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Επιμένουν στο αίτημα για καμία 
αύξηση δυναμικότητας 

στο ΚΥΤ Φυλακίου 

Χωρίς τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη Τάκη 
Θεοδωρικάκο η συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ορεστιάδας. Επόμενη κίνηση η μετάβαση 
φορέων στην Αθήνα ▶ 5

Νέα εβδομάδα 
με ταινίες που 
«έσπασαν τα 

ταμεία»

Το πρόγραμμα 
προβολών στα 

«Ηλύσια»

▶ 13

Χώρισαν οι δρόμοι 
Αλεξανδρούπολης 

FC και Ζόραν 
Στοίνοβιτς

Τέλος από τον πάγκο 
των Εβριτών αναζη-
τά νέο προπονητή

Τυχερό : «Ζητάμε τη θωράκιση
 και όχι τη διάλυση του Έβρου»

Κινητοποίηση των κατοίκων. Βασικό αίτημα, να επιστρέψει στη 
θέση του ο γιατρός του Περ. Ιατρείου ώστε να εξυπηρετούνται οι 
πολίτες και οι ασθενείς της περιοχής.  Τι αναφέρει το ψήφισμα της 

Επιτροπής Φορέων
▶ 6▶ 16

Δήμος Αλεξ/πολης: Σε Δήμος Αλεξ/πολης: Σε 
εξέλιξη έργο ανακατασκευής εξέλιξη έργο ανακατασκευής 
συνολικά 79 παιδικών χαρώνσυνολικά 79 παιδικών χαρών

Έβρος : Έκλεισαν τμήματα Έβρος : Έκλεισαν τμήματα 
σχολείων λόγω κρουσμάτων σχολείων λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊούκορωνοϊού

Κύμα αντιδράσεων στον Έβρο 
προκαλεί η διαβούλευση για το 

“Natura 2000”
Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση ζωνών 

προστασίας, όρους και περιορισμούς στις χρήσεις 
γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές 

που ζητούν οι επαγγελματίες

▶ 7

Ακόμη και κουβέρτες 
παίρνουν μαζί τους 
οι μαθητές! 

 ● Έντονα παράπονα στον Έβρο για την 
απόφαση των Δήμων να λειτουργήσουν 
κανονικά τα σχολεία, παρά τον παγετό 

● Έβρος: Ως και 10 βαθμούς κάτω από το 
μηδέν κατρακύλησε ο υδράργυρος   

● Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις 
επόμενες ημέρες

● Και όλα αυτά τη στιγμή που στο νομό 
ανακοινώθηκαν 400 νέα κρούσματα…

Καλακίκος: «Αλλάζει όψη η 
πόλη του Μεταξιού ώστε να 

γίνει πόλος έλξης τουριστών» 

▶ 9

▶  4  4

▶ 5 ▶ 3, 8
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1593
Το Βατικανό οδηγεί σε δίκη τον 
φιλόσοφο Τζορντάνο Μπρούνο για 
τις αιρετικές απόψεις του.

1827
Ελληνικά επαναστατικά τμήματα 
υπό τους Διονύσιο Βούρβαχη, 
Πανούτσο Νοταρά και Βάσο 
Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 
2.000 πεζών και 600 ιππέων υπό 
τον Κιουταχή, στο Καματερό 
Αττικής. Στη μάχη που επακολουθεί 
πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί 
με 300 μαχητές.

1880
Ο εφευρέτης Τόμας Έντισον 
πατεντάρει τον ηλεκτρικό 
λαμπτήρα.

1903
Δημοσιεύεται σε συνέχειες στην 
εφημερίδα «Νέον Άστυ» το 
μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ 
«Δράκουλας» σε μετάφραση 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 
Διαφημίζεται από τη σύνταξη της 
εφημερίδας ως «το περιεργότερον 
μυθιστόρημα όπερ εδημοσιεύθη εις 
ἑλληνικήν εφημερίδα».

1975
Η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή 
του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 
Η Τουρκία απορρίπτει την ελληνική 
πρόταση.

1996
Κρίση των Ιμίων: Δύο 
δημοσιογράφοι της εφημερίδας 
«Χουριέτ» μεταβαίνουν με 
ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη 
Μεγάλη Ίμια. Υποστέλλουν την 
ελληνική σημαία και υψώνουν 
την τουρκική. Η όλη επιχείρηση 
βιντεοσκοπείται και προβάλλεται 
από το τηλεοπτικό κανάλι της 
Χουριέτ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1756
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, 
αυστριακός συνθέτης. (Θαν. 
5/12/1791)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1980
Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό 
ψευδώνυμο του Γιάννη 
Χατζηαντρέα, έλληνας συγγραφέας. 
(«Ακυβέρνητες Πολιτείες») (Γεν. 
10/7/1911)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

1-2

-4...5

-4...7

Ανατολή - 07:31
Δύση - 17:26

-5...6

-5...5

Επιβεβαιώνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον 
για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Επιβεβαιώθηκε, για άλλη μία φορά, το αμε-
ρικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης. Την Πέμπτη συναντήθηκαν, 
στο υπουργείο Ναυτιλίας, ο υπουργός Γιάν-
νης Πλακιωτάκης με τον Αμερικανό πρέσβη 
Τζέφρι Πάιατ.

 Μεταξύ των θεμάτων της συζήτησης ήταν 
η αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπο-
λης, η διαγωνιστική διαδικασία του οποίου 
θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης, όπως επισημαίνει το 
metaforespress, δείχνει να έχει κερδίσει το 
ενδιαφέρον αμερικανικών κεφαλαίων, αφού 
η ευρύτερη περιοχή, εκτός από οικονομική, 
έχει και γεωστρατηγική σημασία. 

«Εξαιρετική συζήτηση με τον υπουργό κ. 
Πλακιωτάκη σχετικά με την ισχυρή διμερή 
συνεργασία μας στον τομέα της ναυτιλίας, 
τον διαγωνισμό για την ανάπτυξη του λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας το 
κέντρο μεταφορών που παρέχει ενεργειακή 
ασφάλεια στην περιοχή» ανέφερε ο κ. Πάιατ…

27
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2020

1-2
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Παράδειγμα προς μίμηση, εν μέσω του κύματος ψύχους που ζούμε, είναι μία καφετέρια στο Αιγάλεω, καθώς 
παρά το γεγονός ότι παρέμεινε κλειστή λόγω της κακοκαιρίας, άφησε ανοιχτές τις σόμπες που διαθέτει για 
τους άστεγους συνανθρώπους μας.
Όπως ενημερώνουν από την καφετέρια με ανάρτησή τους: «Φίλοι μας το κατάστημα σήμερα θα παραμείνει 
κλειστό. ΟΙ ΣΟΜΠΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ. ΑΝ γνωρίζετε ή συναντήσετε κάποιον που δεν έχει στέγη, ενημε-
ρώστε τον. Καλό βράδυ…. για όλους.»
Την ίδια στιγμή, λίγο βορειότερα, στη Θεσσσαλονίκη, ένας άστεγος συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του από 
το κρύο… 

Πρέπει να έχουμε το μέγι-
στο 100 διασωληνωμένους 
για να θεωρήσουμε ότι φεύ-
γουμε από την έκτακτη ανά-
γκη και βρισκόμαστε σε μια 
διαχειρίσιμη κατάσταση… Ή 
μπορούμε να πούμε πως εί-
μαστε σε μια ενδημικότητα 
αν έχουμε τους διπλάσιους 
θανάτους από COVID-19, σε 
σχέση με αυτούς που έχουμε 
σε μια έξαρση γρίπης.

Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ WALDEN 
UNIVERSITY  

Είπαν

To NATΟ είναι ανοιχτό σε κάθε 
συζήτηση σχετικά με τη στρα-
τιωτική δραστηριότητα και την 
ανάπτυξη μηχανισμών για την 
μείωση του κινδύνου σύγκρου-
σης με τη Ρωσία… To ΝΑΤΟ 
δεν θα στείλει στρατιώτες στην 
Ουκρανία..

Γ. ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΓΓ ΝΑΤΟ

Μικρογνωμικά

«Μαύρο» ρεκόρ για το 2022 σημει-
ώθηκε στον αριθμό των νεκρών από 
την πανδημία καθώς 115 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους σε ένα 24ωρο. 
Μάλιστα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολι-
κά 118 νεκρούς καθώς πραγματοποιή-
θηκε ενσωμάτωση θανάτων που κατα-
γράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό 
Μητρώο COVID19.

Την ίδια στιγμή καταγράφηκαν 
17.960 νέα κρούσματα ενώ οι διασω-
ληνωμένοι από 653 ανέρχονται σε 646.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, 
τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της νόσου που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 
17.960, εκ των οποίων 398 στον Έβρο.  

Αναλυτικά η διασπορά των νέων 
κρουσμάτων σήμερα στην ΑΜΘ

• Δράμα 135
• Έβρος 398
• Καβάλα 220
• Ξάνθη 214

• Ροδόπη 296
Ο αριθμός των ασθενών που νοση-

λεύονται διασωληνωμένοι είναι 646 
(60.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 66 έτη. To 82.7% έχει υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωμένοι, 518 (80.19%) 
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 128 (19.81%) είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της 
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
3.993 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών 
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά-
τειας είναι 395 (ημερήσια μεταβολή 
-8.56%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 462 ασθενείς. Η διά-
μεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35 
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η δι-
άμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Γ.Π.

«Μαύρο» ρεκόρ: 110 νεκροί και 400 
νέα κρούσματα στον Έβρο

Το Νορβηγικό παράδειγμα  

Περί επιτελικού κράτους
Σε άρθρο του με θέμα το νομοσχέδιο 

για το Επιτελικό Κράτος, που μετά τα 
προχθεσινά τρολάρεται αγρίως στα social 
media και όχι μόνο, ο Κώστας Μποτόπου-
λος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ει-
δίκευση στο Δημόσιο και το Οικονομικό 
Δίκαιο, έγραφε για τα θετικά και αρνητικά 
στοιχεία του νομοσχεδίου, που ήταν ένα 
από τα πρώτα που έφερε η κυβέρνηση 
της ΝΔ, το 2019:

«…Το βασικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη 
μου, είναι η υπερφόρτωση του διοικητι-
κού σχήματος, έτσι ώστε το «επιτελικό» 
κράτος να κινδυνεύει να μην είναι διόλου 

ευέλικτο, και άρα όχι πολύ αποτελεσματι-
κό. Το προτεινόμενο μοντέλο έχει υπερβο-
λικά πολλά Υπουργεία, υπερβολικά πολλά 
κυκλώματα εξουσίας (Πρωθυπουργικό, 
υπουργικά, συντονιστικά), υπερβολικά 
πολλούς Γραμματείς (Γενικούς, Ειδικούς, 
Υπηρεσιακούς), υπερβολικά πολλές επι-
καλύψεις αρμοδιοτήτων (ειδικά στο συ-
ντονιστικό επίπεδο, όπου θα συνυπάρ-
χουν η Προεδρία της Κυβέρνησης, μια 
ειδική Υπηρεσία εντός κάθε Υπουργείου, 
μια ειδική Γραμματεία Παρακολούθησης 
Κυβερνητικού Έργου, η νεοϊδρυόμενη Πο-
λιτική Επιτροπή Παρακολούθησης και το 
επίσης νεοϊδρυόμενο, εντός της Εθνικής 

Ο πρέσβης της Νορβηγίας στην 
Ελλάδα και Κύπρο, Φροντ Όβερλαντ 
Άντερσεν φαίνεται πως πήρε το φτυά-
ρι και καθάρισε ο ίδιος τα χιόνια έξω 
από την πόρτα του, ακολουθώντας την 
παράδοση που έχουν όλοι οι πολίτες 
στη χώρα του.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει σε 
φωτογραφία έναν 
αποκλεισμένο από 
το χιόνι δρόμο 
ενώ στο βάθος δι-
ακρίνονται πεσμέ-
να δέντρα. «Αυτό 
κανονικά δεν είναι 
αδιέξοδο», γράφει 
χαρακτηριστικά. 
Έπειτα επανέρχεται 
με μια άλλη φωτο-
γραφία όπου φαίνε-
ται να έχει καθαρίσει 
με φτυάρι τον χώρο 
έξω από την πόρτα 
του σπιτιού του. Στη 
λεζάντα της φωτο-
γραφίας γράφει «τε-
λείωσα με τις μικρο-

δουλειές!» ενώ σε άλλο σημείο στα 
σχόλια αναφέρει ότι δάνεισε το φτυά-
ρι στο γείτονά του. «Μακάρι όλοι οι 
άνθρωποι να είχαν την ίδια κοινωνική 
υπευθυνότητα», γράφει κάποιος στα 
σχόλια και ο πρέσβης συμφωνεί. «Σας 
ευχαριστούμε που μας δίνετε ένα μά-
θημα», γράφει κάποιος άλλος.
K.Η.
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Επιτροπής Διαφάνειας, Εθνικό Συντονι-
στικό Όργανο). Όλα αυτά πλήττουν και 
την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα 
και, τελικά, την «επιτελικότητα». 

Επίσης, η νέα διάρθρωση, ενώ έχει 
σκοπό να υπηρετήσει την αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων, την υπονομεύει δημιουρ-
γώντας δυο υπερσυγκεντρωτικές δομές. 
Αφενός την Προεδρία της Κυβέρνησης, 
που ονομάζεται «υπηρεσία», είναι όμως 
στην πραγματικότητα ένα Υπερ-υπουρ-
γείο με έξι Γενικές γραμματείες και πο-
λυπληθές μόνιμο (340 άτομα) και «πολι-

τικό» (100 μετακλητοί) προσωπικό, που 
όχι μόνο θα χαράσσει αλλά και, μοιραία, 
θα ασκεί πολιτική παράλληλα, ή σε βάρος, 
όλων των άλλων φορέων…» 

Το κακό δεν είναι να μην έχεις επιτελι-
κό κράτος, για την Ελλάδα μιλάμε, άλλω-
στε, το κακό είναι να νομίζεις πως έχεις, 
πως όλα λειτουργούν άψογα, στον «αυ-
τόματο πιλότο» και τελικά να έρχεται το 
χάος μέσα από μία - εδώ και μέρες γνω-
στή - κακοκαιρία… 

Κ.Η. 
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Τμήματα σχολείων λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού έκλεισαν σε Αλεξανδρούπολη 
και Ορεστιάδα. Συγκεκριμένα και όπως 
ανακοινώθηκε κλειστά θα είναι τα εξής: 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -” ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ”  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ (Α Τάξη), ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ (Α Τάξη), Ζ0*Α1 (Α 
Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Α 
(Α Τάξη) από 25/1 έως και 3/2

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ1 (Δ Τάξη), ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη) από 24/1 

έως και 31/1
Δύο νέοι θάνατοι στο ΠΓΝΑ
Άλλοι δύο θάνατοι από επιπλοκές του 

κορωνοϊού σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 
ώρες στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, νωρίς 
το πρωί, στο νοσοκομείο νοσηλεύονταν 9 
άτομα στη ΜΕΘ και άλλα 29 στις απλές 
κλίνες covid.

Αποτελέσματα των τεστ του ΕΟΔΥ: 89 
κρούσματα την Τρίτη, τα 47 στην Ορε-
στιάδα

797 rapid test διενήργησαν την Τρίτη 
25/1, τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ στον Έβρο. 

Βρέθηκαν 89 κρούσματα, τα 47 από τα 
οποία εντοπίστηκαν στην Ορεστιάδα.

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ
6 αρνητικά rapid test
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
189 rapid test με 47 θετικά (24.87%) 

αφορούν σε 22 αγόρια και 25 κορίτσια με 
διάμεση ηλικία τα 14 έτη

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗ

22 rapid test με 2 θετικά (9.09%) αφο-
ρούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση 
ηλικία τα 19 έτη

ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
105 rapid test με 6 θετικά (5.71%) 

αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΤΥΧΕΡΟ ΕΒΡΟΥ
33 rapid test με 4 θετικά (12.12%) 

αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με 
διάμεση ηλικία τα 29 έτη

ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

442 rapid test με 29 θετικά (6.56%) 
αφορούν σε 19 άνδρες και 10 γυναίκες 
με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

Έβρος : Έκλεισαν 
τμήματα σχολείων 
λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού

ΈΒΡΟΣ : ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΈΣΤ ΤΟΥ ΈΟΔΥ: 
89 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ, 
ΤΑ 47 ΣΤΗΝ ΟΡΈΣΤΊΑΔΑ
    
ΠΓΝΑ: 2 ακόμη θάνατοι από επιπλοκές του κορωνοϊούς

Μέχρι τις 31/1/2022 
θα παραμείνει ανοιχτή η 
διαδικασία διαβούλευσης 
σχετικά με την μελέτη που 
αφορά τις περιοχές "natura 
2000" της περιφέρειας ΑΜΘ. 
Ο δημόσιος ιστότοπος 
( https://ypen.gov.gr/
diavouleusi/ ) του υπουργεί-
ου περιβάλλοντος & ενέρ-
γειας δίνει στους πολίτες τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν 
σχετικά με το θέμα αλλά και 
να υποβάλλουν τα σχόλιά 
τους. Σημειώνεται οτι λόγω 
της φύσης του ζητήματος θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ση-
μασία στην διαδικασία υπο-
βολής σχολίων από το σύ-
νολο της τοπικής κοινωνίας. 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΟΥΦΛΙ

Συνεχίζεται η διαδικασία της απογραφής του πλη-
θυσμού, με τον δήμο Ορεστιάδας να ανακοινώνει 
τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν 
να απογράφονται στο εξής, είτε ηλεκτρονικά είτε 
από απογραφέα. Στην πρώτη περίπτωση, η απογρα-
φή γίνεται μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο gov.
gr (https://gov.gr), στην περίπτωση που κάποιος επι-
λέγει τη φυσική απογραφή, επικοινωνεί τηλεφωνικά 
με τον απογραφέα της περιοχής του, στον τηλεφω-
νικό αριθμό που αναγράφεται στο έντυπο απογρα-
φής που διανεμήθηκε, ώστε να συνεννοηθεί μαζί του 
για τον τρόπο και τον χρόνο της συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου. 

Κάνε τη εγγραφή σου στο ΚΕΠ Υγείας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης! Ως μέλος 
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγι-
ών Πόλεων συμμετέχει ενεργά και στηρί-

ζει το πρόγραμμα δημιουργίας 
και λειτουργίας των δημο-

τικών Κέντρων Πρόλη-
ψης Υγείας. 
Βασικός στόχος η 
ενημέρωση όλων 
των πολιτών και η 
διοργάνωση προλη-
πτικών εξετάσεων 
για 8 κύρια νοσήμα-

τα, προτεινόμενα από 
τον ΠΟΥ, για τα οποία 

έχει αποδειχθεί με μελέ-
τες πως η έγκαιρη προλη-

πτική παρέμβαση και ανίχνευση 
τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελε-
σματική και μπορεί να σώσει ζωές.  Για 
περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να 
καλέσετε στο 2551022111.

Τρίτη ειδική συνεδρίαση για 
εκλογή προεδρείου δημοτι-
κού συμβουλίου στο Διδυμό-
τειχο θα πραγματοποιηθεί την 
ερχόμενη Κυριακή, 30 Ιανου-
αρίου, στις 11 το πρωί. Αν και 
πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα 
ενεργοποιηθεί το άρθρο που 
προβλέπει την εκλογή των 
τριών πλειοψηφούντων από 
την παράταξη του δημάρχου, 
Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου, 
και από τις δύο παρατάξεις 
της μειοψηφίας που συμμετέ-
χουν με τον μεγαλύτερο αριθ-
μό συμβούλων στο δημοτικό 
συμβούλιο, δηλαδή των κ. κ. 
Τοκαμάνη και Πατσουρίδη.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλλαγή μέρας της 3ωρης 
στάσης εργασίας αλ-
λά και της κινητοποίη-
σης στο Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης από 
το Ν.Τ ΑΔΕΔΥ για την 
ενίσχυση της δημόσιας 
υγείας. Την Τρίτη 1 Φε-
βρουαρίου 2022 διοργα-
νώνεται μαζική κινητο-
ποίηση μπροστά από την 
κεντρική είσοδο του Π.Γ. 
Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης στις 12:00. 
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Την πάγια θέση του δημοτι-
κού συμβουλίου Ορεστιάδας, 
όπως έχει διατυπωθεί και με 
προηγούμενο ομόφωνο ψήφι-
σμά του, για καμία αύξηση της 
δυναμικότητας και χωρητικό-
τητας των δομών του Φυλακί-

ου, επικαιροποίησαν την Τρίτη, 
όλες οι δημοτικές παρατάξεις, 
στη διάρκεια της συνεδρίασης 
που πραγματοποιήθηκε με μο-
ναδικό θέμα τη λήψη απόφα-
σης σχετικά με τις ενέργειες 
της κυβέρνησης. 

«Δεχόμαστε μόνον τη βελ-

τίωση των υφιστάμενων δο-
μών», ανέφερε ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Ορε-
στιάδας, Χρήστος Ορμανλίδης, 
συνοψίζοντας τα συμπεράσμα-
τα της 4ωρης συνεδρίασης, 
στην οποία συμμετείχαν οι τέσ-

σερις βουλευτές του νομού και 
ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου. 

Στην τελική πρόταση, που 
εγκρίθηκε από το συμβούλιο 
και είχε και τη συναίνεση των 
βουλευτών και του αντιπερι-
φερειάρχη, συμπεριλήφθηκε 
η απόφαση άμεσης συνάντη-

σης με τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Τάκη Θεο-
δωρικάκο, στην οποία, όπως 
συμφωνήθηκε, θα παρίστανται 
ο δήμαρχος Ορεστιάδας, η επι-
κεφαλής της παράταξης μείζο-
νος μειοψηφίας, ο πρόεδρος 
της κοινότητας Φυλακίου, ο 
Περιφερειάρχης και ο αντιπερι-
φερειάρχης Έβρου, αλλά και οι 
τέσσερις βουλευτές του νομού, 
που θα μεταβούν άμεσα στην 
Αθήνα «με σκοπό να γίνει μία 
συζήτηση από μηδενική βάση», 

όπως ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Ορεστιάδας. 

Το δημοτικό συμβούλιο εξέ-
φρασε επίσης την απαίτηση, 
μέχρι τη συνάντηση αυτή, να 
σταματήσει κάθε εργασία στο 
Φυλάκιο, ενώ κοινή ήταν η δι-
απίστωση ότι «έχει διαρραγεί η 
εμπιστοσύνη προς την κυβέρ-
νηση εξαιτίας των ενεργειών 
της στο θέμα του Φυλακίου». 
Παράλληλα με τον προγραμ-
ματισμό του ραντεβού με τον 

υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη, οι πρόεδροι των κοινοτή-
των των δήμων Ορεστιάδας 
και Διδυμοτείχου, θα οργανώ-
σουν νέα κινητοποίηση δια-
μαρτυρίας, σε χρόνο που θα 
αποφασίσουν και θα ανακοι-
νώσουν άμεσα. 

Οι παρατάξεις στηρίζουν 
τις κινητοποιήσεις αλλά...

Να σημειωθεί ότι όλες οι 
παρατάξεις δήλωσαν την από-
λυτη στήριξή τους στις κινητο-

ποιήσεις που θα γίνουν, επεσή-
μαναν ωστόσο, απευθυνόμενοι 
προς τους προέδρους των κοι-
νοτήτων, ότι θα πρέπει να δια-
σφαλίσουν πως οποιαδήποτε 
επόμενη συγκέντρωση πρέπει 
να περιφρουρηθεί κατά τρόπο 
που θα αποτρέψει την επανά-
ληψη ακραίων και υβριστικών 
εκφράσεων, οι οποίες καταδι-
κάστηκαν απερίφραστα από 
όλους τους επικεφαλής στη 
χθεσινή συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου.  

Στη συνεδρίαση συμφωνή-
θηκε επίσης να υπάρξει συ-
νεργασία των δημοτικών πα-
ρατάξεων για την προεργασία 
της πρότασης με την οποία θα 
προσέλθει η επιτροπή που ορί-
στηκε στη ζητούμενη συνάντη-
ση με τον κ. Θεοδωρικάκο, 
ώστε να είναι απολύτως σα-
φές από την πλευρά του δημο-
τικού συμβουλίου, ποιες εργα-
σίες και σε τι εμβαδόν έκτασης 
αποδέχεται να γίνουν αυτές, 
αφού όπως επισημάνθηκε, οι 
παρεμβάσεις που αφορούν την 
αναβάθμιση και τον εκσυγχρο-
νισμό των εγκαταστάσεων στο 
Φυλάκιο, δεν απαιτούν τα 33 
στρέμματα που έχουν μισθω-
θεί, αλλά πολύ λιγότερα, για 
να μην υποκρύπτουν σχέδια 
μελλοντικής αύξησης της δυ-
ναμικότητας των δομών.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Επιμένουν στο αίτημα για καμία αύξηση 
δυναμικότητας στο ΚΥΤ Φυλακίου 

ΧΩΡΊΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΤΑΚΗ ΘΈΟΔΩΡΊΚΑΚΟ 
Η ΣΥΝΈΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΊΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΟΡΈΣΤΊΑΔΑΣ     
    
Επόμενη κίνηση η μετάβαση φορέων 
στην Αθήνα 

Επικαιροποιήθηκε σε νέα συνεδρίαση η πάγια θέση του 
δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας,  για καμία αύξηση της 
δυναμικότητας και χωρητικότητας των δομών του Φυλακίου

Στην τηλεδιάσκεψη κλήθηκαν 
αλλά δεν συμμετείχαν ο 

Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. Θεοιδωρικάκος και ο 

Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Μέτιος. 
Συμμετείχαν και οι 4 βουλευτές του 

νομού Έβρου.

Παρατείνεται η προθεσμία υπο-
βολής αιτημάτων από τους δήμους 
για την πρόσληψη συμβασιούχων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μί-
σθωσης έργου έως και 31/01/2022.

Σύμφωνα με Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ   
η προθεσμία ισχύει και για τα αιτή-
ματα που αφορούν στις συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, τα οποία υποβάλ-
λονται απευθείας στο ΑΣΕΠ. Μετά 
δε την εκπνοή της ο ειδικός διαδι-
κτυακός τόπος του ΥΠΕΣ δεν θα εί-
ναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυ-
τόν του σχετικού πίνακα και τυχόν 
αιτήματα που υποβληθούν, δεν θα 
ληφθούν υπόψη.

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήμα-
τα αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες 
προσωπικού :

• Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προ-
σλαμβάνεται για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις 
του άρθ. 57 του ν. 4821/2021

• Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικο-
τήτων για το οποίο απαιτείται έγκρι-
ση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 
όπως ισχύει (όλοι οι φορείς), συμπε-
ριλαμβανομένων των διευθυντικών 
στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)

• Προσωπικό για το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περί-
πτωση αντικατάστασης απασχολού-
μενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν 
σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ.
ΠΗΓΗ www.e-dimosio.gr

Δείτε τι αφορούν 

Την άμεση έναρξη εργασιών ενερ-
γειακής αναβάθμισης σημαντικών κτι-
ρίων στην περιοχή Σουφλίου ανα-
κοίνωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο 
δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος.

Έκανε λόγο για έργα συνολικού 
ύψους 3 εκ. ευρώ οι εργασίες των 
οποίων πρόκειται να ξεκινήσουν την 
Άνοιξη. Πρόκειται για αναβαθμίσεις 
του Δημοτικού καταστήματος, της 
Ιεράς Μονής Δαδιάς του Κλειστού 
Γυμναστηρίου της πόλης και της Μα-
θητικής εστίας, έργα που χρόνια πα-
ρέμεναν αναξιοποίητα.

Έργα αξιοποίησης, με δεδομένο το 
γεγονός ότι η περιοχή πρέπει να γίνει 
τουριστικός πόλος έλξης επισκεπτών 
μετά και την διάκριση της από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως το 
καλύτερο τουριστικό χωριό.

Σε αυτά περιλαμβάνεται η έναρ-
ξη αθλητικών εγκαταστάσεων μέσω 
του προγράμματος Φιλόδημος ύψους 

550.000 ευρώ αλλά και αποκατάστα-
σης του εσωτερικού οδικού δικτύου 
της πόλης ύψους 700.000 ευρώ.

«Θεωρώ ότι αλλάζει η εικόνα της 
πόλης του Μεταξιού» τόνισε ο κ Κα-
λακίκος, «γίνεται ελκυστική ώστε να 
καταφέρουμε, μέσω μιας καλύτερης 
προβολής που επιδιώκουμε σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού 
και την Περιφέρεια ΑΜΘ , να έχουμε 
μεγάλη επισκεψιμότητα.»

Ο αγώνας είναι πολυμέτωπος σύμ-
φωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου, δι-
ότι η περιοχή αντιμετώπιζε πολλά και 
σοβαρά προβλήματα.

Ένα από αυτά αποτελεί και η αντι-

πλημμυρική θωράκιση των περιοχών 
Λαβάρων και Λυκόφως όπου τώρα τα 
σχετικά έργα βρίσκονται στο στάδιο 
της αξιολόγησης από την Περιφέρεια 
ώστε σύντομα να ανακοινώσουμε την 
έναρξη των εργασιών.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και 
η επίλυση της αδειοδότησης του βι-
ολογικού στην πόλη του Σουφλίου 
ο οποίος λειτουργούσε χωρίς άδεια 
εδώ και τριάντα χρόνια.

Έχουμε ξεπεράσει τους αρχικούς 
μας στόχους τόνισε ο Δήμαρχος Σου-
φλιου και βάζουμε νέους για την δι-
ετία που απομένει.
ΕΡΤ Ορεστιάδας

Καλακίκος: «Αλλάζει όψη η πόλη 
του Μεταξιού ώστε να γίνει πόλος 
έλξης τουριστών»
Την άμεση έναρξη 
εργασιών ενεργειακής 
αναβάθμισης σημαντικών 
κτιρίων στην περιοχή 
Σουφλίου ανακοίνωσε ο 
δήμαρχος

ΥΠΕΣ: Έως και 31/1/2022 
τα αιτήματα των 
ΟΤΑ για προσλήψεις 
συμβασιούχων
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Με σύνθημα και αίτημα  “Ζητά-
με τη θωράκιση και όχι τη διάλυση 
του Έβρου” πραγματοποιείται αυτή 
την ώρα η κινητοποίηση στο Τυχερό 
Σουφλίου.

Όπως αναφέρει το evrosonline.gr, 
βασική διεκδίκηση των κατοίκων να 
λειτουργήσει ξανά και κανονικά το 
περιφερειακό ιατρείο Τυχερού , να 
επιστρέψει στη θέση του ο γιατρός 
του ερ. Ιατρείου ώστε να εξυπηρε-
τούνται οι πολίτες και οι ασθενείς 
της περιοχής. 

Η αποψίλωση, υποβάθμιση και το 
κλείσιμο των δημοσίων δομών εντεί-
νει το μαρασμό  της περιοχής και λει-
τουργεί ως αντικίνητρο για κάθε ανα-
πτυξιακή ελπίδα. 

Παρόντες στην κινητοποίηση, ο 
Δήμαρχος Σουφλίου κ. Καλακίκος, 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου Σου-
φλίου, ο αντιδήμαρχος Τυχερού κ. 
Δαρούσης και πλήθος κατοίκων.

Επίσης οι κάτοικοι του Τυχερού 
αποφάσισαν να συμμετέχουν και στις 
κινητοποιήσεις κατά των σχεδιασμών 
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, για την 
επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου.   

ΨΉΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΈΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΙΑΤΡΕΊΩΝ

ΤΥΧΕΡΟ 26/01/2022
Για ακόμη μία φορά σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, γινόμαστε μάρτυ-
ρες της υποβάθμισης της τοπικής μας 
κοινωνίας. Τη σειρά αυτή τη φορά 
έχουν τα Περιφερειακά Ιατρεία του 
Τυχερού και του Προβατώνα .

Έχουν περάσει δυο χρόνια από τό-
τε που όλοι μιλούσαν για του ηρωι-
κούς ακρίτες οι οποίοι φυλάνε Θερ-
μοπύλες.

Οι πολίτες του Τυχερού, του Προ-
βατώνα , της Θυμαρίας , της Ταύρης , 
της Λευκίμης , του Φυλακτού και της 
Λύρας έχουν αγανακτήσει με την αδι-
αφορία του κράτους , το οποίο πλέον 
δεν μπορεί να τους προσφέρει ούτε 
την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη .

Στο Τυχερό το οποίο αποτελεί 
έδρα της ομώνυμης Δημοτικής Ενό-
τητας, εδρεύει η 7η Ταξιαρχία, υπάρ-
χει Αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα Συ-
νοριακής Φύλαξης, δραστηριοποιείται 
σημαντικός αριθμός επαγγελματιών, 
στις σχολικές μονάδες έχουμε περισ-
σότερα από 300 παιδιά αλλά ταυτό-

χρονα και μεγάλο αριθμό κυρίως ηλι-
κιωμένων συνανθρώπων. Σε αυτήν 
εδώ την περιοχή έχουμε δυστυχώς 
γιατρό μόνο 3 φόρες το μηνά.

Ζητάμε τα αυτονόητα, να μας σε-
βαστείτε και να επαναφέρεται σε 
πλήρη και καθημερινή λειτουργία το 
Ιατρείο του Τυχερού και του Προ-
βατώνα .

Καλούμε του Βουλευτές να πά-
ρουν θέση και να βάλουν «πλάτη» 
σε μια περιοχή της εκλογικής του πε-
ριφέρειας.

Εμείς εδώ οι πολίτες της Δημοτι-
κής Ενότητας Τυχερού λέμε ότι δεν 
αντέχουμε άλλη υποβάθμιση και κα-
λούμε όλους τους αρμοδίους να δώ-
σουν άμεση λύση.

Γκαρά: «Η Κυβέρνηση της Ν∆, 
προχωρά σε κάθε ενέργεια 
διάλυσης της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας»

Στην Κινητοποίηση των κατοίκων 
στο Τυχερό για τα Περιφερειακά Ια-
τρεία βρέθηκε μεταξύ άλλων και η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκα-
ρά. Όπως επεσήμανε: 

«Η Κυβέρνηση της ΝΔ, παρά τις χι-
λιάδες ζωές που χάθηκαν, προχωρά 
σε κάθε ενέργεια διάλυσης του ΕΣΥ 
και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Την ίδια καταστροφική πο-
λιτική ακολουθεί και για τα Περιφε-
ρειακά Ιατρεία Τυχερού και Προβα-
τώνα, τα οποία λειτουργούν οριακά 
από μία έως τρεις ημέρες το μήνα, 
ενώ καλούνται να εξυπηρετήσουν τις 

αυξημένες ανάγκες φροντίδας των 
κατοίκων της περιοχής.

• Η υποβάθμιση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, 

• η συνεχής αποψίλωση της περι-
οχής από υπηρεσίες,

• η στρατηγική ερημοποίησή της
το μόνο που επιφέρει είναι δυσμε-

νείς συνέπειες για τις τοπικές κοι-
νωνίες. 

• Είναι αδήριτη ανάγκη η άμεση 
και πλήρης αποκατάσταση της λει-
τουργίας των Ιατρείων Τυχερού και 
Προβατώνα και η στελέχωση τους με 
μόνιμο προσωπικό,

• Όχι άλλη υποβάθμιση
• Διασφάλιση της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου.

Τυχερό : «Ζητάμε τη θωράκιση 
και όχι τη διάλυση του Έβρου»

ΚΊΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΣΤΟ 
ΤΥΧΈΡΟ ΓΊΑ ΤΑ ΠΈΡΊΦΈΡΈΊΑΚΑ ΊΑΤΡΈΊΑ   
    
Βασικό αίτημα , να επιστρέψει στη θέση 
του ο γιατρός του Περ. Ιατρείου ώστε να 
εξυπηρετούνται οι πολίτες και οι ασθενείς της 
περιοχής.  Τι αναφέρει το ψήφισμα της Επιτροπής 
Φορέων

ΑΔΑ: 6ΝΠΓΟΡΝΗ-Θ22
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    Αλεξανδρούπολη 26-01-2022
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ      Αρ. Πρωτ.: 463
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Επεκτάσεων Και Νέων Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης Της 
Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξανδρούπολης», εκτιμώμενης συνολικής αξίας 52.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έρ-
γων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβα-
σης στον ειδικό, δημόσιο, προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyaalex.gr).

2. Αρμόδιος για πληροφορίες, κ. Πανιτσίδης Γεώργιος, τηλ. 25510-29823, FAX επικοινωνίας 25510-
31398.

3. Κωδικός CPV: 45232400-6
4. Τόπος εκτέλεσης έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλε-

ξανδρούπολης, δηλαδή στα Καλλικρατικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
5. Τίτλος έργου: «Κατασκευή Επεκτάσεων Και Νέων Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης Της Δ.Ε.Υ.Α. Δή-

μου Αλεξανδρούπολης».
Οι εργασίες κατασκευής του έργου θεωρούνται ότι αρχίζουν από την ημέρα ανάρτησης της σύμβασης στο 

διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.
Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο έργο, αλλά για εργασίες διάσπαρτες στους οικισμούς του Καλ-

λικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, που η εντολή εκτέλεσής τους, θα δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας όπως αυτές παρουσιάζονται κάθε φορά.

6. Σύντομη Περιγραφή: Οι εργασίες που προβλέπονται είναι
την πλήρη κατασκευή της διακλάδωσης με αγωγό υ-ΡVC διατομής Φ160, σειράς 41 από τον κύριο αγωγό 

ακαθάρτων και την πλήρη κατασκευή του φρεατίου σύνδεσης σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου 
που θα συνδεθεί με το δίκτυο.

την πλήρη κατασκευή αγωγού διατομής Φ200, για επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου ώστε να είναι εφικτή 
η κατασκευή συνδέσεων σε περισσότερα σημεία στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις οδηγίες και της εντολής της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

7. Διάρκεια της Σύμβασης: Η τελική Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η 31-12-2022 ή έως την 
εξάντληση του συμβασιοποιημένου ποσού, από την ανάρτηση της σύμβασης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, εγ-

γεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξάρτητα από την έδρα τους και έχουν την δυνατότητα ανάληψης έργων αντί-
στοιχου προϋπολογισμού.

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου, που καλύπτουν την κατηγορία Υδραυλικών έργων και έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων αντί-
στοιχου προϋπολογισμού

και είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση 305) του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Σαράντα (1040,00 €) ευρώ.

Η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών θα είναι 330 μέρες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία του 
διαγωνισμού, η οποία απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύη-
ση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016.

11. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 
της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr

Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

186500 26-01-2022
Ώρα: 14:00

26-01-2022
Ώρα: 14:00

09-02-2022
Ώρα: 13:00

15-02-2022
Ώρα: 10:00 π.μ.

12. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τους Κ.Α. 15.02.1700 του προϋπολο-
γισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για το έτος 2022. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

13. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες.
15. Προσφυγές: Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
17. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ζαμπουκης Ιωάννης
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Της Κικής Ηπειρώτου 
Σε δημόσια διαβούλευση 

στο ypen.gov.gr θα βρίσκε-
ται ως τέλη Ιανουαρίου το 
έργο «Εκπόνηση Ειδικών Πε-
ριβαλλοντικών Μελετών, Σύ-
νταξη Προεδρικών Διαταγμά-
των Προστασίας και Σχεδίων 
Διαχείρισης για τις Περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000». 
Πρόκειται για την επιστημο-
νική μελέτη τεκμηρίωσης για 
την έκδοση του Προεδρικού 
Διατάγματος και του Σχεδίου 
Διαχείρισης των προστατευό-
μενων περιοχών, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και το Εθνικό 
Πάρκο του Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμμης – Σουφλίου.

Το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας έχει αναθέ-
σει την εκπόνηση 23 μελετών 
και σχεδίων διαχείρισης για 
τις 446 περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 της χώρας, μοι-
ρασμένων σε 11 ομάδες περι-
οχών. Το έργο προβλέπει την 
οριοθέτηση και θεσμοθέτηση 
διαβαθμισμένων ζωνών προ-
στασίας των περιοχών Natura 
2000 και αντίστοιχους όρους 
και περιορισμούς στις χρήσεις 
γης και στην άσκηση δραστη-
ριοτήτων, με πολλαπλά οφέλη 
τόσο ως προς την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος 
όσο και προς την ανάπτυξη 
της χώρας.

Οι ΕΠΜ θα υποδείξουν τις 
ζώνες και τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης εντός των ορίων 
τους, σε συνάρτηση με τα προ-
στατευόμενα είδη και οικοτό-
πους κάθε ομάδας περιοχών 
και σε αρμονία με τις ανθρω-
πογενείς δραστηριότητες της 
ευρύτερης περιοχής. Τα Σχέ-
δια Διαχείρισης θα επιτρέψουν 
τη θέσπιση κανόνων άσκησης 
των επιτρεπόμενων ανθρωπο-
γενών δραστηριοτήτων στις 
περιοχές της μελέτης. Σύμφω-
να με τον υφυπουργό Γιώργο 
Αμυρά, το συγκεκριμένο έργο 
υλοποιείται για πρώτη φορά 
στη χώρα μας, και χαρακτηρί-
ζεται ως «εξαιρετικά σημαντι-
κό, τόσο για την προστασία του 
φυσικού μας περιβάλλοντος, 
όσο και σε σχέση με τις υπο-
χρεώσεις της Ελλάδας απένα-
ντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Οι ενστάσεις 

Αρκετά είναι τα σχόλια, οι 
παρατηρήσεις και οι προτά-
σεις που έχουν καταθέσει εκ-
πρόσωποι των επαγγελματι-
ών του Έβρου, με επίκεντρο 
το Δήμο Σουφλίου.

Ο Χρήστος Γιορδαμλής, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιο-
τεχνιών - Βιομηχανιών Έβρου, 

σε σχόλιό του, ανέφερε:
«Η οριοθέτηση των περιο-

χών Natura στα όρια των οι-
κιστικών περιοχών χωρίς να 
αποτυπώνει και να λαμβάνει 
υπόψη της υφιστάμενες δρα-
στηριότητες και καταστάσεις,  
δημιουργεί θέματα συνέχει-
ας σε επιχειρήσεις και στους 
αγροτοκτηνοτρόφους της Πε-
ριοχής. Είναι σημαντικό να γί-
νει με σαφήνεια η χωροθέτη-
ση αυτών με μέριμνα για την 
ανθρώπινη δραστηριότητα, 
με φιλικό για το περιβάλλον 
τρόπο, ειδικά σε θέματα που 
άπτονται απασχόλησης ή δια-
τήρησης δραστηριότητων. Θέ-
ματα όπως αδυναμία αδειοδό-
τησης για υφιστάμενα κτίρια 
ή επεκτάσεις αυτών σε υφι-
στάμενα οικόπεδα, αποκλει-
σμοί από προγράμματα τύπου 
Interreg ή Leader και γενικό-
λογες απαγορεύσεις δράσεων 
που συνεισφέρουν στην κυ-
κλική οικονομία της περιοχής 
και σέβονται και αναδυκνύουν 
το περιβάλλον θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν από τον Νο-
μοθέτη άμεσα. Ενδεικτικά να 
αναφέρουμε ότι σε οικόπεδα 
που συνορεύουν με την Εθνι-
κή Οδό σήμερα δεν εκδίδονται 
νέες  άδειες επειδή ο χωρο-
θέτης απλά τις συμπεριέλαβε 
στον σχεδιασμό του. Επίσης 
η διαβούλευση με τους πα-
ραγωγικούς φορείς είναι ση-
μαντικό να γίνει και διαζώσης 
και να απαντηθούν όλες οι πα-
ρατηρήσεις που θα ληφθούν».

 Ο Τριαντάφυλλος Χα-
τζάκης, Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Επαγγελματικών 
Βιοτεχνικών και Εμπορικών 
Σωματείων Έβρου, αναφέρε-
ται στις αλλαγές που προτεί-
νουν οι επαγγελματίες.

«Πρέπει να τονισθεί ότι η 
περιοχή του Σουφλίου στην 
οποία ζητάμε την απελευθέ-

ρωση των δράσεων έχει μορ-
φολογικά κάποιες ιδιαιτερότη-
τες. Δηλαδή στην πλευρά που 
βρίσκεται κάτω από την εθνική 
οδό και στην οποία επιτρέπε-
ται κάθε δράση και ενέργεια 
από την ΚΥΑ, δεν είναι δυνα-
τή η ανάπτυξη επιχειρήσεων 
μιας και είναι γεωργική και 
αποτελείται από χωράφια και 
ιδιαίτερα γιατί  είναι περιοχή 
που πλημμυρίζει συχνά από 
την υπερχείλιση των υδάτων 
του ποταμού Έβρου κατά τους 
χειμερινούς μήνες ενώ έχει  
υλοποιηθεί πριν από μερικά 
χρόνια  αναδασμός και εκπο-
νήθηκαν έργα διαχείρισης των 
υδάτων για την μείωση του 
κόστους παραγωγής  από το 
υπουργείο γεωργίας. Στην άλ-
λη πλευρά της εθνικής οδού, η 
οποία χαρακτηρίζεται από την 
ΚΥΑ ως ζώνη Β2 υπάρχουν 
εδώ και πολλά χρόνια  επι-
χειρήσεις ( εναπομένουσες ) 
από  όλους  τους  κλάδους και 
επαγγέλματα. Σύμφωνα όμως 
με τις διατάξεις που ισχύουν 
στην προαναφερθείσα περι-
οχή οι εν λόγω επιχειρήσεις  
αντιμετωπίζουν εμπόδια ως 
προς την  ανάπτυξη και εξέλι-
ξή τους και συνεπώς ως προς 
την βιωσιμότητα τους. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό 
ότι αν δεν τροποποιηθούν τα 
σημεία που αφορούν τα επι-
τρεπόμενα όρια δόμησης ( να 

είναι απελευθερωμένα ) και 
τα επιτρεπόμενα επαγγέλμα-
τα θα είναι αδύνατη η ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων καθώς και 
η συμμετοχή τους  στον ανα-
πτυξιακό νόμο. Ήδη από το 
2006 και έπειτα που τέθηκε 
σε εφαρμογή η παραπάνω δι-
άταξη δεν πραγματοποιήθηκε 
καμία κτιριακή επένδυση στην 
συγκεκριμένη περιοχή. Για τον 
παραπάνω λόγο ζητάμε την 
αλλαγή στα όρια της ζώνης 
Β2 κατά 3 χιλιόμετρα πιο μέ-
σα από την εθνική οδό και τον 
περί αστικό ιστό της πόλης 
του Σουφλίου ώστε να μπορέ-
σει να αναπτυχθεί τόσο η επι-
χειρηματικότητα όσο και κάθε 
είδους οικοδομική δραστηριό-
τητα αλλά και να μπορέσουν 
οι υφιστάμενες επιχειρήσεις 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα 
την λειτουργία και την ανά-
πτυξη τους. 

Στην  ήδη  ταλαιπωρημένη 
και ευαίσθητη εθνικά  περιοχή 
μας  είναι ζήτημα ζωτικής ση-
μασίας η αλλαγή των σημείων 
που σας αναφέραμε το συντο-
μότερο δυνατό με σκοπό την 
συγκράτηση του πληθυσμού 
που έχει απομείνει».

Ο Θεόδωρος Τσιαμίτας, 
Πρόεδρος της Ένωσης Επαγ-
γελματιών Εμπόρων και Βι-
οτεχνών Σουφλίου και Πε-
ριφέρειας αναφέρει από την 
πλευρά του:

«Από το 2006 όταν και 
εφαρμόστηκε η Natura στην 
περιοχή του Σουφλίου είμα-
στε μάρτυρες μιας πρωτοφα-
νούς κατάστασης που ξεπερνά 
το λογικό όταν νέες επιχει-
ρήσεις δεν μπορούν να δρα-
στηριοποιηθούν στην περιο-
χή μας γιατί τους αποτρέπει 
η ΚΥΑ 35633/30-06-2006. 
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις 
του Σουφλίου αντιμετωπί-
ζουν τεράστια προβλήματα 
κατά την λειτουργία τους κα-
θώς υπάρχει:

Περιορισμός / αδυναμία 
συντήρησης υπαρχουσών κτι-
ριακών υποδομών (π.χ. κατα-
σκευή σκεπής σε υφιστάμενα 
κτίρια) με σημαντική επίπτωση 
στην δομή τους .

Περιορισμός/ Απαγόρευση 
επέκτασης κτιριακών εγκατα-
στάσεων από επιχειρήσεις που 
επιθυμούν την ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό τους.

Αδυναμία αδειοδότησης 
για υφιστάμενα κτίρια ή επε-
κτάσεις αυτών σε υφιστάμενα 
οικόπεδα.

Αποκλεισμός ή δυσκολία 
στις μελέτες προγραμμάτων 
όπως leader ή interreg.

Απαγόρευση στην τοποθέ-
τηση φωτοβολταϊκών για αυ-
τοπαραγωγή.

Αυτό έχει σαν συνέπεια :
- Αδυναμία εφαρμογής και 

ακολουθίας των νέων διατά-
ξεων υγειονομικού χαρακτή-
ρα καθώς και αδυναμία τοπο-
θέτησης νέου μηχανολογικού 
εξοπλισμού σύμφωνα με τις 
νέες απαιτήσεις τις αγοράς 
(χωρίς νέες κτιριακές δομές).

- Αδυναμία διατήρησης της 
δραστηριότητας και κατ’επέ-
κταση του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων.

- Αδυναμία διατήρησης των 
θέσεων εργασιών εξαιτίας 
των παραπάνω περιορισμών.

- Αδυναμία δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας. Με 
συνέπεια την τροφοδότηση 
της μετανάστευσης των ίδιων 
των παιδιών μας στην πιο ευ-
αίσθητη περιοχή της πατρί-
δας μας .

- Κατάρρευση της παρα-
γωγικής δραστηριότητας στην 
περιοχή.

- ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΓΟΡΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΚΥΑ35633/30-06-2006.

Αυτά είναι μόνο κάποια πα-
ραδείγματα από τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η περιοχή 
του Σουφλίου από την εφαρ-
μογή της  ΚΥΑ 35633/30-06-
2006.

Ζητούμε λοιπόν να υπάρ-
ξει ουσιαστική διαβούλευση 
με φορείς του τόπου και τον 
Δήμο Σουφλίου.

Επίσης είναι απαραίτητη η 
επέκταση της ελεύθερης ζώ-
νης από τη Natura στα δυ-
τικά του οικισμού του Σου-
φλίου καθώς ο μελετητής δεν 
έχει εντάξει όλες τις επιχειρή-
σεις και κτίσματα με νόμιμες 
άδειες σε αυτήν την ζώνη και 
τις εντάσσει στην μπλε ζώνη  
ή ακόμα και στην πορτοκαλί 
με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι 
απαράδεχτο σε μία τόσο ευαί-
σθητη περιοχή όπως το Σου-
φλί και ο Έβρος να μην έχουν 
όλοι οι πολίτες και επιχειρη-
ματίες την ίδια αντιμετώπιση.  
Αυτή η περιοχή είναι ζωτικής 
σημασίας για την πόλη του 
Σουφλίου καθώς μόνο προς 
τα εκεί μπορεί να επεκταθεί.

Στην ζώνη γύρω από την 
αστική περιοχή του Σουφλί-
ου να προβλέπεται η επέκτα-
ση του σχεδίου πόλης και η 
δημιουργία Βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών περιοχών, που 
θα επιτρέπουν στις Βιομηχα-
νίες και Βιοτεχνίες που είδη 
λειτουργούν να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την λειτουργία 
και την ανάπτυξη τους, ενώ θα 
επιτρέπουν και σε  νέες επι-
χειρήσεις να λειτουργήσουν.

Στην  ήδη  ταλαιπωρημένη 
και ευαίσθητη εθνικά  περιοχή 
μας  είναι ζήτημα ζωτικής ση-
μασίας η αλλαγή των σημείων 
που σας αναφέραμε το συντο-
μότερο δυνατό με σκοπό την 
συγκράτηση του πληθυσμού 
που έχει απομείνει».

 

Κύμα αντιδράσεων στον Έβρο προκαλεί 
η διαβούλευση για το “Natura 2000”

ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΡΟΒΛΈΠΈΊ ΤΗΝ 
ΟΡΊΟΘΈΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, 
ΟΡΟΥΣ ΚΑΊ ΠΈΡΊΟΡΊΣΜΟΥΣ ΣΤΊΣ 
ΧΡΗΣΈΊΣ ΓΗΣ ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΩΝ   
    
Οι αλλαγές που ζητούν 
οι επαγγελματίες



Η ΓΝΩΜΗ
27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20228  ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Η πιο παγωμένη νύχτα, 
που οδήγησε σε ένα παγω-
μένο πρωινό, ήταν η νύχτα 
της Τρίτης προς Τετάρτη για 
τον Έβρο. Στο Διδυμότειχο, 
ο υδράργυρος έπεσε στους 
-10,4 βαθμούς κελσίου, ενώ 
στην Αλεξανδρούπολη άγγι-
ξε τους -8. 

Οι χαμηλότερες θερμοκρα-
σίες καταγράφηκαν γύρω στις 
6 με 7 τα ξημερώματα, ενώ με-
τά τις 10 το πρωί, τα θερμό-
μετρα έδειξαν από 1 ως και 3 
βαθμούς πάνω από το μηδέν 
στις περισσότερες περιοχές. 

Σύμφωνα με τους σταθμούς 
του meteo.gr, οι χαμηλότερες 
θερμοκρασίες που καταγράφη-

καν από το βράδυ της Τρίτης 
προς το ξημέρωμα της Τετάρ-
της, ήταν οι εξής:
Αλεξανδρούπολη  (σταθμός 
1: – 7,7 / σταθμός 2, στο λι-
μάνι: -5,8)
Ορεστιάδα – 8,1
Μεταξάδες – 4,9
∆ιδυμότειχο – 10,4
Σαμοθράκη  – 0,1

Οι προβλέψεις για τις 
επόμενες μέρες

Εντωμεταξύ, οι προβλέ-
ψεις των μετεωρολόγων ανα-
φέρουν άνοδο των μέγιστων 
θερμοκρασιών από σήμερα 
Πέμπτη, από 4-5 βαθμούς κελ-
σίου, με τις κατώτερες να κυ-
μαίνονται 1-2 βαθμούς κάτω 
από το μηδέν. Την Παρασκευή 
θα επικρατήσει νοτιάς που θα 
ανεβάσει ακόμη περισσότερο 
τον υδράργυρο, με το Σαββα-
τοκύριακο να κυλά σε πιο φυ-
σιολογικές καιρικές συνθήκες. 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις, 
πάντως, κάνουν λόγο για νέα 
κύμα ψύχους από τις αρχές 
Φλεβάρη και ύστερα.

Παράπονα για τα σχολεία
Εντωμεταξύ, σε άλλους δή-

μους της Θράκης, όπου επι-
κρατούν παρόμοιες καιρικές 
συνθήκες,  όπως στο Δήμο 
Ξάνθης, και στους Δήμους 
Μαρωνείας – Σαπών και Αρ-
ριανών στο νομό Ροδόπης, με 
απόφαση των Δημάρχων, τα 
σχολεία δεν λειτούργησαν τις 
προηγούμενες μέρες λόγω ψύ-
χους. Στον Έβρο, απόφαση μη 
λειτουργίας ελήφθη μόνο στο 
Δήμο Σαμοθράκης, όπου Δευ-
τέρα και Τρίτη τα σχολεία λει-
τούργησαν με τηλεκπαίδευση.

Αντιθέτως, στους υπόλοι-
πους Δήμους του Έβρου, τα 
σχολεία λειτούργησαν κανο-
νικά όλες αυτές τις μέρες, με 
αρκετούς γονείς να εκφράζουν 
τη δυσαρέσκειά τους είτε προς 
τους διευθυντές των σχολικών 
μονάδων είτε με αναρτήσεις 
στα social media. Κάποιοι, τε-
λικώς, μπροστά στο μοντέλο 
«μάθημα με ανοιχτά παράθυ-
ρα» επέλεξαν να κρατήσουν 
τα παιδιά τους στο σπίτι, ενώ 
άλλοι τα έστειλαν στο σχολείο 

«εξοπλισμένα» με κουβερτού-
λες και σκούφους. 

«Έχουν σπάσει τα τηλέφω-
να τις τελευταίες ημέρες, από 
αγανακτισμένους γονείς,  χω-
ρίς να μπορούμε να κάνουμε 
κάτι» σχολίασε στην ΕΡΤ Ορε-
στιάδας το μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου της Ομοσπον-
δίας Γονέων και Κηδεμόνων 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Αναγνώστης Καρα-
μπατζάκης. Ο ίδιος τόνισε ότι 
«το μέτρο που έπρεπε να λη-
φθεί από την κυβέρνηση είναι 
αυτό της μείωσης των μαθη-
τών ανά τμήμα, για το οποίο 
απαιτούνται προσλήψεις πε-
ρισσότερων εκπαιδευτικών, και 
όχι των συγχωνεύσεων που 
έγιναν». Καταλήγοντας, σημεί-
ωσε ότι «η αγανάκτηση και η 
οργή που υπάρχει σήμερα από 
τους γονείς, θα πρέπει να με-
τατραπεί σε διεκδίκηση μέσα 
από τους συλλόγους γονέων, 
μαζί με τους εκπαιδευτικούς 
καθώς μόνον έτσι, οργανω-
μένα, υποστηρίζονται οι διεκ-
δικήσεις…».

Έβρος: Ως και 10 βαθμούς κάτω από 
το μηδέν κατρακύλησε ο υδράργυρος   

ΈΝΤΟΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑ 
ΛΈΊΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΊΚΑ 
ΤΑ ΣΧΟΛΈΊΑ, ΠΑΡΑ ΤΟΝ 
ΠΑΓΈΤΟ – ΑΚΟΜΗ ΚΑΊ 
ΚΟΥΒΈΡΤΈΣ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΜΑΖΊ 
ΤΟΥΣ ΟΊ ΜΑΘΗΤΈΣ!   

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις
για τις επόμενες ημέρες

Η πιο παγωμένη νύχτα, 
που οδήγησε σε ένα 
παγωμένο πρωινό, ήταν 
η νύχτα της Τρίτης προς 
Τετάρτη για τον Έβρο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Εφετείου Θρά-
κης θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για το ενδιαφέρον σας προσφέ-
ροντας  για τα παιδιά που στηρίζει η ΕΠΑΘ και χρήζουν  βοήθειας.

Η βοήθειά σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη ειδικότερα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για όλους.
 Η αξιόλογη αυτή ενίσχυση μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμά το έργο της Ε.Π.Α.Θ, που βρί-

σκεται στον καθημερινό αγώνα για τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
 Ως  Ε.Π.Α.Θ είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για το ανθρώπινο πνεύμα και την ευαισθησία που 

δείχνετε στα προβλήματα και στις ανάγκες των παιδιών που στηρίζουμε.
 Από την πλευρά μας , είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή υπηρεσία να σας 

παρέχουμε , στα πλαίσια των δράσεων και σκοπών της Ε.Π.Α.Θ.
Ευχαριστούμε
1) Την ΕΝΩΣΗ ΦΕΡΩΝ ΑΕ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Λάζαρο Κιτσικίδη και τα μέλη της  

για τα τρόφιμα που προσφέρουν στα παιδιά της ΕΠΑΘ 
2) Την ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ « AEGEAN OIL» και τον διευθυντή της στην Αλεξανδρούπολη κ. Πιστόλα 
3) Την εταιρία ΠΙΝΔΟΣ ΤΡΟΦΟΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ που φροντίζει για την 

σίτιση των παιδιών παρέχοντας φρέσκα κοτόπουλα , καθώς και το κρεοπωλείο του κ. Δημη-
τρίου Σιώπη στην Αλεξανδρούπολη  

4) Τους ζαχαροπλάστες της πόλης μας που γλύκαναν απολαυστικά τα παιδιά μας
     i) «Rivage» ,  κ. Χαράλαμπο Τσαγγαλίδη

    ii) «MOKA» , κ. Κεϊβανίδη
   iii) «Σπίτι του Γλυκού»
   iv) «Oscar»
    v) «ΓΛΥΚΑΚΙ»
   vi) «Cake gallery»
  vii) «Μέλισσα»
 viii) «Χαρά»
  ix) «Βαγιάνος – Άνθεια
   χ) «Sugar»
 5) Την επιχείρηση Agro i – Γεωπόνοι – Μελετητικό Γραφείο – Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣ-

ΠΑ) για τη δωρεά κρεάτων στα παιδιά της ΕΠΑΘ
 6) Την εταιρεία Σκλαβενίτης ΑΕ για τις δωροεπιταγές που δώρισε για τα παιδιά της ΕΠΑΘ
 7) Την αξιότιμη κ. Σμαρώ Δέλκου για τη χρηματική δωρεά της
 Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά εκ μέρους των παιδιών που εκπροσωπούμε και ελπί-

ζουμε ότι θα συνεχίσετε να είσαστε κοντά μας στο μέλλον , για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε  
το δύσκολο , αλλά τόσο ανθρώπινο έργο μας.

 Με εκτίμηση
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Θ

            
Η   Πρόεδρος                                                   Η   Γεν. Γραμματέας 

         
Αργυρή Βαλούση                                               Ευαγγελία Αϊβατζίδου         

   
Αντεισαγγελέας Εφετών                                         ΠΕ Σωφρον. Ανηλίκων                                         

         
Εφετείου Θράκης                                               Δικ.Ανηλ.Αλεξ/πολης

Οι πιο κρύες περιοχές της χώρας στις 26/1 
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* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

τηλ: 25510 27404 & 25510 80173 

 email: info@latomiamakris.gr

www.latomiamakris.gr

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών 
(μπάζων), από τις κάθε είδους 
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν 
είναι πλέον πρόβλημα

Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν, 
προς όφελος της αειφορίας και του 
περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση πραγματοποιείται Η ανακύκλωση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, στον χώρο των 
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ» 

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο έργο ανα-
κατασκευής συνολικά 79 παιδικών χαρών στον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης.  Ήδη τα παλιά όρ-
γανα-παιχνίδια που δεν πληρούν τις προδια-
γραφές έχουν απομακρυνθεί και πρόκειται να 
αντικατασταθούν με νέα πιστοποιημένα και 
απόλυτα ασφαλή, ενώ σε επιλεγμένες παιδικές 
χαρές θα τοποθετηθούν όργανα κατάλληλα για 
άτομα με αναπηρία 

Επιπλέον, όπου απαιτείται το δάπεδο ασφα-
λείας θα αντικατασταθεί, ο αστικός εξοπλισμός 
(παγκάκια, κάδοι) θα ανανεωθεί, ιστοί φω-
τισμού με αυτόνομα ηλιακά (φωτοβολταϊκά) 
φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED θα εγκα-
τασταθούν, βρύσες όπου δεν υπάρχουν θα το-
ποθετηθούν ενώ σε επιλεγμένες περιπτώσεις 
θα κατασκευαστούν κιόσκια.

Αυτές τις ημέρες εργασίες πραγματοποιού-
νται στην παιδική χαρά στη Ν. Χηλή και στη 
Συνθήκη Λωζάνης. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών όλες οι 
παιδικές χαρές του δήμου μας αποκτούν Πιστο-
ποιητικό (Σήμα) Καταλληλότητας, ενισχύοντας 
την επισκεψιμότητα και λειτουργικότητά τους 
και βελτιώνοντας συγχρόνως την ασφάλεια 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 
ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Σε εξέλιξη έργο ανακατασκευής 
συνολικά 79 παιδικών χαρών

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Τι προβλέπεται
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Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ-
ΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-

ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
Αριθμός ∆ιακήρυξης: 3/2022

1.  Αναθέτουσα  Αρχή:  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – 
Κομοτηνής, Περιοχή «Δραγάνα», Τ.Κ.68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 2551353423, κωδικός NUTS: EL511, Φαξ: 
2551353409,URL: www.pgna.gr, email: prosfores@pgna.gr  Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Χριστοδούλου Δήμητρα.

2.  Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από 
την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες 
που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

3.  Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια 
(ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.

4.  Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως παρακάτω.
5.  Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», NUTS EL511
6.  Είδος σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.
7.  Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Αναισθησιολογικών 

Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
8.  Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 

που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

Υποέργο: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Αναισθησιολογικών Τμημάτων του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΥ CPV

ΠΟ-
ΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ (€) Π/Υ (€)  

με ΦΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΥΞΟΝΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

1.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-
ΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

33171000-9 7 80.645,16 19.354,84 100.000,00 154506

2

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟ-
ΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 

33171000-9 1 79.838,71 19.161,29 99.000,00 154509

3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑ-
ΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 33157400-9 1 20.000,00 4.800,00 24.800,00 154526

4

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΟ-
ΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟ-
ΚΑΡΔΙΟ-ΓΡΑΦΟΣ 
ΜΕ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ 
ΚΕΦΑΛΗ 

33112100-9 1 41.935,48 10.064,52 52.000,00 154528

ΣΥΝΟΛΟ 10 222.419,35 53.380,65 275.800,00

9.     Προϋπολογισμός  της  προμήθειας:  Διακόσιες Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαεννέα Ευρώ και 
Τριάντα Πέντε Λεπτά (222.419,35 €), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι Διακόσιες Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες 
Οκτακόσια ευρώ  (275.800,00 €).

10.  Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
11.  Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: 
Σαράντα (40) ημέρες
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατι-

κού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
12.  Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
13.  Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
14.  Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται 

από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της αντίστοιχης προκη-
ρυχθείσας ποσότητας αυτών. 

15.  Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής.

16.  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 25/02/2022, ώρα 15:00
17.  Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 360 

ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
18.  Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  

προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της δι-
αδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

•  Εξέταση της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε πε-
ρίπτωση παράλειψης προσκόμισης η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρ-
ριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης και ακολούθως εκδίδεται η σχετική απόφαση από την αναθέτουσα αρχή, 
κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή.

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 28/02/2022 και ώρα 13:00.

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την ημερομη-
νία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδε-
κτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρα-
κτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδή-
ποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης 
και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης 
των προσφορών και εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέ-
σω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατά-
ταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαι-
ολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, 
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυ-
γή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

19.  Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές 
και οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό  δικαιολογητικά, εκτός των προ-
σπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων ειδών που αυτά και μόνο αυτά δύναται να 
είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγμένα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύ-
ονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς 
Όρους των ειδών της διακήρυξης.

20.  Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

21.  Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθή-
να. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

22.  Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
23.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: 21-

01-2022, (αριθμός υποβολής: 2022-010608)
24.  Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
25.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί 

της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
26.  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   Ε. ΡΟΥΦΟΣ 

Θ Ε Μ Α:  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ».

 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. Θ16/ΔΣ1/17-01-
2022 απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου, διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο 
την προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) για την κάλυψη του Στεφανιογράφου PHILIPS 
AZURION 7 C1 του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, προϋπολογισθείσας δαπάνης  62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αριθμ. Διακήρυξης: 6/22
      Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο βάσει Τιμή. 
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 10/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/02/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες Εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας απο-

σφράγισης.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει δι-
μερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται ένα-
ντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.  

Εγγυήσεις: Α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Γ) Η ανωτέρω εγγυητική καλής εκτέλεσης, μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, θα αντικατασταθεί με 
εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τη-
λέφωνο 25513-53423. Αρμόδιος Υπάλληλος: Δήμητρα Χριστοδούλου

     
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ε. ΡΟΥΦΟΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
26/01/2022

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2551-3-53423 FAX : 2551-3-53409
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

Εκπτώσεις με άδειες 
τσέπες..

Ο 
εμπορικός κόσμος 
σίγουρα και περι-
μένει τις εκπτώ-
σεις ανυπόμονα 
και μάλιστα πο-
λύ περισσότερο 

από εμάς τους καταναλωτές, για 
να τονωθεί η αγοραστική κίνη-
ση, αφού υπάρχει μεγάλη πτώση 
στις πωλήσεις.

Η αναπτυξιακή οικονομική πο-
λιτική που εφαρμόζεται στη χώρα 
μας, οδήγησε στο οριστικό κλείσι-
μο του 1/3 των επιχειρήσεων μό-
λις σε 2 χρόνια! Περίπου 400.000 
επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο σε 
μια διετία!

Αν και οι εκπτώσεις δεν είναι 
της σημερινής εποχής, αποτελούν 
ένα πρόσχημα για την προσέλκυ-
ση του αγοραστικού κοινού, προ-
σφέροντας μειωμένες τιμές έως 
και70%!

Ο θεσμός των εκπτώσεων 
όπως πάει κινδυνεύει να καταρ-
ρεύσει.

Τον «πόλεμο» των εκπτώσεων 
τον έχουμε παρασυνηθίσει. Πάθα-
με «ανοσία» και δε μας συγκινούν 
και πολύ. Ειδικά σήμερα ο κόσμος 
δεν τρέχει στις αγορές όπως έκα-
νε κάποτε.

Σήμερα ο κόσμος αγοράζει με 
βάση τις πραγματικές του ανάγκες 
και όχι με το ποσοστό της έκπτω-
σης. Δεν ψωνίζει στα κουτουρού, 
γιατί το βρήκε φθηνό για να το 
φορέσει του χρόνου....

Σήμερα αν κυνηγάς τις εκπτώ-
σεις, είναι επειδή τα λεφτά που 
διέθετες πριν, δε σου έφθαναν 
για να αγόραζες αυτό που το εί-
χες πράγματι ανάγκη..., πόσο μάλ-
λον σήμερα.

Πολλοί είναι αυτοί που πάνε 
στο δοκιμαστήριο των καταστη-
μάτων, αλλά λίγοι όμως πάνε στο 
ταμείο. Ο καταναλωτής «ψάχνει» 
την αγορά με άδειες τσέπες, λες 
και υπάρχει «Σαρακοστή». Οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές κάνουν 
«διερευνητικές» βόλτες, που αρ-
κούνται μόνο, στο να βλέπουν τις 
βιτρίνες των καταστημάτων, στις 
«οπτικές» αγορές.

Παρ' ό,τι οι εκπτώσεις γίνονται 
σε καιρό που συμφέρει και τον 
καταναλωτή, παρ' όλα αυτά δεν 
υπάρχουν αγοραστές που να ικα-
νοποιούν τον κάθε καταστημα-
τάρχη, για να μπορέσει κι' αυτός 
με τη σειρά του να ανταποκριθεί 
στα γραμμάτια που έχει βάλει στο 
«κεφάλι του».

Οι έμποροι μας λένε πως οι 
εκπτώσεις γίνονται κατά την επι-
θυμία των αγοραστών. Η αλή-
θεια όμως βρίσκεται αλλού. Οι 
εκπτώσεις γίνονται γιατί τα ταμεία 
των καταστημάτων είναι άδεια... 
και έλλειψη χρημάτων στάσις 
εμπορίου. Η Πενία τέχνας κα-
τεργάζεται...

Οι πιεστικές ανάγκες των κατα-

στημάτων θα οδηγήσουν τις εκ-
πτώσεις σε «γενικό ξεπούλημα»;

Θα δώσουν την ευκαιρία στους 
καταναλωτές να βρουν μεγάλες 
ευκαιρίες, που με τη σειρά τους 
και οι καταναλωτές περίμεναν τις 
εκπτώσεις ίσως περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά ώστε να πιάσουν 
τόπο τα λεφτά τους, αν και δεν 
έμεινε «μία» που λένε, ύστερα από 
τη λιτότητα που περνάμε σήμερα.

Όπως και να το κάνουμε η φθή-
νια τρώει τον παρά.

Παρ' όλα αυτά, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί στην περίοδο των εκπτώ-

σεων και να ελέγχουν αν οι χα-
μηλότερες τιμές ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Αν και το 
INKA μας υπενθυμίζει ότι οι αγο-
ρές θα πρέπει να γίνονται με βάση 
τις πραγματικές μας ανάγκες και 
όχι από το ποσοστό της έκπτωσης 
και μας συμβουλεύει:

«Προγραμματίστε τις αγο-
ρές σας. Θα πρέπει πριν βγείτε 
για ψώνια, να σκεφτείτε καλά 
τι ανάγκες έχετε και μη δημι-
ουργείτε τεχνητές ανάγκες για 
τη... χαρά της κατανάλωσης.

Να είστε επιφυλακτικοί στις 
μεγάλες εκπτώσεις. Εξετάστε 
την ποιότητα των προϊόντων, 
την προέλευσή τους και κυρί-
ως βεβαιωθείτε ότι η τιμή που 
αναγράφεται πριν από την έκ-
πτωση είναι πραγματικά αυτή...

Μην αγοράζετε πράγματα 
επειδή είναι φθηνά. Αν αγο-
ράζετε με αυτή τη λογική, τό-
τε αυτό που αγοράζετε δεν εί-
ναι φθηνό. Είναι απλά περιττό 
και δεν κερδίζετε απολύτως 
τίποτα».

Εδώ που τα λέμε, τον «πόλεμο 
των εκπτώσεων» τον έχουμε πα-
ρασυνηθίσει, έχουμε πάθει ανοσία.

Όπως έχουν καταντήσει οι εκ-
πτώσεις, έχουμε εκπτώσεις στο ... 
απόσπασμα.

Έτσι όπως γίνονται, επισπεύ-
δονται, παρατείνονται και πολλα-
πλασιάζονται, δε μας συγκινούν 
σχεδόν καθόλου.

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Αναλύσεις

Γιατί η κυβέρνηση χρειάζεται 
έναν εχθρό;

Ο
ι υπερβολές της φιέστας 
με την οποία η κυβέρνηση 
υποδέχθηκε τα έξη πρώτα 
μαχητικά Ραφάλ, πρωτό-
γνωρη στα χρονικά αγο-
ράς πολεμικού εξοπλισμού, 

απέδειξε πόσο χρειάζεται η κυβέρνηση 
έναν εχθρό στη σημερινή συγκυρία. 

Σήμερα που οι νεκροί από την πανδημία 
διατηρούνται σε τρομακτικούς αριθμούς, 
σήμερα που ισοπεδώνεται αντί να ανα-
βαθμίζεται το ΕΣΥ παρά τη διετή εμμονή 
της πανδημίας, σήμερα που το "επιτελικό" 
κράτος της κυβέρνησης χρεοκόπησε με την 
"Ελπίδα" για πολλοστή φορά στα δυόμιση 
χρόνια που κυβερνά για να μπορεί να απο-
προσανατολίζει τον λαό. Για να μπορεί να 
νομοθετεί χωρίς αντιδράσεις και το κρά-
τος να αποκαθηλώνεται βορά στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο. Διότι όπως μας λέει ο Ούλριχ 
Μπεκ " Εν όψει της απειλής του εχθρού 
όλες οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις δι-
αλύονται.... Οι εικόνες του εχθρού έχουν 
απόλυτη προτεραιότητα στις συγκρούσεις, 
υπερβαίνουν τις ταξικές συγκρούσεις....". 

Γράφει όμως και άλλα που ερμηνεύουν 
τις μεθοδεύσεις με τις οποίες πολιτεύεται 
η κυβέρνηση: "Στην εσωτερική πολιτική, οι 
εικόνες του εχθρού δημιουργούν, εμπερι-
έχουν, ανοίγουν πηγές εξωδημοκρατικής, 
αντιδημοκρατικής συναίνεσης...Οι εικόνες 
του εχθρού καθιστούν δυνατή την ανε-
ξαρτητοποίηση από τη δημοκρατία με τη 
συναίνεση της δημοκρατίας... Η αμυντι-
κή συναίνεση λοιπόν είναι μια συναίνε-
ση που δίνει ισχύ" Πώς διαμορφώνεται η 
συναίνεση στην κατασκευή του εχθρού; 
"Διαμορφώνεται με βάση την παλιά "αρ-
χή": Φταίει ο άλλος! Ο εχθρός έκανε την 
αρχή. Αυτός με απειλεί και όχι αντίστρο-
φα, μια αντίληψη που ωστόσο κυριαρχεί 
και στις δύο πλευρές. Γιατί η εικόνα του 
εχθρού δεν είναι ο ίδιος ο εχθρός αλλά 
απλώς μια εικόνα που φτιάχνουμε για το 
ίδιο τον εχθρό. Όμως, σύμφωνα με τη 
"λογική" της εικόνας του εχθρού, μπορώ 
να νίψω τας χείρας μου στην αθωότητα". 
Αλλά ο εχθρός που πραγματικά προτίθε-
ται να επιτεθεί, αν πραγματικά προτίθεται 
να το πράξει, γιατί να περιμένει πρώτα να 
εξοπλιστείς με τα Ραφάλ και με τις φρε-
γάτες και δεν επιτίθεται τώρα; Γιατί δεν 
το έπραξε η Τουρκία;  

 Όμως οι εξοπλισμοί δεν προσφέρουν 
τίποτα επί της ουσίας. Για δύο λόγους: 
Πρώτον, διότι οι βελτιώσεις στην τέχνη της 
καταστροφής θα ακολουθούν τον ρυθμό 
της επιστημονκής προόδου και κάθε χρό-
νο που περνάει θα χρειάζεται να δεσμεύ-
ονται όλο και περισσότερα χρήματα στις 
πολυδάπανες πολεμικές μηχανές. 

 Δεύτερον: Όπως έγραφε ο Μαρξ για 
τα σύνορα: «Αν πρόκειται τα στρατιωτικά 
συμφέροντα να θέσουν τα όρια, τότε οι 
διεκδικήσεις δεν θα έχουν τελειωμό, γιατί 
τα στρατιωτικά σύνορα είναι κατ' ανάγκη 
λανθασμένα σύνορα και δεν βελτιώνονται 
παρά με προσάρτηση καινούργιων εδαφών 
και επί πλέον δεν είναι δυνατόν να χαρα-
χτούν οριστικά και δίκαια, διότι τα επιβάλ-
λει ο κατακτητής στον κατακτημένο και 
φέρουν, επομένως, μέσα τους το σπέρμα 
καινούργιων πολέμων». Τελευταίο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη 

σύγκρουση Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας 
που άλλαξε για άλλη μια φορά το χάρ-

τη του Νοτίου Καυκάσου. Στον προηγού-
μενο πόλεμο, το 1992 - 1994, η Αρμενία 
είχε κατορθώσει να αποσπάσει όχι μόνο 
τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ που 
αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος 
του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και επτά γειτονι-
κών αζερικών επαρχιών, μέσω των οποί-
ων εξασφάλιζε την εδαφική συνέχεια με 
το Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Με τη τελευταία σύρραξη οι επτά επαρ-
χίες επέστρεψαν στο Αζερμπαϊτζάν, το 
οποίο κατέλαβε και ένα τμήμα του Να-
γκόρνο Καραμπάχ. Και ασφαλώς έπεται 
συνέχεια μελλοντικά. Τί είναι αυτό που 
μετέβαλε για άλλη μια φορά τα σύνορα 
των δύο κρατών; Ασφαλώς ο συσχετι-
σμός δυνάμεων των δύο εμπόλεμων που 
διαφοροποιήθηκε έναντι του πολέμου το 
1992 1994. Διότι οι ξένες δυνάμεις που 
θέλουν να προωθήσουν τα συμφέροντά 
τους στην περιοχή, σε κάθε περιοχή, αξι-
οποιούν τις τοπικές διαφορές ως φορέα 
διείσδυσης των συμφερόντων τους. Γιαυ-
τό οι χώρες που γειτονεύουν είναι κατα-
δικασμένες να βρουν μόνες τους τρόπο 
να ζήσουν ειρηνικά. Δεν έχουν άλλη επι-
λογή πέραν της επίλυσης των διαφορών 
με προσφυγή στη Χάγη. 

 Ποιές είναι οι συνέπειες της συντήρη-
σης της ελληνοτουρκικής κρίσης για την 
οποία οι εξοπλισμοί προοιωνίζονται ότι θα 
έχει μακρόχρονη συνέχεια; Η ενεργειακή 
κρίση τις ανέδειξε ξεκάθαρα εν μέσω οι-
κονομικής κρίσης και πανδημίας. Επί χρό-
νια ακούμε για τον υποθαλάσσιο πλούτο 
μας, των υδρογονανθράκων στην Ανατολή 
Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Σήμερα μεσού-
σης της ενεργειακής κρίσης, κάνοντας τον 
απολογισμό της πολιτικής της τελευταί-
ας δεκαετίας με τη γείτονα, μπορούμε να 
αντιληφθούμε πόσο αποτυχημένη είναι. 
Διότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, αν 
υπήρχε ηγεσία που θα αγνοούσε το πο-
λιτικό κόστος  και προσέφευγε στη Χάγη, 
τα προβλήματα της υφαλοκρηπίδας και 
της ΑΟΖ θα είχαν επιλυθεί στη βάση του 
Διεθνούς Δικαίου. Μάλιστα η ενεργεια-
κή κρίση ανέδειξε και την αδυναμία των 
κυβερνητικών στελεχών που διαμορφώ-
νουν την εξωτερική πολιτική της χώρας 
μας, να "διαβάσουν' τις επερχόμενες εξε-
λίξεις, Παράδειγμα;; 

Ο  ΥΠΕΞ κ. Δένδιας κατά την επίσκεψή 
του στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο 
Απρίλιο είχε δηλώσει στην εφημερίδα Arab 
News: «Η Ελλάδα πιστεύει στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας. Δεν πρόκειται να 
ξεκινήσει να σκάβει τον πυθμένα της Με-
σογείου Θάλασσας για να βρει αέριο, για 
να βρει πετρέλαιο, για έναν πολύ απλό 
λόγο. Χρειαζόμαστε 10 ή 20 χρόνια για 
να το βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε 
κι από άποψη κόστους-οφέλους θα είναι 
πολύ πιο ακριβό απ’ ό,τι, για παράδειγμα, 
στη Σαουδική Αραβία. Άρα από οικονομική 
άποψη δεν οραματίζομαι ότι η Ελλάδα θα 
γίνει μια χώρα παραγωγής πετρελαίου». 
Εκτός πραγματικότητας δηλαδή! Σε ποι-
όν θα πρέπει να αποδοθεί η ολιγωρία της 
αξιοποίησης του υποθαλάσσιου πλούτου 
μέχρι σήμερα αν όχι στην πολιτική μας 
έναντι της γείτονος και στην εμπλοκή των 
εθνικών μας συμφερόντων με ξένα συμ-
φέροντα στην περιοχή;

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
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4 5 6 7

4 2

2 3 5 1 6

7 8 2

6 3

8 2 1

4 1 2 3 6

5 4

2 6 4 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.89)

1 4 7 5 8 6 2 3 9
6 8 3 2 7 9 5 1 4
2 5 9 3 1 4 7 8 6
4 1 5 6 9 3 8 7 2
7 2 8 1 4 5 6 9 3
3 9 6 7 2 8 4 5 1
5 6 4 9 3 7 1 2 8
9 7 1 8 6 2 3 4 5
8 3 2 4 5 1 9 6 7
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

6 4 9 3

2 1 8

4 2 9 6

5 4 1 3

8 3 2 5

9 1 8 4

7 1 4

3 7 1 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία

Οριζόντια
1. Είναι… τα δραστικά μέτρα.
2. Αναστασία βαφτίστηκε — Σημαίνει και 
περίπου — Τα αρχικά ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Λάρισας.
3. Πολιτική τριανδρία — Ένα από τα Δω-
δεκάνησα.
4. Ομόρρυθμη εταιρεία (αρχικά) — Άν-
θρωπος εξαιρετικά μικρόσωμος — Κοινά 
λέγεται κατακάθι.
5. Ένα ναρκωτικό — Δημιουργείται και 
από τσιγάρα — Προηγούνται… παραδειγ-
μάτων (αρχικά).
6. Κι έτσι η Δεκέλεια — Διαστημική… 
σκυλίτσα.
7. Αρχικά κίνησης ειρήνης — Πύλη ναού 
— Ιστορική βυζαντινή στάση.
8. Το όνομα του Κουροσάβα — Αδάμ… 
αλλοδαπός.
9. Ειδική αμοιβή — Λεγόταν ο Χατζιδά-
κις — Φυλή του Κογκό.
10. Υπάρχουν στην… κάθοδο — Μεγά-
λη ασιατική λίμνη — Αρχαία πόλη του 
Ισσικού κόλπου.
11. Κλειστή κοινωνική ομάδα — Ξύλο 
από πεύκο — Σύμβολο… νέων οδηγών.
12. Στήριγμα, ακουμπιστήρι — Κυρία 
(ξ.λ.).
13. Ινδουιστική θεότητα — Τοπικό επίρ-
ρημα — Δεν έχουν πολλοί σήμερα τέ-
τοια… αισθήματα

 σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια μέρα, μετά από σχεδόν μια αιωνιότητα στον 
κήπο της Εδέμ, φωνάζει ο Αδάμ στο Θεό, "Κύριε, 
έχω ένα πρόβλημα."
- "Ποιο είναι το πρόβλημα, Αδάμ;", ρωτάει ο Θεός.
- "Κύριε, γνωρίζω ότι με έπλασες και με φρόντι-
σες και με περιέβαλες μ" αυτό τον πανέμορφο κή-
πο και όλα αυτά τα υπέροχα ζώα, αλλά δεν είμαι 
ευτυχισμένος."
- "Και γιατί συμβαίνει αυτό, Αδάμ;" έρχεται η ερώ-
τηση από τα ουράνια.
- "Κύριε, γνωρίζω ότι δημιούργησες αυτό το μέ-
ρος για μένα, με όλο αυτό το νόστιμο φαγητό και 
όλα αυτά τα χαριτωμένα πουλιά να μου κελαη-
δούν, αλλά αισθάνομαι μοναξιά."
- "Τότε Αδάμ, σου έχω την τέλεια λύση. Θα δημι-
ουργήσω μια "γυναίκα" για σένα."
- "Τι είναι "γυναίκα", Κύριε;"
- "Αυτή η "γυναίκα" θα είναι το πιο έξυπνο, ευαίσθη-
το, όμορφο και γεμάτο φροντίδα πλάσμα απ" όσα 
έχω φτιάξει. Θα είναι τόσο έξυπνη που θα μπορεί 
να καταλαβαίνει τι θέλεις πριν να το θελήσεις. Θα 
είναι τόσο ευαίσθητη και γεμάτη φροντίδα που θα 
γνωρίζει την κάθε σου διάθεση και το πως να σε 
κάνει ευτυχισμένο. Η ομορφιά της θα συναγωνίζε-
ται αυτήν του ουρανού και της γης. Θα φροντίζει 
χωρίς αντιρρήσεις για κάθε σου ανάγκη και επι-
θυμία. Θα είναι ο τέλειος σύντροφος για σένα.", 
απάντησε η φωνή εξ ουρανών.
- "Ακούγεται υπέροχη", απαντά ο Αδάμ.
- "Θα είναι, αλλά θα σου κοστίσει κάτι, Αδάμ.", του 
ανακοινώνει ο Θεός
- "Και πόσο θα μου κοστίσει αυτή η "γυναίκα" Κύ-
ριε;", ρώτησε ο Αδάμ.
- "Θα σου κοστίσει το δεξί σου χέρι, το δεξί σου 
πόδι, ένα μάτι, ένα αυτί, και τον αριστερό όρχι." Ο 
Αδάμ το σκέφτεται για λίγο, με ένα ύφος βαθιάς 
σκέψης και ανησυχίας λέει στο Θεό:
- "Χμμμ! Τι θα μπορούσα να πάρω για ένα πλευρό;"

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Η σύζυγος:
- Δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Έχω την εντύ-

πωση ότι κάτω από το κρεβάτι είναι ένα ποντίκι.
Και ο σύζυγος:
- Αρχισε να σκέφτεσαι ότι υπάρχει και μια 

γάτα και άσε με ήσυχο να κοιμηθώ.

Συστατικά 
• 400 γρ. ζάχαρη,   4 αβγά,
• 1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι,
• ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι,
• 250γρ. βούτυρο,
• 500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει,
• 150 γρ. κουβερτούρα ψιλικομμένη ή ψηφίδες σοκο-

λάτας,
• 1 κ.γ. σόδα,  1 κ.γ. μπεικιν παόυντερ

Μέθοδος Εκτέλεσης 
• Καταρχάς πριν ξεκινήσετε θα πρέπει όλα τα υλικά σας 

να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Φροντίστε ώστε να 
έχετε βγάλει το βούτυρο και τα αβγά τουλάχιστον μια 
ώρα πριν από το ψυγείο.

• Μια ωραία ιδέα είναι να βάλετε χυμό από πορτοκάλι 
και μανταρίνι, ώστε να πετύχετε ένα υπέροχο συνδυ-
ασμό αρωμάτων!

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς
• Χτυπάμε στο μίξερ πολύ καλά το βούτυρο με την ζά-

χαρη μέχρι να ασπρίσουν. Συνεχίζουμε το χτύπημα ρί-
χνοντας ένα ένα τα αβγά. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα 
στο μίξερ και ξεκινάμε να ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι 

(κοσκινισμένο) με την σόδα και το μπέικιν παουντερ και 
το χυμό πορτοκάλι. Μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά 
σταματάμε το χτύπημα. Προσθέτουμε τις ψηφίδες σο-
κολάτας και ανακατεύουμε ελαφρά με μια μαριζ.

• Ήρθε η ώρα να βάλουμε το μίγμα στην φόρμα του κεικ. 
Αν έχετε φόρμα σιλικόνης τότε απλά την βρέχετε και την 
τινάζετε ελαφρά πριν βάλετε το μίγμα μέσα.

• Αν χρησιμοποιήσετε άλλη φόρμα τότε θα χρειαστεί 
να την βουτυρώσετέ και να την αλευρώσετε πρώτα.

• Ψήνουμε για 1 ώρα το κεικ . Για να δούμε αν είναι 
έτοιμο το κεικ, βυθίζουμε ένα μαχαίρι στο κεικ και αν 
βγεί καθαρό τότε είναι έτοιμο. Αν όχι, τότε συνεχίζου-
με το ψήσιμο για λίγα λεπτά ακόμη μέχρι το μαχαίρι 
να βγαίνει στεγνό

• Το κέικ πορτοκάλι με κομματάκια σοκολάτας είναι έτοι-
μο να το κάνετε μια χαψιά! Καλή απόλαυση!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Κεικ πορτοκάλι με κομμάτια σοκολάτας

 ΜΕΜΕS

Κάθετα
1. Αποτυχία στην επίτευξη σκοπού — Χαρ-
τοπαίγνιο με… μπλόφα.
2. Συντροφιά, συναναστροφή — Ξύλινος 
κάδος για άρμεγμα.
3. Στο ξεπούλημα… διπλασιάζεται — Μό-
νιμο του… θαμώνα — Αρχικά ενός σώμα-
τος του στρατού.
4. Πολυβραβευμένη η "Λίστα του Σίντλερ" 
— Τα διαρρηγνύουν… διαμαρτυρόμενοι.
5. Ένας Διόσκουρος — Αιθιοπικός τιμητι-
κός τίτλος.
6. "… καλώς": παλιός χαρακτηρισμός από-
δοσης μαθητή — Δημιούργημα της φαντα-
σίας — Αθόρυβη… Μούσα.
7. Έδρασε δίπλα στο Χίτλερ — Μάτια… 
πλοίου — Περιοχή της ασιατικής Ρωσίας.
8. Λατινοαμερικάνικος ρυθμός — … Ξε-
νάκης: συνθέτης της πρωτοποριακής μου-
σικής.
9. Τ' αρχικά των μέσων μαζικής ενημέρω-
σης — Και κοντινό… τραβάει η κάμερα — 
Βουδίστρια μοναχή στην Ιαπωνία.
10. Διάφανα, λεπτά — Διπλό… ίσα που 
επαρκεί.
11. Πάθηση του εσωτερικού της μύτης — 
Έρημος της Αραβίας.
12. Γιατρειά, θεραπεία — Πρώτη ύλη για 
κεφτέδες — 303… ελληνικό.
13. Βυζαντινή νότα — Θέση ποδοσφαιρι-
στή — Βάρβαρος… του σινεμά.
14. Ο θεός του ισλάμ — Αβέβαια, αστή-
ριχτα.
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Συνεχίζεται η ταινία Κινουμένων Σχεδί-
ων, «Σχέδιο Διάσωσης» των Ντέιβιντ Σίλ-
βερμαν (Μπαμπούλας Α.Ε., The Simpsons: 
Η Ταινία) & Ρέιμοντ Σ. Πέρσι με τους Τάνια 
Παλαιολόγου, Γιώργο Σκουφή, Φοίβο Ρι-
μένα, Στέλιο Ψαρουδάκη, Βασίλη Μήλιο, 
Τζίνη Παπαδοπούλου, Σωτήρη Δούβρη, 
Γιάννη Στεφόπουλο, Πηνελόπη Σκαλκώ-
του, Χρυσούλα Παπαδοπούλου & Χρήστο 
Θάνο στην μεταγλωττισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Δύο flummels, η Οπ και ο 
Εντ, ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο και κα-
ταφθάνουν από τα νησιά Γκα-
λαπάγκος και το μακρι-
νό 1835 στη σύγχρονη 
Σανγκάη. Βρισκόμε-
νοι μέσα στην πόλη 
και αδυνατώντας να 
προσαρμοστούν στις 
τρομακτικές αλλαγές, 
ανακαλύπτουν ότι το 
είδος στο οποίο ανή-
κουν έχει πλέον εκλείψει.

Έρχεται το Θρίλερ, «Το 
Μονοπάτι των Χαμένων Ψυ-
χών» του Γκιγιέρμο ντελ Τό-
ρο (Κρόνος, Mimic, Στη Ρά-
χη του Διαβόλου, Blade II, 
Hellboy: Ο Ήρωας της Κόλα-
σης, Ο Λαβύρινθος του Πάνα, 
Hellboy II: Η Χρυσή Στρατιά, 
Pacific Rim, Πορφυρός Λό-
φος, Η Μορφή του Νερού) 
με τους Μπράντλεϊ Κούπερ, 
Κέιτ Μπλάνσετ, Τόνι Κολέτ, 
Γουίλεμ Νταφόε, Ρόνεϊ Μάρα, 
Ρον Πέρλμαν, Ντέιβιντ Στρά-
δερν & Ρίτσαρντ Τζένκινς...

Υπόθεση: Ένας φιλόδοξος 

ακροβάτης τσίρκου με ταλέ-
ντο στη χειραγώγηση των αν-
θρώπων με τη χρήση μερι-
κών προσεκτικά επιλεγμένων 
λέξεων, δημιουργεί δεσμό 
με μία γυναίκα ψυχίατρο, η 
οποία είναι ακόμα πιο επικίν-
δυνη από εκείνον. O Γκιγιέρ-
μο ντελ Τόρο (Ο Λαβύρινθος 
του Πάνα), επιστρέφει με τη 
νέα του ταινία ΤΟ ΜΟΝΟΠΑ-
ΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ, 
η οποία βασίζεται στο ομό-
τιτλο μυθιστόρημα του Γουί-
λιαμ Λίντσεϊ Γκρέσαμ και ένα 
all-star cast.

Το νέο θρίλερ ου «μάγου» 
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο Ενώ ξανά μαζί μας και η 

ταινία Κινουμένων Σχεδίων, 
«Τραγούδα! 2» του Γκαρθ Τζέ-
νινγκς (Γυρίστε τον Γαλαξία με 
Οτοστόπ, Ο Γιος του Ράμπο, 
Τραγούδα!) με τους Θέμη Γε-
ωργαντά, Ντορίνα Θεοχαρί-
δου, Θάνο Λέκκα, Θοδωρή 
Μαραντίνη, Σπύρο Μπιμπίλα, 
Παναγιώτη Αποστολόπουλο, 
Βίνα Παπαδοπούλου, Βαγγέ-
λη Ζάπα, Χριστόδουλο Στυ-
λιανού, Αποστόλη Ψυχράμη, 
Εστέλλα Κοπάνου, Πηνελόπη 
Σκαλκώτου, Πέτρο Δαμου-
λή, Τζωρτζίνα Λιώση, Κώστα 
Τερζάκη, Άγγελο Λιάγκο, Έλε-
να Δελακούρα, Κωνσταντί-
νο Ρεπάνη, Δημήτρη Σάρλο, 
Χρύσα Διαμαντοπούλου, Μα-
ριάνθη Σοντάκη & Πέγκυ Μα-
νωλά στην μεταγλωττισμένη 
έκδοση...

Υπόθεση: To λατρεμένο 
Κοάλα, ο Μπάστερ Μουν και 
τα ζωάκια της παρέας του 
ετοιμάζονται για την εκθαμ-
βωτική τους παράσταση στη 
λαμπερή πρωτεύουσα ψυ-
χαγωγίας του κόσμου! Πρέ-
πει να τα καταφέρουν και να 
κάνουν την απόλυτη μουσι-
κή παράσταση! Υπάρχει βέ-
βαια ένα μεγάλο εμπόδιο… 
Θα πρέπει πρώτα να πείσουν 
τον μεγαλύτερο ροκ αστέρα 
του κόσμου, τον Κλέι να παί-
ξει μαζί τους. Όλοι μαζί σαν 
μια ομάδα, έστω δυσλειτουρ-
γική και με μπόλικες παραξε-
νιές, θα βάλουν τα δυνατά 
τους να βρουν το δρόμο για 
το ξακουστό θέατρο, τις τύ-
χες του οποίου ελέγχει ένας 
γκάνγκστερ που τον λένε Τζί-
μι Κρίσταλ. 

Ώρα για μουσική… 

Ξανά κοντά μας η Περιπέτεια που σπάει κάθε 
ρεκόρ, «Spider-man: No Way Home» του Τζον Γου-
άτς (Clown, Η Καταδίωξη, Spider-Man: Η Επιστρο-
φή στον Τόπο του, Spider-man: Μακριά Από τον 
Τόπο του) με τους Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ Κάμπερ-
μπατς, Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπάταλον, Γιον Φαβρό, 
Μαρίζα Τομέι, Άλφρεντ Μολίνα, Γουίλεμ Νταφόε, 
Τζέιμι Φοξ, Τζ. Κ. Σίμονς & Μπένεντικτ Γουόνγκ...

Υπόθεση: Για πρώτη φορά στην κινημα-
τογραφική ιστορία του Spider-Man, η 
ταυτότητά του αποκαλύπτεται, φέρ-
νοντας τις ευθύνες του ως Super 
Hero σε πόλεμο με την κανονικό-
τητα στη ζωή του και θέτοντας 
αυτούς που αγαπά περισσότε-
ρο σε κίνδυνο. Όταν απευθύνε-
ται στον Δρ. Strange να τον βο-
ηθήσει με την αποκατάσταση του 
μυστικού του, το ξόρκι ανοίγει μια 
πόρτα στον κόσμο που επιτρέπει να 
ελευθερωθούν οι πιο δυνατοί εχθροί που 
έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Spider-Man σε κάθε σύ-
μπαν. Τώρα, ο Πίτερ πρέπει να ξεπεράσει την πιο 
μεγάλη πρόκληση, που θα αλλάξει για πάντα το 
δικό του αλλά και το μέλλον του Πολυσύμπαντος.

Ο νέος Spider-man που συναρπάζει «Σχέδιο 
διάσωσης» 

Cinema

Παρασκευή: 16:45, 
Κυριακή: 16:30.

Παρασκευή, 
Δευτέρα: 18:45, 

Σάββατο: 22:00.

«Θέλαμε να εμποτίσουμε την ταινία με το άγχος αυτής της εποχής. Η μοναδική 
απελευθέρωση στην ταινία έρχεται για τον θεατή στα τελευταία δύο λεπτά. Υπάρχει φρίκη, 

κενό, αλλά και ανακούφιση» 
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Σκηνοθέτης

Συνεχίζεται η Κοινωνική ταινία, 
«Σμύρνη μου Αγαπημένη» του Γρη-
γόρη Καραντινάκη (Η Χορωδία του 
Χαρίτωνα) με τους Μιμή Ντενίση, 
Λεωνίδα Κακούρη, Μπουράκ Χακί, 
Κρατερό Κατσούλη, Ταμίλλα Κου-
λίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα 
Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Οζντεμίρ Σιφτσιόγλου,  Νέδη Αντω-
νιάδη, Γιάννη Εγγλέζο, Έφη Γούση, 
Νέιθαν Τόμας, Χρήστο Στέργιογλου, 
Θοδωρή Κατσαφάδο, Ντάνιελ Κρό-
σλεϊ, Ντάνκαν Σκίνερ,  Δάφνη Αλε-
ξάντερ, Μιχάλη Μητρούση, Nαταλία 
Δραγούμη, Μανώλη Γεραπετρίτη, 
Ανδρέα Νάτσιο, Ίαν Ρόμπερσον, Ιω-
άννα Καλαφάτη, Γιάννη Βογιατζή, 
Τζέιν Λαποτέρ, Σούζαν Χάμσαϊρ & 
Ρούπερτ Γκρέιβς...

Υπόθεση: H Filio Williams, μία 

ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα, 
σπεύδει στη Μυτιλήνη με την εγ-
γονή της Helen, για να συμπαρα-
σταθεί στους Σύριους πρόσφυγες. 
Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή της, 
κανείς δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά για-
γιά της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε 
κάποτε στο ίδιο νησί κατατρεγμένη 
και προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι 
με τις συνταγές της συνονόματης 
γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη 
ιστορία της κοσμοπολίτικης οικο-
γένειας Μπαλτατζή, όπως διαμορ-
φώνεται από τις τραγικές διεθνείς 
εξελίξεις που καθόρισαν τη μοίρα 
ολόκληρων λαών. Διαφορετικές γε-
νιές γυναικών της ίδιας οικογένειας 
ενώνονται στον χώρο και τον χρόνο, 
μέσα από τα νήματα της ιστορίας. 
Παρόν και παρελθόν γίνονται ένα.

Συνεχίζεται η ταινία 
«Σμύρνη μου Αγαπημένη» 

Σάββατο, 
Τετάρτη: 16:15

Πέμπτη, Κυριακή, 
Τετάρτη: 18:45, 
Τρίτη: 22:00.

Νέα εβδομάδα με ταινίες που έσπασαν τα ταμεία!

Πέμπτη, 
Παρασκευή, Κυριακή, 

Δευτέρα, Τετάρτη: 22:00,
 Σάββατο, Τρίτη: 18:45.
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Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Αριθμός ∆ιακήρυξης: 2/2022

1. Αναθέτουσα  Αρχή:  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπο-
λης – Κομοτηνής, Περιοχή «Δραγάνα», Τ.Κ.68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 2551353423, κωδικός NUTS: EL511, 
Φαξ: 2551353409,URL: www.pgna.gr, email: prosfores@pgna.gr  Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Χριστοδούλου 
Δήμητρα.

2. Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 
από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληρο-
φορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέ-
ρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας –Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως παρακάτω.
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», NUTS EL511
6. Είδος σύμβασης: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.
7. Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια Χειρουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του  Πα-

νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρα-
κάτω:

Υποέργο: Προμήθεια Χειρουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Αλεξανδρούπολης

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV
ΠΟ-
ΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ
 ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ (€) Π/Υ (€)  

με ΦΠΑ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΥΞΟΝΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Σύστημα διασύνδεσης 
κολλαγόνου 33162000-3 1 20.161,29 4.838,71 25.000,00 154438

2.
Ψηφιακή κάμερα βυθού 
με αυτοφθορισμό και 
φλουροαγγειογραφία

33162000-3 1 23.387,10 5.612,90 29.000,00 154468

3. Σύστημα κυκλοδιοδι-
κού laser   33169100-3 1 12.096,77 2.903,23 15.000,00 154471

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

4. Σετ χειρουργικών 
άγκιστρων 33162200-5 1 21.774,19 5.225,81 27.000,00 154474

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

5.

Σετ εργαλείων (σετ 
λιποαναρρόφησης 
– μεταμόσχευσης 
αυτόλογου ιστού)

33162200-5 1 5.645,16 1.354,84 7.000,00 154475

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

6. Τροχήλατα πιεσόμετρα 
33123100-9

5 500,00 120,00 620,00 154476

7. Βιντεοτριχοειδοσκόπιο 
33168100-6

1 9.677,42 2.322,58 12.000,00 154480

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ     

8. Τραπέζι χειρουργείου 
υδραυλικό mayo 

33162100-4
10 6.854,84 1.645,16 8.500,00 154482

9.

Τραπέζι χειρουργεί-
ου τροχήλατο από 
ανοξείδωτο ατσάλι με 2 
επίπεδες επιφάνειες 

33162100-4

10 2.419,35 580,65 3.000,00 154483

10. Θερμοντούλαπα υγρών 
(ορρών) και ιματισμού 

33162100-4
3 3.629,03 870,97 4.500,00 154484

11. Σκαμπώ τροχήλατο με 
πλάτη 

33162100-4
15 2.116,94 508,06 2.625,00 154485

12.

Σκαμπώ τροχήλατο 
χειρουργείου με με-
ταλλική βάση, ψηλό με 
αμορτισέρ 

33162100-4

6 1.741,94 418,06 2.160,00 154487

13.  Τραπεζίδιο για μπλε 
κωδικό 

33162100-4
1 366,94 88,06 455,00 154488

14.
Trolley emergency 
(επειγόντων περιστα-
τικών) 

33162100-4
2 2.000,00 480,00 2.480,00 154489

ΣΥΝΟΛΟ 58 112.370,97 26.969,03 139.340,00

  
   Προϋπολογισμός  της  προμήθειας:  Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδες Τριακόσια Εβδομήντα Ευρώ και Ενενήντα 

Επτά Λεπτά (112.370,97€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι Εκατόν Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Τριακόσια Σα-
ράντα Ευρώ (139.340,00€) 

9. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: 
Σαράντα (40) ημέρες
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατι-

κού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
12. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων.
13. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται 

από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους. 

14. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής.

15. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 25/02/2022, ώρα 15:00
16. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 360 

ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
17. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση 

των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Εξέταση της προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε πε-
ρίπτωση παράλειψης προσκόμισης η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρ-
ριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης και ακολούθως εκδίδεται η σχετική απόφαση από την αναθέτουσα αρχή, 
κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 28/02/2022 και ώρα 13:00.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την ημερομη-
νία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδε-
κτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρα-
κτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδή-
ποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης 
και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης 
των προσφορών και εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέ-
σω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατά-
ταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαι-
ολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, 
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυ-
γή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

18. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνι-
κές και οικονομικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό  δικαιολογητικά, εκτός των 
προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων των προσφερόμενων ειδών που αυτά και μόνο αυτά δύναται 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι συνταγμένα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς 
Όρους των ειδών της διακήρυξης.

19. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω του ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

20. Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

21. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
22. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: 

21-01-2022, με αριθ. 2022-010601 (21/01/2022)
24. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί 

της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας 
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  Ε. ΡΟΥΦΟΣ 

www.gnomionline.grwww.gnomionline.gr
Η ΓΝΩΜΗ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  09:45 - 21:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:45 - 21:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:40 - 21:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:40 - 21:15
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00 - 19:30

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:40 - 15:35 - 21:55
ΠΕΜΠΤΗ:  15:35 - 17:40 - 21:55
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ  09:10
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ  15:25

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
∆ευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ ∆ιδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
∆. Αλεξ/πολης 25510 64100
∆K Τραϊαν/λης 25513 50900
∆K Φερών 25553 50073
∆. Σουφλίου 25543 50100
∆. ∆ιδυμοτείχου 25530 26000
∆. Ορεστιάδας 25520 22219
∆. Σαμοθράκης 25510 41218
∆. Κομοτηνής 25310 24444
∆ασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
∆ασαρ.Σουφλίου 25540 22221
∆ασαρ. ∆ιδ/χου 25530 22204
∆ασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή ∆ιδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕ∆ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
∆ΕΗ 25510-53529

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
Μυρμιλιάγκος Βενιζέλου 46 (όπισθεν Δη-
μαρχείου) ✆2551027077

ΦΕΡΕΣ 
Καψίδου Δημοκρίτου 28✆2555024096

ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 ✆2554023176 

∆I∆YMOTEIXO
Μαυρουδής Π. - Μαυρουδής Φ. Βενιζέλου 
85 ✆2553024434

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. Κωνσταντίνου 
82 ✆2552023803

Πάγος στο παρμπρίζ του 
αυτοκινήτου – Tι πρέπει να 
κάνω;

Είναι σημαντικό να καθαρίσετε σωστά τον 
πάγο από το αυτοκίνητό σας πριν ξεκινήσετε 
νωρίς το πρωί. Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητό σας 
με τον πάγο που καλύπτει το παρμπρίζ σας, θα 
μπορούσατε να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό 
σας αλλά και τους άλλους. Πολλά ατυχήματα 
έχουν συμβεί κάπως έτσι.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει 
σαφώς ότι «τα παράθυρα πρέπει να διατηρού-
νται καθαρά και απαλλαγμένα από εμπόδια 
στην όραση». Κατά τους χειμερινούς μήνες, 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό – θα πρέπει να 
καθαρίσετε τον πάγο (ή το χιόνι) από όλα τα 
παράθυρα σας, καθώς και τα δύο (εμπρός και 
πίσω) παρμπρίζ, πριν από την οδήγηση.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε υγρό 
που καθαρίζει τις γυάλινες επιφάνειες από το 
χιόνι και τον πάγο, ή την κατάλληλη ξύστρα, 
προκειμένου ολόκληρη η επιφάνεια του παρ-

μπρίζ να καθαρίσει τελείως χωρίς κρυφές γω-
νίες, συνήθως αυτές είναι που δημιουργούν 
κινδύνους.

Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσετε βρα-
στό νερό για να λιώσετε τον πάγο σε ένα αυ-
τοκίνητο. Τα ειδικά υγρά είναι πιο αποτελεσμα-
τικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη μελλοντική 
βιωσιμότητα του κρυστάλλου. Το ίδιο ισχύει 
και με το ξύδι, απαιτείται να το αποφύγετε 
κατηγορηματικά.

Απο εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορα 
άλλα… κόλπα, τη χρήση νερού και οινοπνεύ-
ματος ή αντισηπτικού . Tο μόνο που χρειάζεται 
να κάνετε είναι να αναμείξετε σε ένα μπουκάλι 
ψεκασμού 2/3 μέρη αλκοόλ και 1/3 νερό. Μό-
λις ψεκάσετε με αυτό το παρμπρίζ ο πάγος θα 
εξαφανιστεί αμέσως

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

MIA... ΕΞΥΝΠΗ ΓΝΩΜΗ

Μαρκιανός, Μαρκιανή.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

Οροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ Κριέ, σήμερα θα διευρύνεις 
τους ορίζοντες σου και αποφασίζεις 
να κάνεις καινούργια και διαφορετικά 
πράγματα και απλά να περάσεις υπέρο-
χα! Έχεις σίγουρα τύχη, και καταφέρνεις 
με ευκολία, να εκπληρώσεις πολλά με-
γαλόπνοα σχέδια και υψηλούς στόχους! 

ΤΑΥΡΟΣ
Φίλε Ταύρε, θα έχεις την ευκαιρία την 
σημερινή ημέρα, να αντιμετωπίσεις με 
επιτυχία, έναν μέχρι τώρα κρυφό σου 
αντίπαλο και ανταγωνιστή, που τώρα 
αποκαλύπτεται! Αντιλαμβάνεσαι άριστα 
τώρα, με την ενισχυμένη σου διορατι-
κότητα, τις προθέσεις και τα κρυφά κί-
νητρα των γύρων σου

∆Ι∆ΥΜΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Δίδυμε, σήμερα είναι 
η ιδανική ημέρα, να πλησιάσεις και πάλι 
ένα πρόσωπο που στο παρελθόν είχατε 
παρεξηγηθεί ή καυγαδίσει και να εξομα-
λύνετε την σχέση σας. Γενικά, στρέφεις 
το ενδιαφέρον σου στις διαπροσωπικές 
σου σχέσεις, επαφές και συναναστρο-
φές και σε ό,τι με σχετίζεται με αυτές!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Φίλε Καρκίνε, ήρθε η ώρα, να διαπιστώ-
σεις πως οι λεπτομέρειες, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές και για το λόγο αυτό, δεν 
πρέπει να τις προσπερνάς. Κατάλλη-
λη ημέρα η σημερινή, για να ξεκινήσεις 
σωστή διατροφή, να αρχίσεις άσκηση 
και να κάνεις θετικές αλλαγές στην εμ-
φάνιση σου! 
 
ΛΕΩΝ
Σήμερα φίλε Λέοντα, θα έχεις άπειρες 
ευκαιρίες, να αναπτύξεις με διάφορους 
τρόπους, τις δημιουργικές πτυχές της 
προσωπικότητας σου και να προβάλ-
λεις τον καλύτερο σου εαυτό! Αποκτάς 
μια πιο χαρούμενη διάθεση και κέφι! 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, ήρθε η ημέρα, που θα 
μπορέσεις να διορθώσεις και να βελ-
τιώσεις τις οικογενειακές σου σχέσεις, 
με όμορφη συζήτηση και καλοπροαί-
ρετη διάθεση! Είσαι ιδιαίτερα διαισθη-
τικός και καταφέρνεις να καταλαβαί-
νεις τις προθέσεις του περίγυρου σου!  
 
ΖΥΓΟΣ
Σήμερα αγαπητέ Ζυγέ, τα αδέρφια και 
ορισμένοι συγγενείς σου, θα παίξουν 
σπουδαίο ρόλο στη ζωή σου την ση-
μερινή ημέρα, οπότε καλό θα ήταν, 
να επικεντρωθείς σε αυτούς! Η ανά-
γκη σου για επικοινωνία είναι σίγουρα 
εντονότερη και σαφώς πιο ουσιαστική!  
 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φίλε Σκορπιέ, σήμερα θα καταφέ-
ρεις να βρεις λύσεις σε όλους σου 
τους προβληματισμούς! Θα επικε-
ντρωθείς στα κεκτημένα σου και φυ-
σικά, με ο,τιδήποτε έχει σημαντι-
κή αξία στην καθημερινότητα σου!  
 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Φίλε Τοξότη, σήμερα με την Σελήνη στο 
δικό σου ζώδιο, θα έχεις σίγουρα ενισχυ-
μένη αυτοπεποίθηση, θάρρος και διάθε-
ση για να κάνεις καινούργια ξεκινήματα! 
Οι προϋποθέσεις είναι σίγουρα ευνοϊ-
κές, ώστε να πετύχεις υψηλούς στόχους 
 
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ Αιγόκερε, σήμερα είσαι σίγουρα 
πιο διαισθητικός και θα έρθουν μάλιστα 
στιγμές μέσα στην σημερινή ημέρα, που 
θα θελήσεις να είσαι μοναχικός, όπως 
και κάπως μυστικοπαθής! 
 
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ Υδροχόε, ήρθε η κατάλληλη 
ημέρα, για να κοινωνικοποιηθείς, να αξι-
ολογήσεις ορθά τις φιλίες σου, όπως και 
να βάλεις τα σωστά όρια στις κοινωνι-
κές σου επαφές και συναναστροφές!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, είσαι σήμερα αποφασισμένος 
να αξιολογήσεις την παροντική στάση 
σου στις κοινωνικές σου επαφές και 
να βελτιώσεις κάποια κακώς κείμενα, 
προκειμένου να κάνεις μεγάλα βήματα 
εξέλιξης και να κερδίσεις και πάλι τον 
σεβασμό του κοινωνικού σου κύκλου!

Επέτειοι

• Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα 
Θύματα του Ολοκαυτώματος

• Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων 
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώ-
ων του Ολοκαυτώματος
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Ήττα σοκ γνώρισε στην 
Έδεσσα από τον Ίκαρο η Νί-
κη Αλεξανδρούπολης.

Η ομάδα του Έβρου παρ’ 
όλο που προηγήθηκε με 2-0 
στα σετ, ηττήθηκε με 3-2, ξε-
κινώντας με ήττα τις υποχρε-
ώσεις στο 2022, απέναντι μά-
λιστα σε μία ομάδα που είχε 
κερδίσει εύκολα στον πρώτο 
γύρο και είναι στην προτελευ-
ταία θέση του ομίλου.

Τα σετ: 16-25, 22-25, 25-
18, 25-22, 15-9

Νικηφόρο ποδαρικό για 
τον Φοίνικα στο 2022

Με νίκη ξεκίνησε τις υπο-
χρεώσεις του για το 2022 ο 
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης. 
Η ομάδα του Έβρου επικράτη-
σε 3-0 σετ της Γαίας Δράμας.

Τα σετ: 25-8, 25-18, 25-15
Φοίνικας (Δ. Τσουλκανά-

κης): Δαλή, Αλεξάκη, Σωτη-
ρίου, Παπαβασιλείου, Διαμά-
ντη, Παπαστεφάνου, λ- Κιοσέ 
(Τσολακίδου, Βούλγαρη, Μή-
τσικα, Καραμπατζάκη, λ- Κο-
ντογιάννογλου).

Α2 Γυναικών Βόλεϊ: 
Τα αποτελέσματα της 
10ης αγωνιστικής και η 
βαθμολογία

Τρίποντο κόντρα στη Γαία 
Δράμας πανηγύρισε ο Φοίνι-
κας Αλεξανδρούπολης, ενώ η 
Νίκη Αλεξανδρούπολης ηττή-
θηκε στην Έδεσσα.

Αναλυτικά τα 
αποτελέσματα:

ΑΟ Καβάλας –Ελπίς 0-3 

(16-25, 14-25, 18-25)
Φοίνικας Αλεξανδρούπο-

λης –Γαία Δράμας 3-0 (25-8, 
25-18, 25-15)

Ίκαρος Έδεσσας – ΓΣΓ Νί-
κη 3-2 (16-25, 22-25, 25-18, 
25-22, 15-09)

Ρεπό: Νέα Γενεά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελπίδα Αμπελοκήπων 27
2. Νίκη Αλεξ/πολης 16 *
3. Νέα Γενεά 15 *
4. Φοίνικας Αλεξ/πολης 13

5. ΑΟ Καβάλα 11
6. Ίκαρος Έδεσσας 8 *
7. Γαία Δράμας 0
*Έχουν κάνει το ρεπό τους 
στον β’ γύρο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η, 29/1)
Νέα Γενεά – Νίκη Αλεξαν-
δρούπολης
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – 
Ίκαρος Έδεσσας
Γαίας Δράμας – ΑΟ Καβάλας
ΡΕΠΟ: Ελπίδα Αμπελοκήπων

Μεγάλη μάχη για τα play off 
στην Α2 γυναικών βόλεϊ  

«ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΈ» ΣΤΗΝ 
ΈΔΈΣΣΑ Η ΝΊΚΗ      

Νικηφόρο ποδαρικό για τον Φοίνικα 
στο 2022

Στην απόφαση να προχωρήσει σε λύ-
σει κοινή συναίνεση την συνεργασία της 
με τον Ζόραν Στοίνοβιτς προχώρησε η 
Αλεξανδρούπολη FC, μια μέρα μετά την 
ήττα στον Σοχό και πριν το ντέρμπι με 
τον Ορφέα Ξάνθης.

Ο Στοίνοβιτς είχε αναλάβει τα ηνία 
του Εβρίτικου συλλόγου από τις 2 Αυ-
γούστου αντικαθιστώντας το Νίκο Ου-
σταμπασίδη. Να σημειώσουμε πως σύμ-
φωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του 
Sportsaddict την Τρίτη θα υπάρξουν εξε-
λίξεις με την Αλεξανδρούπολη να είναι 
πολύ κοντά σε προπονητή που έχει ξανά 
κάτσει σε πάγκο ομάδας της Γ Εθνικής 
και μάλιστα σε ομάδα του Έβρου

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει: 
“Η Αλεξανδρούπολη FC ανακοινώνει τη 
κοινής συναίνεσης λύση συνεργασίας με 
τον προπονητή Ζόραν Στοΐνοβιτς. Τον 
ευχαριστούμε για τη προσφορά του στο 
σύλλογο και του ευχόμαστε καλή συνέ-
χεια στη καριέρα του.”

Νέα προσθήκη ο Λάζαρος 
Μαντζίρης

Η Αλεξανδρούπολη FC ανακοινώνει 
την απόκτηση του Λάζαρου Μαντζίρη. Ο 
26χρονος αγωνίζεται στη θέση του επι-
θετικού και έχει μεγάλη εμπειρία από τα 
γήπεδα της Γ Εθνικής.

Ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση της 
ΑΕ Διδυμοτείχου για την άψογη συνερ-
γασία και την παραχώρηση του ποδο-
σφαιριστή

Sportsaddict.gr

Χώρισαν οι δρόμοι με την 
ομάδα του Έβρου 

Με το δεξί ξεκίνησε τις υπο-
χρεώσεις της η αντρική ομάδα της 
Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπολης νι-
κώντας τον ΑΟ Καβάλας με 63-54 
για την 12η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος μπάσκετ της ΕΚΑΣΑ-
ΜΑΘ . Οι παίχτες μας πραγματο-
ποιώντας καλή εμφάνιση (παρά τις 
σημαντικές απουσίες) έφτασαν στη 
κατάκτηση του ροζ φύλλου αγώνα.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στη με-
γαλύτερη διάρκεια του με την ομά-
δα μας να ευστοχεί σε μεγάλα σουτ 
από την περιφέρεια και να παίρνει 
τη νίκη στο τελευταίο δεκάλεπτο.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16,32-29,43-
42,63-54 

Ολυμπιάδα (Κανδύλης Γ.): Κα-
ζάκος, Δρούμπαλης 7(1), Ξαφένιας 
17(3), Κελεπεκίδης 12(3), Ζιούτης 
9(1), Κατσίκας 2, Γερακόπουλος, 
Βλουντάρτσικ 16(4)

ΑΟ Καβάλας (Παπαδόπουλος 
Λ.):Σχοινάκης 7,Μοσχόπουλος 
13(1),Νικόλα, Καραμάνης 13(3), 
Παπαδόπουλος 2, Πιεβάλιτσα 
16(1), Χιοκτουρίδης 3(1), Αντωνί-
ου, Τσοπούλτης

Αήττητη η Καβάλα
Αήττητη παρέμεινε η Αγία Βαρ-

βάρα που δυσκολεύτηκε στην Κο-
μοτηνή αλλά διεύρυνε το νικηφό-
ρο της σερί. Το Δημοκρίτειο έβαλε 

δύσκολα στην ομάδα της Καβάλας, 
ήταν μπροστά στο σκορ σχεδόν σε 
όλο το παιχνίδι, με τους φιλοξε-
νούμενους να επιστρέφουν από 
διαφορά 10 πόντων και να ισο-
φαρίζουν σε 65-65 στέλνοντας το 
ματς στην παράταση. Εκεί με 76-68 
πήραν τη νίκη και παραμένουν στην 
κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της 12ης στροφής:

Αίας Κομοτηνής – ΑΕ Κομοτη-
νής 65-41

Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης – ΑΟ 
Καβάλας 63-54

Δημοκρίτειο – Αγία Βαρβάρα 
68-76 παράταση (65-65 καν. δι-
άρκεια)

Ηρακλής Καβάλας – Εθνικός 
Αλεξ/πολης 0-20 α.α.

Ρεπό: Θύελλα Φερών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αγία Βαρβάρα  22(11-0)
2. Θύελλα Φερών   17(7-3) *
3. Αίας Κομοτηνής  17(6-5)
4. Δημοκρίτειο Κομοτηνής 17(6-5)
5. Εθνικός Αλεξ/πολης 17(6-5)
6. ΑΟ Καβάλα   15(4-7)
7. ΑΕ Κομοτηνής  14(4-6)*
8. Ολυμπιάδα Αλεξ/πολης  14(4-
6)*
9. Ηρακλής Καβάλας  **
* Έχουν κάνει το ρεπό τους στον 
β’ γύρο
** Έχει μηδενιστεί και αποχωρήσει 
απο το πρωτάθλημα

ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Σημαντική νίκη της 
Ολυμπιάδας επί της Καβάλας
Αποτελέσματα και 
βαθμολογία της 
12ης αγωνιστικής 

Τέλος από τον πάγκο της 
Αλεξανδρούπολης FC ο 
Ζόραν Στοίνοβιτς!


