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Εξειδίκευση στη κύηση υψηλού κινδύνου
Λαπαροσκοπική χειρουργική
και ουρογυναικολογία

σε συνεργασία µε το ΜΗΤΕΡΑ

Δήμος Τήνου
 fΠραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συνάντηση-συζήτηση φορέων και 
πολιτών του Δήμου με μέλη της 
ομάδας έργου, που έχει αναλάβει 
την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας

 fΆνοιξαν οι πλατφόρμες για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κατοίκους, 
επιχειρηματίες και επισκέπτες                                 8σελ. 7

Σέριφος

 f Ενημέρωση από πλευράς 
των ιατρών του ΠΠΙ 
Σερίφου, σχετικά με την 
ανυπαρξία οργανωμένης 
δομής πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και τις 
ελλείψεις σε εξοπλισμό και 
στελέχωση

 fΚάλεσμα για συμβολή των 
πολιτών στις υλικοτεχνικές 
ανάγκες του Ιατρείου, αλλά 
και για επαναλειτουργία του 
ιδρύματος στήριξης του ΠΠΙ 
                                8σελ. 6

Αθλητισμός

 fΗ Ερμούπολη πέρασε από την Τήνο επικρατώντας  
με 59-67 του Περιστεριώνα σε ένα ματς που 
κρίθηκε στις λεπτομέρειες 

 f Ένα πολύ καλό αγωνιστικά παιχνίδι, με τους 
φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες να 
απολαμβάνουν το θέαμα και να βλέπουν με αγωνία 
ένα ματς που κρίθηκε στο τέλος               8σελ. 10

ΔΕΗ
 f Εφαρμογή του νυχτερινού οικιακού τιμολογίου της χειμερινής περιόδου  
2018 - 2019 

 fΟι ώρες ενάρξεως και λήξεως από 01.11.2018 έως 30.04.2019 

 f Τι ισχύει για τα νησιά των Κυκλάδων                 8σελ. 2

Νομικές συνέπειες για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης αν ικανοποιούσε 
τα αιτήματα του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού (σούπερ μάρκετ) Νεωρίου

Απορρίφθηκε  
το αίτημα  

παράτασης

 • Η σοβαρή υπόθεση της διαφαινό-
μενης χρεοκοπίας του σούπερ μάρ-
κετ Νεωρίου απασχόλησε έντονα 
το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 
Σύρου – Ερμούπολης 

 • Αβέβαιο το παρόν και το μέλλον 
του Συνεταιρισμού, μετά από μία 
μακρά πορεία στην τοπική οικο-
νομία 

 • Η διοίκηση, οι μέτοχοι και οι εργα-
ζόμενοί του αιτήθηκαν παράτασης 
της ισχύος του χρησιδανείου που 
λήγει το 2024, σκιαγραφώντας 
έντονα τις προσπάθειές τους να 
προωθήσουν εμπορική συμφω-
νία που θα σώσει την επιχείρηση 

 • Κατηγορηματικός ο νομικός σύμ-
βουλος του Δήμου, σχετικά με τη 
μη νομιμοποίηση του δημοτικού 
συμβουλίου να στηρίξει έστω και 
εμμέσως εμπορική δραστηριότητα 
επιχείρησης σε ακίνητό του 

 • Ομόφωνη η απόφαση των αιρε-
τών να μην ικανοποιήσουν τα αι-
τήματα του Καταναλωτικού Συνε-
ταιρισμού 

 • Σημαντική παρατήρηση και ανα-
πάντητο το ερώτημα του πώς 
κατέληξε στο “κατώφλι” της χρεο-
κοπίας το σούπερ μάρκετ Νεωρίου                       
                                   8σελ. 8 - 9

Άννα Γαρδέλη 
 fΒράβευση της υποψήφιας 
διδάκτορα του ΤΜΣΠΣ, 
Άννας Γαρδέλη για την 
εργασία της με αντικείμενο 
τη διδακτική εισαγωγικών 
εννοιών προγραμματισμού 
σε μαθητές Δημοτικού 
μέσω απτών αντικειμένων 
και φορητής επαυξημένης 
πραγματικότητας 

 f Εφαρμογή του Συστήματος 
σε Δημοτικό Σχολείο της 
Σύρου υπό την επίβλεψη 
και σε συνεργασία με τον 
εκπαιδευτικό Νεκτάριο 
Φαρασόπουλο    8σελ. 16
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Ολοκληρώθηκε το 
θεσμικό πλαίσιο 
που ήταν αναγκαία 
προϋπόθεση για την 
ενεργοποίηση της 
δυνατότητας διάσω-
σης των παραδο-
σιακών αλιευτικών 
σκαφών (ξύλινων 
καϊκιών κ.ά.), ώστε να 
μην οδηγηθούν στη 
διάλυση, στα πλαίσια 
του Μέτρου 6.1.10.

Τη  Δ ε υ τ έ ρ α  2 9 
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 1 0 8 
πραγματοποιήθηκε 

σύσκεψη στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, προκειμένου 
να οριστικοποιηθούν οι 
λεπτομέρειες για το πώς θα 
διασωθούν όσα σκάφη οι 
ιδιοκτήτες του επιθυμούν να 
εγκριθούν ως παραδοσιακά 
διατηρητέα από το υπουργείο 
Πολιτ ισμού,  ενώ είχαν 
ενταχθεί στο Μέτρο 6.1.10 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020) 
«Οριστική Παύση Αλιευτικών 
Δραστηριοτήτων».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
ο  Υπουργός Αγροτ ικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Σταύρος Αραχωβίτης, ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης 
Κουβέλης, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ο δήμαρχος 
Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, 
ο πρόεδρος του Οργανισμού 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας 
(ΟΚΑΑ), Μιχάλης Μυτιληνάκης 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πλωμαρίου «Το Πόλιον».

Οι φορείς ενημερώθηκαν 
για την αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει το Μέτρο 

και δεσμεύτηκαν για την 
άμεση κινητοποίηση τους, 

ώστε να ολοκληρώσουν τις 
απαραίτητες ενέργειες που 

απαιτούνται εκ μέρους του, 

ώστε να διασωθούν τα υπό 

διάλυση παραδοσιακά σκάφη. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός 

ΑΑ&Τ τους ενημέρωσε ότι 

έχουν υπογραφεί η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση και η 

Υπουργική Απόφαση που 

ήταν απαραίτητες για να 

μπορούν μέσα από το Μέτρο 

6.1.10 οι δικαιούχοι αλιείς να 

επιλέξουν τη διάσωση, αντί της 

διάλυσης του αλιευτικού τους 

σκάφους, ώστε να κηρυχθεί 

ως «παραδοσιακό» από το 

υπουργείο Πολιτισμού.

Όλοι οι φορείς εξέφρασαν τη 

βούλησή τους να διασωθούν 

τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, 

τα οποία αποτελούν μέρος της 

πολιτισμικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς της χώρας μας. 

Επικαιρότητα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
Ειδικευθείς στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α “Ο Ευαγγελισμός”

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Ηρώων Πολυτεχνείου και Παραλία Καρνάγιου
Ερμούπολη Σύρος - Β’ Κτίριο - 2ος Όροφος

Τηλ. 22810 77890 Κιν. 6937887 450
Email: lkokkalis@gmail.com

Διυπουργική σύσκεψη για τη διάσωση 
των παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών

Οι ώρες ενάρξεως και λήξεως του νυκτερινού 
οικιακού τιμολογίου από 01.11.2018 έως 
30.04.2019 έχουν ως εξής:

1. Για τους οικιακούς πελάτες που διαμένουν:
· σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες του 

Νομού Αττικής
· στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων: 

Αγρινίου, Αιγινίου, Αιγίου, Αιτωλικού, Ακτίου, 
Αλεξανδρούπολης, Αλμυρού Μαγνησίας, 
Αμαλιάδας, Αμυνταίου, Αμφίκλειας, Αμφιλοχίας, 
Άμφισσας, Αξιούπολης, Άργους, Άρτας, Άστρους, 
Βέροιας, Βόλου, Γιαννιτσών, Γρεβενών, 
Διδυμοτείχου, Διστόμου, Δομοκού, Δράμας, 
Έδεσσας, Ελασσόνας, Ελίκης, Επιδαύρου, 
Ηγουμενίτσας, Θήβας, Ιάσμου, Ιωαννίνων, 
Καβάλας, Καλαμάτας, Καλαμπάκας, Καναλακίου, 
Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κασσάνδρειας, 
Καστοριάς, Κατερίνης, Κιάτου, Κιλκίς, Κοζάνης, 
Κομοτηνής, Κορίνθου, Κρανιδίου, Κυπαρισσίας, 
Λαγκαδά, Λαγκαδίων Αρκαδίας, Λαμίας, Λάρισας, 
Λιβαδειάς, Νικήτης, Μεθάνων, Μετσόβου, 
Μολάων, Μουδανιών, Ναυπάκτου, Ναυπλίου, 
Νάουσας, Νευροκοπίου, Ξάνθης, Ξυλόκαστρου, 
Πάτρας, Πλαταμώνος, Πολυγύρου, Πρέβεζας, 
Προβατώνα, Πτολεμαΐδας, Πύλου, Πύργου, 
Οινοφύτων, Ορεστιάδας, Σερβίων, Σερρών, 
Σιδηροκάστρου, Σοφάδων, Σκάλας, Σκύδρας, 
Σπάρτης, Σταγείρων, Στυλίδας, Σχηματαρίου, 
Τρικάλων, Τρίπολης, Φλώρινας

· στα νησιά Αλόννησο, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κέα, 
Κέρκυρα Κεφαλληνία, Λευκάδα, Σκιάθο, Σκόπελο

το νυκτερινό τιμολόγιο εφαρμόζεται με 2 
ωράρια:

1.1. Το συνεχές ωράριο (23:00–07:00) 
διαρκείας 8 ωρών. Αυτό θα ισχύσει για όσους 
καταναλωτές το χρησιμοποιούν ήδη και δεν 
επιθυμούν να το αλλάξουν.

1.2. Το τμηματικό ωράριο, δηλαδή 2 ώρες το 

απόγευμα (15:00-17:00) και 6 ώρες τη νύχτα 
(02:00–08:00), δηλαδή 8 ώρες συνολικά. Αυτό 
θα ισχύσει για τις εξής ομάδες καταναλωτών:

·  Τους καταναλωτές που έχουν ήδη 
χρησιμοποιήσει το τμηματικό ωράριο 02:00-
08:00 και 15:00-17:00 μέχρι 30.04.2018.

· Τους νέους καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό 
τιμολόγιο, οι οποίοι θα λαμβάνουν αυτό το ωράριο 
και μόνο.

· Τους καταναλωτές που έχουν το συνεχές 
και επιθυμούν να το αλλάξουν και να λάβουν το 
τμηματικό (οι οποίοι όμως δεν μπορούν πλέον να 
επανέλθουν στο συνεχές ωράριο).

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές της 
ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης το νυκτερινό 
τιμολόγιο εφαρμόζεται με 2 ωράρια:

2.1. Το συνεχές ωράριο (23:00-07:00). Αυτό 
θα ισχύσει για όσους καταναλωτές χρησιμοποιούν 
ήδη αυτό το ωράριο και δεν επιθυμούν να το 
αλλάξουν.

2.2. Το νυκτερινό τιμολόγιο με τμηματικό 
ωράριο 02:00–08:00 και 15:00–17:00 (8 
ώρες στο 24ωρο). Αυτό θα ισχύσει για τους 
καταναλωτές που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει 
το τμηματικό ωράριο 02:00-08:00 και 15:00-
17:00 μέχρι 30.04.2018. Όσοι έχουν το ωράριο 
23:00–07:00 και θέλουν να το αλλάξουν μπορούν 
να λάβουν το τμηματικό 02:00–08:00 και 15:00–
17:00, αλλά δεν μπορούν πλέον να επανέλθουν 
στο συνεχές ωράριο.

3. Στα νησιά Κρήτη (στις ευρύτερες περιοχές των 
πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Αγίου 
Νικολάου, Σητείας, Χανίων, Σταλίδας Ηρακλείου, 
Μοιρών Ηρακλείου, Πραιτορίων Ηρακλείου, 
Βρυσών Χανίων και Αγιάς Χανίων), καθώς και 
στα νησιά Ηράκλεια, Ίο, Κάλυμνο, Κουφονήσια, 
Κω, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μήλο, Νάξο, 
Νίσυρο, Πάρο, Ρόδο, Σάμο, Σαντορίνη, Σίκινο, 
Σύρο, Σχοινούσα, Τήλο, Φολέγανδρο, Χάλκη, 
Χίο, ισχύουν τα εξής:

3.1. Το τιμολόγιο εφαρμόζεται με δύο ωράρια, 
το συνεχές (23.00-07.00) και το τμηματικό 
(02.00-08.00 και 15.30-17.30).

3.2. Το τμηματικό ωράριο θα εφαρμόζεται 
υποχρεωτικώς σε όλους τους νέους οικιακούς 
καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο.

Οι καταναλωτές που έχουν σήμερα το συνεχές 

ωράριο θα εξακολουθήσουν να το χρησιμοποιούν. 

Αν επιθυμούν να το αλλάξουν και να λάβουν το 

τμηματικό ωράριο, μπορούν να το λάβουν αν το 

δηλώσουν στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ AE, 

αλλά οι εν λόγω καταναλωτές δεν θα μπορούν 

πλέον να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

3.3. Το συνεχές ωράριο παύει πλέον να 

εφαρμόζεται σε νέους καταναλωτές και θα 

χορηγείται μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι 

το έχουν ήδη. Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

λειτουργούν μόνο χρονοδιακόπτες θα χορηγείται 

μόνο το συνεχές ωράριο.

4. Για τους οικιακούς καταναλωτές της 

υπόλοιπης χώρας, το νυχτερινό τιμολόγιο θα 

ισχύει με το συνεχές ωράριο (23:00-07:00), 

δηλαδή με τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα.

Εφαρμογή Νυκτερινού Οικιακού Τιμολογίου 
χειμερινής περιόδου 2018-2019
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Πολυτιμη Παρουσια

και στο ΔιαΔικτυοwww.koinignomi.gr
Π ο λ υ τ ι μ η  Π α ρ ο υ σ ι α  κ α ι  σ τ ο  Δ ι α Δ ι κ τ υ ο

Αναπάντητα ως τώρα τα προβλήματα στα παραδοσιακά πλακόστρωτα  
πλησίον του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως

Επιβεβλημένη η επέκταση των παρεμβάσεων
Σε μερική αποκατάσταση των πλακόστρωτων 
στην ευρύτερη περιοχή του Ι.Ν. Μεταμορ-
φώσεως στην Ερμούπολη προχώρησε η 
εργολαβία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, 
δίνοντας έμφαση στα θέματα της πλατείας 
Βαφία, αλλά αφήνοντας "ανοικτά" τα σοβαρά 
προβλήματα στις μικρές οδούς που γειτνιάζουν 
με τον ναό αλλά και με την παιδική χαρά. 

Παρά το γεγονός πως σε καθημερινή βάση διέρχεται και 
μετακινείται μεγάλος αριθμός πολιτών αλλά και παιδιών 
από τη συγκεκριμένη περιοχή ενώ τα σοβαρά θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχή καταστροφή των πλακόστρωτων είναι 
γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει 
δοθεί η προτεραιότητα που απαιτείται για την ασφάλεια των πεζών. 

Αποκόλληση μικρών και μεγάλων πλακών, αλλά και καταστροφή 
πεζοδρομίων, όπως επίσης διαμόρφωση μεγάλων κενών στις 
επιφάνειες των παραδοσιακών δρόμων, καθιστούν επιτακτικό το 
αίτημα των κατοίκων περί άμεσης αποκατάστασης, προκειμένου 
να αποφεύγονται ήπιοι τραυματισμοί εξαιτίας της συχνής πτώσης 
πολιτών. 

Δεδομένου ότι ο Δήμος έχει εργολαβία σε εξέλιξη, χρήσιμο θα 
είναι να αποτυπωθούν απαραίτητα εργασίες στη συγκεκριμένη 
περιοχή, προκειμένου τα "ανοικτά" θέματα να μη μείνουν χωρίς 
απάντηση για ακόμη μία χρονιά. 

Πρέπει να σημειωθεί δε, πως σε ορισμένα σημεία, η ανάγκη των 
πολιτών να βελτιώσουν την κατάσταση των πεζοδρομίων, "γεννά" 
εικόνες που θίγουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των μικρών οδών, 
όπως ενδεικτικά στο σημείο της κλίμακας που γειτνιάζει με την 
παιδική χαρά όπου παρατηρείται η ρίψη τσιμέντου.
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Όταν ο λύκος 
δεν είναι εδώ

Του Αντώνη Μπούμπα

Το Στίγμα των Συντακτών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2298

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Από σταθερό 30€ • Παράδοση κατ' οίκον με ταχυδρομείο 30€ 
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Σκίτσο του Τάκη Χάλαρη με θέμα: "Οι δυνατότητες"

"Πολιτικές αλητείες για 
τη δημιουργία εντυπώσεων"

Ψηφοθήρες 
μπουρμπουριστοίΣαλιγκάρι και πολιτικός. 

Το ένα γαστερόποδο, 
το άλλο δίποδο.  Το 

ένα πνευμονοφόρο, το άλλο 
θανατηφόρο. Το ένα μαλάκιο, 
το άλλο… με τον Τοτό, το 
ξέρεις; Δύο είδη φαινομενικά 
διαφορετικά. Έχεις σκεφτεί, 
όμως, πόσα κοινά έχουν αυτά 
μεταξύ τους; Το έκανα εγώ 
για σένα ανήμερα της 28ης 
Οκτωβρίου, γιατί εκτός από την 
εθνική μου συνείδηση, ξύπνησε 
μέσα μου και το animal planet.

Τα σαλιγκάρια, όπως και τα 
σκουλήκια είναι οργανισμοί 
ευαίσθητοι στην απώλεια 
του νερού. Το καλοκαίρι 
κορακιάζουν, σαφρακιάζουν, 
κλείνονται στο καβούκι τους 
και περιμένουν τη νέα περίοδο 
αφθονίας, δηλαδή τις βροχές 
για να ξεμυτίσουν, να κάνουν 
τα μπάνια τους και να στρώσουν 
επιδερμίδα. Από την άλλη, οι 
πολιτικοί (εν ενεργεία και 
επίδοξοι) είναι οργανισμοί 
ευαίσθητοι στην απώλεια των 
ψήφων. Κατά τη διάρκεια μίας 
θητείας, κατεβάζουν στροφές, 

πέφτουν σε χειμερία νάρκη 
και περιμένουν τη νέα περίοδο 
ψηφοθηρίας, δηλαδή την 
προεκλογική περίοδο, για να 
φορέσουν το κοστουμάκι τους, 
να φτιάξουν το μαλλάκι τους, 
να παρευρεθούν σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις και να πουλήσουν 
μούρη. 

Τα σαλιγκάρια, αφού κλείσουν 
το διάφραγμά τους, συνήθως 
κολλούν σε κλαριά θάμνων 
ψηλότερα από το έδαφος, επειδή 
εκεί επικρατεί χαμηλότερη 
θερμοκρασία. Οι πολιτικοί, 
αφού κλείσουν τον συνδυασμό 
με τον οποίο θα κατέβουν στις 
εκλογές, συνήθως κολλούν 
σε παρελάσεις, δοξολογίες, 
πανηγύρια και κοπές πίτας, 
επειδή εκεί υπάρχει αθρόα 
προσέλευση κόσμου. Με 
την έναρξη των βροχών και 
την αύξηση της υγρασίας, τα 
σαλιγκάρια βγαίνουν από τις 
κρυψώνες τους, ανοίγουν το 
διάφραγμα και αρχίζουν να 
βοσκούν. Ομοίως, με την έναρξη 
της προεκλογικής περιόδου, οι 
υποψήφιοι βγαίνουν στη γύρα, 

ανοίγουν το τεφτέρι τους και 
αρχίζουν να καταγράφουν 
ψηφοφόρους. Δηλαδή, τα 
σαλιγκάρια μαζεύουν νερό για 
να επιβιώσουν το καλοκαίρι και 
αντίστοιχα οι πολιτικοί μαζεύουν 
ψήφους για να επιβιώσουν στην 
αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο 
αυτής της αποστολής και τα 
δύο πλάσματα εκκρίνουν μία 
γλοιώδη ουσία. Οι εκκρίσεις 
του σαλιγκαριού είναι ένα 
είδος βλέννας που καλύπτει 
και προστατεύει τα εξωτερικά 
μέρη του σώματός του κατά το 

έρπειν, ενώ στην περίπτωση 
του υποψηφίου είναι καθαρά 
σάλια, με τα οποία προσεγγίζει 
και παγιδεύει ευκολότερα το 
θήραμά του, κατά το κυνήγι. 
Όταν μάλιστα αυτό γίνεται 
απροκάλυπτα, τότε ο πολιτικός 
παρουσιάζει περισσότερες 
ο μ ο ι ό τ η τ ε ς  μ ε  έ ν α ν 
συγκεκριμένο τύπο σαλιγκαριού, 
τον γυμνοσάλιαγκα, ο οποίος 
είναι εξίσου επιδειξιομανής. 
Λόγω της λαχτάρας του για 
νερό, ξεχνάει σπίτια και ρούχα 
και βγαίνει στην ύπαιθρο, 

όπως τον γέννησε η μάνα του η 
σαλιγκαρίνα, για να γεμίσει τα 
μπιτόνια του. Το ίδιο κάνει και ο 
ψηφοθήρας. Θέλει τόσο πολύ 
να μας κάτσει στο σβέρκο για 
τέσσερα χρόνια, που αγνοεί τα 
προσχήματα και τους τύπους και 
στριμώχνεται στην πρώτη σειρά 
μαζί με άλλους εκατό, ομοίους 
του για να μας δείξει ότι ήταν 
κι αυτός εκεί. «Εγώ ήρθα στην 
εκδήλωσή σου. Εσύ θα έρθεις 
να με ψηφίσεις;». «Εγώ στηρίζω 
το έργο του Συλλόγου σου, εσύ 
θα μας στηρίξεις στις εκλογές»; 
«Εγώ χειροκρότησα το παιδί 
σου στην παρέλαση, εσύ θα με 
χειροκροτήσεις όταν ανέβω στο 
βάθρο της αυτοδιοίκησης»; Βάλε 
ζακέτα πριν ανέβεις, γιατί θα 
κάνει κρύο εκεί ψηλά. 

Από την άλλη, το σαλιγκάρι 
δεν είναι τόσο κοινωνικό, 
ούτε ζητάει ανταλλάγματα. Δεν 
θα πει στον άνθρωπο «μη με 
φας κι εγώ θα βάλω το παιδί 
σου στο δημόσιο». Ούτε θα 
μπει στον κόπο να κρυφτεί 
σε χόρτα και θάμνους μόλις 
ακούσει βήματα στο βουνό. 

Κάθεται εκεί πέρα ήσυχο, 
ήσυχο, το μαζεύουν, πηγαίνει 
βόλτα μέσα στη σακούλα, 
αλλάζει παραστάσεις, κάνει 
μία υποτυπώδη προσπάθεια να 
διαφύγει, σκαρφαλώνοντας σε 
πλακάκια, ντουλάπια, νεροχύτες, 
αλλά όταν συνειδητοποιεί ότι 
δεν υπάρχει σωτηρία, το παίρνει 
απόφαση και γίνεται σούπα. 
Σε αντίθεση με τον υποψήφιο, 
που θα κάνει ό,τι περνάει από 
το χέρι του για να περάσει το 
δικό του. Θα δίνει συνεντεύξεις, 
θα κατηγορεί τους αντιπάλους 
του, θα βγαίνει συνέχεια 
φωτογραφίες, θα πλασάρει 
τον εαυτό του ως επίσημο, 
θα χαιρετίζει κάθε εκδήλωση, 
η οποία ανταγωνίζεται σε 
διάρκεια τον Μπεν Χουρ και 
γενικά για πέντε-έξι μήνες θα 
μας στοιχειώνει στον ύπνο 
μας και στον ξύπνιο μας μέχρι 
να εξασφαλίσει μία θέση στο 
δημοτικό ή περιφερειακό 
συμβούλιο. Τουλάχιστον, 
αν μπορούσαν να γίνουν 
μπουρμπουριστοί, θα είχαν μία 
χρησιμότητα παραπάνω.
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Έλα στον συνδυασμό μου 

και θα σου δώσω ό,τι 

λαχταρά η ψυχή σου.

Αποτάσσομαι τω σατανά.

Αν έπεφτε σ’ εσένα το 
Τζόκερ, τι θα αγόραζες 

με τα χρήματα;

Σουβλάκια.

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου – Ερμούπολης

Προσοχή στο κενό 

μεταξύ Προέδρου και  Δημάρχου

Κρατάς μυστικό;

Εγώ; Ταφικό Μνημείο.

ΜADONNA MARIZA
Don’t cry for me, Syros. 

Θα ξαναβγώ.

Κι είχα μια φαγούρα.

Δε μου αρέσει. Θέλω 
να φύγω.

Καταψήφισες το χρυσιδάνειο. 
Εδώ θα μείνεις.

Από πού ξεφυτρώνουν 
τόσοι επίσημοι;

 Για να πας να τους 
κλαδέψεις;

Ωραία η γραβάτα σου, 

Αλέξη μου;

 Βρίσκεις;

Όλοι θέλουν να με 
φωτογραφίσουν

Κοίτα μπροστά σου, γιατί 
εγώ δε σε μαζεύω

Τι πρόβλημα έχει η 

λιμενολεκάνη;

Χάλασε το καζανάκι

Του κόμματός μου η σημαία 
έχει χρώμα γαλανό.

«Της πατρίδας 
μου», λέει το 

ποίημα.
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Ο Δήμος Θήρας συμμετέχει 
σ τ ο  ε υ ρ ω π α ϊ κ ό 
πρόγραμμα με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένο Τηλεματικό 
Σ ύ σ τ η μ α  Δ η μ ο τ ι κ ώ ν 
Συγκοινωνιών για Βιώσιμη 
Αστική Κινητικότητα» με την 
κωδική ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, 
η οποία υλοποιείται  στο 
πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Προγράμματος (Interreg) Ελλάδα 
– Κύπρος 2014 – 2020.

Την Πέμπτη και Παρασκευή 
2 5  &  2 6 . 1 0 . 2 0 1 8 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε  σ τ η 
Σαντορίνη η τρίτη συνεδρίαση 
μεταξύ των συμμετεχόντων του 
προγράμματος.

Σ τ ο  έ ρ γ ο  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ 
προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, 
συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου 
(επικεφαλής δικαιούχος), ο 
Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σύρου 
- Ερμούπολης, η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Π ρ ο β ο λ ή ς  Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς 
Λεμεσού και το Ερευνητικό 

Κέντρο του Πανεπιστημίου Fre-
derick, εκπρόσωποι των οποίων 
παρευρέθηκαν στην συνάντηση 
της Ρόδου.    

Κατά την 3η συνάντηση 
των εταίρων του έργου οι 
εκπρόσωποι των φορέων 
αφού επικαιροποίησαν τον 
σχεδιασμό και υλοποίηση του 
έργου, διατύπωσαν εκ νέου 
τους ειδικότερους στόχους 
του, οι οποίοι αφορούν όλες τις 
παραμέτρους που συνθέτουν 
ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά 
φιλικό σύστημα αστικών 
μεταφορών. Ένα σύστημα 
αστικών μεταφορών βασισμένο 
στην βελτίωση της ποιότητας του 
αστικού περιβάλλοντος, στην 
μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης μέσω της αύξησης 

χρήσης των ΜΜΜ, στην μείωση 
εκπομπών CO2 και λοιπών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
στην βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας και τη μείωση του 
συνολικού κόστους διαχείρισης 
των συγκοινωνιακών υποδομών 
των περιοχών στόχου, στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των δημοτών και της εμπειρίας 
των επισκεπτών από την 
καλύτερη και ακριβέστερη 
ενημέρωση αναφορικά με τα 
δρομολόγια των ΜΜΜ καθώς και 
στην μείωση του αριθμού των 
ατυχημάτων λόγω της μείωσης 
μετακινήσεων με ΙΧ.

Απώτερος στόχος των 
φορέων του έργου ΕΥΚΙΝΗΣΗ 
εκτός των άμεσων ωφελειών, 
ε ί ν α ι  η  δ ι ε ύ ρ υ ν σ η  τ η ς 

συμμετοχής του σε διακρατικές 
δράσεις, η διάδραση και η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών 
με άλλες περιοχές όμοιων ή 
διαφορετικών χαρακτηριστικών 
(νησιωτικές, ηπειρωτικές ή 
μικτές περιοχές όπως η Ρόδος, 
η Σαντορίνη και η Κύπρος), και η 
καθιέρωσή τους ως αξιόπιστοι 
διακρατικοί εταίροι. 

Τη  δεύτερη  μέρα  της 
συνεδρίασης συμμετείχε  
και το ΚΤΕΛ Θήρας, καθώς 

ως φορέας υλοποίησης του 

αστικού μεταφορικού έργου 

συνεργάζεται με το Δήμο Θήρας 

για την ανάπτυξη τηλεματικών 

εφαρμογών  στις στάσεις, τις 

λεγόμενες έξυπνες στάσεις.

Α π ό  τ ο  Δ ή μ ο  Θ ή ρ α ς 

συμμετείχε στη συνεδρίαση 

ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος 

Ζώρζος καθώς και ο ειδικός 

σύμβουλος του Δημάρχου κ. 

Λουκάς Μπελλώνιας.

Επικαιρότητα

• Νευρολογική Εξέταση
• Ηλεκτρομυογράφημα  (ΗΜΓ)
• Ηλεκτρονευρογράφημα (ΚΤΑ - ΑΤΑ)

Πάροδος Γ. Δροσίνη 3

Παλιός κινηματογράφος Ερμής 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΔΟΥΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Ιατρού Αθήνας: 2106779759, 6944442636
Τηλ. ραντεβού 6982110660 (Γραμματεία κ. Ανθή Σόμπολου)

Επόμενη επίσκεψη 3 ΝοεμβρίουΔέχεται με ραντεβού
Δεκτές Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΤΕΛΜΑΝ - ΚΑΒΟΥΡΙΔΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ

Ιατρείο Ψαρρών και Φιλικής Εταιρείας  10,  Ερµούπολη.
Τηλ. 22810 - 83637, κιν. 6977533668, e-mail: kavouridischristine@hotmail.com

Δέχεται κάθε ηµέρα µε ραντεβού 

Το ιατρείο θα είναι κλειστό

από την Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 

έως την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου

Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  
“ΕΥ - ΚΙΝΗΣΗ” στη Σαντορίνη

Ενημέρωση από πλευράς των ιατρών του ΠΠΙ Σερίφου, σχετικά με την ανυπαρξία οργανωμένης 
δομής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τις ελλείψεις σε εξοπλισμό και στελέχωση

“Μοναδική λύση η αυτο-οργάνωση”
Την έντονη ανησυχία του, 
σχετικά με την έλλειψη 
οργανωτικού σχεδίου, για 
τη λειτουργία του Πολυ-
δύναμου Περιφερειακού 
Ιατρείου Σερίφου, με 
ευθύνη του Υπουργείου 
Υγείας, εξέφρασε μέσα 
από ανακοίνωσή του, ο 
Επιμελητής Β’ του ΠΠΙ, 
Αθανάσιος Κόνταρης.

Σύμφωνα με τον κ. Κόνταρη, το 
Πολυδύναμο Περιφερειακό 
Ιατρείο Σερίφου στερείται της 

βασικής οργάνωσης, στελέχωσης, 
αλλά και του αναγκαίου υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, που απαιτείται, ώστε το 
επιστημονικό προσωπικό να παρέχει 
ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα ο 
ρόλος του ΠΠΙ να έχει περιοριστεί στην 

ευθύνη συνταγογράφησης φαρμάκων, 
αλλά και στην παροχή φροντίδας στα 
απόλυτα επείγοντα περιστατικά, πριν τη 
διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, ο γενικός ιατρός, καλεί 
τους πολίτες και τους φορείς της 
Σερίφου να στηρίξουν το προσωπικό 
του ΠΠΙ, προκειμένου να υπάρξει 
μία αυτο-οργάνωση, με στόχο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, 
τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη 
για επαναλειτουργία του ιδρύματος 
στήριξης του ΠΠΙ Σερίφου. Προς αυτή 

την κατεύθυνση έχουν ήδη υπάρξει οι 
πρώτες κινήσεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση
Ύστερα από την ανάληψη της 

υπηρεσίας μου στις 29 Αυγούστου 
2018 παρατήρησα πως δεν υπάρχει 
οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας στο ΠΠΙ Σερίφου. Η 
λειτουργία του ΠΠΙ Σερίφου περιορίζεται 
μονάχα στη συνταγογράφηση, 
καθώς και στην παροχή επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) 
που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ισότιμη 
πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε 
ατομικό και οικογενειακό επίπεδο 
στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. Στην πράξη, το 
οργανωμένο ΠΦΥ αποσκοπεί στην 
πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, 
αποκατάσταση και ενδυνάμωση 
της υγείας όλων των πολιτών, 
με την παροχή πιστοποιημένων 
ιατρικών υπηρεσιών, εξετάσεων 
και φαρμάκων και την υιοθέτηση 
και εφαρμογή κοινών κανόνων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας και 
πρόληψης για τη δημόσια υγεία.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Υγείας δεν 
έχει συμπεριλάβει τη Σέριφο στα σχέδιά 
του για οργάνωση και λειτουργία του 
γενικού συστήματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, καθώς και οργάνωση 
των υγειονομικών υπηρεσιών. 
Συνέπεια αυτού, τα παραπάνω να 

μην μπορούν να γίνουν πράξη, 
δίχως την οργάνωση του ιατρείου 
κυρίως σε υλικοτεχνική υποδομή 
αλλά και στελέχωση επιστημονικού 
προσωπικού. Η μοναδική λύση είναι 
η αυτο-οργάνωση, κάτι που συμβαίνει 
επιτυχώς σε άλλες μικρές κοινωνίες.

Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους 
κατοίκους της Σερίφου, όλους 
τους φορείς, καθώς και κάθε 
ενδιαφερόμενο, να συμβάλει σε 
αυτή την προσπάθεια.

Στο φαρμακείο του νησιού υπάρχει 
μία λίστα, η οποία εμπλουτίζεται/
ανανεώνεται συνεχώς, με υλικά που 
χρειάζεται το ιατρείο και θα βοηθήσουν 
στο σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν πολύ απλά να επισκεφτούν 
το φαρμακείο και να ενημερωθούν. 
Επιπλέον, υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
για την επαναλειτουργία του ιδρύματος 
στήριξης ΠΠΙ Σερίφου, Λυκούργος 
Πελοποννήσιος. Σχετικά με αυτό, 
θα οριστεί σύντομα ημερομηνία 
συνάντησης.
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Την άποψη των 
κατοίκων της Τήνου, 
των επαγγελματιών, 
αλλά και των επι-
σκεπτών του νησιού, 
ζητά ο Δήμος Τήνου, 
προκειμένου να δια-
μορφωθεί το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, που 
θα χρησιμοποιηθεί 
ως “χάρτης” για την 
αναβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής στην Τήνο.

Με στοχευμένες ερω-
τ ή σ ε ι ς ,  τ α  ε ρ ω -
τηματολόγια του Δήμου 

Τήνου, τα οποία καλούνται να 
συμπληρώσουν οι πολίτες, 
σκοπό έχουν ο Δήμος να 
“αφουγκραστεί” τις ανάγκες 
των κατοίκων, επιχειρηματιών 
και επισκεπτών του νησιού, 
τόσο στη Χώρα, όσο και στα 
χωριά του νησιού, ώστε να 
διαμορφωθεί ένα ανθρω-
ποκεντρικό στρατηγικό σχέδιο, 
γ ια την αναβάθμιση της 
κινητικότητας, με βιώσιμο τρόπο, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

Ανταλλαγή  
απόψεων στην  
πρώτη συνάντηση

Στην κατεύθυνση αυτή, το πρωί 
της προηγούμενης Τετάρτης, 
με πρωτοβουλία του Δήμου 
Τήνου, πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνάντηση - συζήτηση 
φορέων και πολιτών του Δήμου 
με μέλη της ομάδας έργου της 
εταιρίας DIADIKASIA BUSI-
NESS CONSULTING SA, που 
έχει αναλάβει την εκπόνηση 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 
και χρηματοδοτείται από πόρους 
του Πράσινου Ταμείου.

Στους βασικούς στόχους 
του ΣΒΑΚ, περιλαμβάνεται 
ο σχεδιασμός πολιτικών για 
τη βιώσιμη κινητικότητα, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην πόλη, η αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος με περιορισμό 
της ρύπανσης και του θορύβου, 

η βελτίωση της μετακίνησης 
με μέσα μαζικής μεταφοράς, η 
ενθάρρυνση του περπατήματος 
και της χρήσης ποδηλάτου και η 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τη συνάντηση συντόνισε 
η Αντιδήμαρχος Τήνου και 
Πρόεδρος της Ομάδας ΣΒΑΚ 
από την πλευρά του Δήμου 
κ. Αναστασία Δεληγιάννη. 
Η συνάντηση ξεκίνησε με 
παρουσίαση της μεθοδολογίας 
του ΣΒΑΚ από το μέλος της 
Ομάδας Έργου και καθηγητή 
του ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγο – 
πολεοδόμο, κ. Θάνο Βλαστό,  
ο οποίος παρουσίασε στη 
συνέχεια και τους λόγους 
αναγκαιότητας υλοποίησης του 
ΣΒΑΚ για το Δήμο Τήνου.

Σε επόμενη φάση, ζητήθηκε 
από τους εκπροσώπους των 

φορέων να καταθέσουν τις 
απόψεις τους σε ό,τι αφορά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
ως προς τις μετακινήσεις τους 
στον Δήμο.

Στο επόμενο στάδιο της 
συνάντησης μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια που αφορούν 
τις μετακινήσεις των κατοίκων 
και των μαθητών των σχο-
λείων του Δήμου προς τους 
εκπροσώπους των φορέων 
προκειμένου να μοιραστούν 
στους κατοίκους, στους γονείς 
των μαθητών και στους μαθητές 
και να καταγραφούν πληρέστερα 
τα προβλήματα τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά ως 
προς τις μετακινήσεις τους στο 
Δήμο.

Τέλος, ακούστηκαν οι απόψεις 
των εκπροσώπων των φορέων, 

παρουσιάστηκε το σύμφωνο 
συνεργασίας και η συνάντηση 
έκλεισε με χαιρετισμό του 
Δημάρχου κ. Γιάννη Σιώτου, ο 
οποίος σε μια αποστροφή του 
λόγου του υπογράμμισε την 
αναγκαιότητα στήριξης αυτής της 
προσπάθειας η οποία δύναται να 
βελτιώσει την καθημερινότητα 
πρωτίστως των Δημοτών αλλά 
και των επισκεπτών της Τήνου 
στο πλαίσιο μιας βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας για το 
Δήμο.    

Στον “αέρα”  
τα ερωτηματολόγια

Από την Τρίτη, τα ερωτη-
ματολόγια, αναφορικά με 
την άποψη των πολιτών και 
επισκεπτών της Τήνου, για την 
κινητικότητα εντός και εκτός 
οικισμών, βρίσκονται στο 
διαδίκτυο, ελεύθερα για όλους, 
προς συμπλήρωση. Η κίνηση 
αυτή, θεωρείται καθοριστική, για 
τη διαπίστωση των πραγματικών 
αναγκών και προβλημάτων, που 
θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο 
Δήμος.

Όπως τονίζεται στη σχετική 
ανακοίνωση του Δήμου Τήνου, 
“η κοινωνική εμπλοκή των 
κατοίκων και των επισκεπτών 
της πόλης στην ερευνητική 
διαδικασία επισφραγίζει τη 
διαφάνεια και την κοινωνική 
συναίνεση μέσα από μια 
διαδικασία αλληλεπίδρασης 
και διαλόγου που έχει ως 
κύριο ρόλο την εκπλήρωση 
της επιθυμίας του κοινωνικού 
συνόλου, τον εμπλουτισμό της 
γνώσης και τη μεγιστοποίηση 
του οφέλους. Στην παρούσα 
υπηρεσία, η συμμετοχή των 
παραπάνω θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από την αξιοποίηση των 
μεθόδων όπως τα παρακάτω 
ερωτηματολόγια.  Βασικό 
ζητούμενο θα είναι η αναζήτηση 
της σχέσης τους με την πόλη 
και το Δήμο και τους κύριους 
πόλους ενδιαφέροντος, σε 
σημερινό χρόνο, καθώς και η 
γνώμη τους σχετικά με τις αρχές 
σχεδιασμού και τη διαχείρισή 
του βάσει των προσδοκιών 
τους. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρακαλούμε για τη συμμετοχή 
σας στα ερωτηματολόγια που 
ακολουθούν. Η γνώμη σας 
μετράει πραγματικά”. 

Συμμετοχική και  
ενωτική διαδικασία

Υπενθυμίζεται, ότι τα ΣΒΑΚ 
αποτελούν στρατηγικά πλάνα, 
σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες κινητικότητας 
των ανθρώπων και  των 
επιχειρήσεων, στις πόλεις και 
στα προάστια αυτών έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται ταυτόχρονα 
και η ποιότητα ζωής. Πρόκειται 
για μια στοχευμένη προσπάθεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την επίτευξη του στόχου της 
Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Ανάπτυξης εν γένει.

Η εκπόνηση ενός τέτοιου 

σχεδίου για μία πόλη αναμένεται 
να  αποφέρε ι  πολλαπλά 
οφέλη,  όπως καλύτερες 
συνθήκες προσβασιμότητας 
στα εναλλακτικά μέσα με-
ταφοράς ,  βελτ ίωση της 
ασφάλειας στις μετακινήσεις, 
μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και 
της κατανάλωσης ενέργειας, 
αύξηση της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας 
στη μετακίνηση ανθρώπων 
και αγαθών και ενίσχυση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας 
του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ, αξίζει να σημει-
ωθεί, “χτίζουν” επάνω στις 
υ φ ι σ τ ά μ ε ν ε ς  π ρ α κ τ ι κ έ ς 
σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές της ολοκλήρωσης, της 
συμμετοχής και της αξιολόγησης, 
δεδομένου, ότι δεν αφορούν 
στο αποτέλεσμα μιας μελέτης, 
που εκτελείται από κάποιους 
μελετητές και εξυπηρετεί τους 
στόχους μιας συγκεκριμένης 
Δημοτικής Αρχής. Αντίθετα, 
αποτελεί μια συμμετοχική 
διαδικασία που ενώνει του 
διαχειριστές της πόλης με τους 
φορείς, τους εξειδικευμένους 
επιστήμονες, τους πολίτες, τους 
επιχειρηματίες.

Πολιτική/Κυκλάδες

Ηρώων Πολυτεχνείου & Παραλία Καρνάγιου
Ερμούπολη, Σύρος - Β΄Κτίριο - 2ος όροφος
Τηλ. 22810 77644, Κιν.: 6976 636314

Δέχεται με ραντεβού
Δευτέρα έως Παρασκευή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Δέχεται με ραντεβού κάθε Δευτέρα
  Ώρες: 10:00 - 14:00  17:00 - 20:00

Οδυσσέως 13 Ερμούπολη (Παραπλεύρως Ξενοδ. ΕΡΜΗΣ) 

        Τηλ.: 22810 85033 Κιν.: 6977888365

Της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Ιατρείο Άσθματος, Διακοπής Καπνίσματος, Ογκολογικό
Χρόνιες Πνευμονοπάθειες, Μελέτη ύπνου

Λειτουργικός έλεγχος (ενηλίκων, παίδων), Αέρια Αίματος
Συνταγογράφηση όλων των ταμείων

Πλατεία Ηρώων, Εμπορικό Κέντρο Νεωρίου, Ερμούπολη

Τηλ. Fax: 22810 75505 / Κιν.: 6974 02 85 83

Ηλίας Π. Μανιαδάκης

Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος

Άνοιξαν οι πλατφόρμες για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κατοίκους, επιχειρηματίες 
και επισκέπτες, για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Τήνου

Καθοριστική η συμμετοχή 
για τη διαμόρφωση ΣΒΑΚ
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Άγνωστη είναι 
πλέον η πορεία 
επιβίωσης ή μη, 
του Καταναλωτικού 
Συνεταιρισμού 
του Νεωρίου, που 
πορεύεται επί μακρό 
χρονικό διάστημα 
ασθμαίνοντας 
οικονομικά, αφού το 
δημοτικό συμβούλιο 
του Δήμου Σύρου 
– Ερμούπολης δεν 
νομιμοποιείται να 
εγκρίνει παράταση 
της ισχύος του 
χρησιδανείου που 
λήγει το 2024 (για 
το δημοτικό ακίνητο 
που εδώ και χρόνια 
στεγάζεται δωρεάν), 
προκειμένου το 
σούπερ μάρκετ να 
ικανοποιήσει τις 
όποιες σωτήριες(;) 
εμπορικές 
συνεργασίες 
επεξεργάζεται, ώστε 
να μη βάλει λουκέτο.

Τα αιτήματα της διοίκησης 
του  Καταναλωτ ικού 
Συνεταιρισμού και των 

εργαζομένων – μετόχων 
του περί λήψης απόφασης 
από το δημοτικό συμβούλιο 
για παράταση της δωρεάν 
παραχώρησης του ακινήτου 
για τρία επιπλέον έτη μετά την 
ημερομηνία λήξης αυτού, με 
σκοπό να προωθηθεί εμπορική 
συμφωνία που θα το βοηθήσει 
να αντεπεξέλθει οικονομικά 
απέναντι στις οφειλές και τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις του 
προς πάσα πλευρά, καθώς και 
η τοποθέτηση επί του θέματος 
σύναψης συνεργασίας με 
εμπορικό οίκο, ομόφωνα 
καταψηφίστηκαν από τους 
αιρετούς, βάσει συγκεκριμένης 
επιχε ιρηματολογίας που 
αναπτύχθηκε με σαφήνεια από 
τη νομική υπηρεσία του Δήμου. 

Η σοβαρή υπόθεση της 
επιβίωσης του σούπερ μάρκετ 
Νεωρίου, που επί δεκαετίες 
χρησιμοποιεί δωρεάν δημο-
τικό ακίνητο επί της οδού Σάκη 
Καράγιωργα με αποφάσεις 
δημοτικών συμβουλίων (από 
το 1994), απασχόλησε εκ νέου 
το σώμα, κατόπιν των ανωτέρω 
αιτημάτων της διοίκησής του 
και των εργαζομένων του, 
καθώς όπως αναδείχθηκε ο 
Συνεταιρισμός οδεύει προς 
την οικονομική κατάρρευση 
και πτώχευση. 

Στη χθεσινή συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου 

έδωσαν το “παρών” μέτοχοι, 
μέλη της διοίκησής του, αλλά 
και προμηθευτές της τοπικής 
αγοράς, οι πλευρές των οποίων 
στο σύνολό τους, δήλωσαν 
κατηγορηματικά πως πρέπει 
να σωθεί ο Καταναλωτικός 
Συνεταιρισμός, διαφορετικά οι 
συνέπειες θα είναι ολέθριες για 
την τοπική οικονομία. 

Να σημειωθεί εξ αρχής πως, 
προ του σοβαρού θέματος 
της παράτασης που τελικώς 
καταψηφίστηκε, ομόφωνα 
λήφθηκε η δημοτική απόφαση 
περί βεβαίωσης του ποσού 
των 34.410,68 ευρώ στον 
Καταναλωτικό Συνεταιρισμό, 
καθώς αντ ιστο ιχε ί  σ τ ις 
υποχρεώσεις του για τον  ΕΝΦΙΑ 
αναφορικά με τα έτη 2014 έως 
και 2017. 

Διοίκηση, μέτοχοι  
κι εργαζόμενοι:  
Η πτώχευση  
θα σημάνει σοβαρή 
ζημιά στην τοπική 
αγορά και οικονομία

Ειδικότερα, η θέση της 
διοίκησης και των εργαζομένων 
– μετόχων του διατυπώθηκε σε 
επιστολή που έλαβε ο Δήμος στις 
29/10/2018, στο περιεχόμενο 
της οποίας ξεκάθαρα όλες οι 
πλευρές σημειώνουν τις 
συνέπειες που θα σημάνει για 
την τοπική αγορά της Σύρου 
αλλά και την τοπική κοινωνία, 
μία εξέλιξη πτώχευσης του 
σούπερ μάρκετ. Tα σχετικά 
δε, αναφέρθηκαν και από τον 
Συνήγορο του Δημότη και της 
Επιχείρησης, Νικήτα Γρυπάρη, 
ο οποίος τοποθετήθηκε στη 
χθεσινή συνεδρίαση του 
δημοτικού οργάνου. 

“Δεν ζητάμε από τον Δήμο 
να μας χαρίσει τίποτα. Ούτε να 
διαγράψει ή να κουρέψει κάποια 
οφειλή μας. Αντιθέτως, ζητάμε 
να μας δώσει τη δυνατότητα 
να συνεχίσουμε τη λειτουργία 
μας και  μέσω αυτής να 
ανταποκριθούμε σε όλες τις 
υποχρεώσεις και οφειλές 
μας, κάτι όπου αν σε αντίθετη 
περίπτωση ο Συνεταιρισμός 
προχωρήσει σε εκκαθάριση δεν 
θα πραγματοποιηθεί τίποτα και 
θα χαθούν όλα” σημειώνεται 
προλογικά στην επιστολή τους, 
στην οποία και ακολουθούν με 
σαφήνεια οι συνέπειες που θα 
προκύψουν, ενώ αναδεικνύεται 
το μέγεθος των οφειλών που 

διατηρεί το σούπερ μάρκετ 
Νεωρίου προς εργαζόμενους 
και τοπικούς προμηθευτές. 

“Η Δημοτική Αρχή πρέπει να 
αναλογιστεί τις συνέπειες που 
θα έχει τόσο ο Δήμος όσο και η 
τοπική κοινωνία με την παύση 
λειτουργίας του Συνεταιρισμού: 
1. Ο Δήμος θα ζημιωθεί ΕΝΦΙΑ 
(33.000 ευρώ των περασμένων 
ετών συν 3.000 ευρώ ετησίως 
για τα επόμενα χρόνια) καθώς 
επίσης σεβαστών ποσών από 
δημοτικούς φόρους – τέλη 
που εισπράττει μηνιαίως μέσω 
της ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΣ. 2. 
Τριάντα δύο οικογένειες 
(και όχι μόνο) θα βρεθούν 
στον δρόμο, με συνολικές 
οφειλές της επιχείρησης 
π ρ ο ς  α υ τ ο ύ ς  π ε ρ ί π ο υ 
200.000 ευρώ. 3. Οι τοπικοί 
προμηθευτές παραγωγοί 
(μελισσοκόμοι, τυροκόμοι κλπ) 
και επιχειρηματίες (αρτοποιοί, 
ζαχαροπλάστες κλπ) δεν θα 
μπορέσουν να εισπράξουν 
οφειλές ύψους 850.000 
ευρώ, με ότι αυτό συνεπάγεται 
τόσο για τους ίδιους όσο και για 
τις επιχειρήσεις τους, αλλά και 
τους εργαζόμενους σε αυτές, 
ενώ παράλληλα, θα χάσουν 
έναν ακόμα σημαντικό πελάτη 
(ίσως τον τελευταίο) μιας και οι 
υπόλοιπες πολυεθνικές εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται στο 
νησί, δεν συνεργάζονται μαζί 

τους, με αποτέλεσμα ο κύκλος 
των εργασιών τους να δεχτεί 
ένα ακόμα καίριο πλήγμα, με ότι 
αυτό συνεπάγεται (απολύσεις 
προσωπικού κλπ).  4. Σε 
περίπτωση εκκαθάρισης του 
Συνεταιρισμού, ο Δήμος δεν 
θα μπορέσει να αξιοποιήσει 
το ακίνητο άμεσα (είτε για ίδια 
χρήση, είτε για να το νοικιάσει 
σε άλλον) γιατί το κτίριο θα 
παραμείνει “μπλοκαρισμένο” 
για πολλά χρόνια, μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι χρονοβόρες 
διαδικασίες εκκαθάρισής του. 5. 
Το κλείσιμο του Συνεταιρισμού 
θα προσθέσει “νερό στον 
μύλο” των πολυεθνικών. Θα 
αποτελέσει επιβράβευση των 
προσπαθειών τους για αφανισμό 
κάθε μικρομεσαίας τοπικών 
συμφερόντων επιχείρησης, με 
απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση 
όλο και μεγαλύτερου πλούτου 
προς όφελός τους και ψίχουλα 
στην Συριανή κοινωνία”.

Εκτός των ανωτέρω, ο κ. 
Προβελέγγιος εκπροσωπώντας 
τους εργαζομένους του σούπερ 
μάρκετ Νεωρίου αλλά και ως 
μέλος του ΔΣ του, γνωστοποίησε 
στο σώμα, πως, η παράταση 
του χρησιδανείου προωθείται 
προς το δημοτικό συμβούλιο, 
καθώς ήδη έχει ολοκληρωθεί 
ένα business plan με άξονα 
χρόνου τα δέκα έτη για το 
σούπερ μάρκετ Νεωρίου, 

ώστε αυτό να επιβιώσει και να 
προβεί στην κάλυψη των οικο-
νομικών υποχρεώσεών του. 
Ο ίδιος μάλιστα σκιαγράφησε 
επενδυτικό ενδιαφέρον από 
ιδιώτη, ευελπιστώντας πως 
αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος 
να πάρει ανάσα το σούπερ 
μάρκετ. 

Απιστία αιρετών  
και νομικές  
συνέπειες.  
Ξεκάθαρος  
ο αθέμιτος  
ανταγωνισμός 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
ο νομικός σύμβουλος του 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, 
Νίκος Βιτάλης, τόσο στη 
γνωμοδότησή του, όσο και στη 
σύντομη τοποθέτησή του κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
επεσήμανε τη μη αρμοδιότητα 
του Δήμου να ασχολείται, πολλώ 
δε μάλλον να λαμβάνει και 
αποφάσεις για την υποβοήθηση 
εμπορικής δραστηριότητας ή 

συνεργασίας σε Συνεταιρισμό 
ο οποίος χρησιμοποιεί ακίνητό 
του, τονίζοντας ιδιαιτέρως τις 
συνέπειες που θα προκύψουν 
εκ του νόμου, για τους αιρετούς. 

Συγκεκριμένα, μίλησε για 
παράβαση καθήκοντος και 
απιστία, ενώ αναφορικά με 
το αίτημα του σούπερ μάρκετ 
Νεωρίου, τόνισε πως αυτό 
έρχεται πρόωρα και ακαίρως 
στο δημοτικό συμβούλιο. 

Ο ίδιος, αλλά και ο Αντιδή-
μαρχος Οικονομικών, Αλέξης 
Αθανασίου κατά τις εισηγήσεις 
τους υπενθύμισαν πως η 
τελευταία δημοτική απόφαση 
παράτασης του χρησιδανείου 
της δωρεάν παραχώρησης 
χρήσης του ακινήτου της οδού 
Σάκη Καράγιωργα λήφθηκε 
το 2015 και προέβλεπε την 
παραμονή του Καταναλωτικού 
Συνεταιρισμού εντός του ακι-
νήτου ως και τις 7/9/2024, 
δηλαδή δέκα έτη μετά τη λήξη 
της προτελευταίας απόφασης 
(8/9/2014). 

“Η υπό ενδιαφέρον αίτηση, 
εκζητούσα την παράταση 
υπαρχούσης, δουλευούσης 
και εν εξελίξει ευρισκομένης 
10ετους διάρκειας συμβάσεως 
χρησιδανείου (υφισταμένης 
εδώ και 2 περίπου δεκαετίες, 
κατόπιν διαδοχικών αποφάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου, 
10ετους διάρκειας εκάστης 
τούτων ως προς τον χρόνο 
ισχύος των συμβάσεων 
αυτών), από τον καθ΄ ημάς 
Δήμο προς τον Συνεταιρισμό, 
φρονούμε ότι υποβάλλεται 
τουλάχιστον προώρως και 
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Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΔΡΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
π. Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Κατερίνης

Πελοποννήσου 5, Ερμούπολη, 84100 Σύρος
Τηλ.: 2281 301503,  Κιν.: 6946 281919

e-mail: thanbasdras@gmail.com

ΔΕΧΕΤΑΙ  ΜΕ  ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

• Αιµατολογικό • Βιοχηµικό • Ανοσολογικό • Μικροβιολογικό
•  Ακτινογραφία • Μαστογραφία • Μέτρηση οστικής µάζας 

• Υπέρηχος σώµατος • Triplex φλεβών - αρτηριών 
• Πανοραµική - Κεφαλοµετρική ακτινογραφία

• Παρακέντηση Θυρεοειδους & Μαστού • Φορητός υπέρηχος

Ηρώων Πολυτεχνείου και παραλία Καρνάγιο
Κτίριο Β', 1ος όροφος (είσοδος από πλευράς παραλίας), Ερµούπολη Σύρου

τηλ.: 22810 75154, fax: 22810 75156, κιν: 6941690701

∆εχόµαστε καθηµερινά: 07:30 - 14:00 • Κατόπιν ραντεβού (απόγευµα & Σάββατο)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Δεν εγκρίθηκε το αίτημα του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού (σούπερ μάρκετ) Νεωρίου περί παράτασης της ισχύος του χρησιδανείου, από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Καμία παράταση στην κατεύθυνση της νομιμότητας
Απέχει απαραιτήτως ο Δήμος από τις εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες του Συνεταιρισμού, διαφορετικά οι αιρετοί έρχονται αντιμέτωποι με την “παράβαση καθήκοντος”
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πάντως αδικαιολογήτως 

ακαίρως, δεδομένου ότι η λήξη 

του ως είρηται χρησιδανείου 

αναφέρεται στο μακρινό έτος 

2026, δηλαδή μετά από 7 

και πλέον έτη από σήμερα” 

σχολιάζει χαρακτηριστικά 

στη γνωμοδότησή του ο κ. 

Βιτάλης, κατεύθυνση την 

οποία ακολούθησαν οι αιρετοί 

ομόφωνα.

Στα ανωτέρω, πρέπει να 

προστεθεί και η διευκρίνιση του 

Δημάρχου, ο οποίος εξήγησε 

πως το σώμα του δημοτικού 

συμβουλίου, θα “χρεωθεί” 

πως ευνοεί  τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό στην τοπική αγορά, 

αναφερόμενος εμμέσως στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

άλλων ομοειδών επιχειρήσεων 

– σούπερ μάρκετ στη Σύρο 

που δεν απολαμβάνουν τέτοια 

στήριξη. 

Διαπιστωμένα  
ο Δήμος είναι  
συμπαραστάτης.  
Αναπάντητο  
το ερώτημα του  
πώς έφτασε  
στη χρεοκοπία  
ο Καταναλωτικός 
Συνεταιρισμός 

Στο πλαίσιο των τοπο-
θετήσεων, ο Γιώργος Μαρα-
γκός καθώς και ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης, 
Α ν δ ρ έ α ς  Γ ι α λ ό γ λ ο υ 
συντάχθηκαν με την εισήγηση 
του Αλέξη Αθανασίου, ο οποίος 
πρότεινε τη μη έγκριση της 
παράτασης και τη μη λήψη 
απόφασης για εμπορική 
συμφωνία του Συνεταιρισμού 
με εμπορικό οίκο, αφού δεν 
νομιμοποιείται για τέτοιες 
ενέργειες ο Δήμος. 

Σε κάθε περίπτωση τονίσθηκε 

ότι η δημοτική πλευρά διαχρονικά 
έχει αποδείξει εμπράκτως την 
υποστήριξή της, εξαντλώντας τις 
προσπάθειες για τη δυνατότητα 
της δωρεάν παραχώρησης του 
ακινήτου, θέση με την οποία 
συμφώνησαν και όσοι αιρετοί 
μίλησαν. 

Άξια λόγου παρατήρηση 
έκανε η δημοτική σύμβουλος 
της πλειοψηφίας, Μαρίζα 
Αγγελοπούλου, η οποία επα-
ναλαμβάνοντας τη θέση πως ο 

Δήμος είναι συμπαραστάτης του 

Καταναλωτικού Συνε-ταιρισμού, 

έθεσε το σοβαρό ερώτημα, 

πώς το σούπερ μάρκετ του 

Νεωρίου έφθασε στο σημείο 

της χρεοκοπίας. 

Στη συνεδρίαση δεν υπήρξε 

απάντηση, ωστόσο πρέπει να 

υπογραμμισθεί πως πρόκειται 

για ένα κρίσιμο ερώτημα που 

αιωρείται γενικότερα στην 

τοπική κοινωνία. 

Επιτροπή  
για νομοθετική  
ρύθμιση

Προτού ολοκληρωθεί η 
συζήτηση, επί τάπητος τέθηκε 
και το αίτημα του Καταναλωτικού 
Συνεταιρισμού να συνδράμει 
ο Δήμος στην προσπάθεια 
δρομολόγησης λύσης στο 
θέμα της παραχώρησης του 
δημοτικού ακινήτου και της 
λήψης σχετικών αποφάσεων, 
αναφορικά με το οποίο πρότεινε 
τη μέριμνα για άσκηση πίεσης 
σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να 
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση 
και να εξαιρείται το εν λόγω 
ακίνητο από τις διαδικασίες της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

Οι αιρετοί συμφώνησαν 
με την πρόταση με φόντο 
τον καταστατικό σκοπό του 
και τα οφέλη στην τοπική 
αγορά, δεσμευόμενοι πως 
στην επόμενη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου θα 
φέρουν προς συζήτηση το θέμα 
της σύστασης Επιτροπής που 
θα επιχειρήσει την προσπάθεια, 

συμφωνώντας πως με αυτόν 
τον τρόπο το κάθε δημοτικό 
συμβούλιο δεν θα καλείται να 
λάβει μία εξαιρετικά δύσκολη 
απόφαση. 

“Κρίνουμε απαραίτητο για τη 
βιωσιμότητα του Συνεταιρισμού, 
όπως γίνουν από κοινού με τον 
Δήμο, δυναμικές ενέργειες για 
την τροπολογία του Νόμου 
3463/2006, Άρθρο 185 (του 
κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
περί δωρεάν παραχώρησης 
κ υ ρ ι ό τ η τ α ς  κ α ι  χ ρ ή σ η ς 
δημοτικών και κοινοτικών 
ακινήτων), με σκοπό να εξαιρεί 
το ακίνητο Βελισσαρόπουλου 
από τα υπόλοιπα δημοτικά 
ακίνητα, λύνοντας δια παντός, 
τα χέρια της εκάστοτε Δημοτικής 
Αρχής” σχολίασε η πλευρά των 
μετόχων και της διοίκησης στη 
σχετική επιστολή προς τον Δήμο. 

Αξίζει να αναφερθεί πως, στη 
συνεδρίαση έδωσε το “παρών” 
ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Σύρου, Βαγγέλης 
Αλεξανδρίδης, ο οικονομολόγος, 
Γιάννης Ρώτας που κλήθηκε από 
τον Συνεταιρισμό να εκπονήσει 
το business plan καθώς επίσης 
επιστολή έστειλε ο πρόεδρος 
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Κυκλάδων, Μάρκος Βουτσίνος.
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Η Ερμούπολη πέρασε 
από την… Τήνο επι-
κρατώντας με 59-67 
του Περιστεριώνα σε 
ένα ματς που κρίθηκε 
στις λεπτομέρειες.

Οι  Σ υ ρ ι α ν ο ί  σ τ η ν 
μεγαλύτερη διάρκεια 
της αναμέτρησης είχαν 

τον έλεγχο της αναμέτρησης 
και ήταν οριακά μπροστά στο 
σκορ. Μόνο στο τέλος της 
τρίτης περιόδου οι γηπεδούχοι 
κατάφεραν να περάσουν 
μπροστά, όμως και πάλι οι 
αθλητές του Ανδρέα Μαύρου 
αντέδρασαν και κατάφεραν να 
αντιστρέψουν την εις βάρος τους 
κατάσταση. Τα πάντα κρίθηκαν 
περίπου δύο λεπτά πριν τον 
φινάλε (1:54) κι ενώ το σκορ 
ήταν 59-62. Ο Αλέξανδρος 
Δίπλαρος με… βόμβα τριών 
πότων έφερε τη διαφορά 
στους έξι πόντους (59-65)… 
κόβοντας ουσιαστικά τα πόδια 
των γηπεδούχων. Οι παίκτες 
του κ. Βοδάλη δεν κατάφεραν 
στον χρόνο που απέμεινε να 
μειώσουν και να μπουν και πάλι 
στο ματς, καθώς το μόνο που 
άλλαξε ήταν το τελικό σκορ με 
τους Συριανούς να επικρατούν 
με 59-67. 

Αγωνιστικά το παιχνίδι ήταν 
πάρα πολύ καλό, με τους φίλους 

του μπάσκετ που βρέθηκαν στην 
εξέδρα του κλειστού της Τήνου, 
να απολαμβάνουν το θέαμα και 
να βλέπουν με αγωνία ένα ματς 
που κρίθηκε στο τέλος. 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Οικονόμου, 
Ρούσσος.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-18, 35-41 
(ημίχρονο), 50-47, 59-67.

ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ (Αντ. 
Βιδάλης) :  Παγανέλης 1, 
Μπινιάκου 9 (1), Σπέντζαρης, 
Βιδάλης, Καμπέρι 8 (2), 
Τριαντάφυλλος 2, Σιώτης 17, 
Κουτσουμπάκος 16, Χατζίρης, 
Πετρόπουλος 2, Δελατόλας 4 
(1), Αντάλης.

ΑΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  (Ανδ. 
Μαύρος): Σαμψωνίδης 3 (1), 
Δίπλαρος 14 (1), Τζώρτζης 
3 (1), Γαβιώτης, Ρούσσος 
Π., Καραμολέγκος 11 (3), 
Αντωνίου, Τομαής 11 (2), 
Αληφραγκής Θ. 2, Ρούσσος Ι. 
21 (2), Αληφραγκής Σ. 2, Γαδ.

Πρώτη νίκη  
για τους παίδες  
του Άρη Σύρου 

Την πρώτη τους νίκη στο 
φετινό πρωτάθλημα της ΕΣΚ 
Κυκλάδων πανηγύρισαν οι 
παίδες του Άρη Σύρου, καθώς 
επικράτησαν με 63-47 του 
ΑΟ Μυκόνου, σε παιχνίδι που 
πραγματοποιήθηκε στο κλειστό 

γυμναστήριο "Δ. Βικέλας" της 
Σύρου.

Οι παίκτες του Λευτέρη 
Λαζαρίνου έδειξαν πολύ καλό 
αγωνιστικό πρόσωπο, πήραν 
από την αρχή το προβάδισμα 
και σε κάθε περίοδο ανέβαζαν 
την διαφορά, φτάνοντας τελικά 
σχετικά άνετα στην επικράτηση.

Η ομάδα κατάφερε να πάρει 
το πρώτο της ροζ φύλλο αγώνα, 
αποδίδοντας εξαιρετικά στην 
άμυνα, ενώ και στην επίθεση 
ήταν αρκετά αποτελεσματική.

Τώρα όσον  αφορά το 
αγωνιστ ικό  σκέλος  της 
αναμέτρησης, οι δύο ομάδες 
είχαν καλή παρουσία στο 
παιχνίδι, με τους γηπεδούχους 
να επικρατούν σε όλα τα 
δεκάλεπτα. Μάλιστα οι παίκτες 
του κ. Λαζαρίνου έδειξαν πως 
από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνονται 
καλύτεροι και πως πλέον είναι 
θέμα χρόνου να βγάζουν σε όλα 
τα ματς ένα καλό αγωνιστικό 
πρόσωπο. 

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-9, 18-14, 
17-12, 14-12

ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ: Κοπανιτσάνος 
5, Μόρκος 10, Κολσούζογλου 
Κ .  1 7 ,  Κ α π έ λ λ α ς  6 , 
Κωνσταντίνου 4, Βαμβακούσης 
21, Πλούμπι,  Μάγειρας, 
Γλύκας, Κολσούζογλου Β., 
Καλογερόπουλος, Φακής

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ: Κώτσης 26, 
Ζίντρο 8, Ζιέμπα 1, Τσακάλωφ 5, 

Λοΐζος 3, Πατσιλής 4, Κατσιρμάς, 
Τσούρας, Δακτυλίδης, Νάζος, 
Κονταράτος

Τα Φανάρια νίκησαν 
τον Πανναξιακό 

Το ντέρμπι  της Νάξου 
κέρδισαν τα Φανάρια, καθώς 
επικράτησαν του Πανναξιακού 
με 36-52. Η ομάδα από την 
Ορεινή Νάξο ήταν καλύτερη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αναμέτρησης και πήρε δίκαια 
το ροζ φύλλο αγώνα. Το παιχνίδι 
ήταν στο πλαίσιο του παιδικού 
πρωταθλήματος και τα Φανάρια 
πλέον κοιτούν με διαφορετικό 
μάτι το υπόλοιπο της χρονιάς. 

Από την πλευρά του ο 
Πανναξιακός ήθελε κάτι 
παραπάνω από το παιχνίδι, 
όμως από την αρχή βρέθηκε 
πίσω στο σκορ και σε κανένα 
σημείο της αναμέτρησης δεν 
κατάφερε να αντιστρέψει την 
αρνητική γι’ αυτόν κατάσταση. 

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν 
δυνατά στο ματς από την αρχή 
της αναμέτρησης καθώς με 
την λήξη της πρώτης περιόδου 
είχαν καταφέρει να πάρουν μία 
διαφορά 18 πόντων (3-21). Η 
εικόνα της αναμέτρησης δεν 
άλλαξε καθώς η ομάδα του κ. 

Αθανασιάδη είχε τον έλεγχο της 
αναμέτρησης και δίκαια έφτασε 
στη νίκη. 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αγγ. Σαμοθράκης
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 3-21, 15-34 

(ημίχρονο), 23-45, 36-52.
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ (Κων. 

Παπαβασιλείου): Τόμπας Αρ., 
Λιανόπουλος 5 (1), Μαυρομάτης 
4, Σιδερής 1, Τόμπας Δημ. 6, 
Σαράντος, Μανδηλαράς 14, 
Βόμβας 4, Φλεριανός 2.

ΑΠΑΣ “ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ” (Παν. 
Αθανασιάδης):  Γκιόργκι , 
Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ  3  ( 1 ) , 
Τριαντάφυλλος 15, Βασιλάκης 
4, Σεϊντίνι 16 (2), Κοντοπίδης, 
Χίλα 7, Δόκλης, Ψαρράς, 
Τσακωνιάτης 7, Περιστεράκης.

Νίκησαν  
τον Α.Ο. Πάρου  
οι κορασίδες  
του Μαρπησσαϊκού 

Μία ακόμη νίκη πρόσθεσαν 
στο  ενεργητ ικό  τους  ο ι 
κορασίδες του Μαρπησσαϊκού, 
κ α θ ώ ς  α υ τ ή  τ η  φ ο ρ ά 
επικράτησαν του Α.Ο. Πάρου 
με 33-44. Το παιχνίδι κατά 
την μεγαλύτερή του διάρκεια 

ήταν ντέρμπι, καθώς από τα 
τέσσερα δεκάλεπτα στα τρία 
οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο 
σκορ. Στην τελευταία περίοδο 
οι αθλήτριες του Βαγγέλη 
Μουρογιάννη ανέβασαν… 
στροφές και αύξησαν τη διαφορά 
προς το τέλος της αναμέτρησης. 
Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα 
του κ. Βλάχου προσπάθησε για 
την κατάκτηση του ροζ φύλλου 
αγώνα, ήταν κοντά στο σκορ, 
όμως στο τέλος δεν άντεξε την 
πίεση με αποτέλεσμα η Πάρος 
να γνωρίσει την ήττα. 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεοδοσίου
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-14, 17-24 

(ημίχρονο), 26-30, 33-44.
ΑΟ ΠΑΡΟΥ  (Στ. Βλάχος): 

Κοττίκα Α., Ακαλέστου Α., 
Ρούσσου Α., Τσίπη Α., Βιώνη 
Φ. 8, Βεντουρή Α. 11, Σιφναίου 
Α.,  Ιωαννίδου Α. 10(1), 
Πετροπούλου Α. 4
ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ (Βαγ. 
Μουρογιάννης): Δαγδελένη Ε. 7, 
Πετροπούλου Α. 2, Αλιπράντη 
Κ. 1, Τσιγώνια Π., Λαουράκη Σ. 
4, Χαλδαίου Α. 10, Πραμμάτια 
Χ. 2, Μηναδάκη Α., Τόσκα Ε., 
Μεσολογγίτη Π., Τζανακοπούλου 
Ζ. 18.

Αθλητική Γνώμη
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ

¶§À∆∞ - ¶∞ƒ∞ª∞¡∏

∞¡¢ƒ∂∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂OÀ 20 (§∞§∞∫π∞) - ™ÀƒO™
∆∏§. °ƒ∞º∂πOÀ: 22810 82358 - 22810 88984

∫π¡.: 6937 465625 - 6932 146509



Τεράστια νίκη μέσα στην Τήνο σημείωσε η Ερμούπολη επικρατώντας  
με 59-67 του Περιστεριώνα

Με το… δεξί η Ερμούπολη στο πρωτάθλημα
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συνέχεια στη σελ.124

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

ΙΟΣ 24/10/2018  
Αριθμ. πρωτ. 2553

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΗΤΩΝ
Επωνυμία Δήμος Ιητών- Τα-

χυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου, 
ΤΚ 84001 Τηλ. 2286360416, 
Telefax: 2286091228 E-mail: 
info@dimosios.gr
Αρμόδιος για  πληροφο-

ρίες: Αν. Ναυπλιώτης. : 
2286360416 
Τόπος εκτέλεσης του έρ-

γου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα.
Επικοινωνία: Προσφέρεται 

ελεύθερη, πλήρης, άμεση 
και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημό-
σια προβάδισμα, χώρο "ηλε-

κτρονικοί διαγωνισμοί" της 
πύλης www.promitheus.gov.
gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 
στην  ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιητών στην διεύθυνση http://
tya.ios.gr/.  
CPV: 
Σύντομη  Περιγραφή: Τσι-

μεντοστρώσεις οδικών δικτύ-
ου του Δήμου Ιητών.
Εκτιμώμενη Συνολική 

Αξία:214.074,60 Ευρώ (πλέ-
ον Φ.Π.Α.) 
Απαγορεύονται οι εναλλα-

κτικές προσφορές 
Διάρκεια σύμβασης: Η συ-

νολική προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου, ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης. 
Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο για την ανάθεση 

της σύμβασης θα είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή). 
Προϋποθέσεις Συμμετο-

χής: Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν φυσικά ι νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις  που δρα-
στηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 3ης 
Τάξης  και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. 
και που είναι εγκατεστημένα 
σε:
α) σε κράτος-μέλος της 

Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώ-
σει 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 και ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και
 δ) σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ 
την παρούσα παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδι-
κασιών  ανάθεσης  δημοσίων 
συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμ-

μετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φο-

ρέων 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 περιβλη-
θούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η 
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος 
η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξα-
σφαλίζεται και η  ύπαρξη 
ενός και μοναδικού φορολο-
γικού μητρώου για την ένωση 
(πχ κοινοπραξία). 
Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμ-

φωνα με το άρθρο 73 του 
Ν4412/2016 και του άρθρου 
22Α της Διακήρυξης. 
●Κριτήρια Επιλογής: Όσον 

αφορά την καταλληλότητα 
για την άσκηση της επαγ-

γελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται οι οικονομικοί φο-
ρείς να είναι εγγεγραμμένοι 
στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασης τους 
σύμφωνα με τα αναλυτικά 
αναφερόμενα στη διακήρυξη 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για 

την συμμετοχή στον διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση 
από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 3.452,82 ΕΥΡΩ . 
Στην περίπτωση ένωσης οι-

κονομικών φορέων, η εγγύη-
ση συμμετοχής περιλαμβάνει 
κα τον όρο ότι θ εγγύηση κα-
λύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
Διαδικασία Ανάθεσης: 

Ανοικτή διαδικασία για τη 
σύναψη ηλεκτρονικών δημο-
σίων συμβάσεων κάτω των 
ορίων του Ν 4412/2016. 
Φάκελοι Προσφορών: Οι 

προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που 
αναφέρεται κατωτέρω, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του συ-
στήματος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αναλυτική 
διακήρυξη. 
Χρόνος ισχύος προσφο-

ρών: Κάθε υποβαλλόμενη 
προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνι-
σμό κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 97 του ν. 4412/2016, για 
διάστημα έξι  (6)μηνών, από 
την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
Ως ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται ημέρα 
Τρίτη  27/11/2018 και ώρα 
10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης των προσφορών ορίζε-
ται η ημέρα Τρίτη 4/12/2018 

και ώρα 10:00 π.μ. 
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι 

προσφορές και τα περιλαμ-
βανόμενα σε αυτές  στοιχεία, 
καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύ-
ονται από επίσημη μετάφρα-
ση τους στην ελληνική γλώσ-
σα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη  της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυ-
ρώθηκε με το ν.1497/1984 
Χρηματοδότηση: Το Έργο 

χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους του Δήμου Ιη-
τών και κα βαρύνει τον Κ.Α. 
30.7323.001 οικονομικό 
έτους 2018.
Ενστάσεις: Ενστάσεις 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του συστήμα-
τος σύμφωνα με τα αναλυτι-
κά οριζόμενα στο άρθρο 4,3 
της αναλυτικής διακήρυξης. 
Άλλες πληροφορίες: Η 

έγκριση των όρων διακήρυ-
ξης του δημοπρατούμενου 
έργου έγινε με την υπ' αριθ-
μό 76/2018 απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δή-
μου Ιητών και το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού θα εγκριθεί 
επίσης από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ιητών. 
Η παρούσα προκήρυξη θα 

αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημο-
σιευθεί στον Τύπο σύμφωνα 
με το Νόμο. Τα έξοδα δημο-
σίευσης θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Ο Δήμαρχος
Μιχαήλ Πετρόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Σέριφος, 26/10/2018
Αρ. Πρωτ.:1563

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Σερίφου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 
21 του Ν. 2190/1994 «Σύ-
σταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκη-
σης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 25 
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 
Α).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβα-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου δυο 
(2) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών του Δήμου Σερίφου, 
που εδρεύει στη Σέριφο, και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότη-
τα και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟ-

ΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά 
κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης: 102
Υπηρεσία: Δήμος Σερίφου
Έδρα υπηρεσίας: Σέριφος 

ν. Κυκλάδων
Ειδικότητα: ΔΕ  Οδηγών 

Λεωφορείου (Δ' ή  D  Κατη-
γορίας – με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου)
Διάρκεια σύμβασης: 8 μή-

νες
Αριθμός ατόμων: 1
Κωδικός θέσης: 103
Υπηρεσία: Δήμος Σερίφου 
Έδρα υπηρεσίας: Σέριφος 

ν. Κυκλάδων
Ειδικότητα: ΔΕ  Διοικητικών 
Διάρκεια σύμβασης: 8 μή-

νες
Αριθμός ατόμων: 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Κωδικός θέσης: 102
Τίτλος σπουδών και λοι-

πά απαιτούμενα (τυπικά & 
τυχόν πρόσθετα) προσό-
ντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) 
Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: 
(α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων Νοτίου Αιγαίου, στο θλιβερό άκουσμα του πρόωρου και 
αδόκητου θανάτου του τέως Δημάρχου Άνδρου και εκλεκτού συ-
ναδέλφου 

Γιάννη Γλυνού
Ετών 63

συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1.  Να εκφράσει τα θερμότατα και ειλικρινή συλλυπητήρια 

στην οικογένεια του εκλιπόντος και στους Δημότες της 
Άνδρου. 

2. Να παραστεί αντιπροσωπία της ΠΕΔΝΑ στην κηδεία, με 
επικεφαλής το μέλος του ΔΣ και Δήμαρχο Άνδρου Θεοδό-
ση Σουσούδη.

3. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος.
4. Να δημοσιεύσει το παρόν Ψήφισμα στον Τοπικό και Περι-

φερειακό Τύπο.
Ο Γιάννης Γλυνός υπήρξε ένας εκλεκτός, πολύτιμος και αξέχα-

στος συνάδελφος που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, 
ανθρωπισμό, όραμα και πραγματική αγάπη την Άνδρο και τον θε-
σμό της Αυτοδιοίκησης, από τη θέση τόσο του Δημάρχου όλου 
του νησιού (2011-2014) όσο και του Δημάρχου Κορθίου (1999-
2010) και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο πανέμορφο νησί. 

Ήταν υπόδειγμα Ανθρώπου, Επιστήμονα και Υπηρέτη της Αυτο-
διοίκησης και αφήνει αξεπέραστη παρακαταθήκη σε όλους μας.  

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αγαπημένης του Άνδρου που θα 
τον φιλοξενεί για πάντα.

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

                       
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ.Π. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ   

Δημοσιεύσεις

25 προπονητές από τις Κυκλάδες παρακολούθησαν την σχολή ανανέωσης  
ταυτοτήτων προπονητών ποδοσφαίρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σχολή προπονητών
Με μεγάλη επιτυχία και πολλές 
συμμετοχές πραγματοποιήθηκε 
στην Ερμούπολη και σε γνωστό 
ξενοδοχείο της πόλης τα μαθή-
ματα της σχολής προπονητών. 

Οι 25 προπονητές βρέθηκαν στην 
πρωτεύουσα της Ερμούπολης για να 
παρακολουθήσουν την σχολή ανανέωσης 

ταυτοτήτων προπονητών ποδοσφαίρου UEFA 
A, UEFA B, και UEFA C. Την σχολή διοργάνωσε 
η ΕΠΣ Κυκλάδων σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Προπονητών Κυκλάδων και μάλιστα 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο νομό μας. 

Στην Σύρο για τον σκοπό αυτόν βρέθηκε ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών 
και πρόεδρος του συνδέσμου Πάτρας Ηλίας 
Λογαράς. Επίσης στο νησί βρ΄λεθηκε και ο 
καθηγητής της σχολής Μιχάλης Μητροτάσιος, 
ο οποίος είχε και την ευθύνη της σχολής. Τώρα, 
στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της 
ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Φρέρης τόνισε τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι Κυκλάδες, κυρίως στην 
μετακίνηση των ομάδων από νησί σε νησί, αλλά 
και το πόσο σημαντική είναι η σχολή αυτή. Ο 
πρόεδρος της ΕΠΣ σημείωσε πως για πρώτη φορά 

οι Κυκλαδίτες προπονητές είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν μαθήματα, αλλά και να 
ανανεώσουν τα διπλώματά τους στον ίδιο τους 
τον Νομό, κι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην 
σε περεταίρω έξοδα. 

Από την πλευρά του ο κ. Λογαράς αναγνώρισε 
τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας, καθώς ήταν πολλές 
οι φορές που αναρωτήθηκε πως μπορεί και 
κάτω από ποιες συνθήκες πραγματοποιείται το 
πρωτάθλημα Κυκλάδων.
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
ÄÇÌÏÓ ÔÇÍÏÕ

ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2014 - 4ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ×ÑÇÓÇ  (1ç ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ-31ç ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2014)
ÁÄÁ:Ø452ÙÇ6-ÊÓØ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏ

ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóåùò 2014 ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóåùò 2013 ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò

Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Áîßá êôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç áîßá Áîßá êôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áíáðüóâåóôç áîßá Á.ÉÄÉÁ  ÊÅÖÁËÁÉÁ ÷ñÞóåùò 2014 ÷ñÞóåùò 2013

4.ËïéðÜ Ýîïäá åãê/óçò 1.260.389,88 1.132.729,15 127.660,73 1.234.840,50 1.114.100,21 120.740,29 É. ÊåöÜëáéï 10.869.691,41 10.869.691,41
1.260.389,88 1.132.729,15 127.660,73 1.234.840,50 1.114.100,21 120.740,29 10.869.691,41 10.869.691,41

Ã.ÐÁÃÉÏ  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÉÉ.ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãÞò-åðé÷.

ÉÉ.Åíóþìáôåò áêéí/óåéò 3.ÄùñåÝò ðáãßùí 1.183.322,16 1.183.322,16
1.ÃÞðåäá-ïéêüðåäá 3.101.077,85 0,00 3.101.077,85 3.101.077,85 0,00 3.101.077,85 4.Åðé÷ïñçãÞóåéò åðåíäýóåùí 15.977.302,94 14.828.380,77
1á.Ðëáôåßåò-ðÜñêá-ðáéäüôïðïé êïéíÞò ÷ñÞóåùò 1.022.803,24 797.160,63 225.642,61 1.007.839,24 746.666,41 261.172,83 17.160.625,10 16.011.702,93
1â.Ïäïß-ïäïóôñþìáôá êïéíÞò ÷ñÞóåùò 4.532.128,08 2.859.032,43 1.673.095,65 4.532.128,08 2.594.500,44 1.937.627,64
1ã.Ðåæïäñüìéá êïéíÞò ÷ñÞóåùò 1.518.501,76 1.203.381,21 315.120,55 1.518.501,76 1.135.037,77 383.463,99 ÉÉÉ.ÁðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá

2.Ïñõ÷åßá-ìåôáëëåßá-áãñïß-äÜóç 2.564,81 0,00 2.564,81 2.564,81 0,00 2.564,81 3.ÅéäéêÜ áðïèåìáôéêÜ 8.138,69 8.138,69
3.Êôßñéá-ôå÷í.Ýñãá 14.686.283,13 5.300.028,22 9.386.254,91 14.007.395,79 4.754.496,24 9.252.899,55 8.138,69 8.138,69
3â.Åãê/óåéò çëåêôñ. ÊïéíÞò ÷ñÞóåùò 1.030.588,07 631.208,40 399.379,67 1.030.588,07 564.114,22 466.473,85
3ã.ËïéðÝò åãê/óåéò êïéíÞò ÷ñÞóåùò 4.800.739,94 1.758.941,96 3.041.797,98 4.800.739,94 1.381.616,30 3.419.123,64 ÉV.ÁðïôåëÝóìáôá óå íÝï

4.Ìç÷áíÞìáôá 1.201.365,02 363.340,95 838.024,07 1.112.843,07 259.605,42 853.237,65 Έëëåéììá ÷ñÞóåùò åéò íÝï -620.779,09 -169.058,39

5.ÌåôáöïñéêÜ ìÝóá 1.272.454,75 1.145.402,34 127.052,41 1.272.454,75 1.105.583,04 166.871,71 Õðüëïéðï ðñïçã.÷ñçóåùí 365.745,88 534.804,27
6.Έðéðëá êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò 638.602,54 528.187,27 110.415,27 624.001,83 502.578,92 121.422,91 -255.033,21 365.745,88

7.ÁêéíçôïðïéÞóåéò õðü åêôÝëåóç & ðñïê/ëÝò 6.021.198,78 0,00 6.021.198,78 5.833.198,82 0,00 5.833.198,82 Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí(ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV) 27.783.421,99 27.255.278,91

Óýíïëï áêéí/óåùí 39.828.307,97 14.586.683,41 25.241.624,56 38.843.334,01 13.044.198,76 25.799.135,25

ÉÉÉ.Óõììåôï÷Ýò & ìáêñ.áðáéôÞóåéò Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ  ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ 

1.Ôßôëïé ðÜãéáò åðÝíäõóçò 740.621,76 740.621,76 2.ËïéðÝò ðñïâëÝøåéò 497.594,39 575.532,20
Ìåßïí(-)ïöåéëüìåíåò äüóåéò -85.040,75 655.581,01 -85.040,75 655.581,01 497.594,39 575.532,20

655.581,01 655.581,01

Óýíïëï ðáã.åíåñã/êïý(ÃÉÉ+ÃÉÉÉ) 25.897.205,57 26.454.716,26 Ã.ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

É.Ìáêñïðñüèåóìåò   õðï÷ñåþóåéò

Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ  ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 4.ËïéðÝò ìáêñïðñ.õðï÷ñåþóåéò 920.852,12 1.046.809,36
ÉÉ.ÁðáéôÞóåéò 920.852,12 1.046.809,36

1.ÁðáéôÞóåéò áðü ðùëÞóåéò õðçñåóéþí,áãáèþí êëð.ðüñùí 1.007.180,74 1.059.292,20
3.ÄåóìåõìÝíïé ëïãáñéáóìïß êáôáèÝóåùí 5.447,69 5.447,69 ÉÉ.Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò.

4.Åðéóöáëåßò-åðßäéêåò áðáéôÞóåéò 267.316,08 221.442,65 1.ÐñïìçèåõôÝò 243.528,57 416.820,81
Ìåßïí ðñïâëÝøåéò -267.316,08 0,00 -221.442,65 0,00 5.Õðï÷ñåþóåéò áðï öüñïõò & ôÝëç 43.840,96 3.513,90
5.×ñåþóôåò äéÜöïñïé 171.574,79 124.233,73 6.Áóöáë.ïñãáíéóìïß 1.334,22 23,54

1.184.203,22 1.188.973,62 7.Ìáêñïðñ.õðï÷ñ.ðëçñùôÝåò óôçí åðüì.÷ñÞóç 125.957,24 191.311,98
8.ÐéóôùôÝò äéáöïñïé 44.341,03 35.592,24

IV.ÄéáèÝóéìá 459.002,02 647.262,47
1.Ôáìåßï 6.590,73 5.096,00
3.ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò 1.583.770,03 1.589.804,17 Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) 1.379.854,14 1.694.071,83

1.590.360,76 1.594.900,17
Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ  ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ  ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ 

Óýíïëï êõêë.åíåñã/êïý(ÄÉÉ+ÄÉV) 2.774.563,98 2.783.873,79 2.Έîïäá ÷ñÞóçò äïõëåõìÝíá 159.037,94 105.996,19

Óýíïëï ìåôáâáôéêþí ëïã/óìþí Ðáèçôéêïý 159.037,94 105.996,19

Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃ/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

1.Έîïäá åðïì.÷ñÞóåùí 72.305,06 30.311,30
2.Έóïäá ÷ñÞóçò åéóðñáêôÝá 948.173,12 241.237,49

Óýíïëï ìåôáâáôéêþí ëïãáñéáóìþí Åíåñãçôéêïý 1.020.478,18 271.548,79

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) 29.819.908,46 29.630.879,13 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) 29.819.908,46 29.630.879,13

×ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ

2.×ñåùóôéêïß ëïãáñéáóìïß äçìïóßïõ ëïãéóôéêïý 14.587.006,61 15.637.804,84 2.Ðéóôùôéêïß ëïãáñéáóìïß äçìïóßïõ ëïãéóôéêïý 14.587.006,61 15.637.804,84

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ 31/12/2014 ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ

ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç 2014 ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç 2013
ôñÝ÷ïõóá ÷ñÞóç 

2014
ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç 

2013
É.ÁðïôåëÝóìáôá åêìåô/óçò ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá ÷ñÞóçò -584.833,77 -169.058,39

1.Έóïäá áðü ðþëçóç áãáèþí êáé õðçñåóéþí 2.580.783,66 2.036.246,60 (+)Þ(-) Õðüë.áðïô.ðñïçã.÷ñÞóåùí 365.757,88 534.804,27

2.Έóïäá áðü öüñïõò-åéóöïñÝò-ðñüóôéìá-ðñïóáõîÞóåéò 65.091,58 135.202,51 Óýíïëï -219.075,89 365.745,88
3.ÔáêôéêÝò åðé÷ïñçãÞóåéò áðü êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü 1.229.834,91 988.423,46 Ìåßïí

Ìåßïí : Êüóôïò áãáèþí êáé õðçñåóéþí 4.248.911,68 4.129.930,99 1.Öüñïò åéóïäÞìáôïò 35.945,32 0,00

ÌéêôÜ áðïô/ôá (ðëåüíáóìá Þ Ýëëåéììá) åêìåôáëëåýóåùò -373.201,53 -970.058,42 2.Ëïéðïß ìç åíó.öüñïé 0,00 0,00

ÐëÝïí : Άëëá Ýóïäá åêì/óçò 145.068,22 571.153,49 Ðëåüíáóìá óå íÝï Þ Έëëåéììá óå íÝï -183.130,57 365.745,88
-228.133,31 -398.904,93

Ìåßïí 1.Έîïäá äéïéê.ëåéô. 1.517.493,96 1.248.245,15
3.Έîïäá ëåéôïõñãßáò äçì.ó÷Ýóåùí 10.150,93 1.527.644,89 11.563,87 1.259.809,02

ÌåñéêÜ áðïô.åêì/óçò -1.755.778,20 -1.658.713,95

ÐëÝïí

4.Ðéóôùô.ôüêïé & óõíáöÞ Ýóïäá 19.969,50 92.267,41

19.969,50 92.267,41 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ìåßïí

3.×ñåùóô.ôüêïé & óõíáöÞ Ýîïäá 71.770,26 71.770,26 -51.800,76 81.066,10 81.066,10 11.201,31

ÏëéêÜ áðïô/ôá (êÝñäç Þ æçìéÝò) åêì/óçò -1.807.578,96 -1.647.512,64

ÉÉ.ÐËÅÏÍ: Ýêôáêôá áðïôåëÝóìáôá

1.Έêôáêôá & áíüñã.Ýóïäá 890.985,35 784.409,79 ΣΙΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2.Έêôáêôá êÝñäç 0,00 0,00 ΑΔΤ  ΑΑ 422667 ΑΔΤ ΑΙ 567820
3.Έóïäá ðñïçã.÷ñÞóåùí 1.093.362,75 709.703,88

4.Έóïäá áðï ðñïâë.ðñïçã.÷ñÞó. 77.937,81 0,00

2.062.285,91 1.494.113,67

Ìåßïí ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
1.Έêôáêôá & áíüñã.Ýîïäá 6.112,75 15.659,42

3.Έîïäá ðñïçã.÷ñÞóåùí 787.554,54

4.ÐñïâëÝøåéò ãéÜ åêô.êéíä. 45.873,43 839.540,72 1.222.745,19 15.659,42 1.478.454,25

ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïô/ôá (êÝñäç Þ æçìéÝò) -584.833,77 -169.058,39

Ìåßïí

Óýíïëï áðïóâ.ðÜãéùí óôïé÷åßùí 1.561.113,59 1.497.768,30 ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ
Ìåßïí :ïé áðü áõôÝò åíóùìá.óôï ëåéô.êüóôïò 1.561.113,59 0,00 1.497.768,30 0,00 ΑΔΤ ΑΕ944181 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 007883
ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ( Ýëëåéììá) ×ÑÇÓÅÙÓ -584.833,77 -169.058,39 Α.Α. ΟΕΕ 8256

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τήνου  

  

  

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη με Επιφύλαξη  
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις του δήμου Τήνου , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό  της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2014, τη κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται  στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν , από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Τήνου  κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 315/1999 <<Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης>> όπως ισχύει και  του Ν.3463/2006.   

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι  το υπόλοιπο του λογαριασμού (Δ.ΙΙ.1) «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών » και (Δ.ΙΙ.4) «Επισφαλείς -Επίδικες απαιτήσεις» περιλαμβάνει  καθυστερημένες απαιτήσεις συνολικού ποσού 958.385,06 € από βεβαιωθέντα έσοδα σε προηγούμενες χρήσεις για την είσπραξη των οποίων ισχύουν οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων και ήδη μέχρι την 31.12.2014 δεν είχαν εισπραχθεί. Σημειώνουμε ότι  ο Δήμος έχει σχηματίσει πρόβλεψη επισφάλειας για τις απαιτήσεις ποσού € 267.316,08.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον 

Δήμο Τήνου  σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 315/1999 όπως ισχύει  και του Ν.3463/2006 όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 

εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 

την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. 

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης της οικονομικής επιτροπής προς το Δημοτικο  Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων –163 παρ 1εως και 5του Ν 3463/2006 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 

β) Συντάχθηκε η <<Ειδική Έκθεση Τακτικού Ελέγχου>>, η οποια  προβλεπετε στην  &3 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. 

  

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018 
  
  
  
  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΖΑΒΙΤΣΑΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161 

  
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
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ΑΔΑ: Ψ452ΩΗ6-ΚΣΨ

νήτων ή Εκπαιδευτή Υποψη-
φίων Οδηγών Αυτοκινήτων 
και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο 
Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας Μηχανών και Συ-
στημάτων Αυτοκινήτου ή απο-
λυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυ-
κλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
απολυτήριος τίτλος Επαγγελ-
ματικού Λυκείου ειδικότητας 
Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικό-
τητας Μηχανικής Αυτοκινή-
των του Τομέα Μηχανολογίας 
ή ειδικότητας Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 

Αυτοκινήτου του Τομέα Οχη-
μάτων ή Τεχνικής Επαγγελμα-
τικής Σχολής Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχο-
λής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου 
ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων Αυτοκι-
νήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 
Συστημάτων και Αυτοματι-
σμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συ-
στήματος Αυτοκινήτου ή Ηλε-
κτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή 
Τεχνιτών Μηχανών και Συ-
στημάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχα-
νοτρονικής ή αντίστοιχο πτυ-
χίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Εκπαιδευτηρίου Α' 
ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενι-
αίου Πολυκλαδικού Λυκείου 

ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης ή Επαγ-
γελματικής Σχολής ή Τεχνι-
κής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης ή σχολής μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Δ' ή D  κατη-
γορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως 
ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελ-
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Ισχύουσα Κάρτα Ψηφια-

κού Ταχογράφου Οδηγού.
Προσοντα επικουρίας βλ.  

στην ανακοίνωση
Κωδικός θέσης: 103
Τίτλος σπουδών και λοι-

πά απαιτούμενα (τυπικά & 
τυχόν πρόσθετα) προσό-
ντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) 
Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδή-
ποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών (πρώην 

Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β' κύκλου Σπουδών 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκ-
παιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρ-
τητα από ειδικότητα, ή 
Πτυχίο Α' κύκλου Σπουδών 

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκ-
παιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασ-
δήποτε ειδικότητας του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-

κείου, ανεξάρτητα από κλάδο 
ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου, ανεξάρτητα από ει-
δικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύ-

θυνσης ή  άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών δι-
αδικτύου.
Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι 

ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ-

ΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την από-

δειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Β), των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εμπειρίας τους 
οφείλουν να προσκομίσουν 
όλα τα  απαιτούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση και το 
«Παράρτημα ανακοινώσε-
ων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩ-
ΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  
ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμε-

τοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλού-

νται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλου-
θη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙ-
ΦΟΥ, Τ.Κ.84005, ΣΕΡΙΦΟΣ, 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,(τηλ. 
επικοινωνίας: 2281051210-
52311).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

της παρούσας ανακοίνωσης 
αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«30.03.2017», το οποίο περι-
λαμβάνει: i) οδηγίες για τη 
συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, 
σε συνδυασμό με επισημάν-
σεις σχετικά με τα προσόντα 
και τα βαθμολογούμενα κρι-
τήρια κατάταξης των υποψη-
φίων σύμφωνα με τις ισχύου-
σες κανονιστικές ρυθμίσεις· 
και ii) τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έγκυρη 
συμμετοχή τους στη διαδι-
κασία επιλογής. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο Παράρτημα 
αυτό, αλλά και στο Ειδικό 
Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης 
χειρισμού Η/Υ με σήμανση 
έκδοσης «14-03-2018», μέσω 
του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα μέσω της ίδιας 
διαδρομής που ακολουθείται 
και για την αναζήτηση του 
εντύπου της αίτησης δηλα-
δή: Κεντρική σελίδα 4 Πολί-
τες 4 Έντυπα – Διαδικασίες 
4 Διαγωνισμών φορέων 
4Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΙΦOY
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρούμε υποχρέωσή μας 

να ευχαριστήσουμε και δημό-
σια όλους όσoι με κάθε τρόπο 
μας συμπαραστάθηκαν στο 
πένθος μας για τον θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας μη-
τέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΑΝΝΕΤΑΣ (ΤΕΤΑ) 
χηρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ
Ευχαριστούμε το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό του 
Καρδιολογικού τμήματος του 
Νοσοκομείου Σύρου για τις 
υπηρεσίες που της προσέφε-
ραν κατά την διάρκεια της νο-
σηλείας της και ιδιαίτερα τον 
ιατρό κ. Μόρκο.

τα παιδιά
Κατερίνα Βακονδίου

Γουλιέλμος και 
Ελένη Βακονδίου

τα εγγόνια
Γιώργος και Μαρδίτσα, 

Αντώνης
Άννα - Μαρία 

και Αθανάσιος - Αντώνιος
τα αδέλφια
τα ανίψια

και οι λοιποί συγγενείς

ΑΔΑ: 6ΣΟΡ7ΛΞ-4Σ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ερμούπολη, 26/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 602

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων με βάση την με αριθ-

μό 530/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΨΨ707ΛΞ-ΩΨΡ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό κάτω των 
ορίων διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στο πλαίσιο της 
Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Υποέργο 4: Είδη Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», συ-
νολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 174.094,13 προ Φ.Π.Α ή 
196.726,37 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  
Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από πόρους του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.), 
αποτελεί υποέργο της ανωτέρω πράξης και είναι ενταγμένο 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» (με 
κωδικό MIS 5000142). 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για του-

λάχιστον μία από τις ομάδες του διαγωνισμού – υποχρεωτικά 
για το σύνολο των ειδών της ομάδας- επί ποινή αποκλεισμού. 
 Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός των υπό προμήθεια τροφίμων 

δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα 
καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού - χωρίς Φ.Π.Α. - της αντί-
στοιχης ομάδας / ομάδων για την/ οποίες υποβάλλουν προ-
σφορά. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα της Αναλυτικής Διακή-
ρυξης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να 

υποβληθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αρ. Συστή-
ματος  66203) με έναρξη υποβολής την Τρίτη 30 -10 -2018 και 
καταληκτική ημέρα και ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 28 
-11-2018.
●Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α)  φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν 
κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευ-
τών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην Διακήρυξη. 
●Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους 

για διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
●Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-

φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr
●Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τε-

τάρτη 5 -12-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.  
●Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
●Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ-

σφορές ή αντιπροσφορές.
●Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπλη-

ρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυ-
ποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. Παράρτημα 
IV).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/νση 

Κοινωνικής Μέριμνας στα τηλέφωνα : 22810-76923, κα Κυρί-
τση Κυριακή και 22810-76775 : κ. Αλουμανής  Δημήτριος.
 Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη 

ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr.  της Α.Α..
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ε. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

ΜΝΗΜOΣΥΝΟ
Τελούμε την Δευτέρα 5 Νο-

εμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Άνω Σύρου και ώρα 
5:30μ.μ., μνημόσυνο για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
 ΡΟΥΣΣΟΥ

(ή Ξούλης, Μεταφορέας)
η σύζυγος

Αναστασία Ρούσσου
τα παιδιά

Νικολέττα Ρούσσου 
και Μπάμπης Κουλούρας

Μάρκος Ρούσσος 
και Ευαγγελία Δοναδίκη

τα εγγόνια
τα αδέλφια
τα ανήψια

και οι λοιποί συγγενείς

AΔΑ: ΩΖΡΧΩΗΟ-ΟΚΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ   
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-
ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ερμούπολη,  26 /10/2018
Αριθ. Πρωτ.:22592  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2018 

CPV 18.141000-9 18.143000-
3 35.113400-3 18.83000-6 

προϋπολογισμού 42.969,53 
€ (Σαράντα δύο χιλιάδων 

εννιακόσιων εξήντα εννέα  
ευρώ και πενήντα τριών λε-
πτών) ενδεικτικά, συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.»   
Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμού-

πολης 
προκηρύσσει συνοπτικό δι-

αγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την “Προμή-
θεια  ειδών ένδυσης ατομι-
κής προστασίας  εργατοτε-
χνικού  προσωπικού” του 
Δήμου Σύρου- Ερμούπολης 
περιόδου 2018 προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες του 
δήμου. Κριτήριο κατακύρω-
σης  για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βά-
σει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
όπως ορίζεται στα άρθρα 86 
του Ν.4412/2016. Ο συνολι-
κός ενδεικτικός προϋπολογι-
σμός είναι 42.969,53 € συμπε-
ριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.  
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος 

Σύρου- Ερμούπολης
Διεύθυνση: Πλατεία Μιαού-

λη 1
Ταχ.Κωδ.:84100

Τηλ.:2281361008
Telefax:2281085475
E-mail:p.efstathiou@syros-

ermoupolis.gr
Κωδικός CPV 18.141000-

9 18.143000-3 35.113400-3 
18.83000-6 
Ιστοσελίδα:http://www.

syros-ermoupolis.gr/
Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
έχουν άμεση και δωρεάν πρό-
σβαση στα έγγραφα της δια-
κήρυξης καθώς θα αναρτηθεί: 
1. στον ιστότοπο του προ-

γράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.
diavgeia.gov.gr. 
2. στην ιστοσελίδα του 

Δήμου  http://www.syros-
ermoupolis.gr/. 
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσε-
ων της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή. (ΚΗΜΔΗΣ) και 
4. θα δημοσιευθεί σε μια το-

πική εφημερίδα.
Η προσφορά θα αφορά το 

σύνολο της προμήθειας
Δεν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ 

από την υπογραφή του σχε-
τικού συμφωνητικού και για 
χρονικό διάστημα έως την 
ολοκλήρωση  της προμήθει-
ας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό παρέχεται σε φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
συνεταιρισμούς, ενώσεις 
προμηθευτών ή κοινοπραξίες 
αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά που δραστηριο-
ποιούνται νόμιμα με το αντι-
κείμενο της υπηρεσίας. 
Λόγοι αποκλεισμού αναφέ-

ρονται αναλυτικά στο άρθρο 
4 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργη-

θεί στο  Δημαρχιακό  μέγαρο 
στις 12/11/2018, ημέρα Δευ-

τέρα και ώρα 10.30 π.μ , 
Ώρα λήξης της υποβολής 

προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. της 12/11/2018, ημέρα 
Δευτέρα ενώπιον της αρμό-
διας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συμβατικής αξίας προ 
Φ.Π.Α.
Αν, για λόγους ανωτέρας 

βίας, δεν διενεργηθεί η απο-
σφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία 
αντίστοιχα μετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, του-
λάχιστον τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομη-
νία, και αναρτάται στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου. 
Κάθε υποβαλλόμενη προ-

σφορά δεσμεύει τον συμμετέ-
χοντα στον διαγωνισμό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του 
Ν. 4412/2016, για διάστημα 
από την επομένη της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβο-
λής των προσφορών και για 
διάστημα ίσο με το προβλεπό-
μενο από τη Διακήρυξη. 
Γλώσσα σύνταξης προσφο-

ρών: Ελληνική
Χρηματοδότηση: Ο συνο-

λικός προϋπολογισμός της 
προμήθειας ανέρχεται σε 
42.969,53 € με Φ.Π.Α. 24%. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα 
καλυφθεί από ίδια έσοδα του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
από τους Κ.Α.  15-6063  20-
6063  30-6063.002  35-6063  
45-6063   του προϋπολογι-
σμού του Δήμου 2018 και  
Ενστάσεις: Βλέπε αναλυτικά 
άρθρο 18 της διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ελαιοτριβείο στο Βήσσα 
θα ξεκινήσει τη λειτουργία 

του στις  3 Νοεμβρίου 2018 
και θα κλείσει στις 

20 - 22 Δεκεμβρίου 2018.
Σας περιμένουμε στον

 καινούριο μας ανακαινισμένο 
χώρο με νέα 

                              σύγχρονα μηχανήματα.
Διαθέτουμε θερμή και ψυχρή έκθλιψη ελαιοκάρπου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για ραντεβού: 
Από τις 15:00 - 19:30 ● Τηλ.: 2281043476

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

"ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ

Για τη συμπλήρωση των 

30 χρόνων του Απόστολου 

Αντωνίου Ρούσσου, (Μπά-

φα), από την οικογένειά του, 

200,00 ευρώ

Υπέρ των σκοπών του 

Συλλόγου μας, από την κ. 

Γκατζόφλια Ελπίδα, 100,00 

ευρώ.
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Δρομολόγια Πλοίων

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018
Ανατολή ηλίου: 06:49 Δύση ηλίου: 17:28

Ανατολικό: Στάχυος, Απελλού, Αριστοβούλου αποστόλων.
Δυτικό: Επιμαχίου μάρτυρος.

Καιρός

Σήμερα Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι 

άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το 

απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. 

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς 

Κελσίου.

Αύριο Πέμπτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις 

κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν 

βορειοανατολικοί 3 με 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 

δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.
Γιορτάζουν: Αριστόβουλος.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Αστυνομία: ................ 2281096100
Ασφάλεια:.................. 2281096184
Άμεση Δράση: ............................ 100
Πυροσβεστική: .......................... 199
Βλάβες ΔΕΔΔΗΕ...................... 1050
Αερολιμένας: ................ 22810-87025 
Κ. Τ. Ε. Λ. Σύρου: .............. 2281082575
Λιμεναρχείο: ................... 2281082690
       &   2281088888
Νοσοκομείο: ................... 2281360500
Νοσηλεύτριες 
Κατ́ Οίκον Νοσηλείας.....6945032623
Έκτακτα περιστατικά: ...................... .166
ΡΑΔΙOΤΑΞΙ:  
ΤΑΞΙ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΗΣ:.........2281084222
      &   2281080000
SYROS ΤΑΞΙ.......................      2281088222
 Δήμος Σύρου-Ερμ/λης:     2281361000

 
 
 
 

Δρομολόγια  
Αεροπλάνων

Δευτέρα: 10:30 ● Τρίτη: 10:30 

● Τετάρτη:  10:30

 ● Πέμπτη:  10:30   Σάββατο: 07:00 

● Κυριακή: 16:00

Δευτέρα: 11:25 ● Τρίτη: 11:25 

● Τετάρτη:  11:25 

●  Πέμπτη:  11:25  Σάββατο: 07:55 

● Κυριακή: 16:55

Aπο Αθήνα για Σύρο

Aπο Σύρο για Αθήνα

Φαρμακεία 
Ερμούπολης

Σήμερα Τετάρτη 31 Οκτωβρίου διανυ-

κτερεύει το φαρμακείο της Μαριάνθης 

Πιτσικάκη (Γ. Παπανδρέου 1, έναντι 

νοσοκομείου), τηλ: 22810-80037, 

κιν: 6932396347.

Αύριο Πέμπτη 1 Νοεμβρίου διανυκτε-

ρεύει το φαρμακείο της Αγγελικής 

Καραμπούλα & Σια Ο.Ε (Πλατεία Ηρώων 

11),τηλ: 22810-84884,88288, οικίας: 

22810-61768.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Φαρμακείο ΜΑΝΝΑ. Μακρυθανάσης Γιάννης 
22810 77084 & 6977 027 307 (Δευτέρα 
& Τετάρτη 08.00 -16.00 Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή 08.00 -16.00 & 18.00-21:00 
Σάββατο 09.00 - 14.30 )
Φαρμακείο ΒΑΡΗΣ. Κυριαζής Γεώργιος 
22810 61555 & 6981311452 (08:00 
έως 20:00)
Φαρμακείο ΦOΙΝΙΚΑ. Βλαχόπουλος Φώτης 
22810 44044 & 6970 833 014 (08.30 
έως 14.00 & 17:30- 21:00)
Φαρμακείο ΣTAYPOY-TAΛANTΩN. Tόμε-
λιτς Δωροθέα 2281075128, 6980658961 
(08.00-14.30 & 18.00-21.00)
Φαρμακείο ΑΝΩ ΣΥΡOΥ. Γιάννα Τάσεβα 
- Μακριδάκη 22810 89213 & 6972 006 
043(09.00 έως 14.00 και 17.30 έως 20.30)

ΤΕΤΑΡΤΗ  31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

07:00 CHAMPION JET 2 για Μύκονο – Νάξο – Θήρα. 07:25 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ για Πάρο - Νάξο – Ίο - Θήρα. 07:30 ΜΠΛΟΥ 

ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ για Σύρο – Τήνο -  Μύκονο. 14:50 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 

ΚΟΡΑΗΣ για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Μήλο – Κίμωλο – Φο-

λέγανδρο – Σίκινο – Ίο – Θήρα. 17:30 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 

για Πάρο – Νάξο – Δονούσα – Αιγιάλη – Αστυπάλαια. 19:00 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 για Σύρο – Πάτμο – Λέρο - Κω – Ρόδο. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑ

07:30 FAST FERRIES ANDROS για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο. 

07:50 SUPERFERRY  για Άνδρο - Τήνο – Μύκονο – Πάρο. 

17:30 ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. για Άνδρο - Τήνο – Μύκονο. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ

07:00 ΑΡΤΕΜΙΣ για Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο. 11:30 

ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ για Τήνο – Μύκονο. 16:00 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

ΠΑΡΟΣ για Πειραιά. 17:55 ΑΚΟΥ ΤΖΙΟΥΕΛ για Κύθνο – Κέα – 

Λαύριο. 19:00 ΑΡΤΕΜΙΣ για Τήνο – Άνδρο. 23:10 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 

1 για Πάτμο – Λέρο – Κω – Ρόδο.

Ατζέντα

Με 27 πόντους που προήλ-
θαν από τους παίκτες του 
πάγκου και ειδικά τους Πα-
παδόπουλο, Λάππα, Μαυ-
ραγάνη και Κουλοχέρη η 
ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηνα-
ϊκό με 3-2 σετ στο μεγάλο 
ντέρμπι που έγινε στο Μετς 
και ολοκλήρωσε την 3η 
αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος Volley League.

Ο Παναθηναϊκός προη-γήθηκε δύο 
φορές στο σκορ με 1-0 και 2-1 
σετ, είχε προβάδισμα με 8-6 

και 13-12 στο τάι μπρέικ αλλά με τρία 
λάθη στο φινάλε έκανε πιο εύκολο το 
έργο της «Ενωσης» που στον πρώτο 
της αγώνα στο πρωτάθλημα ξεκίνησε 
με νίκη.

Οι «πράσινοι» και στα τρία επίσημα 
παιχνίδια που έχουν δώσει από την 
αρχή της σεζόν (ένα για το Λιγκ Καπ 
Νίκος Σαμαράς με την ΑΕΚ και δύο στο 
πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και ΑΕΚ) 
γνώρισαν την ήττα με 3-2 σετ.

Ο προπονητής της ΑΕΚ Νί-κος 
Νεόφυτος δήλωσε: «Είναι μία μεγάλη 
νίκη για την ΑΕΚ κάτω από δύσκολες 
συνθήκες και σε ένα γήπεδο που δεν 
είναι έδρα μας. Ανακατέψαμε πολύ 
την ομάδα για να αντιμετωπίσουμε 
τον αντίπαλο και να δώσουμε λύσεις. 
Μπράβο σε όλη την ομάδα αλλά πιο 
πολύ στα παιδιά που ήρθαν από τον 
πάγκο και δικαίωσαν αυτό που λέμε 
από την αρχή για τη δύναμη αυτή της 
ομάδας. Στον πρώτο αγώνα στο Λιγκ 
Καπ νικήσαμε τον Παναθηναϊκό με τις 

αλλαγές των Τζιουμάκα, Δρογκάρη 
και σήμερα με τους Παπαδόπουλο, 
Λάππα, Λιόκα, Μαυραγάνη. Ακόμα 
και ο Κουλοχέρης πήρε άσσους όταν 
κλήθηκε. Είμαστε χαρούμενοι αλλά 
θέλουμε βελτίωση και διάρκεια. 
Κυρίως θέλουμε τέτοιους αγώνες για 
να βρούμε ρυθμό. Μην ξεχνάτε πως η 
ομάδα μας έδωσε τον πρώτο αγώνα 
στο πρωτάθλημα. Κάναμε την πρώτη 
μας νίκη και ξεκινάμε το ταξίδι μας για 
το μεγάλο στόχο της 4αδας».

 Ο προπονητής του Πα-ναθηναϊκού 

Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε: «Ηταν 
ένα ακόμα ματς για γερά νεύρα. Οποια 
ομάδα πίεζε στο σερβίς θα είχε και 
προβάδισμα. Το έκανε η ΑΕΚ στο τέλος 
σε συνδυασμό με τρία δικά μας λάθη 
που έκριναν τον αγώνα. Μπορεί να 
χάσαμε αλλά δεν έχω παράπονο από 
κανέναν. Εδωσα συγχαρητήρια στους 
παίκτες μου. Παρά τις τρεις ήττες με 3-2 
σετ δείχνουμε πως ο Παναθηναϊκός 
είναι διεκδικητής των υψηλών θέσεων 
στη βαθμολογία».

ΑΕΚ –  
Παναθηναϊκός 3-2 

Δ ι α ι τ η τ έ ς :  Π α π α δ ο γ ο ύ λ α ς , 
Βουδούρης.

Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 10-16, 14-21, 18-25
2ο σετ: 8-5, 16-14, 21-18, 25-22
3ο σετ: 6-8, 14-16, 18-21, 19-25
4ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-19
5ο σετ: 5-4, 7-8, 10-12, 15-13
Τα σετ: (18-25, 25-22, 19-25, 25-

19, 15-13)
ΑΕΚ (Νεόφυτος): Χαραλαμπίδης 3 (2/5 

επ., 1 μπλοκ), Δρογκάρης 1 (μπλοκ), 
Στοΐλοβιτς 13 (11/28 επ., 2 μπλοκ, 
64% υπ. - 45% άριστες), Κανέλλος 
15 (9/9 επ., 6 μπλοκ), Τζιουμάκας 2 
(1 άσσος, 1 μπλοκ), Μότα 9 (7/18 επ., 
1 άσσος, 1 μπλοκ, 61% υπ. - 28% 
άριστες) / Γκαράς (λ, 56% υπ. - 30% 
άριστες), Λιόκα 1 (1/2 επ.), Κουλοχέρης 
2 (2 άσσοι), Παπαδόπουλος 16 (13/33 
επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μαυραγάνης 3 
(1/3 επ., 2 μπλοκ), Λάππας 5 (5/11 
επ., 56% υπ. - 33% άριστες).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(Ανδρεόπουλος)
: Γιάκομπσεν 1 (μπλοκ), Γιορντάνοφ 
16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), 
Ανδρεόπουλος 8 (8/14 επ., 71% 
υπ. - 29% άριστες), Πανταλέων 13 
(7/11 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ράπτης 
22 (16/37 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 39% 
υπ. - 18% άριστες), Πελεκούδας 10 
(7/13 επ., 3 μπλοκ) / Ζήσης (λ, 74% 
υπ. - 26% άριστες), Γαλιώτος.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 
άσσους, 49 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 37 
λάθη αντιπάλων. Του Παναθηναϊκού 
προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 
12 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-2 στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Volley League

Οι λύσεις ήρθαν από τον… πάγκο
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ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
οικόπεδο ενός στρέμματος επί 

του δρόμου στη Bάρη δίπλα στο 

βενζινάδικο “Γουργουράκια”, για 

κάθε χρήση. Tηλ. 6937358663

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα άνω 

των 28 ετών με εμπειρία στο 

service για πρωινή βάρδια. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 

6937930536.

Κυρία ΖΗΤΑ εργασία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένων για μέρα ή 

νύχτα ή και ως εσωτερική. Τηλ.: 

6993207479, 6995447733

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Syros Gold. Αγοράζουμε 

χρυσό, ασήμι, διαμάντια στις 

καλύτερες τιμές της αγοράς. 

Εθνικής Αντιστάσεως 12. Τηλ. 

6937499997, 2281301591.

Μεταχειρισμένο ποδήλατο 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά, δεκαε-

τίας 1980 ή παλαιότερο, σε 

οποιαδήποτε κατάσταση. 

Τηλ.Επικοινωνίας: 6932327703.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχειακός 

εξοπλισμός λόγω ανακαίνι-

σης. Τηλ.: 6944586966.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ford Focus μο-

ντέλο 2001, 1600cc, χρώμα 

ασημί (τέλη 2018 πληρωμέ-

να) 80.000χλμ. Πρόσφατο 

service. Τηλ.: 6976222328

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιο 
με μπάνιο στην Ερμού-
πολη.Τηλ.6945032572, 
2281043126.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βάρη δί-
χωρη γκαρσονιέρα 45 τ.μ., 
με A/C ψύξη - θέρμανση 
για όλο το χρόνο.  Διαθέ-
τει  μεγάλη βεράντα με θέα 
στον Ορμο της Βάρης. Τηλ. 
6932695758

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ τριάρι, 
γκαρσονιέρες και δυάρια 
στην Ερμούπολη. Τηλ. 
6947565694, 2281061590. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δια-
μπερές σε άριστη κατάστα-
ση στον 1ο όροφο. Διαθέ-
τει αυτόνομη θέρμανση, 
δεν είναι επιπλωμένο, 
περιοχή Πευκάκια. Πληρ. 
6987592616.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
47τ.μ., σε ισόγειο πολυκα-
τοικίας στην οδό Γ. Παπαν-
δρέου 13. Τηλ. 2281084782, 
ώρες επικοινωνίας.: 08:30 
- 13:00.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ερμού-

πολη διαμέρισμα 1ου ορό-

φου, 80 τ.μ., 2 Υ/Δ, αυτόνομη 

θέρμανση, μη επιπλωμένο 

με απέραντη θέα. Τηλ.: 

2281082544, 6946930077 

(απογευματινές ώρες)

ΕΝΟΙΚΙΑZETAI διαμέρισμα 

στην  Νεάπολη, 20  τ.μ., 

πλήρως εξοπλισμένο και 

επιπλωμένο χωρίς κοινό-

χρηστα, με ταράτσα, με θέα.  

Τηλ. 6945664178

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ (τρι-

άρι) πλήρως επιπλωμένο 

και εξοπλισμένο με κλιμα-

τισμό και θέα, Κοραή 3, 

όπισθεν θεάτρου Απόλ-

λων (Ερμούπολη. Τηλ.: 

2281083037, 6934746800.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μέγα 

Γιαλό, οικία 90τ.μ., 2Υ/Δ, 

αυτόνομη θέρμανση, 

A/C. Τηλ.: 2281042892, 

6939112370.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη 

γκαρσονιέρα πάνω από το θέ-

ατρο Απόλλων (πολύ κοντά στο 

Παν/μιο). Τηλ.: 6979221040, κ. 

Βαγγέλης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 75 τ.μ., 

στην Νεάπολη πίσω από το Νο-

σοκομείο, επιπλωμένο με ψύξη 

- θέρμανση αυτονομία, 1ου 

ορόφου. Τηλ.: 6937358796.

ENOIKIAZETAI δυάρι επι-

πλωμένο, 55τ.μ., 1ου ορόφου 

με A/C, περιοχή Φύλακα, Αρ-

τέμιδου 7. Τηλ.: 2281082371, 

6975727023

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα 40τ.μ., περίπου με 1Υ/Δ, 

και κουζίνα, επιπλωμένη 

στον Φοίνικα Σύρου. Τηλ.: 

6934303458.

ENOIKIAZETAI επί της πλα-

τείας Δόξας επιπλωμένο 

και πλήρως ανακαινισμένο 

τριάρι 1ου ορόφου, διαμπε-

ρές με αυτόνομη θέρμανση, 

ασανσέρ, απέραντη θέα θά-

λασσας, πάμπολλες θέσεις 

parking δίπλα στο σταθ-

μό πόσιμου νερού. Τηλ.: 

6945235682.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-

κία - μεζονέτα, 50τ.μ., στην 

Αζόλιμνο, περιοχή Φηρό 

Λαγκόνι, για όλο το χρόνο, 

επιπλωμένο ή μη. Διαθέτει 

αυτόνομη θέρμανση, boiler, 

βυτίο νερού, με κήπο, πέρ-

γκολες και θέα στο Αιγαίο. 

Δεκτά κατοικίδια. Τηλ.: 

6987802608.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 55 

τ.μ., στο Επισκοπειό. Τηλ.: 

6944586966.

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ στην περιοχή Αγίου Γε-

ωργίου, διαμέρισμα 104τ.μ., 

1ου ορόφου, 3Υ/Δ, κατασκευή 

1990, αυτόνομο, διαμπερές, 

επιπλωμένο με ηλεκτρικές 

συσκευές, κλιματισμό, κου-

φώματα pvc, στέρνα - πηγά-

δι, σε εξαιρετική κατάσταση. 

Τηλ.: 6973214992.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ακίνητο 100τ.μ. 

(για οικία ή επαγγελματικό 

χώρο) στο Επισκοπειό (πρώ-

ην  κατάστημα) με οικόπεδο 

1000τ.μ., τιμή 80.000 ευρώ. 

Τηλ.: 6932397897.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 50τ.μ., στην Ανά-

σταση, χρήζει επισκευής. Τηλ.: 

6945664178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία πέ-

τρινη, παραδοσιακή, 100τ.μ., 

με αυλές, στο Κάτω Μάννα 

και οικόπεδο 900τ.μ., με 

υπόλοιπο δόμησης 100τ.μ., 

με πολύ θέα. Πωλούνται μαζί 

ή χωριστά. Τηλ.: 2281085058, 

6906629173.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΟΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ και ΧΑΡΙ-
ΖΟΝΤΑΙ γατάκια από 
γατοφιλία Συρου. Τηλ. 
6986008056.

Η Φιλοζωική Ομάδα Σύρου 
χρειάζεται ένα άτομο για τε-
τράωρη απασχόληση. Τηλ.: 
2281086467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εξουσιοδοτη-
μένο συνεργείο αυτοκινήτων, 
έμπειρος μηχανικός. Τηλ.: 
6937358854

Επαγγελματίας νοσηλευτής με 
πείρα ΠΑΡΕΧΕΙ κατ' οίκον αι-
μοληψία, ενέσεις, κατακλίσεις, 
τοποθέτηση ή αλλαγή καθε-
τήρα, αφαίρεση ραμμάτων, 
κλίσμα, μπάνιο, αλλαγή πάνας, 
συνοδεία ασθενούς με χρήση 
αναπηρικού αμαξιδίου εντός 
ή εκτός Σύρου, οπουδήποτε. 
Τηλ.:6986763301, κ. Ζιόγλης 
Βασίλειος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος οδηγός 
με δίπλωμα β' κατηγορίας 
για μεταφορική εταιρία. Τηλ.: 
2281086339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος να διαβά-
ζει παιδί Γυμνασίου στο σπίτι 
του Τηλ.: 6951920520.
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E K T Y Π Ω Σ E I Σ  -  E K ∆ O Σ E I Σ
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Ποιότητα στην εκτύπωση
µε τεχνολογία αιχµής!

Διάκριση της υποψήφιας διδάκτορα του ΤΜΣΠΣ, Άννας Γαρδέλη στο Διεθνές Συνέδριο 
ICL 2018 με θέμα την τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση

“Στόχος η μάθηση που 
αξιοποιεί τα σύγχρονα μέσα”

Ένα ακόμη μέλος της 
«οικογένειας» του Τμήμα-
τος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με έδρα τη Σύρο αναγνω-
ρίστηκε για το έργο του.

Η 
εργασία της πρώην φοιτήτριας 
και νυν υποψήφιας διδά-
κτορα του ΤΜΣΠΣ, Άννας 

Γαρδέλη με αντικείμενο τη διδα-
κτική εισαγωγικών εννοιών 
προγραμματισμού σε μαθητές 
δημοτικού μέσω απτών αντικειμένων 
και φορητής επαυξημένης πραγμα-
τικότητας,  παρουσιάστηκε και 
βραβεύτηκε στο Διεθνές Συνέδριο ICL 
2018, που διεξήχθη στην Κω.

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και τους διεθνείς 
οργανισμούς International Society for 
Engineering Pedagogy (IGIP) και Interna-
tional Association of Online Engineering 
(IAOE) και αποτελεί μέρος μιας διεθνούς 
πρωτοβουλίας με σκοπό την προώθηση 
της τεχνολογικά υποβοηθούμενης 
μάθησης παγκοσμίως. 

Κατά τη διάρκεια των τριήμερων 
εργασιών, παρουσιάστηκαν έρευνες και 
καινοτόμες λύσεις για την υποστήριξης 
της εκπαίδευσης και της μάθησης με τη 
χρήση τεχνολογίας. Μέσα από ομιλίες, 
συνεδρίες και εργαστήρια αναδείχθηκαν 
όλες οι τεχνολογίες, οι υπηρεσίες, οι 
εφαρμογές, καθώς και τα οφέλη τους 
στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις, 
στη διακυβέρνηση και την κοινωνία. 

Στόχος του συνεδρίου ήταν η παροχή 
ενός φόρουμ για εκπαίδευση και 
ανταλλαγή γνώσης, η παρουσίαση 
των πιο πρόσφατων τεχνολογιών 
των Τ.Π.Ε., καθώς και η ενθάρρυνση 
της μάθησης, αλλά και της εφαρμογής 
αυτών των τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση. Επιπλέον, δόθηκε η 
ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να 

συζητήσουν σχετικά με τις θεωρίες, 
τις προσεγγίσεις, τις αρχές και 
τις εφαρμογές των μαθησιακών 
τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, το συνέδριο 
αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για 
διάλογο, ανταλλαγή και δικτύωση 
μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών 
σε σχέση με τη βέλτιστη χρήση των 
νέων τεχνολογιών.

Η εργασία της Άννας Γαρδέλη, έλαβε 
το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 
"Games in Engineering Education", 
στο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο 
Οργανισμός International Society for 
Engineering Pedagogy (IGIP).

Ανάγκη για νέες  
σχεδιαστικές και  
ερευνητικές προσεγγίσεις

Σε δηλώσεις της στην «Κοινή 
Γνώμη», η υποψήφια διδάκτωρ του 
ΤΜΣΠΣ εξέφρασε τη χαρά της για τη 
διάκριση της συγκεκριμένης εργασίας, 
που αποτελεί μέρος της διδακτορικής 
διατριβής της. 

Όπως τόνισε, η εισαγωγή της 
συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και 
εφαρμογή σύγχρονων θεωριών 
μάθησης έχει τη δυνατότητα να 

μετασχηματίσει την εκπαίδευση, 

μέσα και έξω από τις τάξεις, καθώς 

νέα εργαλεία και τεχνολογικά μέσα 

παρουσιάζονται στα χέρια των 

εκπαιδευτικών, των σχεδιαστών και των 

ερευνητών. Πρόσθεσε μάλιστα πως, 

η εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται 

σήμερα σε σημείο καμπής, καθώς όλο 

και περισσότερο στρέφεται προς την 

μη τυπική μάθηση, δηλαδή εκτός των 

βασικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

που υποστηρίζονται από δημόσιους 

φορείς. Συγχρόνως, η έρευνα που 

σχετίζεται με εκπαιδευτική τεχνολογία 

και εκπαιδευτικές εφαρμογές τείνει να 

μελετά την υποστήριξη της μη τυπικής 

μάθησης, που πραγματοποιείται 

σε εξειδικευμένο πλαίσιο ή την 

αυτό-εκπαίδευση  (self - learning). 

«Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση είναι 

ένας χώρος όπου οι νέες τεχνολογίες 

ενσωματώνονται με αργούς ρυθμούς, 

σε σχέση με άλλους επιστημονικούς 

τομείς ή καθημερινές δραστηριότητες. 

Προκύπτει το ερώτημα, τι είναι αυτό 

που εμποδίζει την τεχνολογία και την 

καινοτομία από το να ενσωματωθεί 

στην τυπική εκπαίδευση;», ανέφερε 

χαρακτηριστ ικά η  κ .  Γαρδέλη 

επισημαίνοντας την ανάγκη για 

νέες σχεδιαστικές και ερευνητικές 

προσεγγίσεις με στόχο ελκυστική, 

αποδοτική, αποτελεσματική και 

προσβάσιμη μάθηση η οποία αξιοποιεί 

τα σύγχρονα μέσα προς όφελος όλων 

των εμπλεκομένων, στον πυρήνα των 

οποίων βρίσκονται οι μαθητές.

Εφαρμογή της εργασίας  
σε Δημοτικό Σχολείο  
της Ερμούπολης

Το αντικείμενο της διδακτορικής 

διατριβής της ερευνά τις σχεδιαστικές 

λύσεις και τους τρόπους που θα 

οδηγήσουν στην ενσωμάτωση κατάλ-

ληλων δραστηριοτήτων στην τυπική 

εκπαίδευση, υποστηριζόμενων 

από τεχνολογίες φυσικής αλλη-

λεπίδρασης για την ανάπτυξη υψηλού 

επιπέδου δεξιοτήτων, εστιάζοντας 

στην υπολογιστική σκέψη και επίλυση 

προβλημάτων, και σε δεύτερο 

επίπεδο την μεταβίβαση αυτών σε 

άλλες δραστηριότητες. Μέσα από τον 

πειραματικό συνδυασμό εκπαιδευτικών 

τεχνικών και τεχνολογιών μελετάται 

η σχεδίαση τέτοιων συστημάτων, τα 

οποία εξασφαλίζουν και διευρύνουν την 

γενικότερη ανάπτυξη των σύγχρονων 

μαθητών, ενώ ελαχιστοποιούν τους 

περιορισμούς του μέσου.

Σκοπός της εργασίας της, που 

παρουσιάστηκε και διακρίθηκε στο 

διεθνές συνέδριο ICL 2018 ήταν να 

μελετηθεί και να δοκιμαστεί σε 

πραγματικό πλαίσιο, δηλαδή μέσα 

στην σχολική τάξη, το πρωτότυπο 

ενός συνεργατικού συστήματος 

επαυξημένης πραγματικότητας με 

το οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν 

μέσω φυσικών αντικειμένων, 

βασισμένο στην λογική παιχνιδιού. 

Το πρωτότυπο χρησιμοποιεί χαμηλού 

κόστους και ευρέως διαθέσιμο 

τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των 

δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Στόχος του παιχνιδιού είναι να διδάξει 

σε μαθητές δημοτικού βασικές αρχές 

υπολογιστικής σκέψης και αλγοριθμικής 

λογικής, η οποία αποτελεί την βάση για 

τον προγραμματισμό και την επιστήμη 

των υπολογιστών, στο πλαίσιο της 

γενικότερης τάσης προς την εκπαίδευση 

STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics). 

Το σύστημα δοκιμάστηκε σε 

Δημοτικό Σχολείο της Ερμούπολης, 

υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία 

με τον εκπαιδευτικό Νεκτάριο 

Φαρασόπουλο. «Η επικοινωνία 

και η συνεργασία των σχεδιαστών 

εκπαιδευτικών συστημάτων και 

ερευνητών με τους εκπαιδευτικούς είναι 

ο μοναδικός τρόπος να οδηγηθούμε στο 

βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα για 

τους σύγχρονους μαθητές», κατέληξε 

η κ. Γαρδέλη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως, η εργασία 

της έγινε με την υποστήριξη του 

επιβλέποντα της διατριβής της, Σπύρου 

Βοσινάκη, Αναπληρωτή του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με αντικείμενο «Εικονική 

Πραγματικότητα».


