κατσαρό. Μαζί τους το συγκρότημα
Latina Loca.
Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τίτλο «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης-Ωδή στους
συνθέτες και στιχουργούς που έντυσαν τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με τους
ήχους τους», με την Τίνα Τράκου και τον μαέστρο Νίκο Κρητικό.
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
– Αφιέρωμα στο σπουδαίο Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον «Ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης» που
φέτος εορτάζονται τα 100 έτη από τη γέννησή
του. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αφηγήτρια η Άννα Μπιθικώτση.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με
τίτλο «Εκεί που η πέτρα μαύρισε ανθίσαν μενεξέδες», με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Μάκη
Ψαραδέλλη, την Σταυρούλα Εσαμπαλίδη και την
Ελένη Καρακάση.
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο
Περρή.
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
– Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Ερμηνεύει ο Βασίλης Λέκκας, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η Ρίτα
Αντωνοπούλου.
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με τον Γιάννη Βαρδή, τον Γιώργο Λιανό
και τη Μαρία Καρλάκη.
Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τον Άκη Δείξιμο και τον Κώστα Δόξα.
Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τίτλο «Όταν ο Μίμης μαγεύει…». Ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Μίμη Πλέσσα.
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τη Ζωή Τηγανούρια.
Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με
τον Παντελή Θαλασσινό, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο,
τη Βιολέτα Ίκαρη, την Ιουλία Καραπατάκη κ.α..
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τίτλο «Ταξίδι στο Χρόνο», μια αναδρομή από
τον ελληνικό κινηματογράφο και το ρεμπέτικο
μέσα σε αυτόν. Ερμηνεύουν η Μαριαλένα Ροζάκη και ο Άρης Πλασκοβίτης.
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τίτλο «Με πινέλα και Χρώματα μόνο», με τη
σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου και τον ηθοποιό
– ερμηνευτή Παναγιώτη Πετράκη. Καλλιτεχνική
Επιμέλεια: Φωκάς Ευαγγελινός.
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο και την Αρτέμιδα Ματαφιά.
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία
με το νεανικό συγκρότημα Andronikos and the
Band και στη συνέχεια με τους Peppers Beatles
Tribute Band. Μία βραδιά γεμάτη rock αναμνήσεις αλλά και έντεχνο τραγούδι.
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου: Μουσική συναυλία με το Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα
Μόρφη.
Σάββατο, 1η Οκτωβρίου: Μουσική συναυλία με
τίτλο «Αγάπης Λόγια», με τη σολίστ υψίφωνο
Μάρα Θρασυβουλίδου και τον τενόρο Αντώνη
Κορωναίο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του
μαέστρου Γιώργου Νιάρχου. Ένα μελωδικό ταξίδι με υπέροχα ακούσματα από την ελληνική
οπερέτα και αγαπημένα τραγούδια των Αττίκ,
Μιχάλη Σουγιούλ και Κώστα Γιαννίδη. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα
Ηλικιωμένων.
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου: Μουσική συναυλία με
τίτλο «Folkie – Rockie. Από τη rock στην παράδοση», με το συγκρότημα Karmica και τον Γιώργο Παντερή. Guest ο Γιάννης Ζουγανέλης.
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Εξασφαλίστηκε η πλήρης χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Φαληρικού Πάρκου

Ξεκινάνε τα έργα ανάπλασης σ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Συγκεκριμένα:
n Την 26η Αυγούστου 2022 εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα «Περιβάλλον
και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, στον κατάλογο Έργων Στρατηγικής σημασίας του οποίου
(https://www.ymeperaa.gr/images/diavouleusi_perivallon_2021-2027/sfc2021-PRG2021EL16FFPR003-1.2_programma.pdf)
περιλαμβάνεται το οικολογικό πάρκο στο Φαληρικό Όρμο, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον
Δεκέμβριο του 2025.
n Την 8η Σεπτεμβρίου 2022, υπογράφηκε από
τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γ. Ζερβό, η ειδική πρόσκληση
που καλεί την Περιφέρεια Αττικής να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, τόσο για την Α’ όσο και για
τη Β’ Φάση του έργου (ΑΔΑ: ΩΤΓΣ46ΜΤΛΡ-ΕΘ3)
Κατόπιν των ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής,
αφενός εξασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης στο
ΕΣΠΑ 2014-2020 της Α’ Φάσης του έργου που
μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
και αφετέρου την ένταξη της Β’ Φάσης του έργου
στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, με συγκεκριμένους
(δεσμευμένους) πόρους και χρονοδιάγραμμα.
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους
έργα:
1) Εγκάρσια μετατόπιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος
2) Συγκοινωνιακά έργα, οδικά και τροχιοδρομικά
3) Συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τροχιόδρομο
4) Υδραυλικά έργα υποδομής της περιοχής της
ΦΑΣΗΣ Α', δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, έργα
αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης
δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης
κλπ.)
5) Συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα των συγκοινωνιακών και υδραυλικών υποδομών
Η Β’ Φάση περιλαμβάνει:

1) Προσβασιμότητα (Απρόσκοπτη Συνέχιση της
Πόλης)
2) Περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής
(600 στρ. Πάρκου φύτευσης >22.000 δέντρα και
θάμνοι )
3) Δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης,
φωτισμού, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι
4) PARKING≈900 θέσεις: P1=228 ΘΕΣΕΙΣ,
Ρ2=367, Ρ3=298

5) Γραμμικά κτήρια ≈3.500 μ2 (Χρήσεις εμπορικές, εστίασης, αναψυχής)
6) Αξιοποίηση Υφιστάμενων χώρων περίπου 12.000
μ2 Μονώροφων Κτηρίων με εμπορικές Χρήσεις
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε
σχετικά: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την
Περιφέρεια Αττικής αλλά και για τους πολίτες της.
Με όραμα, σχέδιο και συνεργασίες εξασφαλίζουμε
για την Αττική μας πόρους και δρομολογούμε μεγάλα και εμβληματικά έργα. Τέλη Αυγούστου ανακοινώθηκε η έγκριση του νέου Περιφερειακού
Προγράμματός μας για την περίοδο Μ20212027, ύψους 1,6 Δις Ευρώ. Προχθές υπογράψαμε τη σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ για τον μεγαλύτερο ποδηλατόδρομο της Αττικής. Σήμερα εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση για το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω
προσωπικά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη, τον Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρη, καθώς και το πολιτικό και
υπηρεσιακό επιτελείο του, που εξασφάλισαν μέσα
από το τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΚΑ) τη χρηματοδότηση τόσο για την Α’
όσο και για τη Β’ Φάση του έργου. Κάθε μέρα που
περνάει, η Αττική βελτιώνεται και αναπτύσσεται,
εξασφαλίζοντας πρόσθετους πόρους, υποδομές
και ασφαλή και λειτουργικά δίκτυα. Αυτή είναι η
Αττική που θέλουμε και μπορούμε.»

«Πράσινο» φως για την κατασκευή
ποδηλατοδρόμου-πεζοδρόμου
Το «πράσινο» φως για την έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης και ακολούθως υλοποίησης
ενός εμβληματικού έργου για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, της κατασκευής ενός ενιαίου
ποδηλατοδρόμου-πεζοδρόμου από την Καλλιθέα
έως τη Βούλα, δόθηκε την Τετάρτη μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας από
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον
Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Π. Σταμπουλίδη.
Το έργο το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς είναι ήδη ενταγμένο στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με προϋπολογισμό 24.7 εκ. ευρώ, θα δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και θα κατασκευαστεί
από την Περιφέρεια Αττικής.
Στην υπογραφή της Σύμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας παραβρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αλ. Καλογερόπουλος, η
Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Μ. Μίσκα και στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ.
Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου «Αθηναϊκή
Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος» αφορά το πρώτο
κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ειδικότερα
την ενοποίηση της αστικής ακτογραμμής του
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το παραλιακό μέτωπο Αττικής
Νομού Αττικής, μέσω ενός ενιαίου δικτύου πεζοδρόμου-ποδηλατοδρόμου-που εκτείνεται από τον
Δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχείο του Δήμου
Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι
Δήμους (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης). Το εκτιμώμενο συνολικό
μήκος είναι 13,5 χιλιόμετρα.
Στόχος του Έργου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2025, είναι η δημιουργία ενός
αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου,
που αποδίδεται στους πεζούς και τους ποδηλάτες
όλου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας
του αστικού χώρου και της προσέλκυσης νέων
λειτουργιών οικονομικών δραστηριοτήτων, έχοντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών κέντρων, δημιουργώντας
νέες θέσεις εργασίας και επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα οδηγήσει σε
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Σήμερα είναι μία πολύ
σημαντική μέρα για την Αττική μας. Με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Π. Σταμπουλίδη
υπογράψαμε ένα Σύμφωνο Συνεργασίας με το
οποίο μπαίνουν οι βάσεις για την υλοποίηση ενός
εμβληματικού έργου στη Ριβιέρα της Αττικής,
αυτό της κατασκευής ενός ενιαίου δικτύου πεζομητικής συνεργασίας μεταξύ των άξιων στελεχών
δρόμου-ποδηλατοδρόμου, το οποίο θα εκτείνεται
της Περιφέρειας και του ΤΑΙΠΕΔ. Θέλω επίσης
από το ΣΕΦ μέχρι τη Βουλιαγμένη.
να ευχαριστήσω έναν προς έναν τα
Ένα έργο το οποίο θα δημοπρατήσει το
υπηρεσιακά μας στελέχη, τη νοΤΑΙΠΕΔ με φορέα υλοποίησης
μική μας υπηρεσία και όλους
την Περιφέρεια Αττικής και με
εκείνους όσοι συνέβαλαν
τη συμβολή και του Υπ.
Γιώργος Πατούλης:
στο να φτάσουμε στη
Ενέργειας και Περιβάλσημερινή μέρα, η
λοντος, των οικείων
οποία είναι η απαρχή
Δήμων αλλά και της
για την εκτέλεση του
ΕΤΑΔ, θα συμβάλλει
εμβληματικού έργου
στην περαιτέρω αναπου έχει διασφαλιβάθμιση του παρασμένη χρηματοδόλιακού μετώπου της
τηση καθώς είναι
Αττικής μας. Αν προενταγμένο στο Εθνικό
σθέσουμε μάλιστα τα
Σχέδιο Ανάκαμψης και
έργα ανάπλασης του
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
Φαληρικού Όρμου που
2.0» και για το οποίο θα
υλοποιεί η Περιφέρεια, την
συμβάλλουμε όλοι στο να ολοανάπλαση στο Ελληνικό αλλά
κληρωθεί με γρήγορους ρυθμούς και
και άλλα έργα με ισχυρό αναπτυξιακό
με σύγχρονες προδιαγραφές. Προχωράμε».
πρόσημο, τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα παΟ Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναραλιακό μέτωπο που αλλάζει ριζικά και σηματογιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Με τη σύμβαση
δοτεί τη βούλησή μας να περάσουμε στην
που υπογράφουμε σήμερα με την Περιφέρεια Ατεπόμενη μέρα της ανάπτυξης και της ευημερίας
τικής, βάζουμε τα θεμέλια για την υλοποίηση ενός
στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω
εμβληματικού έργου ανάπλασης για το παραλιακό
ιδιαίτερα τον κύριο Σταμπουλίδη για τη σημερινή
μέτωπο της Αττικής. Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος
υπογραφή της σύμβασης η οποία είναι αποτέλετου Υπερταμείου, αναλαμβάνει, σε συνεργασία με
σμα μίας εργώδους προσπάθειας και εποικοδο-

“Με σχέδιο και μεθοδευμένα
βήματα προχωράμε με γρήγορους
ρυθμούς την υλοποίηση ενός οραματικού έργου που θα αλλάξει
την όψη του παραλιακού
μετώπου”

την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Δήμους της περιοχής
και την ΕΤΑΔ, να φέρει εις πέρας όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ωριμάσει και
να δημοπρατηθεί απρόσκοπτα ο ενιαίος πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος που θα διασχίζει το
μεγαλύτερο μέρος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, από

την Καλλιθέα έως τη Βούλα. Πρόκειται για έργο
που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο θα
αναβαθμίσει αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και θα συμβάλλει
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προάγοντας τη βιώσιμη κινητικότητα».
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Μέτρα για τη σπατάλη στο Δημόσιο

ις κυρώσεις και τις επιβραβεύσεις που
θα ισχύσουν σε όσους φορείς του δημοσίου δεν πετύχουν ή πετύχουν, αντίστοιχα, τον στόχο μείωσης 10% στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν
το πρωί της Τετάρτης οι υπουργοί Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Πρόκειται για το πρώτο βήμα για το εθνικό σχέδιο
για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ένα μέτρο
που ανοίγει την βεντάλια της εξοικονόμησης ενέργειας, και βρίσκεται στον πυρήνα και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής καταιγίδας.
Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου ανοίγοντας την συνέντευξη τύπου το
σχέδιο είναι σε δύο άξονες: η στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών και η εξοικονόμηση
ενέργειας στο δημόσιο.
Ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας έκανε
λόγο για μια τριπλή ενεργειακή κριση με κύριο χαρακτηριστικό ιλλιγιώδεις τιμές στο φυσικό αέριο
Η Ελλάδα θα ζητήσει την Παρασκευή στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ γενναίες
αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στο εύρος και
το μέγεθος της κρίσης. Είναι κοινή παραδοχή ότι η
Ευρώπη καθυστέρησε δραματικά, έχουμε ξεπεράσει το σημείο μηδέν, πρόσθεσε ο κ. Σκρέκας.
Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε τρεις βασικες δράσεις
- Προωθούμε άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της
κατανάλωσης 10% το επόμενο διάστημα με τελικό στόχο τη μείωση το 30% μέχρι το 2030

επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συστάσεις στον
ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά. Θα υπάρξει μια
επικοινωνιακή καμπάνια για να βοηθήσει τους πολίτες αλλά και σχήματα κινήτρων που θα συνδυάζονται με τη μείωση κατανάλωσης στα νοικοκυριά,
ενδεχομένως και στις επιχειρήσεις».

Βορίδης: Μόνο 221 φορείς
έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα

- Δημιουργούμε ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης
- Θεσπίζουμε κίνητρα και αντικίνητρα.
Ο υπουργός Ενέργειας ζήτησε επίσης:
- Για τα κτήρια του δημοσίου αρχικά οι δημόσιοι
φόρεις να ορίσουν ενεργειακό υπεύθυνο για τον
έλεγχο των κτηρίων και των εγκαταστάσεων.
- Συστήνουμε συντήρηση κλιματιστικών και ρύθμιση για την ορθολογική ενεργειακή κρίση.
- Ζητάμε από όσους εργάζονται στο δημόσιο να
λάβουν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Κατά την αποχώρηση των εργαζομένων θα πρέπει να μεριμνούν για κλείσιμο ηλεκτρικών υπολογιστών και φωτισμού. Ο ενεργειακός υπεύθυνος

θα ορίζει ανά όροφο έναν υπάλληλο που θα αποχωρεί τελευταίος.
- Για τον οδοφωτισμό των πόλεων προτείνουμε τη
βελτιστοποίηση του οδοφωτισμού, την περιορισμένη λειτουργία καλλωπιστικού φωτισμού που
μπορεί να μειώσει 35-50% την κατανάλωση.
- Τη Δευτέρα 12/9 ξεκινά η πλατφόρμα του προγράμματος Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του δημοσίου με προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ.
- Ανάλογες συστάσεις και κίνητρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και για ιδιωτικό τομέα
και νοικοκυριά.
Όπως διευκρίνισε μετά από σχετική ερώτηση «το

Από την πλευρά του ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε ότι
από 2.495 φορείς του δημοσίου, αυτοί που έχουν
ενεργοποιηθεί για το θέμα της εξοικονόμησης
ενέργειας με ενεργειακό υπεύθυνο και καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα ήταν μόλις 221.
Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών «εκδώσαμε
εγκύκλιο στις 31 Αυγούστου η οποία αναφέρει ότι
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων με
όσα προβλέπονται από τη σχετική ΚΥΑ θα υπάρξουν κυρώσεις που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
τη μη ένταξή τους στον προγραμματισμό προσλήψεων του Σεπτεμβρίου ή τη μη ένταξή τους στον
δεύτερο κύκλο κινητικότητας».
«Θα είμαστε αρκετά αυστηροί σε αυτό γιατί μιλάμε
για κάτι απλό» διεμήνυσε ο Μάκης Βορίδης εξηγώντας ότι από τους 2.495 οι 1.800 είναι είτε
ΟΤΑ είτε εταιρείες που σχετίζονται με αυτούς.
«Είναι σημαντικό για ηθικούς και οικονομικούς
λόγους.
Δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό, ζητάμε έναν ορισμό
ενός ενεργειακού υπεύθυνου για τη ρύθμιση των
κλιματιστικών, των θερμαντικών, να σβήνουν τα
φώτα όταν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι» πρόσθεσε
ο υπουργός Εσωτερικών.

Ποιοι άνεργοι θα διαγράφονται και ποιοι θα παίρνουν μπόνους
Tη διαγραφή από τους καταλόγους της ΔΥΠΑ
(πρώην ΟΑΕΔ) σε όσους έχουν εισόδημα άνω των
20.000 ευρώ ή σε όσους αρνηθούν τρεις φορές την
ένταξή τους σε κάποια θέση εργασίας ή πρόγραμμα
κατάρτισης προβλέπει υπουργική απόφαση που δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας.
Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλέγμα των αλλαγών που θα ισχύσουν
από το φθινόπωρο για τους εγγεγραμμένους ανέργους, στο πλαίσιο
των μέτρων για την εξάλειψη της παραβατικότητας στο σκέλος των
παροχών.
Την ίδια στιγμή, θα προβλέπεται η θέσπιση του επιδόματος εργασίας
σε επιδοτούμενους ανέργους που θα βρουν δουλειά κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους και μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους ώστε να καταρτίσουν ψηφιακό σχέδιο δράσης.
Ειδικότερα, ορίζεται η διαγραφή από τα μητρώα των ανέργων για 6
μήνες έως 2 χρόνια, εφόσον ο άνεργος αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Ετσι:
Εάν ο άνεργος αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι
οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά του, όπως θα έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό,
θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο άνεργος θα διαγράφεται
από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για 2 έτη.
Εάν ο άνεργος δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελμα-

τικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ,
θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες.
Οι άλλες αλλαγές που θα ενεργοποιηθούν σταδιακά εντός του φθινοπώρου είναι οι παρακάτω:
- Θεσπίζεται το «επίδομα εργασίας», που αντιστοιχεί στο 50% του
επιδόματος ανεργίας και το λαμβάνουν όσοι επιδοτούμενοι άνεργοι
βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η περίοδος επιδότησής τους. Αν για παράδειγμα ένας άνεργος βρει δουλειά στους έξι μήνες, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το (μισό) επίδομα ανεργίας για τους επόμενους έξι
μήνες, εκτός από τον μισθό που θα εισπράττει από τον εργοδότη του.
- Παρέχεται ειδικό επίδομα ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια
(πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Σχέδιο
Δράσης, το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο δυνατό.
Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από
τις παροχές και θα χορηγείται μόνο μία φορά. Ηδη έχει υπογραφεί η
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
ώστε, έπειτα από πρόσκληση της ΔΥΠΑ, να αρχίσει η σύνταξη του
σχεδίου αυτού για κάθε άνεργο ξεχωριστά.
Προβλέπεται η δημιουργία «Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων» για
κάθε καταρτιζόμενο, η διαχείριση του οποίου θα υλοποιείται μέσα
από ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της
ζήτησης εργασίας.

ATTIKO BHMA
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Eκταση 11,5 στρεμμάτων παραχωρείται στον Δήμο

Η

Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η υπογραφή πρακτικού συμφωνίας για την κατάρτιση
συμβολαιογραφικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του εταιρείας «VHPH PROPERTIES» για την παραχώρηση συνολικά ένδεκα στρεμμάτων και
πεντακοσίων εβδομήντα έξι μέτρων (11.576) στην Περιοχή Εξοχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων
αστικού πρασίνου και δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων με σκοπό την περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

πρόταση της εταιρείας κατατέθηκε στα πλαίσια της
καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας της με το
Δήμο ενόψει της σχεδιαζόμενης επένδυσης με τίτλο
«Project Voula», προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ,
σε έκταση 71 στρεμμάτων, γνωστή ως κτήμα Κόνιαρη που αγόρασε τον Αύγουστο του 2020 από το Μουσείο Μπενάκη.
Μετά την αρχική ένταση και ενώ είχε διακοπεί προσωρινά κάθε
προσπάθεια ανοικοδόμησης στα επίμαχα οικοδομικά τετράγωνα
της περιοχής «ΕΞΟΧΗ» με ενέργειες του Δήμου, η εταιρεία VHPH
εκδήλωσε την επιθυμία να συνεισφέρει σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και στη δημιουργία δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις,
ανταλλαγές απόψεων και προοδευτική αύξηση των προς δωρεάν
παραχώρηση εκτάσεων προέκυψε η υποβληθείσα προς το Δήμο
μας τελική πρόταση της εταιρείας για την υπογραφή πρακτικού συμφωνίας για την κατάρτιση συμβολαιογραφικής σύμβασης.
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή η εταιρεία προτείνει :
α) Μεταβίβαση από την Εταιρεία στον Δήμο λόγω δωρεάς τριών
(3) οικοπέδων στην Περιοχή 1400τ.μ. + 2676 τ.μ.+ 5.400 τ.μ.
συνολικής έκτασης 9476 τ.μ., (πρβλ. τοπογραφικά διαγράμματα

(Τμήμα Γ) 2,3 (Τμήμα Ε) και 5 επισυναπτόμενου παραρτήματος)
β) Δωρεάν παραχώρηση από την Εταιρεία στον Δήμο της ισόβιας
χρήσης των δύο (2) ως άνω τμημάτων οικοπέδων στην Περιοχή
συνολικής έκτασης 1600τ.μ. + 500 τ.μ. συνολικής έκτασης
2.100 τ.μ., (πρβλ. τοπογραφικά διαγράμματα 2 (Τμήμα Β) και 3
(Τμήμα Ε) επισυναπτόμενου παραρτήματος) ήτοι παραχώρηση
από την Εταιρεία στον Δήμο.
Οι προτεινόμενες προς δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο οικοπεδικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 11.576 τ.μ. στην Περιοχή
Εξοχή είναι υψηλής αντικειμενικής και κυρίως εμπορικής αξίας
και συνέπεια είναι πρακτικά αδύνατο σύμφωνα με τις οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου να αποκτηθούν από το Δήμο είτε με απευθείας αγορά είτε με απαλλοτρίωση.
Μετά την θετική για την πόλη έκβαση της υπόθεσης, ο Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επανέλαβε με δήλωση του την πάγια θέση του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα: «Ο Δήμος μας θεωρεί θετική
και ευπρόσδεκτη κάθε επενδυτική πρωτοβουλία που συμβάλει
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της
ανεργίας. Απαρέγκλιτη προϋπόθεση όμως είναι η επένδυση και

οι ενδιαφερόμενοι να σέβονται απόλυτα τη φυσιογνωμία της
πόλης, το φυσικό περιβάλλον και την υψηλή ποιότητα ζωής των
κατοίκων. Μετά την επίτευξη της συμφωνίας μας με τη VHPH
Properties, θεωρούμε πως η επένδυση με τίτλο «Voula Project»
θα έχει θετικό αποτύπωμα στην πόλη και ειδικότερα στην περιοχή
της Εξοχής».

Χωρίς Περιστροφές

ΛΟΓΑΡΙΑΖΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ

O

σο περνάει ο καιρός, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όσο βαθαίνει η ενεργειακή κρίση, τόσο η Ευρώπη
συνειδητοποιεί τον αναντικατάστατο ρόλο της Ρωσίας
στην προμήθεια ενέργειας. Την οποία, υπακούοντας στα Αμερικανικά κελεύσματα, την στρίμωξε στη γωνιά, πιστεύοντας ότι τελείωσε μ’ αυτήν μια για πάντα. Ξεχνώντας όμως, δυστυχώς, την
πλήρη σχεδόν εξάρτησή της από αυτήν στον τομέα της ενέργειας,
λογαριάζοντας δηλ., δυστυχώς, χωρίς
τον… ξενοδόχο. Τώρα, πληρώνει τις συνέπειες, που όσο πλησιάζει ο χειμώνας,
γίνονται όλο και πιο βαριές.
Αντί όμως να εκτιμήσουν σοβαρά οι Ευρωπαίοι αυτό που έχασαν και γιατί το έχασαν, ψάχνουν εσπευσμένα για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κάτι όμως, που
έπρεπε να έχουν κάνει ήδη σταδιακά πριν
του ΘΑΝΑΣΗ
από χρόνια ώστε να εξασφαλίσουν μια
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ
ισορροπία, για το ενδεχόμενο κάποιας κρίΔρα Οικονομολόγουσης. Γιατί δεν έγινε αυτό; Δεν ήταν μόνο η
Συγγραφέα
κοντόθωρη θέαση των πραγμάτων από
a.frontistis@gmail.com
τους ηγετίσκους της Ευρώπης. Κατά την
άποψή μου, ένας βασικός, ο πιο βασικός
ίσως λόγος ήταν η υστεροβουλία της Γερμανίας με τον North
Stream. O αγωγός αυτός, θα εξασφάλιζε στη Γερμανία ως τον
κύριο εισαγωγέα αερίου από την Ρωσία, το μονοπώλιο της διάθεσής του στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Με ό, τι αυτό θα
μπορούσε να σημαίνει και στον τομέα των τιμών και των ποσοτήτων, αλλά και των πολιτικοοικονομικών ανταλλαγμάτων που
θα ζητούσε, σύμφωνα με τα στρατηγικά της σχέδια η Γερμανία,

αφού από αυτήν θα εξαρτιόνταν πολλές χώρες για ενέργεια.
Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας κάθε άλλο παρά δεδομένες
είναι. Και όσες υπάρχουν, είναι με σημαντικά αυξημένο κόστος.
Τόσο για το φυσικό αέριο καθαυτό, λόγω έλλειψης αγωγών και
το υψηλό κόστος κατασκευής τους αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες, όσο και το πολύ υψηλό κόστος μεταφοράς του υγροποιημένου αερίου από μακρινές κυρίως πηγές, όπως π.χ. οι ΗΠΑ,
ή η Αλγερία, κ.α., δυνατότητα που προτείνουν τώρα οι Γερμανοί,
μέσω Ισπανίας.
Όπως και να ’χει το πράγμα, οι βαριές κυρώσεις που επιβλήθηκαν
στη Ρωσία, όχι μόνο γύρισαν μπούμερανγκ στην Ευρώπη, όπως
έγραψα σε προηγούμενο πρόσφατο άρθρο μου, αλλά αποκάλυψαν τόσο τον ανύπαρκτο στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρώπης σ’
αυτόν τον εξαιρετικά κρίσιμο τομέα, και το πιο τραγικό. την εξάρτηση της ενεργειακής της ισορροπίας από… μια κλωστή!
Όπως έχουν τα πράγματα δύο φαίνεται να είναι οι κατευθύνσεις
για διέξοδο από την κρίση:
α) η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών, με την παραδοχή όμως του
γεγονότος, ότι τόσο το κόστος θα είναι σημαντικά υψηλότερο,
αλλά και η όποια ισορροπία θα εξαρτάται από πιο απρόβλεπτους
παράγοντες.
β) η πίεση στην Ουκρανία, που δεν είναι καθόλου άμοιρη ευθυνών
γι’ αυτό τον πόλεμο, να ζητήσει ανακωχή και να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία με όρους, δυστυχώς, δυσμενείς. ‘Όμως η σύγκριση του κόστους αυτής της λύσης για την Ουκρανία θα είναι
δυσανάλογα μικρότερο από το κόστος που ούτως ή άλλως πληρώνουν και θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν όλες σχεδόν οι
Ευρωπαϊκές χώρες και οι λαοί τους από την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί ευέλικτες ηγεσίες με

άλλο ανάστημα, ιδίως της Ε.Ε. αλλά και τοποθέτηση των σχέσεων τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία σε μια νέα, αλλά μηδενική βάση. Αν δε γίνει αυτό, τα περί Ευρωπαικής ολοκλήρωσης
θα είναι έπεα πτερόεντα. Οι ΗΠΑ πάντως, δεν αντιμετωπίζουν
σχεδόν κανένα πρόβλημα, τουναντίον, η Wall Street καταγράφει
ανοδική πορεία για τέταρτη βδομάδα και ο Μπάιντεν, αφού …μάντρωσε την Ευρώπη στο ΝΑΤΟ, αφού έγιναν οι ΗΠΑ ντε φάκτο βασική πηγή υγροποιημένου αερίου, εφαρμόζει το πρόγραμμά του
για την μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στις ΗΠΑ, ενώ η
Ρωσία παρά τις κυρώσεις σωρεύει… έξτρα δις δολάρια για….το
χειμώνα και χορεύει την Ευρώπη στο ταψί! Έτσι, η Ευρώπη έχει
πλέον απολέσει τα όποια διαπραγματευτικά ατού διέθετε, που
ήταν πολλά και παρακολουθεί πλέον άβουλη την επικίνδυνη κατρακύλα της. Οι συνέπειες θα γίνουν πιο ορατές το Χειμώνα, όταν
η Ρωσία, όπως έχει απειλήσει, θα έχει διπλασιάσει την τιμή του
φυσικού αερίου, οπότε οι διαλυτικές τάσεις στην Ευρώπη θα γίνουν πιο ευδιάκριτες και πολλές χώρες θα αρχίσουν να παίρνουν
αποστάσεις από τη Γερμανία.
Επειδή θεωρώ εντελώς απίθανη τη δεύτερη προσέγγιση, η πρόβλεψή μου για τις εξελίξεις είναι εντελώς δυσοίωνη. Ο στασιμοπληθωρισμός, ίσως και βαθιά ύφεση, και απρόβλεπτος θα είναι
και σε μόνιμη οικονομική αστάθεια θα οδηγήσει την Ευρωζώνη.
Ιδίως τις χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, οι οποίες λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, ποντάρισαν τα πάντα σε ένα χαρτί και τα
έχασαν όλα. Το 2023 θα είναι κρίσιμος χρόνος για την Ευρωζώνη. Αφού οι λαοί, περισσότερο ή λιγότερο, θα πεινάνε και θα
κρυώνουν και δε θα βλέπουν διέξοδο από αυτή την κατάσταση
στο ορατό μέλλον. Γιατί, οι ηγεσίες τους λογάριαζαν χωρίς τον
ξενοδόχο…
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Το σκάνδαλο
των “επισυνδέσεων”
ευκαιρία ανόρθωσης!

T

ο σκάνδαλο της παρακολούθησης του τηλεφώνου
ευρωβουλευτή και μάλιστα αρχηγού κόμματος, του
Νίκου Ανδρουλάκη, μοιάζει να μην κλείνει. Είναι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δηλώνει αποφασισμένο να
διαλευκάνει την υπόθεση, διεθνή μέσα ενημέρωσης τα οποία
αναφέρονται επίμονα και με μελανά χρώματα σ’ αυτό και,
ασφαλώς, η Βουλή των Ελλήνων η οποία ενεργοποιείται ήδη
με πρόωρη έναρξη των εργασιών
της, συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας και στη συζήτηση με
θέμα την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την ίδια υπόθεση. Και
ασφαλώς και τα κοινοβούλια, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν πρόκειται
να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους
σύντομα. Στην πραγματικότητα, στον
του ΔΗΜΗΤΡΗ
μακρύ δρόμο προς την διαλεύκανση
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Οικονομολόγου,
της θλιβερής αυτής υπόθεσης οι δη«Κίνημα Αλλαγής»
μοσιογραφικές πληροφορίες θα τροφοδοτούν τις κοινοβουλευτικές
εργασίες με υλικό και το αντίστροφο. Με την, μέχρι στιγμής,
γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη με αποπομπή στελεχών
της και παιδαριώδεις έως απαράδεκτες δηλώσεις στελεχών
της, ακόμα και με το «διάγγελμα εκκωφαντικής σιωπής» του
Πρωθυπουργού να μην μπορεί να «κλείσει το θέμα». Προφανώς. Οι εξελίξεις του συγκεκριμένου θέματος και η δημοσιοποίησή τους δεν εξαρτώνται ούτε από εδώδιμα ελεγχόμενα
ΜΜΕ, ούτε από εγχώριους διαπλεκόμενους κυβερνητικούς
συμπαίκτες. Και η πολιτική παραγραφή του σκανδάλου δεν
μπορεί να επέλθει λόγω της ανεπάρκειας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που απομένει να δούμε είναι αν η σκοτεινή
αυτή υπόθεση μπορεί να ξυπνήσει και τα δημοκρατικά ανακλαστικά του ελληνικού λαού. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να
επηρεάσει την στάση του απέναντι στην κυβέρνηση. Αν και
κατά πόσο θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή της εκλογικής
του συμπεριφοράς, τελικά. Αν οι «επισυνδέσεις» από την
Ε.Υ.Π. και μέσω Predator θα περάσουν με ανεκτό εκλογικό
κόστος για το καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια είναι η,
μέχρις εκμηδενισμού της, μείωση της πιθανότητας σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ
ΚΙΝΑΛ μετά τις εκλογές, με Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός κι’ αν είναι πονοκέφαλος για το καθεστώς! Δεν
είναι τόσο ότι η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία χωλαίνει. Είναι ότι έχουν εξαφανιστεί τα μετεκλογικά της δεκανίκια!
Αλλά αυτός δεν είναι δικός μας πονοκέφαλος. Εμάς μας απασχολεί αν το κομματικό μας σύστημα μπορεί να εκτιμήσει την,
κρίσιμη για την επιβίωσή του. συγκυρία. Αν έχει συνειδητοποιήσει ότι η τακτική της διαρκούς υποβάθμισης του πολιτικού
πήχυ μπας και περάσει κάποιος από πάνω έχει εξαντλήσει τα
όρια της. Θα το δούμε στο αμέσως προσεχές μέλλον. Όμως,
σε ότι μας αφορά εμάς, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, έχουμε
κάνει ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για να σπάσουμε αυτό τον
φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών. Με την πρωτοβουλία
του Προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη άνοιξε μια χαραμάδα
ελπίδας. Και οφείλουμε να την κάνουμε ανοιχτό παράθυρο για
την ελπίδα να αφήσουμε πίσω μας την καθημερινότητα μας
που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Προτείνουμε στους
συμπατριώτες μας να αρπάξουμε από τα μαλλιά αυτή την ευκαιρία, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε ένα μέλλον αντάξιο των ονείρων μας. Να αποδείξουμε μαζί ότι όσοι μας
τρομοκρατούν ότι τίποτα καλύτερο δεν μπορεί να γίνει, δεν
είναι παρά μια απερχόμενη μειοψηφία. Δεν αφήνουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Είναι στο χέρι μας!

απόψεις
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Καλπάζοντας προς το χθες

αδυναμία διαχωρισμού της ουσίας από το επιφαινόμενο, του
σημαντικού από το δευτερεύον στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος συνιστά μία ιδεολογική και πνευματική μορφή καχεξίας που, σε μεγάλο βαθμό, βρίσκεται στη βάση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η χώρα. Και αυτό, βέβαια, δεν συμβαίνει από μόνο του.
Ενισχύεται και υποστηρίζεται με κάθε τρόπο από εκείνους τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να αλλάξει τίποτε
πραγματικά στη χώρα μας αλλά να παραμείνουν
τα πράγματα ως έχουν, στο διηνεκές.
Αυτό δεν είναι πουθενά περισσότερο φανερό
από τη στάση που κρατούν κατά την τρέχουσα
«συζήτηση» για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις όλοι εκείνοι οι υποστηρικτές του Πρωθυπουργού οι οποίοι (θέλουν να) εμφανίζονται ως
κεντρώοι ή, ακόμη, και ως προερχόμενοι από
την Αριστερά. Οι εν λόγω έμμεσοι υποστηρικτές
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
των παρακολουθήσεων (διότι περί αυτού πρόΓΑΤΣΙΟΥ
κειται) συμπαρατάσσονται με την κυβέρνηση και
Καθηγητή, πρώην πρύτανη
τον Πρωθυπουργό επιχειρώντας να παραπλατου Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
νήσουν την κοινή γνώμη μέσω της αντιστροφής
της πραγματικότητας. Οχι μόνο διότι εκείνο που
κάνουν – υποστηρίζοντας πως οι «επισυνδέσεις» για καθαρά εσωτερικούς πολιτικούς αλλά και οικονομικούς λόγους
(βλ. προστασία μεγάλων συμφερόντων) «δεν είναι και κάτι πολύ σοβαρό»
και πως δεν πρέπει να χάνουμε τη «μεγάλη εικόνα» του κυβερνητικού
έργου από τα μάτια μας – είναι να συνηγορούν εκθύμως στην ύπαρξη
και στη λειτουργία ενός παρακράτους μετεμφυλιακού τύπου της δεκαετίας του ’50. Ούτε μόνο διότι συνειδητά υποβαθμίζουν το αδόκητο πλήγμα
που επήλθε στο επίπεδο της δημοκρατίας που θεωρούσαμε ότι είχαμε
κατακτήσει, στέλνοντας την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω.
Αλλά και διότι, στην πραγματικότητα, στρέφονται εναντίον του θύματος και
όχι εναντίον του θύτη. Εάν οι υποτιθέμενοι κεντρώοι υποστηρικτές της κυβέρνησης είχαν πράγματι δημοκρατικές ευαισθησίες και ήθελαν να την
υποστηρίξουν, τότε θα την καλούσαν να απαλλαγεί από το παρακρατικό
άγος που τη βαρύνει, αντί να προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρόκειται
για ένα μικρό ολίσθημα, για μία μικρή χρωματική παρατονία στον μεγάλο
φωτεινό πίνακα της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.
Αντί να εγκαλούν το θύμα για την «κακοτυχία» του να καταστεί αντικείμενο
«επισυνδέσεων» από την πλευρά του κομματικού παρακράτους, θα
έπρεπε να εγκαλέσουν τον κύριο Πρωθυπουργό να επιδείξει την ειλικρινή του μεταμέλεια, διαγράφοντας από το κόμμα του και καθαιρώντας
από την κυβέρνηση όλους εκείνους που με απύθμενο θράσος καταφέρονται εναντίον του παρακολουθούμενου Νίκου Ανδρουλάκη για το ότι
ανάγκασε την παρακρατική, όπως αποδεικνύεται, ΕΥΠ να τον παρακολουθήσει! Υπονοώντας μάλιστα, ανερυθρίαστα, στην τηλεόραση πως η
παρακολούθησή του είχε σχέση με θέματα εθνικής ασφάλειας που σχετίζονται με την Τουρκία! Αυτό, άλλωστε, θα έπρεπε να το είχε πράξει από
μόνος του ο κύριος Πρωθυπουργός, ανεξαρτήτως του εάν το ζητούσαν
οι κεντρώοι και οι εξ αριστερών προερχόμενοι υποστηρικτές του. Ετσι
θα είχε δηλώσει με έμπρακτο και πειστικό τρόπο τη μεταμέλειά του, και
όχι με τις ασαφείς και δελφικού τύπου δηλώσεις του.
Εκείνο το οποίο επίσης θα έπρεπε να είχαν απαιτήσει όχι μόνο οι «κεντρώοι» φίλοι του αλλά και όλοι οι πολίτες από τον κύριο Πρωθυπουργό
θα ήταν να παροτρύνει τη Δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται ενεργεί
μόνο κατόπιν παροτρύνσεων, να ασκήσει δίωξη στον ανώτερο δυνατό
βαθμό στον κύριο πρώην διοικητή της ΕΥΠ. Ο οποίος ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας απέκρυψε την αλήθεια ότι η υπηρεσία του παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκη έως ότου, μετά από μερικές μόνο μέρες,
παραδεχτεί ότι τον παρακολουθεί. Αν ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών αποκρύπτει την αλήθεια από την Εθνική Αντιπροσωπεία,
από τους εκφραστές της λαϊκής βούλησης οι οποίοι, μάλιστα, τον έχουν
τοποθετήσει στη θέση του, τότε σε ποιον θα αποκαλύψει την αλήθεια;
Στον κ. Αδωνι Γεωργιάδη μήπως, ή ίσως και στον ίδιο τον κ. Ταγίπ Ερντογάν; Είναι λυπηρό το γεγονός ότι όλες οι συζητήσεις υποβαθμίζουν τη
συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Αυτό, στην ουσία, υπονοεί ότι το κομματικό παρακράτος στη σημερινή Ελλάδα έχει, δυστυχώς, ασυλία και ότι

Ο ισχυρισμός ότι επειδή υπάρχουν
αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να
συζητήσουμε, να καυτηριάσουμε και
να τιμωρήσουμε τον βιασμό των δημοκρατικών θεσμών που αποτελούν οι «επισυνδέσεις» (όπως με πλήρη φαιδρότητα δεχθήκαμε
να αποκαλούμε τις παρακολουθήσεις), είναι ένας
ισχυρισμός κακοήθης και πρόστυχος.
δεν ισχύουν για αυτό ούτε οι νόμοι ούτε οι διατάξεις του Συντάγματος.
Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα έχει σήμερα πολλά σοβαρά προβλήματα να
αντιμετωπίσει. Ομως ο ισχυρισμός ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να συζητήσουμε, να καυτηριάσουμε και να τιμωρήσουμε τον βιασμό των δημοκρατικών θεσμών που αποτελούν οι
«επισυνδέσεις» (όπως με πλήρη φαιδρότητα δεχθήκαμε να αποκαλούμε
τις παρακολουθήσεις), είναι ένας ισχυρισμός κακοήθης και πρόστυχος.
Δυστυχώς, για την υπεράσπιση της πρωταρχικής αξίας της φιλελεύθερης
δημοκρατίας, που είναι οι ατομικές και πολιτικές ελευθερίες, πρέπει να
συζητήσουμε σε βάθος και να τιμωρήσουμε με τον πιο αυστηρό τρόπο
κάθε υπεύθυνο για αυτήν την παράβαση. Διότι εάν την αποδεχτούμε
«ελαφρά τη καρδία» θα ήταν σαν να αποδεχόμαστε ότι ο βιασμός των
δημοκρατικών θεσμών είναι κάτι επιτρεπτό. Αυτό, όμως, θα έφερνε τη
χώρα σε ολισθηρό κατήφορο.
Βέβαια, είναι γεγονός ότι με τον τρόπο αυτόν το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης μεταφέρεται από τα φλέγοντα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε θεσμικά θέματα. Και τούτο, όσο και αν δεν το θέλουμε, καθυστερεί τη συζήτηση για την ανάπτυξη και, ενδεχομένως, καθυστερεί
την ίδια την ανάπτυξη. Ομως, ανάπτυξη χωρίς Δημοκρατία δεν νοείται.
Σε κάθε δε περίπτωση, την ευθύνη για αυτή τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης από την τρέχουσα οικονομική κρίση στην τρέχουσα κρίση θεσμών δεν έχουν αυτοί που αντιδρούν στον βιασμό των
δημοκρατικών αρχών. Υπεύθυνοι είναι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, δηλαδή η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός.
Και θα πρέπει να σημειώσει κανείς εδώ την τραγική ειρωνεία της ιστορίας, που είναι η εξής: Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο κόσμος άλλαζε με ραγδαίο ρυθμό, η Ελλάδα έπαυε να είναι μία χώρα συνόρων με
την «Αυτοκρατορία του Κακού» και αναδύονταν τεράστιες ευκαιρίες για
μία νέα, εξωστρεφή πορεία της χώρας που θα την αναγεννούσε και θα
την ισχυροποιούσε. Αντί τούτου, όμως, η Ελλάδα τότε απώλεσε την ιστορική ευκαιρία διότι αναλώθηκε στην εσωστρέφεια των pampers και των
κατορθωμάτων του κ. Μαυρίκη. Και αυτό, διότι μέσω των συγκεκριμένων
θεμάτων είχε επιτύχει την αναρρίχησή του στην εξουσία ο τότε πρωθυπουργός. Σήμερα, που ο κόσμος και πάλι αλλάζει και που η ισχύς και ο
πλούτος ανακατανέμονται με θυελλώδη σχεδόν τρόπο, η Ελλάδα είναι
ξανά αναγκασμένη να ζήσει μέσα στην εσωστρέφεια προσπαθώντας να
γλείψει τις πληγές της και να περισώσει τους δημοκρατικούς της θεσμούς,
διακινδυνεύοντας να χάσει την ευκαιρία, για ακόμη μία φορά, να ανοιχτεί
στον κόσμο και να διεκδικήσει μία καλύτερη θέση. Και αυτό είναι ευθύνη
του σημερινού Πρωθυπουργού.

ATTIKO BHMA

απόψεις
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Το πραγματικό κόστος των υποκλοπών

Τρεις παρατηρήσεις απορρέουν από τα πιο πάνω που είναι χρήσιμες
για όλους μας.
1. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των χωρών δεν
αποτελούν κάτι καινούργιο. Στο μνημειώδες έργο τους «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη» οι συγγραφείς, Ντάρον Ατζέμογλου και Τζειμς Ρόμ-

O

πινσον, διατυπώνουν τη θέση ότι οι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί
αποτελούν τη βάση για την οικονομική επιτυχία ή αποτυχία. Το κορυφαίο ίσως παράδειγμα στο βιβλίο είναι αυτό της σύγκρουσης του προέδρου Ρούζβελτ με το Ανώτατο Δικαστήριο. Ένα τεράστιο μέγεθος
πολιτικού, εκλεγμένος μάλιστα τη δεύτερη φορά με 61%, δε μπόρεσε

“

και εδώ το «επιτελικό κράτος» του κ Μητσοτάκη υπήρξε στρατηγικό
λάθος. Αντί να ασχοληθεί με τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα
των κρατικών δομών εγκαθίδρυσε ένα συγκεντρωτικό σύστημα που
κυβερνάει πάνω και έξω από το κράτος. Σε ο,τι αφορά το μέγεθος του
Κράτους η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι η ριζική του αποκέντρωση

Με απλά λόγια το μέλλον και η ευημερία της χώρας πλήττεται
σοβαρά από την υπόθεση των υποκλοπών και η πολιτική σταθερότητα, νοούμενη ως παραμονή του κυρίου Μητσοτάκη στην
πρωθυπουργία, οδηγεί μάλλον σε βλάβη για τη χώρα.
Αυτό είναι το πραγματικό κόστος των υποκλοπών.

να επιβάλει τη βούληση του και αυτό μακροπρόθεσμα υπήρξε επωφελές για τη χώρα του.
2. Από τα πέντε βασικά κριτήρια στο ένα, διεθνές εμπόριο, είμαστε σε
εξαιρετικά καλή θέση και σε άλλο ένα, νόμισμα, λίγα μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας γιατί είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Η προσοχή μας προφανώς πρέπει να εστιαστεί στα δυο κριτήρια που είμαστε ουραγοί,
μέγεθος κράτους και τραπεζική πίστη, εργασιακά, επιχειρηματικότητα. Το
ζήτημα της τραπεζικής πίστης είναι ένα ζήτημα ταμπού για τη χώρα που
επιβάλλεται να ανοίξει. Στα εργασιακά προφανώς οφείλουμε να αντιγράψουμε βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, καθιστώντας παρελθόν
τη σημερινή ζούγκλα.
Η επιχειρηματικότητα είναι γνωστό πως σκοντάφτει στη γραφειοκρατία

“

Η

Ελλάδα παραμένει η χώρα με την περισσότερο κλειστή οικονομία στην Ε.Ε. και με ένα αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας που
δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το καναδικό Ινστιτούτο Fraser
και αφορά δεδομένα του 2020
Όπως αναφέρεται στη φετινή μελέτη του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας που δημοσιεύει σήμερα το ΚΕΦΙΜ, η πτώση 9 θέσεων που καταγράφει η Ελλάδα είναι ανησυχητική καθώς η χώρα μας καταλαμβάνει
την 85η θέση ανάμεσα σε 165 χώρες. Η συνολική επίδοση της Ελλάδας στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας την τοποθετεί ανάμεσα στη
Σερβία και τη Σαουδική Αραβία. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι ακόμη το γεγονός ότι η Ελλάδα
καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα σε
όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με την αμέσως
προηγούμενη χώρα (Πολωνία, 80ή) να βρίτου ΠΑΡΙ ΚΟΥΚΟΥ- σκεται 5 θέσεις πιο ψηλά.
ΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η κατάταξη της Ελλάδας στα πέντε βασικά
Πρ. βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
πεδία του δείκτη είναι:
- Μέγεθος του κράτους: 153η θέση
- Κράτος δικαίου και ιδιοκτησιακά δικαιώματα: 54η θέση
- Πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα: 75η θέση
- Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 18η θέση
- Ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την
επιχειρηματικότητα : 143η θέση.

οπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα κράτη, είναι η μεγάλη ειδοποιός
διαφορά μας.
3. Τελευταίο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το Κράτος Δικαίου μαζί
με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα είναι ένα από τα πέντε βασικά κριτήρια
του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας. Είναι δεδομένο ότι στις εκθέσεις
επόμενων ετών η Ελλάδα θα διολισθήσει στο συγκεκριμένο δείκτη με
τις υποκλοπές να παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Με απλά λόγια το μέλλον και η ευημερία της χώρας πλήττεται σοβαρά
από την υπόθεση των υποκλοπών και η πολιτική σταθερότητα, νοούμενη
ως παραμονή του κυρίου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, οδηγεί μάλλον σε βλάβη για τη χώρα. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος των υποκλοπών.

Αναγκαία η διαρκής στήριξη των εισοδημάτων

ι μετρήσεις που δημοσιεύτηκαν για την
ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών δείχνουν ότι το 84% των ερωτηθέντων ανησυχεί για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το κόστος της ενέργειας. Αντίθετα, το
θέμα της παρακολούθησης του τηλεφώνου του
Νίκου Ανδρουλάκη και των άλλων (15.000 τηλεφώνων) από την ΕΥΠ για
λόγους εθνικής ασφάλειας, θεωρείται πρώτη
αιτία ανησυχίας για ένα
ποσοστό 16% των ερωτηθέντων.
Ανεξαρτήτως του πώς
αξιολογεί ο καθένας τα
προβλήματα, οι μετρήσεις
του ΓΡΗΓΟΡΗ
αυτές δείχνουν τον δρόμο
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
προς τον οποίο πρέπει να
nikolopoulos@reporter.gr
κινηθεί η κυβέρνηση φέτος τον χειμώνα και ο
δρόμος αυτός είναι η στήριξη των εισοδημάτων
των πολιτών για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά
τους προβλήματα.
Παράλληλα βεβαίως, το θέμα των τηλεφωνικών
παρακολουθήσεων πρέπει να διαλευκανθεί διότι
αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα σε κάθε δημοκρατική χώρα.

Η Βουλή έχει αναλάβει τη διαλεύκανση που θα
πάρει καιρό και μπορεί να φέρει στη δημοσιότητα
και άλλες πολύ σοβαρές περιπτώσεις που θα
έχουν και σημαντικές πολιτικές παρενέργειες. Τίποτα δεν αποκλείεται στην πολιτική σκακιέρα υπό
τέτοιες συνθήκες.
Όμως το ζητούμενο σήμερα από τους πολίτες είναι
η ενίσχυση των εισοδημάτων τους και σε αυτή την
κατεύθυνση η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα κάνει
το μέγιστο δυνατό.
Τι σημαίνει το μέγιστο δυνατό;
Ότι θα δίνει επιδόματα για το ρεύμα και κάθε άλλου
είδους ενίσχυση μπορεί σε όσους περισσότερους
μπορεί, με όριο τις αντοχές του προυπολογισμού.
Σε αυτή την κατεύθυνση εξάλλου λειτουργούν
πλέον όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν το τεράστιο κόστος που έχει για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός.
Τα περιθώρια που έχει ο προϋπολογισμός φαίνεται ότι είναι σήμερα επαρκή.
Οι αντοχές του όμως θα εξαρτηθούν από το πόσο
θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση, από τις τιμές που
θα διαμορφωθούν σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και
ρεύμα και από την ταχύτητα με την οποία θα αρχίσουν να αποδίδουν επαρκείς ενεργειακές ποσότητες οι εναλλακτικές επιλογές.

Το στοιχειώδες βέβαια που πρέπει όλοι να φροντίσουμε είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης ρεύματος και καυσίμων.
Κάτι που δεν το προπαγανδίζει επαρκώς η κυβέρνηση, αλλά είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος
αυτοπροστασίας μας από τους λογαριασμούς της
ΔΕΗ.
Υποθέτουμε βέβαια όλοι ότι ο κάθε πολίτης έχει
την στοιχειώδη αντίληψη ότι πρέπει να κλείνει τα
φώτα και το θερμοσίφωνο, αλλά δεν θα έβλαπτε
μια ηχηρή προτροπή από την κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, όσο και αν συμβάλουν οι ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό και η οικονομία
ενέργειας που προσπαθεί ο καθένας να κάνει, το
βέβαιο είναι ότι το κόστος είναι και θα παραμείνει
πολύ υψηλό και ότι μπορεί να εκτιναχθεί σε ακόμη
μεγαλύτερα ύψη.
Αυτό σημαίνει περισσότερος πληθωρισμός και περισσότερη ακρίβεια σε όλα τα αγαθά και κυρίως
στα βασικά αγαθά τα οποία κανείς δεν μπορεί να
περιορίσει χωρίς να ρίξει σημαντικά το βιοτικό του
επίπεδο.
Για τα πιο ανίσχυρα οικονομικά στρώματα η επίπτωση θα είναι δυσβάσταχτη και οι ενισχύσεις
αναγκαίες για την επιβίωση τους.
Το ζήτημα είναι ότι αν αυτή η κατάσταση τραβήξει
ολόκληρο τον χειμώνα - όπως φαίνεται σήμερα βέ-

βαιο -ολόκληρη η Ευρώπη θα βυθιστεί σε μια
απρόσμενη και ανεξέλεγκτη κρίση.
Πολλοί εκτιμούν ότι υπό αυτή την ζοφερή προοπτική η Ευρώπη θα πιέσει για λύση του προβλήματος στην Ουκρανία και για εξεύρεση ενός νέου
μοντέλου συνεργασίας με τη Ρωσία για την προμήθεια ενέργειας.
Όμως αυτό δεν είναι εύκολο και απαιτεί πολύ δύσκολους χειρισμούς και συνεννοήσεις και με τις
ΗΠΑ οι οποίες δεν υφίστανται αυτές τις σκληρές
επιπτώσεις που διαλύουν την Ευρώπη. Και καθώς
η Ευρώπη δεν διαθέτει ούτε στρατιωτική, ούτε
ενεργειακή αυτονομία, όπως οι ΗΠΑ, καλείται να
βρει την πολιτική ισχύ για να απαιτήσει μια λύση.
Ισχύ την οποία σήμερα δεν διαθέτει και την οποία
κανένας από τους ευρωπαίους ηγέτες δεν μοιάζει
να μπορεί να διεκδικήσει.
Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι το βάρος της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη δεν θα περιοριστεί
αυτό τον χειμώνα, η ΕΕ θα αναγκαστεί να πάρει
μέτρα που μέχρι σήμερα έχει αποφύγει, η οικονομική ισχύς της Ευρώπης στο διεθνές περιβάλλον
θα μειωθεί πολύ και ενδεχομένως όλα αυτά μπορεί να μεταφραστούν σε πολιτική αναταραχή, κατάρρευση διαφόρων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
και πρωτοφανή για τις ευρωπαϊκές χώρες κοινωνική αναστάτωση.
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O Δήμος Παλλήνης έχει την μεταλύτερη αύξηση πληθυσμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Θανάσης Ζούτσος έκανε την παρακάτω δήλωση σχετικά με την αύξηση πληθυσμού του Δήμου, που είναι ο μεγαλύτερος που καταγράφηκε
στην Αττική, στην τελευταία απογραφή πληθυσμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είναι απόδειξη της αναπτυξιακής δυναμικής του Δήμου Παλλήνης.
«Είμαστε ο Δήμος με τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού σε όλη
την Αττική και την τρίτη σε ολόκληρη την Ελλάδα, μετά την Ρόδο
και τη Χαλκίδα.
Αυξηθήκαμε κατά 11,06% σε σχέση με το 2011. Είμαστε
6.020 περισσότεροι.
Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Παλλήνης είναι σήμερα
60.435 κάτοικοι (από 54.415 το 2011), σύμφωνα με την Απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.
Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος των Μεσογείων και της γεωγραφικής Ανατολικής Αττικής.
Τα στοιχεία της Απογραφής επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου μας.
Τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και βελτίωσαν την ποιότητα ζωής
μας από το 2011 και μετά, όπως τα νέα σύγχρονα σχολεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί, το δίκτυο ομβρίων, οι
πλατείες, οι δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, οι Κοινωνικές

Δομές κλπ, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο για να γίνει ο Δήμος μας, ο
βασικότερος πόλος έλξης για μόνιμη κατοικία στην Αττική, την
τελευταία δεκαετία.
Τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η Αποχέτευση,
οι μεγάλες αναπλάσεις και οι νέοι κοινόχρηστοι χώροι, οι καινούριες παιδικές χαρές, οι αναβαθμίσεις των σχολικών μονάδων, η ηλεκτροκίνηση κλπ καθώς και όσα δρομολογούνται, όπως
οι νέοι ποδηλατόδρομοι, τα πράσινα σημεία, οι νέοι οδικοί κόμβοι, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης κλπ. , ενισχύουν
ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Παλλήνης.
Τώρα, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κάνουμε περισσότερα.
Όλοι μαζί, πολίτες και Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε με καθημερινή προσπάθεια, για να γίνει ο Δήμος Παλλήνης ακόμα καλύτερος.
Ένας Δήμος που αξίζει να ζεις. Ένας Δήμος για όλους.»

Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διακηρύξεις
ΑΔΑ: ΨΠΘ9ΟΚΟΚ-7ΗΜ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 7/9/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 681
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής για την κάλυψη εποχιακών ή
παροδικών αναγκών των Αθλητικών
προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ
(8) μήνες
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την υπ’
αριθ. 45/2022 απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ. οικ.:
37858/7-6-2022(ΑΔΑ: Ω2Β246ΜΤΛ679Λ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 ν.4483/2017,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες,
συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την
κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους,
είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς
προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου & Αριστείδου ΓΕΡΑΚΑ είτε
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail:
info@kedp.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 2106619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως
14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 12-9-2022
έως και την Τετάρτη 21-9-2022 (εντός

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο).
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε
και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση
παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το
παραπάνω ωράριο όπως ακριβώς και η
αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευταία
μέρα και ώρα κατάθεσης δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 21-9-2022 και
ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα
γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, τα
δικαιολογητικά και τα προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.
ΑΔΑ σχετικής ανακοίνωσης : ΨΛΥΝΟΚΟΚ-1ΜΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων
Υποδομών Εκπαίδευσης»

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έργων ΣΔΙΤ
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
Τμήμα Διαγωνισμών Έργων

Αθήνα, 01.09.2022
Αρ. πρωτ.: 11923
ΑΔΑ: ΨΤΞΖΟΞΧΔ-9ΨΠ
ΑΔΑΜ: 22PROC011183428

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (12/θέσιο ολοήμερο)» του έργου: «5ο ΔΣ ΚΡΩΠΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», με συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 415.938,91
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Η ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή αναλύεται ανά κατηγορία μελέτης:
1. 155.192,24 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων)
2. 84.206,84 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες)
3. 99.090,91 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες)
4. 2.810,85 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες)
5. 20.385,17 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
και 54.252,90 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ.) με τις απαιτούμενες εγκρίσεις τους, προκειμένου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση της σχολικής μονάδας και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες, 16 (Τοπογραφικές μελέτες) και 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 183288.
Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Θεωνάς Γρηγόριος, τηλ.:
2105272366 / email: theonas@ktyp.gr.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 μμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 πμ..
5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.319,00 € ισχύος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
8. Η μελέτη έχει ενταχθεί και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5150009.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής.
10. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
11. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ.: 2659685
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n ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εθελοντική αιμοδοσία
στο Καλλιμάρμαρο
Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, το
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α), τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.), διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, εθελοντική αιμοδοσία στο Καλλιμάρμαρο
Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ. στον υπαίθριο
χώρο, μεταξύ της Βασιλέως Κωνσταντίνου προ της κεντρικής εισόδου του Παναθηναϊκού Σταδίου.
Οι εθελοντές αιμοδότες που θα συμμετάσχουν στη
δράση, θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ξενάγησης στο
Παναθηναϊκό Στάδιο, επιδεικνύοντας την αναμνηστική
κάρτα που θα τους δοθεί μετά το πέρας της αιμοληψίας.
Για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας, θα ληφθούν
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά του
COVID-19.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Καλούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες σε
αυτή την πράξη ουσιαστικής προσφοράς στο συνάνθρωπο, σε αυτή την πρωτοβουλία που στόχο έχει να
συγκεντρωθούν ικανές ποσότητες αίματος για τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Σε αυτή την αλυσίδα ανθρωπιάς σας θέλουμε μαζί μας».
n ΔHMOΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

Δωρεάν rapid test σήμερα
στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης
Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης σε συνεργασία με τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, προχωρά στη δωρεάν διενέργεια rapid tests την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης (Χρυσοστόμου
Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου, Πεύκη) από τις 9:30 το πρωί
έως τις 15:00.
Κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο σημείο, ενώ
η διάρκεια του test δεν υπερβαίνει τα 2 λεπτά ανά
άτομο. Οδηγίες – Επισημάνσεις:
• Στα tests μπορούν να υποβληθούν και παιδιά άνω των
5 ετών
• Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ
• Να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα
Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Αττικής Τάσος Μαυρίδης δήλωσε σχετικά:
«Εξασφαλίσαμε για μία ακόμη φορά τη διενέργεια rapid
tests στον Δήμο μας. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο
Υγείας και τον ΕΟΔΥ για την ανταπόκριση στα αιτήματά
μας, ώστε τα τεστ να διενεργούνται τακτικά για τους πολίτες της Λυκόβρυσης και της Πεύκης. Θα ήθελα να καλέσω τους συμπολίτες να προσέλθουν, προκειμένου με
ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότεροι να κάνουν το
τεστ, ειδικά αυτή την ημέρα λίγο πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Επίσης να τηρούμε όλοι με προσοχή
τα μέτρα που υποδεικνύουν οι ειδικοί για να αφήσουμε
πίσω μας την πανδημία».
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Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος φιλοξενεί και
στηρίζει την “ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ”
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, ως Δήμος
φιλοξενίας για το 2022 της διαδημοτικής
δράσης «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», στέκεται αλληλέγγυος όλο το φετινό καλοκαίρι στους ασθενείς με καρκίνο και τις
οικογένειές τους που έχουν ανάγκη από
υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας.
Συμβάλλοντας στο πολύτιμο έργο της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» μετά την επιτυχημένη έναρξη της
δράσης στα Σπάτα στις 7 Ιουνίου, αφιέρωσε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων
στους πάσχοντες συνανθρώπους μας που
πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρτέμιδος και στα Σπάτα, όπως τη συναυλία με τους Locomondo, βραδιές παραδοσιακής μουσικής με την Κατερίνα Κατσίγιαννη και τον Γιώργο Μαργαρίτη κ.ά.
Οι εκδηλώσεις πλαισιώθηκαν από εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης και
πολιτιστικών φορέων καθώς και χιλιάδες
θεατών που αγκάλιασαν τη δράση.
Διοικητικά στελέχη και εθελοντές της
«ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» ενημέρωσαν τους θεατές
για τη Μονάδα και τις δωρεάν υπηρεσίες
που προσφέρει, για την Ανακουφιστική
Φροντίδα καθώς επίσης και για τους τρόπους στήριξης της «ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (δράσης στην οποία συμπράττουν
οι οκτώ Δήμοι της περιοχής των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής).
Όπως δήλωσε ο Δημάρχος Σπάτων - Αρτέμιδος κ. Δημήτριος Μάρκου “Στέλνουμε
όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης σε
μια πρωτοποριακή προσπάθεια που πριν
12 χρόνια ξεκίνησε από εδώ, τα Σπάτα, με
σεβασμό και αγάπη για τους πάσχοντες
από καρκίνο. Ως Δήμος φιλοξενίας της
«ΠOΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» για το 2022
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την στήριξη του πολύπλευρου
και πολυσήμαντου έργου της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», ώστε η υψηλής ποιότητας Ανα-

κουφιστική Φροντίδα που παρέχει να διαδοθεί σε όλες τις γωνιές της πατρίδας
μας”.

Λίγα λόγια για τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
Η πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» προσφέρει, από την
ίδρυσή της το 2010, δωρεάν υπηρεσίες
Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ασθενείς
με καρκίνο και ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS). Στόχος της είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών καθώς και των οικογενειών τους. Η
βελτίωση επιτυγχάνεται με την έγκαιρη
αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση συμπτωμάτων, όπως ο πόνος, ή
άλλων προβλημάτων σωματικών, ψυχοκοινωνικών, ή πνευματικών με σκοπό την
ανακούφισή τους. Η Μονάδα είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα λειτουργών υγείας, έχοντας

σύστημα διαχείρισης ποιότητας βασισμένο
στα διεθνή σχετικά πρότυπα.
Στις υπηρεσίες της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» εντάσσονται η φροντίδα κατ’ οίκον, ο υπερσύγχρονος νοσηλευτικός ξενώνας (hospice)
και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας &
Απασχόλησης, ενώ ανά έτος προσφέρονται πάνω από 1.700 ημέρες νοσηλείας
στον Ξενώνα της Μονάδας και πάνω από
6.000 επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών.
Όπως προαναφέρθηκε όλες οι υπηρεσίες
της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» προσφέρονται δωρεάν,
και αυτό είναι εφικτό χάρη στην αγάπη και
υποστήριξη πολλών ιδιωτών, αλλά μεγάλων ιδρυμάτων και εταιρειών της χώρας
μας.
Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: 210 6635955, 2106632579
www.galilee.gr

Η Γενική Παθολόγος κ. Νένα Φουντουκίδου
στο Δημοτικό Πολυϊατρείο Διονύσου
O Δήμος Διονύσου σας ενημερώνει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έχει τη
μοναδική τιμή και χαρά να εντάξουμε στο δυναμικό του Δημοτικού
Πολυϊατρείοεν Διονύσου την καταξιωμένη για την κοινωνική
προσφορά και το πολυσχιδές έργο της, Γενική Παθολόγο κ. Νένα
Φουντουκίδου. Η κ.Φουντουκίδου θα έχει τη δυνατότητα να
συνταγογραφεί και να παραπέμπει σε εξετάσεις τους πολίτες που
χρήζουν περίθαλψης ακόμα και για προληπτικές-διαγνωστικές
εξετάσεις είτε στο ΙΚΑ Αγίου Στεφάνου είτε στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Διονύσου, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 210
6217830. Ο Δήμος την ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά
της στην προσπάθεια που καταβάλλει ως Δήμος να καλύψει τις
υγειονομικές ανάγκες των πολιτών. Η ένταξή της στο δυναμικό του
Πολυϊατρεείου βοηθά στην επιτυχή ευόδωση του στόχου να βελτιωθεί
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Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διακηρύξεις - Ισολογισμοί - Προσκλήσεις - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΣΗ4ΩΛ6-Ξ0Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας: 19441 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο: +30 2132000756
Ηλ. Διευθ.: tpkoropi@gmail.com
Kορωπί: 06-09-2022
Αρ. Πρωτ.: 14263
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί στη
διενέργεια ανοικτού ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
δημόσιου διαγωνισμού με βάση την οδηγία
2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως αναφέρεται στην προμετωπίδα του εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για
απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.
gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από
τη διεύθυνση στην προμετωπίδα του εγγράφου.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Συλλογή-μεταφορά απορριμμάτων, ύδρευση-αποχέτευση,
κοινωνικές υπηρεσίες, ηλεκτροφωτισμός
Οδών και πλατειών - κοινοχρήστων χώρων.
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2022
Αριθμός αναφοράς: ΤΥ/45/2022
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:
44613600 Τροχοφόροι κάδοι
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
τροχοφόρων πλαστικών κάδων. Οι κάδοι θα
χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων αλλά και για προσθήκη νέων σε σημεία που απαιτείται, από την
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και θα
καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Κρωπίας
για την περίοδο 2022-2025.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς
ΦΠΑ: 1.530.000,00 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2) Περιγραφή
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
εννέα χιλιάδων (9.000) πλαστικών κάδων
συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων χωρ.
240lt, 660lt και 1100lt (Πράσινου χρώματος).
II.2.2) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS:
EL305 Τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
II.2.3) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή
II.2.4) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίαςπλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών:
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:
ναι
Περιγραφή παρατάσεων: Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 των Αναλυτικών Όρων της
Διακήρυξης
II.2.7) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.8) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα
προαίρεσης: ναι. Όπως περιγράφονται στο
Άρθρο 4.5. των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης
II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σύμβαση σχετίζεται
με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο
από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.10) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ισχύουν, δεσμευτικά, τα αναγραφόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης ΤΥ/45/2022, για
όλους τους συμμετέχοντες
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
30.600,00 EUR. Πληροφορίες δίνονται στο
άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών όρων διακήρυξης. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος
Κρωπίας
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική
ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.2. Δικαίωμα
Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται
στα έγγραφα της σύμβασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους
της Διακήρυξης στα άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία
IV.1.2) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί
Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/10/2022 Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.2) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να
υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Διάρκεια σε
μήνες: 10
IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/10/2022 Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις: Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:18 μήνες
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας: Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή
Συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρο-νικά, μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο οκτώ (8)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών ήτοι έως 27/09/2022
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από
την παραλαβή των προσφορών, ήτοι έως
29/09/2022. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
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ËÁÃÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÃÁÌÂÅÔÁ 12 106 77 ÁÈÇÍÁ
ÔÇË.: 210 3809737
FAX: 210 3813914
ÊÉÍ.: 6909 689193

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες
προσφυγής:
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198 Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

gram2@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις)
προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3.4
των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται
πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο
Τηλ: 22920 27711, 22920 22089
Φαξ: 22920 22779
e-mail: info@oll.gr website: www.oll.gr

Λαύριο, 07/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2121

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για τρία (3) έτη μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%: ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 735.000,00 €.
Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου,
Λαύριο. Τηλ.: (+30) 22920-27711, (+30) 22920-22089, e-mail: info@oll.gr .
Κωδικοί CPV: 90500000-2 / Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:
Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει: Την κατ’ αποκλειστικότητα παροχή από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως αυτή υφίσταται σήμερα και όπως αυτή τυχόν επαυξηθεί με ενδεχόμενες συνενώσεις ή/και συγχωνεύσεις άλλων λιμένων. Ειδικότερα, οι
Υπηρεσίες αφορούν στην κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών
παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης όλων των ειδών υγρών αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου πλοίων που παράγονται από την λειτουργία, κατά το ANNEX Ι, ΙΙ και ΙV της ΔΣ
MARPOL, των πλοίων που θα προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και στη συνέχεια η μεταφορά και η τελική διάθεσή τους με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..
Δικαίωμα συμμετοχής:
Προϋποθέσεις συμμετοχής/Καταλληλόλητα επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: α. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παραχώρηση υπηρεσιών,
δηλαδή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής και
διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες β. Οι Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λοιποί όροι συμμετοχής και κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται στη σχετική Διακήρυξη.
Γενικός χρόνος σύμβασης – Διάρκεια: Τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: Λιμένας ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό 02/2022 Διακήρυξη του ΟΛΛ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη
Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο
www.eprocurement.gov.gr.
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία: 09/09/2022
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:
Ημερομηνία: 14/10/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του.
Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την
προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται
στο ποσό των 14.700,00 Ευρώ (2% επί της 3-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Η διακήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
30/08/2022.
Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, e-mail: info@oll.gr
Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Γιώργος Βακόνδιος
Δ/νων Σύμβουλος

Ταχ. διεύθυνση:
Βασιλέως Κωνσταντίνου 47
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Ταχ. κωδικός: 19440
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
tpkoropi@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 2106626294

VI.5) Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tenders Electronic
Daily - TED): 01/09/2022.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο
Τηλ: 22920 27711, 22920 22089
Φαξ: 22920 22779
e-mail: info@oll.gr website: www.oll.gr

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Λαύριο, 07/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 2120

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για τρία (3) έτη μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%: ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 830.000,00 €.
Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου,
Λαύριο. Τηλ.: (+30) 22920-27711, (+30) 22920-22089, e-mail: info@oll.gr .
Κωδικοί CPV: 90500000-2 / Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:
Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει: Την κατ’ αποκλειστικότητα παροχή από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, στα πλοία που καταπλέουν στη θαλάσσια
περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., όπως αυτή υφίσταται σήμερα και όπως αυτή τυχόν
επαυξηθεί με ενδεχόμενες συνενώσεις ή/και συγχωνεύσεις άλλων λιμένων. Ειδικότερα,
οι Υπηρεσίες αφορούν στην κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων για την παραχώρηση των υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στερεών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που προσεγγίζουν την περιοχή
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Λ. Α.Ε., δηλαδή της εκτέλεσης κατ' αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής και διάθεσης όλων των στερεών ειδών αποβλήτων που παράγονται από
τα πλοία, συσκευασμένων επικίνδυνων ουσιών (κατά το ANNEX ΙΙΙ της ΔΣ MARPOL),
απορριμμάτων όλων των ειδών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων (κατά το
ANNEX V της ΔΣ MARPOL) και των στερεών επικίνδυνων αποβλήτων (κατά το ANNEX ΙΙΙ
της ΔΣ MARPOL) και των υπολειμμάτων καθαρισμού καυσαερίων (κατά το ANNEX VΙ της
ΔΣ MARPOL) των πλοίων, που θα προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της
Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και στη συνέχεια η μεταφορά και η τελική διάθεσή τους με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης
Αποβλήτων Πλοίων της Ο.Λ.Λ. Α.Ε..
Δικαίωμα συμμετοχής:
Προϋποθέσεις συμμετοχής/Καταλληλόλητα επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: α. να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παραχώρηση υπηρεσιών, δηλαδή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. β. να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 4394/4026/2016 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λοιπές πληροφορίες στα τεύχη Δ/ξης.
Γενικός χρόνος σύμβασης – Διάρκεια: Τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος εκτέλεσης σύμβασης: Λιμένας ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό 01/2022 Διακήρυξη του ΟΛΛ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη
Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο
www.eprocurement.gov.gr.
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής των Προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία: 09/09/2022
Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:
Ημερομηνία: 14/10/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του.
Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την
προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται
στο ποσό των 16.600,00 Ευρώ (2% επί της 3-ετούς αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).
Η διακήρυξη απεστάλη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
30/08/2022.
Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου (+30) 22920-22089 & 22920-27711, e-mail: info@oll.gr
Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Γιώργος Βακόνδιος
Δ/νων Σύμβουλος

ATTIKO BHMA

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
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Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διακηρύξεις - Ισολογισμοί - Προσκλήσεις - Ανακοινώσεις
Α.Π.:236478/06-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις

29/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο
2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφο-
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JeGeE\Y\ cY\>\Y: 189019

ρική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση
του με αριθμό 143 περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ.Αλεξάνδρας 223 με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε

διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που
είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς

cE `: G`MbJ` M`=c`>`UbJ` Yc>b` >\U`; Me=eb`; e=\E`;
(>c Me=eb`; e=\E`;)
E\UeG`>`G\Y\: c<^#OZC@ R#KW –NextGenerationEU
M>c – YeGe 075 «M`=c`>`UbJcY UcGeEE;UbYcbY»
CPV: 71320000 7, 71351910 5, 90700000 4, 71410000 5

McEb=\\ ME`J\E; \Y Y;UeY\Y cJM`6\Y\Y Uc=cG\Y
Uc ME`cJGbUUc6\ eU`b\ e6 G6 `Eb6 V]< R. 4412/2016
GU\Ue I: e6ecG`;Ye eE\
I.1) cM6;Ube, >bc;;6YcbY Jeb Y\Ucb`( e) cMe \Y
/iJhjcT D`jai_fl[gjk D__VPkd
&jiRK^hef: 1Wcfd 4, 10563, :K[hm
G_fgkFkgWid ]jm lk Pjm]\hjeaT [ ]jm lm liRJf: 6\helmhlWhkd
Rcfd, lf_. 2103291200, ljd ig]Vejaid faYgid cmj =gid.
GU\Ue II: e6GbJcbUc6` G\Y Y;UeY\Y
II.1) McEb Ee \: % lWl_kd lfd ai_Ylfd iWhmj «G`MbJ` M`=c`>`Ub
J` Yc>b` >\U`; Me=eb`; e=\E`; (>c Me=eb`; e=\E`;)»
II.1.1. YRV]QW OL^X'^Z@ lfd eRaHmefd iWhmj f ic`Thfef lk^
/k`jckR Gk_ikPkajckR @JiPWk^ (/.G.@.) HVeij lk^ 1Yk^
\gklm9jckR 1Tak^ 4759/2020 ('D6 :’ 245) «Dce^]JgkhjeaTd
lfd \gklm9jc[d cmj Gk_ikPkajc[d 1kakKieWmd cmj V__\h PjmlVC
9i\h», elm Tgjm lk^ 6m__jcgmljckR &[ak^ Gm_mjkR 'm_[gk^ (&D
Gm_mjkR 'm_[gk^) T`\d m^lV cmKkgWelfcmh ai lk 1. 3852/2010
«GgT]gmaam 6m__jcgVlfd» cmj l\h m`mgmWlfl\h ^`kelfgjcljc=h
ai_il=h T`\d mhmFYgkhlmj mhm_^ljcV `mgmcVl\:
 @Rhlm9f 8i_Ylfd Gk_ikPkajckR @JiPjmeakR (8G@) HVeij l\h
Te\h
kgW,khlmj
elfh
4`k^g]jc[
:`TFmef
(4GD1/&G% @/72343/1885/2021) cmj elk GmgVglfam m^l[d.
 @Rhlm9f @lgmlf]jc[d 8i_Ylfd GigjHm__khljc=h D`j`l=ei\h
(@8GD) ]jm lfh `igjHm__khljc[ m9jk_T]fef l\h `gklijhTaih\h
m`T lf 8G@ g^KaWei\h cmj cmli^KRhei\h ai HVef lm mhmFiC
gTaihm elfh 64: 107017/2006 ('D6 1225 ’/5C9C2006) T`\d
lgk`k`kj[Kfci cmj jeJRij ai lfh 4.:. kjc. 40238/2017 ('D6
3759/’ 25.10.2017).
 @Rhlm9f Ggkcmlmgcljc[d 8i_Ylfd i\_k]jc[d 6mlm__f_T_flmd
\d ^`kelfgjcljc[ lfd 8G@ HVeij l\h Te\h kgW,khlmj elfh 4.:.
37691/12C09C2007 ('D6 1902 ’/ 2007) GmgVglfam
cmj
GmgVglfam , ai `gkemgak][ l\h c_jaVc\h l\h m`mjlkRaih\h
]i\_k]jc=h Jmgl=h eljd hYid c_Wamcid lk^ J\gjckR eJiPjmeakR
cmj ljd _i`lkaigYeligid g^KaWeijd lk^ 14759/2020.
 @Rhlm9f 8i_Ylfd Ggke\gjh[d %gjkKYlfefd l\h ^FjelVaih\h
^PmlkgiaVl\h \d ^`kelfgjcljc[ lfd 8G@ (eRaF\hm ai lk
VgKgk 5 §2 lk^ h.4258/2014), ei `igW`l\ef `k^ `gkcRij f
mhV]cf kgjkKYlfefd giaVl\h ihlTd l\h hY\h, `gkd `k_ikPTC
afef, `igjkJ=h lfd `gTlmefd lk^ /G@, HVef l\h Te\h kgW,kC
hlmj elfh 64: :gjKa. kjc.140055/2017 ('D6 428//15C2C2017).
8Yem elfh ai_Ylf `igj_maHVhilmj f /k`k]gmFjc[ :`klR`\ef
eRaF\hm ai lk G.&. 696/74, lkh 14030/2011, lkh 14178/2013
cmj lfh 64: 140055/2017 ( gKgk 2) cmj f 4Pgk_k]jc[ cmj
4Pgm^_jc[ 8i_Ylf HVef l\h Te\h kgW,khlmj elk 1.4258/2014
cmj lfh 64: 140055/2017 ( gKgk 3).
# eRaHmef cm_R`lilmj m`T lf e^aF\hWm ]jm ljd PfaTejid e^aHVC
eijd, Pih cmlmhYailmj ei la[amlm cmj Pih Km _fFKkRh ^`Tf
ihm__mcljcYd `gkeFkgYd.
cCVXQ9QLRW e$Z: 325.418,84 c<^9 (#^$H .M.e.)
eR JZVW']^$Z UL-0VWH (e^a`igj_maHmhkaYh\h l\h m`gkH_Y`l\h):
97.048,22 c<^9 (€) ]jm ai_Ylf cmlf]kgWmd 01 (\gklm9jcYd
ai_Ylid),
145.572,34 c<^9 (€) ]jm ai_Ylf cmlf]kgWmd 02 (Gk_ikPkajcYd
8i_Ylid),
34.341,30 c<^9 (€) ]jm ai_Ylf cmlf]kgWmd 27 (GigjHm__khljcYd
8i_Ylid),
21.998,97 c<^9 (€) ]jm ai_Ylf cmlf]kgWmd 20 (i\_k]jcYd
4Pgk]i\_k]jcYd cmj i\F^ejcYd 8i_Ylid cmj gi^hid),
7.825,37 c<^9 (€) ]jm ai_Ylf cmlf]kgWmd 13 (8i_Ylid
4Pgm^_jc=h Yg]\h),
7.694,19 c<^9 (€) ]jm ai_Ylf cmlf]kgWmd 16 (8i_Ylf lk`k]gmC
FWmd / /k`k]gmFjc[ :`klR`\ef) cmj
10.938,45 c<^9 (€) ]jm `gTeKilf cmlmHk_[ `gja (4%)
>X^CLXZ VWH YQZKWH @ M^]LKQ$Z LCV0-LKWH: lgjVhlm Y9j (36)
a[hid.
@lk e^aF\hfljcT kgW,khlmj cmj lafamljcYd `gkKieaWid, \d
mck_kRK\d:
1. jm lfh ^`kHk_[ l\h ig]mej=h lk^ 1k^ @lmPWk^ lfd :’ 'Vefd,
&9&LCZ (12) Q@RLH m`T lfh ^`k]gmF[ lfd eRaHmefd
2. jm lfh ^`kHk_[ l\h ig]mej=h lk^ 2k^ @lmPWk^ lfd :’ 'Vefd,
]CV9 (8) Q@RLH m`T lfh kgjeljc[ `mgm_mH[ lk^ 1k^ @lmPWk^

lfd :’ 'Vefd cmj lfh Y]]gmFf `mgkJ[ cmli^KRhei\h ]jm lk 2k
@lVPjk m`T lf &ji^KRhk^em 4`fgieWm `gkd lkh :hVPkJk
GU\Ue bbb: 6`UbJcY, `bJ`6`UbJcY Jeb Gc6bJcY M=\E` `EbcY
bbbe.1 eOZXV]QLRLH c''<@KLXH
D]]Rfef e^aailkJ[d: # i]]Rfef e^aailkJ[d elf PjmPjcmeWm lk^
Pjm]\hjeakR mhYgJilmj ei 6.508,38 c<^9 (€) (mhljelkjJiW ei `keT
`k^ Pih 9i`ighV lk 2% i`W lfd `gkiclja=aihfd m9Wmd lfd eRaHmefd).
D]]Rfef cm_[d iclY_iefd: # i]]Rfef cm_[d iclY_iefd `k^ Km
cmlmKYeij k mhVPkJkd ]jm lfh ^`k]gmF[ lfd eRaHmefd mhYgJilmj
ei 5% i`W lfd m9Wmd lfd eRaHmefd).
bbbe.2 J^X]X "^]X ^WQZV]&"VWKWH CZX O-W^#Q@H
# ai_Ylf YJij ihlmJKiW elk  la[am l\h `gk]gmaaVl\h ic`ThfC
efd /k`jc=h cmj DjPjc=h Gk_ikPkajc=h @JiPW\h, cml iFmgak][
lfd `mg. 1 lk^ VgKgk^ 14 lk^ h. 4759/2020Ccmj f eRaHmef Km
JgfamlkPklfKiW m`T lk /maiWk :hVcmafd cmj :hKicljcTlflmd
cmj ijPjcTligm m`T lk GgT]gmaam &fakeW\h D`ihPRei\h (G&D) –
@:/: 075, ^`T lf ]ihjc[ khkameWm lWl_k^ g]\h «G% D%&%8 C
6D@ 8D/:48 @D @». # cmlmHk_[ lfd makjH[d Km ]Whij lafamC
ljcV cmlV lm kgj,Taihm elk VgKgk 187 lk^ 1.4412/2016, T`\d
jeJRij. /k Yg]k/PgVef ^_k`kjiWlmj elk `_mWejk lk^ DKhjckR
@JiPWk^ :hVcmafd cmj :hKicljcTlflmd «D__VPm 2.0» ai lf JgfC
amlkPTlfef lfd D^g\`m c[d h\efd –NextGenerationEU. # cmlmC
Hk_[ lfd makjH[d Km ]Whij lafamljcV cmlV lm kgj,Taihm elk
VgKgk 187 lk^ 1.4412/2016, T`\d jeJRij.
bbbe.3 YQO^ZW @ C]XR]O^Z$Z
%j ih=eijd kjckhkajc=h FkgY\h e^aailYJk^h ^`T lk^d Tgk^d
l\h `mg. 2, 3 cmj 4 lk^ VgKgk^ 19 cmj lfd `mg. 1 (efa. ]CP) lk^
VgKgk^ 77 lk^ h. 4412/2016, T`\d jeJRk^h. &ih m`mjliWlmj m`T
ljd ih _T]\ ih=eijd hm `igjH_fKkRh e^]cicgjaYhf hkajc[ akgF[
]jm lfh ^`kHk_[ `gkeFkgVd.
: >XCZX]QLR]X K<QQLV]@H KV] &XZ'#RXKQ"
%j m`mjl[eijd ]jm lfh `gke\`jc[ cmlVelmef l\h Pjm]\hj,kaYh\h
mhmFYgkhlmj elk Vg. 17 lk^ liRJk^d lfd mhm_^ljc[d Ggkc[g^9fd,
Tlmh Pih e^hlgYJk^h kj _T]kj m`kc_ijeakR lk^ Vg. 18 lk^ liRC
Jk^d lfd mhm_^ljc[d Ggkc[g^9fd. /m m`mjlkRaihm Pjcmjk_k]fljC
cV C m`kPijcljcV Y]]gmFm ]jm lf e^aailkJ[ elk Pjm]\hjeaT mhmC
FYgkhlmj elk VgKgk 22 lk^ liRJk^d lfd mhm_^ljc[d Ggkc[g^9fd.
6mlV lm ijPjcTligm kgj,Taihm elk Vg. 19 lfd mhm_^ljc[d
Ggkc[g^9fd, kj `gkeFYgkhlid m`mjliWlmj hm iWhmj i]]i]gmaaYhkj
elk eJiljcT i`m]]i_amljcT aflg=k `k^ lfgiWlmj elk cgVlkd i]cmC
lVelme[d lk^d cmj hm `_fgkRh lm cgjl[gjm `kjkljc[d i`j_k][d,
eJiljcV ai lfh liJhjc[ i`m]]i_amljc[ jcmhTlflm.
GU\Ue IV >be>bJeYbe
e. % Pjm]\hjeaTd Km mhmliKiW ai ZR]XCV@ &XZ&XCZK$Z CZX C^XV@
^X] VWR O-0]R K<Q0^]<KZ ZO" ]XC]R]QXC@ O]W O^]K]
^ QL KW VWR 0-VXKVW K0KW O]X"VWVZH – VXQ@H.
#aigkafhWm m`kelk_[d lfd `gkc[g^9fd elfh DDDD: 22/07/2022
. gkj ]jm lfh `mgm_mH[ l\h li^J=h lk^ Pjm]\hjeakR:
GgkeFYgilmj i_iRKigf, `_[gfd, Vaief cmj P\giVh f_iclgkhjc[
`gTeHmef elm Y]]gmFm lfd eRaHmefd elfh jelkei_WPm
http://web.tee.gr
1. GgkKieaWm ^`kHk_[d mWlfefd 'XZ OZ^]@ L''^#R CZX O-W
^]]^X9R Q0^X CZX &9&LCZ (12) WQ0^LH O^XR ZO" VW -@W
O^]LKQ$ZH <O]]-@H V#R O^]K]^9R. # mhmKYlk^em mgJ[
`mgYJij ei T_k^d lk^d `gkeFYgkhlid `k^ e^aailYJk^h elf
PjmPjcmeWm eRhmfd eRaHmefd, e^a`_fg\amljcYd `_fgkFkC
gWid eJiljcV ai ljd `gkPjm]gmFYd cmj k`kjmP[`kli eJiljcV
Pjcmjk_k]fljcV, lk mg]Tligk Y\d VWR 0CVW (6W) WQ0^Z O^XR ZO"
VWR -@W VWH O^]LKQ$ZH <O]]-@H V#R O^]K]^9R.
2. d faigkafhWm _[9fd lfd `gkKieaWmd ^`kHk_[d l\h `gkeFkC
g=h kgW,ilmj f 09/09/2022, faYgm MZ^ZKCL<@ cmj =gm 15:00
d faigkafhWm f_iclgkhjc[d m`keFgV]jefd l\h `gkeFkg=h kgWC
,ilmj f 15/09/2022, faYgm M0QOVW cmj =gm 10:00 O.Q.
e@RZ, 27/07/2022
L9^'X]H YVZKXR"H

και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 7).
Η μίσθωση θα είναι για δέκα (10) χρόνια και
θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 2).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 7 των όρων
διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 05/09/2022
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
_______________________________________
Α.Π.:236457/06-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις
29/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στο γραφείο

2 της Μάγερ 27, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί
φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την δεκαετή εκμίσθωση
του με αριθμό 110 περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ.Συγγρού 131 με τιμή εκκίνησης το
ποσό των 1100 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που
είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 7).
Η μίσθωση θα είναι για δέκα (10) χρόνια και
θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 2).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 7 των όρων
διακήρυξης.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Αθήνα, 05/09/2022
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. 683307
Ημ/νια 04/08/2022

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθ.
4107/97/26.07.2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ», «με ανοιχτή διαδικασία» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία
αποστολής της παρούσας για δημοσίευση, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης
την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας εκτιμώμενης αξίας 22.983,87 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 9725)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού,
στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και
από την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.: www.dypa.gov.gr (Προμήθειες - Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται μέχρι την 28/09/2022, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. (οδός Δ. Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος, τηλ:
210-9989019, 210-9989908) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η
03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες
οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, προσκομίζοντας τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οικοδομικών.
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 459,68 ευρώ, ισχύος
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Κωδικός CPV: 45262700-8 (εργασίες μετατροπής κτιρίου).
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.ΥΠ.Α.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης του έργου στον τύπο, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Αθήνα
Ο A’ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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Ο Κυρ. Μητσοτάκης στην υπερειδική του ΟΑΚΑ

Σ

τον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του ΟΑΚΑ που έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες της
υπερειδικής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022 εμφανίστηκε το απόγευμα
της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από
τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη.

Τουρνουά 3Χ3 MAGOULA
στο Πάρκο Μαγούλας
στις 10-11 Σεπτέμβρη
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ,
με βασικό αντικείμενο την πρόληψη υγείας στις αναπτυξιακές ηλικίες, ο Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωφελής Επιχείρηση συνδιοργανώνουν το τουρνουά
μπάσκετ 3x3 Magoula 2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Μαγούλας στις 10-11 Σεπτέμβρη
2022 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, στο Δημοτικό Ιατρείο που
στεγάζεται επί της οδού Αρτέμιδος 3, της Δημοτικής
Κοινότητας Μαγούλας, του Δήμου Ελευσίνας, το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη και την Κυριακή 11 Σεπτέμβρη,
από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, θα
πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ Καρδιολογικός Έλεγχος
για όσους χρειάζονται την Κάρτα Υγείας Αθλητή για
την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
Προτεραιότητα στις εξετάσεις θα δοθεί:
1. Σε όσους αθλητές συμμετέχουν στο τουρνουά 3x3
Magoula 2022
2. Στους νεαρούς αθλητές/τριες όλων των αθλητικών
ομάδων της πόλης, όλων των αθλημάτων.
3. Σε ενήλικες και βετεράνους αθλητές όλων των
αγωνισμάτων.
*Στον χώρο του δημοτικού ιατρείου, θα τηρείται αυστηρά προτεραιότητα σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης κάθε αθλητή/τριας.
**Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητικών ομάδων, ή group αθλητών, παρακαλείται ο υπεύθυνος
κάθε ομάδας να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα με τα
στοιχεία επικοινωνίας του στο info@prepy.gr
***Οι Κάρτες Υγείας (για τις οποίες θα πρέπει να έχει
μεριμνήσει κάθε ενδιαφερόμενος), θα δίνονται στον
αθλητή/τρια ή στον συνοδό του, ΜΟΝΟ μετά το πέρας
της εξέτασης και της καρδιολογικής αξιολόγησης του
εξεταζόμενου από τον ιατρό.
****Σε περίπτωση που οι ανάγκες των αθλητών/τριών
δεν καλυφθούν στο σύνολό τους εντός του χρόνου της
δράσης, η δράση θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερο
χρόνο.

Ο κ. Μητσοτάκης φορώντας την ειδική φόρμα
του WRC αλλά και ένα καπέλο κάθισε στη
θέση του συνοδηγού ενός Ford Fiesta ενώ
είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στο χώρο συνομιλώντας με τους διοργανωτές αλλά και
τον επικεφαλής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Toyota, τον Γιάρι Μάτι Λάτβαλα. Μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
«Το «Ράλλυ των Θεών», το @acropolisrally,
για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα του
@officialwrc. Τις επόμενες μέρες, στην Ελλάδα χτυπά η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε έναν από τους πιο αγαπημέ- νους και
απαιτητικούς αγώνες, για οδηγούς και θεατές.
#AcropolisRally #WRC»

Ξεκίνησε με 60.000 κόσμο
Προβλήματα αντιμετώπισε ο Sebastien Loeb,
λόγω τεχνικού προβλήματος. Τα πληρώματα
κατευθύνονται πλέον προς την Αθήνα για την
εκκίνηση και την ΕΚΟ Super Special Stage στο
ΟΑΚΑ.

Ο Ott Tanak ξεκίνησε την προσπάθειά του για
χατ τρικ με νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ράλι με τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown
του EKO Ράλλυ Ακρόπολις, μπροστά από τον
συναθλητή του στην Hyundai, Thierry Neuville. Ο Tanak, ο νικητής στη Φινλανδία και την
Ypres, έγινε το σημείο αναφοράς με χρόνο
2:37,9″ στην... προθέρμανση του αγώνα στην
Ειδική Διαδρομή Λυγαριά, 0,3″ μακριά από τον
δεύτερο Neuville.
Ο Craig Breen της M-Sport χρειάζεται ένα
καλό αποτέλεσμα μετά από τρία ατυχήματα
στα τρία τελευταία ράλι, αλλά ο νικητής του

Ράλι Ακρόπολις του 2014 είναι σε χαλαρή
διάθεση μέχρι στιγμής αυτό το Σαββατοκύριακο και σημείωσε έναν ενθαρρυντικό τρίτο
καλύτερο χρόνο στο shakedown.
Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, που
αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά το ράλι Safari στην Κένυα, ήταν ανταγωνιστικός στα
πρώτα περάσματα του shakedown, αλλά δεν
μπόρεσε να περάσει για τρίτη φορά. Το Puma
του Loeb, είχε πρόβλημα (έσβησε ο κινητήρας
στην Ειδική). Ο Γάλλος οδήγησε το αυτοκίνητο
πίσω στο σέρβις όπου η ομάδα θα ψάξει την
αιτία του προβλήματος.

n ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Προγράμματα άθλησης για όλους 2022-2023
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει και
φέτος την έναρξη των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που
απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες!
Οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται από τις 9:00 π.μ. έως τις 21:00
μ.μ καθημερινά στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου και από τις 9:00
π.μ έως τις 21:00 μ.μ στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης.
Πληροφορίες και Εγγραφές:
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ:
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292027391
Διεύθυνση: Άνω Όρια, 19500, ΑΤΤΙΚΗΣ (για τα τμήματα του Λαυρίου και της Κερατέας)
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ:
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292027087

Διεύθυνση: Λεωφόρος Σουνίου, 19500, ΑΤΤΙΚΗΣ (για τα τμήματα
του Λαυρίου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2022-2023
ΛΑΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18)
• Προετοιμασία υποψήφιων σχολών
• Πρόγραμμα ειδικής αγωγής
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• Fitness-total body
• Pilates
• Body Training
• Μυϊκή ενδυνάμωση με βάρη (γυμναστήριο Νεάπολης)
• Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία (Vintage Pilates)
ΚΕΡΑΤΕΑ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ (κάτω των 18)
• Προετοιμασία υποψήφιων σχολών
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
• Fitness Body Training
• Pilates
• Άσκηση στην Τρίτη ηλικία (Vintage Pilates)
- Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για την αποφυγή διασποράς του covid-19,
όπως αυτά ορίζονται από τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές.
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Πρόγραμμα προώθησης των οίνων της Αττικής σε Τρίτες Χώρες
Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε δυναμικά την προώθηση των πλέον σημαντικών ΠΓΕ (Προϊόν
Γεωγραφικής Ένδειξης) οίνων (ΠΓΕ Αττική, ΠΓΕ Ρετσίνα Αττική, ΠΓΕ Μαρκόπουλο, ΠΓΕ Πλαγιές Κιθαιρώνα) στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιαπωνία και
στην Κορέα μέσω του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές Τρίτων Χωρών».
Στο εν λόγω πρόγραμμα αιτών φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής και συμμετέχουν ως ωφελούμενοι 20 οινοποιεία εκ των
οποίων τα 17 είναι μέλη της Ε.Ν.Ο.Α.Α. (Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής).
Το πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από εθνικούς πόρους, θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο 2023 και στο διάστημα αυτό θα υλοποιηθεί μια σειρά από
πολύ στοχευμένες δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ανάδειξη
των ποιοτικών οίνων του Αττικού αμπελώνα.
Μεταξύ άλλων, υλοποιούνται masterclasses με τη συμμετοχή διακεκριμένων Μasters of Wine, σεμινάρια, walk around tastings,
επισκέψεις διαμορφωτών γνώμης και αγοραστών από τις αγορές-στόχο στην Αττική, συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, διαφημίσεις σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, σχεδιασμός
ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού για τους ΠΓΕ οίνους που
προωθούνται κ.α.

«Ο Αττικός αμπελώνας και οι μοναδικές του ποικιλίες είναι γνωστά για τα ποιοτικά, εξαίρετα κρασιά που παράγουν. Αυτά τα κρασιά, μέσα από την κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και με τη
συμμετοχή διακεκριμένων ειδικών επιχειρούμε να προωθήσουμε
σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού με στόχο να απλώσουμε
την φήμη των κρασιών της Αττικής και να κερδίσουμε σε αναγνώριση και σε πωλήσεις. Είμαι σίγουρος ότι ο αττικός αμπελώνας, με την σπουδαία παράδοση των 2.500 ετών, μπορεί να
κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.
Ευχαριστώ τους οινοποιούς μας που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και συμμετέχουν ενεργά στις
δράσεις καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που απέδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν και στις πλέον δύσκολες προκλήσεις», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη
επιτυχία masterclass στον Καναδά στο οποίο παρουσιαστής ήταν
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

AΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΛΑΥΡΙΟ

....................................

Πωλείται στο Κορωπί
κατάστημα 100 τ.μ. και ύψος 5,50 μ.
Διαμπερές με τρεις προσόψεις.
Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πολυσύχναστους δρόμους
Βασ. Κωνσταντίνου 37 (κεντρική Λεωφ. Κορωπίου
και Καραϊσκάκη πλησίον Δημαρχείου)
Άνετοι χώροι παρκαρίσματος κ.λπ.
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας
Τηλ.: 22910-23977

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, MD, FEBU
Χειρουργός
Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών
Δέχεται: ΔΕΥΤ - ΤΕΤ 18:00 - 21:00 u ΤΡ - ΠΕΜ - ΠΑΡ κατόπιν ραντεβού
Πλ. Ευαγγελιστρίας 17, Καλύβια Αττικής 19010 (άνωθεν Alpha Bank)
Τηλ.: 22990 46446, Fax: 22990 46448, Κιν.: 6944 690344
Email: proumpesis@hotmail.gr

ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

....................................

Πωλείται διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ου
ορόφου με δύο πάρκιν, το πρώτο σε
πυλωτή διαιρούμενο με διαμέρισμα 45
τ.μ. 1ου ορόφου και το δεύτερο ανοχτό.
Διαμπερές, με μπαλκόνια, πόρτα ασφαλείας, αυτόνομη θέρμανση, air condition, αποχέτευση και αποθήκη 7 τ.μ.
 6972/882136, 210/8143996

Λιμάνι, υπό κατασκευή (2017) κτίριο 930 τ.μ. με πάρκινκ 400 τ.μ. για
πολυκαταστήματα, καφέ, εστιατόριο ή
οποιαδήποτε άλλη χρήση. Δυνατότητα
υπογείων. Πωλείται ή ενοικιάζεται,
ολόκληρο ή μισό. Ιδιώτης όχι μεσίτες.
 6946/068595, μέχρι 16:00
ΡΑΦΗΝΑ

....................................

ΣΧΙΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Διαμέρισμα 112 τ.μ., σε μονοκατοικία με απεριόριστη θέα, τιμή ευκαιρίας
 22940/78688, 6976/402900

....................................

Μεζονέτα δύο επιπέδων συν πατάρι,
102 τ.μ. τρίφατση, σε νεόδμητο συγκρότημα με πανοραμική θέα θάλασσας
και πευκοδάσους. 3 υ/δ, WC, ηλεκτρικά ρολά, τζάκι, ανεξάρτητη θέρμανση, 4 κλιματιστικά, κεντρική και
δορυφορική κεραίες, τέντες παντού.
Πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη.
160.000 ευρώ  6936/779170
www.alestate.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ιδιαίτερα μαθήματα όλων
των επιπέδων παραδίδονται σε παιδιά
και ενηλίκους από καθηγήτρια με
15ετή φροντιστηριακή πείρα. Μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Από 13
ευρώ/ώρα  6932/173045

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ
EÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÏÄÏÍÔÏÐÑÏÓÈÅÔÉÊÇÓ

ÂáóéëÝùò ¼èùíïò 6
15354, ÃëõêÜ ÍåñÜ ÁôôéêÞò
Ôçë. 2106040326 Öáî: 2106041149
E-mail: kostpapakost@yahoo.gr

Δημήτριος Γ. Γιαννακούρης MD
Χειρουργός Ουρολόγος

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Τήνου 17, Παλλήνη
Τηλέφωνο: 210 6666700

ο Philippe Lapeyrie ο οποίος είναι ο πιο διάσημος wine writer
στον Καναδά, επικεφαλής sommelier στον σημαντικότερο διαγωνισμό κρασιού της Βόρειας Αμερικής (Sélections Mondiales
des Vins Canada) και παρουσιαστής σε δική του εκπομπή στην
τηλεόραση καθώς και δείπνα και σεμινάρια στο Μόντρεαλ.
Ομοίως, δείπνα και masterclass πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο με τη συμμετοχή εξαίρετων εκπροσώπων της οινικής κοινότητας της Μεγ. Βρετανίας. Τέλος έλαβαν χώρα δείπνο στην
Ιαπωνία και σεμινάριο για τους οίνους της Αττικής στην Κορέα
από την κα Moonsong Bang Dip WSET.

Ερμή Σουρλαντζή 12, Κορωπί
Τηλ.: 2130 420400, 6945 298724
E-mail: giannakouris@yahoo.gr

ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

...................................

ΡΑΦΗΝΑ

Οικόπεδο Ανω Βούλα 1060 τ.μ. προνομιούχο γωνιακό ανατολικό μεσημβρινό 251 ΟΤ

Μονοκατοικία, με γκαράζ, κήπο και
τρεις κρεβατοκάμαρες. Τιμή 800 ευρώ
 22940/78688 και 698/0178336

Πληροφορίες
 697/2860605 και 210/3817016
 22940/78688 και 698/0178336
__________________________________________________
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ
ΡΑΦΗΝΑΣ
...................................

Οικόπεδο 1.033 τ.μ. εντός σχεδίου, σε
Οικοδομικό Συνεταιρισμό, κατάλληλο
για κατοικία, ήσυχη περιοχή, έναντι
πάρκου, απεριόριστη θέα. Τιμή κατόπιν
συνεννόησης. Δίνεται και το μισό.
 6944/964043
__________________________________________________

....................................

ΣΧΙΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

....................................

Μεζονέτα δύο επιπέδων συν πατάρι,
102 τ.μ. τρίφατση, σε νεόδμητο συγκρότημα με πανοραμική θέα θάλασσας και
πευκοδάσους. 3 υ/δ, WC, ηλεκτρικά
ρολά, τζάκι, ανεξάρτητη θέρμανση, 4 κλιματιστικά, κεντρική και δορυφορική κεραίες, τέντες παντού. Πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη. Tιμή 700 ευρώ /
μήνα. Ελάχιστη παραμονή 1έτος. 
6936/779170 www.alestate.gr

ΣΑΛΑΝΤΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
...................................

Πωλούνται οικόπεδα 550 τ.μ. δίπλα
στη θάλασσα στο Σαλάντι Αργολίδας
εντός σχεδίου από Συνεταιρισμό Λογιστών.
 22940/78688, 6976/402900
__________________________________________________
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

...................................

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

...................................

Διαμέρισμα 1ου 44τμ, σε άριστη κατάσταση πλήρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο,
τζάκι, a/c, αυτόνομη θέρμανση, τέντες, μόνιμη θέση parking, βλέπει σε κήπο, πολύ
κοντά στην θάλασσα ενοικιάζεται από ιδιώτη,
τιμή ευρώ 350,  6945 005128

Πώληση οικοπέδου-κτήματος ή ανταλλαγή αυτού με άλλο ακίνητο στο Καμάρι
Ξυλοκάστρου 1.050 τ.μ. Εντός του κτήματος υπάρχουν 12 μεγάλες ελιές και
25 λεμονιές. Διαστάσεις φάτσα 14 μ.
εφαπτόμενου σε δρόμο και βάθος 73 μ.
Εντός οικισμού, χτίζει 450 τ.μ.
Πωλείται 100.000 ευρώ και ανταλλάσσεται με οικόπεδο ή ακίνητο στα
παράλια της Ανατολικής Αττικής π.χ.
Πόρτο Ράφτη, Λούτσα, Ραφήνα, Πόρτο
Ράφτη, Μαραθώνας
 6977/285181, 210/6014889

ΡΑΦΗΝΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κύριος με συστάσεις, σοβαρός,
συνταξιούχος, με παιδί με ειδικές
ανάγκες θα ήθελε να ασχοληθεί
σαν οδηγός, συνοδός ηλικιωμένου
ατόμου για να συμπληρώσει τα
έξοδα του παιδιού
 22940/78688 698/0176336

Ζητείται κυρία, οικιακή βοηθός για εργασία σπιτιού, να
γνωρίζει μαγειρική και να οδηγεί αυτοκίνητο για μία-δύο φορές την εβδομάδα.
 22940/78688

Τριγλίας 10 - Πώληση ή ενοικίαση
καταστήματος 100 τ.μ. με ξυλόφουρνο
δυνατότητας 150 κιλών ψωμιού
 210 2924085 - 6955 425421

ΠΩΛΗΣΗ
Πωλούνται αποχυμωτής στο κουτί
του και αρτοποιητής χρησιμοποιημένος
ελάχιστα 50 ευρώ το κάθε ένα. Πωλούνται και χώρια. Ωρες επικοινωνίας
9-2 και 6-9.  22944/00603

ATTIKO BHMA

9.9.2022

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δέκα χρόνια
Δημοτικοί Λαχανόκηποι
Δέκα χρόνια! Δέκα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από
εκείνη την ημέρα που «έπεσαν» οι πρώτες στρώσεις
χώματος σε μια αναξιοποίητη και αδόμητη περιοχή
2,5 στρεμμάτων, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα! Το αποτέλεσμα
ξεπέρασε κάθε προσδοκία!

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ο χώρος καθαρίστηκε, οργώθηκε και χωρίστηκε σε
45 αγροτεμάχια διαθέσιμα για καλλιέργεια, και μάλιστα αυστηρά βιολογική. Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι της
πόλης του Αγίου Δημητρίου πήραν σάρκα και οστά
όταν οι πολίτες, που απέκτησαν το δικό τους λαχανόκηπο για 2 χρόνια και επιλέχθηκαν με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, έλαβαν την ιδιότητα των πρώτων
«αστικών καλλιεργητών» του Αγίου Δημητρίου!
Τα δέκα χρόνια των Δημοτικών Λαχανόκηπων, θα
εορταστούν σε μια μεγάλη πράσινη, αλληλέγγυα, οικολογική – περιβαλλοντική γιορτή, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022, από ώρα 18:00 έως 21:00, στο
χώρο των περιβολιών της πόλης (Εθνομαρτύρων &
Κουντουριώτου).
Η γιορτή θα περιλαμβάνει μια σειρά από περιβαλλοντικές συνέργειες, γιατί η συνεργασία και η αλληλεγγύη
είναι στον πυρήνα της δομής αυτής. Συγκεκριμένα:
n Η περιβαλλοντική οργάνωση «Οργάνωση Γη» με
εργαστήριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά
n Ο αγροτικός συνεταιρισμός βιολογικών προϊόντων
«Χωράφια Της Αλληλεγγύης», θα παρουσιάσουν το
εγχείρημα τους στις Πλαταιές Βοιωτίας, φέρνοντας
και προϊόντα δικής τους παραγωγής, όπως τσίπουρο
με τζίντζερ, γλυκά κουταλιού και ντόπιο κρασί
n Το Helios Eco Lab, που θα παρουσιάσει τον τρόπο
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας και όχι μόνο
n Η ομάδα «Αυλή των κηπουρών» θα παρουσιάσει
τους τρόπους διατήρησης παραδοσιακών σπόρων
n Οι άνθρωποι της βιοτεχνίας «Αρκαδιανή» θα μιλήσουν για το όραμα τους που αφορά στην αναβίωση
των αξιών του Αρκαδικού τρόπου ζωής, μέσα από τα
τοπικά προϊόντα και τις τοπικές παραδοσιακές συνταγές, ενταγμένα όλα σε ένα όραμα συνύπαρξης παράδοσης, πολιτισμού και παραδοσιακής διατροφής με
σεβασμό στο περιβάλλον και την οικολογική συνείδηση.
n Οι μαθήτριες και οι μαθητές της ομάδας REUZ+ θα
δείξουν τους τρόπους επαναχρησιμοποίησης και μεταμόρφωσης των παλιών μεταλλικών σκευών.
Γιορτή χωρίς φαγητό, μουσική και συζήτηση δεν γίνεται! Μετά την ξενάγηση στα περιβόλια, θα ακολουθήσει φαγητό και φυσικά συζήτηση σχετικά με τις
αστικές καλλιέργειες και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει!

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Τ

ην εκπόνηση μιας πρωτοποριακής για
την χώρα μας έρευνας, προκειμένου να
δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων και ψηφιακών
χαρτών της γεωργικής γης της Περιφέρειας Αττικής, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
κατόπιν της υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη και τον Πρύτανη του ΓΠΑ κ. Σπ. Κίντζιο,
παρουσία και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ιορδ. Χατζηπαυλίδη.

τις ανάγκες της. Επίσης, το μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα είναι
δυναμικό και θα μπορεί να προσαρμοστεί στο μέλλον σε κάθε
μεταβολή των παραγόντων που επηρεάζουν τον χαρακτηρισμό
της παραγωγικότητας της γεωργικής γης.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, επισημαίνει σχετικά:
«Η Περιφέρεια Αττικής, ως συνεχής αρωγός της επιστημονικής κοινότητας και της έρευνας, στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης νέων καινοτόμων και πρωτοποριακών εργαλείων. Με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, δημιουργούμε ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου θα διευκολυνθεί η ορθή και
βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πόρου της γης και η περαιτέρω
ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Αττικής μας».

Η χρησιμότητα της ψηφιακής χαρτογράφησης
της αγροτικής γης
Η έρευνα αφορά στην «Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας
προσέγγισης με μοντελοποίηση και δημιουργία πακέτου ψηφιακών- γεωχωρικών εργαλείων για την διαβάθμιση της γεωργικής γης σε ποιότητες παραγωγικότητας και την κατάταξη
της σε κατηγορίες παραγωγικότητας», με χρηματοδότηση με
ίδιους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής και προϋπολογισμό
που ανέρχεται στο πόσο των 74.400,00 ευρώ.
Η ψηφιακή αποτύπωση σε ψηφιακούς χάρτες του συνόλου της
αγροτικής γης της Περιφέρειας Αττικής, με σαφή διαχωρισμό
και κατηγοριοποίησης της παραγωγικότητας τους σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, θεωρείται απαραίτητο σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για την ορθή και βιώσιμη διαχείριση
του φυσικού πόρου της γης και κατ΄ επέκταση για την υλοποίηση κάθε αναπτυξιακού στόχου του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον αυτό θα
επιταχύνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες διευκολύνοντας την
πραγματοποίηση επενδύσεων και μεγάλων έργων.
Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών καθώς διαθέτει την εξειδικευμένη επιστημονική στελέχωση και τεχνογνωσία, ενώ ο σχεδιασμός συλλογής των δεδομένων και η δημιουργία της γεωχωρικής βάσης δεδομένων,
θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τρόπο ώστε να
υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφορία που να καλύπτει πλήρως

Η χαρτογράφηση της αγροτικής γης θα αποτελέσει μεταξύ
άλλων:
1. Ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των Επιτροπών
ΠΕΧΩΠ
2. Ένα απαραίτητο διοικητικό εργαλείο στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των επενδυτών στην υπηρεσία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
3. Ένα εργαλείο βιώσιμης διαχείρισης του αγροτικού χώρου
της Περιφέρειας Αττικής στην υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
4. Ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο Χωροταξικού Σχεδιασμού στην υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή ένα εργαλείο σχεδιασμού του συνόλου των ενεργειών οργάνωσης,
ρύθμισης και συντονισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στον αγροτικό χώρο, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χωρικού
προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης, που θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ αστικού-αγροτικού τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων
5. Ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της αγροτικής
γης και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ακραία καιρικά
φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας.

