Καλές διακοπές !

O «Σ.Ε» διακόπτει για τις επόμενες δύο εβδομάδες την έκδοσή
του με σκοπό λίγες καλοκαιρινές ανάσες.
Θα είμαστε πάλι μαζί την Παρασκευή 26 Αυγούστου.

Εστίαση: Επενδύσεις
μέσα στην πανδημία
Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δείχνει
ότι οι μισές επιχειρήσεις Εστίασης προχώρησαν στην πανδημία, σε κάποιου είδους επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες.
Σελ. 15
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Εμπορικός
Κραδασμοί
για Open Mall

«Κρας τεστ» για την ενότητα του
Εμπορικού Συλλόγου Πατρών η
συζήτηση για το Open Mall. Η
συνεδρίαση της Τετάρτης έγινε σε
υψηλούς τόνους από τις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης «Νέα Πρόταση»
και «Νέα Αρχή», με αποτέλεσμα ο
οικονομικός υπεύθυνος του έργου
εκ μέρους του ΕΕΣΠ να οδηγηθεί
σε παραίτηση. Αιτία, οι ερωτήσεις
που δέχτηκε από τους επικεφαλής
των δύο παρατάξεων.
Σελ. 3

Ενδιαφέρον για
Αγροτουρισμό

Ζωηρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» στην Δυτ. Ελλάδα.
Σελ. 18

> Μετά τις κινήσεις από μεγάλους Ομίλους για υποδομές στην Αχαΐα

η ευκαιρία για τουρισμό υψηλού επιπέδου
Για τις εξελίξεις που
προδιαγράφονται στον
τουρισμό της Αχαΐας
μιλούν στον «Σ.Ε» οι:
Νίκος Κοροβέσης,
Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού, Γιώργος
Τελώνης, Πρόεδρος
του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Αχαΐας, Γιώργος Γκουβίτσας, Αερολιμενάρχης
αεροδρομίου Αράξου.
Τονίζουν υπό ποιες
προϋποθέσεις μπορεί
η περιοχή να κερδίσει
το στοίχημα, κάτι που
αποτελεί ζητούμενο
δεκαετιών.

Μπορεί άραγε η Αχαΐα αλλά και η Πάτρα να
αποτελέσουν δέλεαρ για τουρίστες υψηλού
επιπέδου; Το ερώτημα τίθεται επί τάπητος
μετά την εξαγορά μεγάλης μονάδας στα Αραχωβίτικα και την μετατροπή της σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Μια τέτοια κίνηση δημιουργεί
ελπίδες για το μέλλον, δηλαδή η περιοχή να
αποτελέσει μόνιμο τουριστικό προορισμό.
Ωστόσο έχει χαθεί σημαντικό χρονικό διάστημα που η περιοχή έμενε εκτός ενδιαφέροντος των μεγάλων τουριστικών γραφείων
του εξωτερικού.
Για να αντιστραφεί αυτό απαιτείται η δημιουργία υποδομών υψηλού επιπέδου και το
κυριότερο να γίνουν κινήσεις εξωστρέφειας,
προκειμένου η Αχαΐα να αποκτήσει την απήχηση που απαιτείται.
Σελ. 12-13

2

5 Αυγούστου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ολοΓραφία

Του Παναγιώτη Γιαλένιου

Μηνύματα φίλων, με νοήματα...

Γ

όνιμες ιδέες, ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων αναπτύσσονται καθημερινά στην «Ομάδα των Φίλων του Σύμβουλου
Επιχειρήσεων», που με προσεκτικά βήματα διευρύνεται σε πανελλαδικό επίπεδο,
εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της. Οι επιλογές στις αναρτήσεις της Ομάδας αντιπροσωπευτικές της υψηλής ποιότητας των προβληματισμών των μελών της. Ιδιαίτερα
χρήσιμος και ο διάλογος που προκαλείται στην εικονική αυτή «πλατεία μας» κάτι που
επιθυμούμε να αναπτυχθεί όχι με το άγχος της ποσότητας (μελών και απόψεων) αλλά
της ποιότητάς τους. Ενδεικτικές, κατά διαστήματα, και οι επιλογές κάποιων αναρτήσεων
στην Ομάδα, που μεταφέρουμε εδώ στη σελίδα μας, που ταξιδεύει με την έντυπη και
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας στους χιλιάδες αναγνώστες μας , πιστεύοντας
ικανοποιώντας τους με τις επιλογές μας.

> «Όταν κάποιος με ρωτήσει «Τι
είναι αγάπη» θα του δείξω αυτή τη
φωτογραφία.
Σ.Σ.
Υπάρχουν αρκετοί υπέροχοι ορισμοί
για την Αγάπη,σίγουρα βρίσκεται
ανάμεσά τους και το μήνυμα της
εικόνας της ανάρτησης

> Άντε να μένεις στο τελευταίο σπίτι ψηλά και να θες να περάσεις με καινουργιο αίσθημα
που δεν θες να το μάθει κανείς.....

> Αναπαύθηκε σε ηλικία 88 ετών
ο Αυγουστής Ευσταθίου, που πολέμησε μαζί με τον Γρηγόρη Αυξεντίου στο κρυσφήγετο της μονής
Μαχαιρά. Όταν προδώθηκαν και
τους περικύκλωσαν οι Άγγλοι, ο Αυξεντίου έδωσε διαταγή στους 4 συντρόφους του να παραδοθούν ενώ
αυτός θα έμενε να πολεμήσει και
μέχρι τέλους. Μετά από ρίψη χειροβομβίδας, οι Άγγλοι έστειλαν τον
Ευσταθίου να δει αν πέθανε. Αυτός
έμεινε πολεμώντας μαζί του 6 ώρες
μέχρι που έριξαν βενζίνη στο κρησφύγετο. Ο Αυξεντίου κάηκε ζωντανός, ενώ ο Ευσταθίου συνελήφθη
με εγκαύματα και βασανίστηκε.

> To μήνυμα γίνεται ακόμη πιό ισχυρό αν αναλογιστούμε ότι πλέον οι φωτογραφίες που (μέχρι να μπουν φακοί
στα κινητά) ήταν ίσως ότι πιό πολύτιμο
είχαμε στα σπίτια μας και είναι χαραχτηριστικό ότι ήταν τα πρώτα πράγματα που έπαιρναν μαζί τους όσοι βίαια
ξεσπιτώνονταν, τώρα αποτελούν μόνο
εφήμερη απόλαυση που χάνεται και
ξεχνιέται μεσα στις εκατοντάδες selfies
των κινητών.
> Σ.Σ.
Η Πάτρα, που διαθέτει ως υποδομή και τεχνογνωσία για Art Street δράσεις (και όχι
μόνο) την Art in Progress και έχει βεβαίως
και αρκετή σχετική εθελοντική δυναμική,
μπορεί να εξελιχθεί σε Κέντρο πολλαπλών
υπαίθριων εικαστικών δράσεων. Ιδέες
(απο το εξωτερικό κυρίως) υπάρχουν
πολλές, όπως αυτή που ανάρτησε ο φίλος
Ηλίας Κωνσταντάτος ή αυτές που αναδεικνύει απο την πλευρά του τακτικά και
ο Οδυσσέας Ξεριζωτής. Σκέψη μας είναι
ότι αν στο παιγνίδι μιάς τέτοιας προοπτικής υπάρξει συνεργασία Δήμου και όλων
όσων ασχολούνται ενεργά με το θέμα,
αυτή η συνεργασία μπορεί να απογειώσει την πόλη. Μην ξεχνάμε τι ώθηση μπορεί να δοθεί
σε τέτοιες δράσεις αν γίνει «γόμωση» σε αυτή την κατεύθυνση της «πυρηνικής» πλην ουσιαστικά ανενεργής δύναμης της πόλης, που λέγεται Καρναβαλικός Οργανισμός.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Κατά την διάρκεια της συζήτησης των παρατάξεων του ΕΕΣΠ

Θυελλώδης συνεδρίαση
για Οpen Mall με παραιτήσεις
Συνεδρίαση με εντάσεις σημειώθηκε την Πέμπτη κατά
τη συνεδρίαση του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών που οδήγησε και
σε παραιτήσεις επιστημονικών συνεργατών. Σύμφωνα με
πληροφορίες του «Σ.Ε», αφορμή στάθηκε η συζήτηση για το
Open Mall, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και απομένει η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να
αλλάξουν τις προσόψεις τους
και να έχουν μια κοινή ταμπέλα. Ο φάκελος θα πρέπει να
υποβληθεί άμεσα στο Υπουργείο για να ξεκινήσει και η διάθεση των χρημάτων.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» με επικεφαλής
τον Γιάννη Ρούπα απηύθυνε
ερωτήσεις προς τον Χρήστο
Παπανδρέου, υπεύθυνο της
οικονομικής διαχείρισης των
προγραμμάτων και η κατάληξη ήταν εκείνος να οδηγηθεί σε
παραίτηση. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι τελικά χθες
ο κ. Παπανδρέου μεταπείστηκε από τον Πρόεδρο του ΕΕΣΠ Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο και άλλαξε την απόφασή
του. Αντίστοιχες παρατηρήσεις
έγιναν και από τον επικεφαλής
της παράταξης «Νέα Πρόταση»
του Μάκη Κατσιγιάννη.
Μιλώντας στον «Σ.Ε.» ο κ. Ζαφειρόπουλος τονίζει ότι: «Για
αντιπολιτευτικούς καθαρά λόγους οι επιστημονικοί συνεργάτες του Συλλόγου δέχτηκαν
επίθεση μέσω ερωτήσεων από
την παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» του κ. Γιάννη Ρούπα
και «Νέα Πρόταση» του Μάκη
Κατσιγιάννη, με αποτέλεσμα ο
ένας συνεργάτης να οδηγηθεί σε
παραίτηση. Δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε
τις υπόλοιπες παρατάξεις για το
συγκεκριμένο έργο και παρόλα
αυτά εμείς το κάναμε καλοπροαίρετα. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο.

Δεν περιμέναμε την εξέλιξη αυτή. Οι ερωτήσεις είχαν καθαρά
στόχο να πλήξουν εμάς μέσω
των συνεργατών μας».
Μάλιστα ο κ. Ζαφειρόπουλος
διευκρινίζει ότι οι δύο επιστημονικοί συνεργάτες δεν έχουν
πληρωθεί μέχρι σήμερα και ότι
την αμοιβή τους θα την λάβουν
τους επόμενους μήνες, μετά την
ολοκλήρωση του έργου. Όσο
για τους φακέλους που έχουν
συνταχθεί, κάνει λόγο για ιδιαίτερα άρτιες προτάσεις που θα
τύχουν της ανάλογης αντιμετώπισης από το Υπουργείο.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση» Γιάννης Ρούπας
αναφέρει στον «Σ.Ε.» ότι: «Οι
δύο σύμβουλοι έχουν αναλάβει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το τεχνικό και οικονομικό
κομμάτι. Είχαμε μια ενημέρωση μόνο για το τεχνικό κομμάτι του έργου από τον αρμόδιο
συνεργάτη και όταν απεύθυνα ερώτηση για το οικονομικό κομμάτι στον έτερο συνεργάτη και τι διαβλέπει ο ίδιος, η
απάντηση που έλαβα από αυτόν ήταν ότι «εγώ δεν θα γίνω
σάκος του μποξ» και ακολούθησε η παραίτηση. Μιλάμε για
έναν συνεργάτη που πληρώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο.
Θεωρώ ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο και αυτός ήταν και ο
λόγος της παραίτησης». Αντίστοιχες ερωτήσεις έγιναν και
από τον επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πρόταση» Μάκη
Κατσιγιάννη οι οποίες και αυτές ερμηνεύτηκαν ως αντιπολιτευτική προσπάθεια.

Ανακοινώσεις
Μετά την θυελλώδη συνεδρίαση εκδόθηκαν οι ακόλουθες
ανακοινώσεις που μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι:
ΕΕΣΠ: «Διαλυτικός ο ρόλος
των άλλων δύο παρατάξεων»
«Για λόγους διαφάνειας οργανώθηκε ενημέρωση προς τα
νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία του
προγράμματος του Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου Πάτρας.
Ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό
και τεχνικά πολύπλοκο όπου
η συνεργασία του Συλλόγου με
τον Δήμο απέσπασε την μεγαλύτερη Πανελλαδικά βαθμολόγια για την πληρότητα και ποιότητα της πρότασης. Εξ’ αρχής
όμως οι συνάδελφοι απέδειξαν
ότι το μόνο που δεν τους ενδιέφερε ήταν η ενημέρωση. Ο κ.
Ρούπας και δύο μέλη της παράταξής του και ο κ. Κατσιγιάννης
(τα υπόλοιπα νέα μέλη του ΔΣ
των παρατάξεών τους είχαν άλλα ενδιαφέροντα) αν και είχαν
λάβει τον αναλυτικό φάκελο της
πρότασης και των μέχρι σήμερα ενεργειών επέμεναν λόγω
αντιπολιτευτικού μένους να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι
διάβασαν για τις εγκεκριμένες
διαδικασίες υλοποίησής του.
(Ο κ. Κατσιγιάννης δεν κατάφερε καν να διαβάσει αλλά είχε περισπούδαστη άποψη για
ατέρμονες διαδικασίες καθυστέρησης). Διέκοπταν συνεχώς
την ενημέρωση τόσο από τον
υπεύθυνο του έργου όσο και
από τους επιστημονικούς συνεργάτες και εκφράζονταν επιθετικά, απαξιωτικά και προσβλητικά προς αυτούς.

Τους πληροφορούμε ότι παρά
τις φιλότιμες τραμπουκίζουσες
προσπάθειές τους, ο Σύλλογος σε συνεργασία με τον Δήμο και τους επιστημονικούς
συνεργάτες του θα ολοκληρώσει σύμφωνα με τον νόμο και
τις εγκεκριμένες διαδικασίες
το καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου δίνοντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της περιοχής».
Εμπορική Ανανέωση: «Είναι
προσβλητικό να ρωτάμε;»
Από την πλευρά της η «Εμπορική Ανανέωση» αναφέρει ότι:
«Με αφορμή τη σημερινή δήλωση του κ. Ζαφειρόπουλου
στα ΜΜΕ και περί προσβολής
του κ. Παπανδρέου, ο συνδυασμός μας θέτει τα εξής ερωτήματα:
1. Ως σύμβουλος και αμειβόμενος από την σύμβαση μίσθωσης έργου, ο κ. Παπανδρέου
δεν όφειλε να μας ενημερώσει
για το αντικείμενο που του έχει
ανατεθεί;
2. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν
θέλησε να μας ενημερώσει και
αποχώρησε; Βάσει της πρόσκλησης που του κάνατε για
συμμετοχή στην ενημέρωση,
δεν του αναφέρατε τις υποχρεώσεις του;
3. Πως αναφέρεστε κ. Πρόεδρε
σε προσβλητική συμπεριφορά
εκ μέρους μας προς το πρόσωπο του έμμισθου συμβούλου,
όταν το μόνο ερώτημα που του
απευθύναμε ήταν η ενημέρωση
σχετικά με τα οικονομικά του
έργου και κατόπιν αυτού αποχώρησε και δήλωσε ότι παραιτείται;
4. Εσείς κ. Πρόεδρε δεν προσβάλλεστε όταν ο αμειβόμενος
από τον Σύλλογο που διευθύνετε, σύμβουλος έργου, αποχωρεί
από την ενημέρωση;
5. Μας κατηγορείτε ότι βλέπουμε φαντάσματα και δεν συμμετέχουμε σε γόνιμο διάλογο. Πως
είναι δυνατό να συνεχίσουμε
τον διάλογο όταν ο έμμισθος
σύμβουλος που εσείς ορίσατε,
αποχωρεί από την συζήτηση,
προσβάλλοντας όλους εμάς που
συμμετείχαμε σε αυτή;».
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Συμφωνία Ομίλου
ΤΙΤΑΝ με Ελληνικό Μ.Α.Ε.
Την υπογραφή συμφωνίας με την Ελληνικό Μ.Α.Ε. ανακοίνωσε
ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, για την εγκατάσταση υπερσύγχρονης μονάδας
ετοίμου σκυροδέματος εντός του ακινήτου του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα ακόμη ορόσημο στη μακρά παράδοση της συμμετοχής του Ομίλου σε έργα υποδομών εθνικής σημασίας.
Η πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί
την εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου, θα αποτελεί πρότυπο σε ό,τι αφορά
την υψηλή περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την τεχνολογία, τους
αυτοματισμούς και τις δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών πρώτων υλών, ώστε να εξυπηρετείται η παραγωγή των καινοτόμων
σκυροδεμάτων που θα απαιτηθούν για τα έργα αυτά.
Η μονάδα θα λειτουργήσει με όρους «κυκλικής οικονομίας», διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης σκυροδέματος και υλικών κατεδαφίσεων, ενώ παράλληλα
προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων
από τις δεξαμενές καθίζησης. Επίσης η μονάδα θα διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νωπού σκυροδέματος.
Η στελέχωση της μονάδας με άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισμός της με υπερσύγχρονο εργαστηριακό
εξοπλισμό αποτελούν εγγύηση ποιότητας και αξιόπιστης τροφοδοσίας των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες θα υποστηρίζονται και από το δίκτυο μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ στην Αττική, μέσω του στόλου μεταφοράς και
άντλησης σκυροδέματος της εταιρίας.
Όπως δήλωσε ο κ. Άγγελος Καλογεράκος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδος ΤΙΤΑΝ, «Η συμμετοχή μας στην ανάπλαση του Ελληνικού,
μας καθιστά υπερήφανους συν-δημιουργούς ενός οραματικού έργου διεθνούς απήχησης, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην
ποιότητα ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς
και στην προβολή της Αθήνας ως κορυφαίου προορισμού για
υψηλής ποιότητας τουρισμό. Τόσο η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ όσο και ο
ΤΙΤΑΝ διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε
να συνυπογράψουν την επιτυχία ενός τέτοιου, ιδιαίτερα απαιτητικού και μεγαλόπνοου εγχειρήματος».

Ο Δημος Πατρέων αναβάθμισε
βρεφονηπιακούς σταθμούς
Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων με ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι: «Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των νέων
ζευγαριών και βλέποντας το πρόβλημα που δημιουργείται κάθε
χρόνο με τα εκατοντάδες βρέφη που μένουν εκτός σταθμών, αναβάθμισε δύο σταθμούς σε Βρεφονηπιακούς, δημιουργώντας νέα
βρεφικά και νηπιακά τμήματα και φτάνοντας τον συνολικό αριθμό
διαθέσιμων θέσεων για βρέφη στις 214 και για νήπια στις 770.
Έτσι τα τελευταία τρία χρόνια δημιουργήθηκαν στον ΚΟΔΗΠ
12 νέα βρεφικά τμήματα. Πλέον μετά τις φιλότιμες προσπάθειες
των εργαζομένων του Δήμου Πατρέων στον Δήμο λειτουργούν
οκτώ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (υπάρχουν βρεφικά και νηπιακά
τμήματα) και επτά Παιδικοί Σταθμοί (υπάρχουν μόνο νηπιακά
τμήματα), καλύπτοντας το κέντρο και την περιφέρεια του Δήμου.
Κάθε χρόνο αναβαθμίζουμε τους παιδικούς σταθμούς, αλλά
και τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, που φιλοξενούν παιδιά, με
ανάλογο εξοπλισμό, αλλά και υποδομές. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο επισκευάζουμε και ανακαινίζουμε τον μεγαλύτερο βρεφονηπιακό μας σταθμό, που βρίσκεται πίσω από το νοσοκομείο
του Αγ. Ανδρέα, εξωτερικά, εσωτερικά και τον αύλειο χώρο,
καθώς και τον νέο βρεφονηπιακό μας σταθμό στις εργατικές
κατοικίες στις Ιτιές».

∆ΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
∆ΙΚΤΥΟ
Τρισδιάστατη Εικονική Έκθεση

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή

έκθεση

που συνδυάζεται µε τις διαρκείς υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης

∆είγµα εικονικού περιπτέρου µε τις προτεινόµενες επιλογές σηµάνσεων (hot spot)

Πρόγραµµα συνεδριακών δράσεων Δικτύου Forum Ανάπτυξης 2022

Τρόποι συνεργασίας

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

• ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης µε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο
• Χορηγική συνεργασία
• Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συµµετοχή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παναγιώτης Γιαλένιος

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Από την ΕΡΓΟΣΕ για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας

Ξεκίνησε η διαδικασία
επιλογής τεχνικού συμβούλου
Στην ανοικτή διαδικασία επιλογής τεχνικού συμβούλου
προχωρά η ΕΡΓΟΣΕ για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας,
Η ΕΡΓΟΣΕ ανακοίνωσε την
Τρίτη ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκίνησε η ανοικτή διαδικασία επιλογής 6 τεχνικών συμβούλων
για τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, καθώς και 1 τεχνικού συμβούλου για τις υφιστάμενες και νέες εργολαβίες
που δημοπρατούνται με τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού.
Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή τα πρακτικά
των έξι έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με
τα οποία όλοι οι προεπιλεγέντες της πρώτης διαγωνιστικής
φάσης, πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την συμμετοχή τους
στον Διάλογο. Πρόκειται για
τις κοινοπραξίες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ –

ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΒΑΞ – ALSTOM,
ΑΚΤΩΡ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Τα έργα αυτά αφορούν – κυρίως – τη σύνδεση των λιμένων
της Πάτρας, ύψους 477 εκατ.,
του Λαυρίου, ύψους 391 εκατ.,
της Ραφήνας, ύψους 309 εκατ.
και του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, ύψους
53,5 εκατ., με το σιδηροδρομικό δίκτυο, την κατασκευή της
νέας γραμμής Θεσσαλονίκη –
Τοξότες, ύψους 1,68 δις. και
την αναβάθμιση της σύνδεσης
της Αλεξανδρούπολης με το

Ορμένιο, ύψους 1,07 δις.
Το αντικείμενο των τεχνικών
συμβούλων περιλαμβάνει την
υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ κατά
την επίβλεψη των κατασκευών, την υποστήριξη και υποβοήθηση στον έλεγχο και την
σύνταξη των μελετών, ώστε να
επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι της εταιρείας, ως προς τον
χρόνο κατασκευής, το κόστος,
την ποιότητα και την ασφάλεια
των εργασιών.
Οι υπηρεσίες των τεχνικών
συμβούλων που θα ενισχύσουν

την ικανότητα υλοποίησης των
έργων, περιλαμβάνουν:
• Παρακολούθηση του έργου
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ΕΡΓΟΣΕ,
• Έλεγχο μελετών και ερευνών
του Αναδόχου του έργου,
• Έλεγχο συμμόρφωσης μελετών και κατασκευών με τις
εφαρμοστέες προδιαγραφές,
• Έλεγχο εφαρμογής του σχεδιασμού της μελέτης,
• Έλεγχο προμηθευτών και ενσωματούμενων υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις προδιαγραφές,
• Υποβοήθηση στην επίλυση
ζητημάτων που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου,
• Παρακολούθηση της χρονικής προόδου, της ποιότητας
και του κόστους του έργου,
• Διαχείριση του κόστους του
έργου.
• Υποβοήθηση της ΕΡΓΟΣΕ
στην ολοκλήρωση του έργου
εντός χρονοδιαγράμματος και
εντός προϋπολογισμού.

> Συζήτηση με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη

Η Ενεργειακή ασφάλεια
και οι προκλήσεις του μέλλοντος

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης συμμετείχε διαδικτυακά στην
εκδήλωση του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) και
του Κέντρου Ανάλυσης του Διεθνών Σχέσεων (AIR Center) του Αζερμπαϊτζάν με
θέμα η «Ενεργειακή ασφάλεια στην Ευ-

ρώπη: Τρέχουσα κατάσταση, προκλήσεις
και μελλοντικές ευκαιρίες» που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν σπουδαίοι
ομιλητές, εξειδικευμένοι σε θέματα ενέργειας ανταλλάσσοντας απόψεις σχετικά με
τους τρόπους που θα αντιμετωπιστεί η
ενεργειακή κρίση αλλά και πως θα είμαστε ασφαλείς στο μέλλον. Μάλιστα, έγινε
εκτενής ενημέρωση στις συζητήσεις που
ξεκίνησαν στην Περιφερειακή Διάσκεψη Ενδιαφερομένων Μερών «Black Sea
Synergy: the wayforward» (Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019), που διοργανώθηκε από
το ΔΙΚΕΜΕΠ στο πλαίσιο τουENI East
Instrument.
Ο κ. Ζαΐμης, τόνισε τη σημασία των τριών
ενεργειακών έργων που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα,
αναφέρθηκε στην ανάπτυξη δικτύων αε-

ρίου χαμηλής και μέσης πίεσης με LNG
από τη ΔΕΔΑ Α.Ε., στην κατασκευή Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από
την Τρίπολη προς την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ) Πάτρας μέσω διασύνδεσης με τη ΔΕΣΦΑ καθώς και στο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Ευρώπης
στο Μεσολόγγι. «Η Περιφέρεια στηρίζει τα
παρόντα έργα, καθώς αποβλέπουν στη ρήξη του ενεργειακού αποκλεισμού και της
ενεργειακής απομόνωσης που βιώνει η
Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια»τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης.
Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης παρουσιάζονται στο Έγγραφο Πολιτικής του ΔΙΚΕΜΕΠ «Συνέργεια Ευξείνου Πόντου: ο δρόμος προς τα εμπρός» που θέτει τη βάση για
μια εποικοδομητική συνέχεια με θεματικά
εργαστήρια και συνέργειες με γνώμονα τα
έργα στα στοχευμένα πεδία συνεργασίας.
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Αιτωλοακαρνανία:
Οδικά έργα 3,5 εκατ. ευρώ
Ένα νέο ευρύ πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων στο
επαρχιακό και λοιπό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
ξεκινάει το αμέσως επόμενο διάστημα, που περιλαμβάνει την
υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη
βελτίωση και αποκατάσταση των φθορών και βλαβών τμημάτων
του οδικού δικτύου σε σημεία συναρμογής του με οδούς αρμοδιότητας άλλων φορέων καθώς και επέμβαση για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την εξασφάλιση της
οδικής ασφάλειας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε χθες τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου που έχει τίτλο
«Συντήρηση οδοστρωμάτων και αποκαταστάσεις φθορών Επαρχιακού και λοιπού οδικού Δικτύου, στις συμβολές ή Διασταυρώσεις
ή συνδέσεις οδών της ΠΕ Αιτωλ/νιας ετών 2020-2022» προϋπολογισμού 3.500.000.00 ευρώ (με ΦΠΑ) και είναι ενταγμένο στο
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ.
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως,
στην άμεση αποκατάσταση χωματουργικών – τεχνικών εργασιών
και οδοστρωσίας, στην αντιμετώπιση ελλείψεων της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας της
οδού (φρεάτια, τάφροι ομβρίων κλπ) και καθαρισμό τους εφόσον διαπιστωθεί απόφραξη αυτών, στον καθαρισμό των πρανών,
ερεισμάτων , ρείθρων κλπ. Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του
έργου περιλαμβάνει εργασίες, χωματουργικών, τεχνικών έργων,
οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει.
Οι εργασίες συντήρησης της παρούσας μελέτης αποσκοπούν
αποκλειστικά στην αποκατάσταση φθορών και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και γενικότερα
επιδιώκουν την επαναφορά του επαρχιακού οδικού δικτύου στην
αρχική του κατάσταση και την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν
τα χαρακτηριστικά του.
Σύμφωνα με την σύμβαση, η προθεσμία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι 18 μήνες.

Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων
Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)
ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Προσωπικό λειτουργίας του κόμβου» της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής
κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθησης
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των
διακρίσεων», στο Δήμο Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας. Οι ειδικότητες αφορούν: 2 άτομα ΠΕ Καλών Τεχνών και 1 άτομο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών και η διάρκεια της σύμβασης είναι
από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση
ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης. Τα κύρια προσόντα και τα
προσόντα Α΄ Επικουρίας, καθώς και όλες τις πληροφορίες και τα
σχετικά έντυπα οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητήσουν αναλυτικά στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων.
Διάρκεια αιτήσεων: Ημερομηνία Έναρξης: 03/08/2022. Ημερομηνία Λήξης: 12/08/2022
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Χωρίς πρωινά
δρομολόγια τα πάρκινγκ
Ο Δήμος Πατρέων γνωστοποίησε στους πολίτες που χρησιμοποιούν τα δημοτικά πάρκινγκ «Γ. Καλεντζώτης» (Τέρμα Παπαφλέσσα) και Ακτής Δυμαίων (κοντά στο Νότιο Πάρκο) ότι για
το μήνα Αύγουστο, λόγω των αδειών του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, δεν θα εκτελούνται τα πρωινά δωρεάν δρομολόγια από
το πάρκιν της Παπαφλέσσα προς το μόλο της Αγίου Νικολάου και το αντίστροφο. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά μόνο τις καθημερινές τα απογεύματα εκτός από τη χρονική
περίοδο από 15 Αυγούστου έως και 19 Αυγούστου.

Εγγραφές στο
Δημοτικό Βρεφοκομείο
Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφών, μέσω ΕΣΠΑ, για το έτος
2022-2023 από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, το
οποίο θα εξυπηρετήσει παιδιά που έχουν γεννηθεί από το
2019 έως και 28/02/2022 (6 μηνών έως ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης). Οι γονείς που τους έχει εγκριθεί voucher
και επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, μέσω ΕΣΠΑ, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών θα πρέπει:
1. Να αποστείλουν το voucher ηλεκτρονικά στο mail του Σταθμού στο vrefokopatras@hotmail.comή με φυσική παρουσία
στα γραφεία του Σταθμού (Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος, Γραμματεία) και σε χρονικό διάστημα από Τρίτη 23/08/22 – Κυριακή 28/08/22.
Την Τετάρτη 31/08/22 θα βγουν τα τελικά αποτελέσματα
που θα ανακοινωθούν στο ιστολόγιο του Σταθμού http://
vrefokopatras.blogspot.com/. Αν τα voucher που λάβει ο
Σταθμός είναι λιγότερα από τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ, τότε θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις, αλλιώς η επιλογή θα
γίνει με μοριοδότηση βάσει των μορίων που θα αναρτήσει η
ΕΕΤΑΑ στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων.
Από την Πέμπτη 01/09/22 – Δευτέρα 05/09/22 οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Σταθμού
(Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος, Γραμματεία) για την υπογραφή
της σύμβασης. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση παιδιάτρου & φωτοτυπία τα εμβόλια.

Συγχαρητήρια
στους μαθητές
Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού και η Γραμματεία
του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων, σε ανακοίνωσή της συγχαίρει όλους τους μαθητές και μαθήτριες του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης, οι οποίοι
«παρά τα απαράδεκτα εμπόδια που έβαλε η Κυβέρνηση για
την είσοδο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατέθεσαν
όλες τους τις δυνάμεις, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος τους». Εκφράζει, επίσης θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
«με αυτοθυσία και παρά τις δικές τους δυσκολίες, συνέβαλαν
καθοριστικά για μια ακόμα χρονιά στην επιτυχία των μαθητών και μαθητριών μας.Τέλος ευχαριστούμε τους γονείς που
μας εμπιστεύτηκαν το μέλλον των παιδιών τους και βαδίσαμε ενωμένοι, για μια ακόμα χρονιά, στον δύσκολο δρόμο της
επιτυχίας».

«Έφυγε» ο Ν. Τζαβάρας
Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τη θλίψη του για το χαμό του συνδικαλιστή Νίκου Τζαβάρα. Ο εκλιπών υπήρξε, επί χρόνια, μέλος της Διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων και στη συνέχεια μέλος της Διοίκησης του
Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Την περίοδο 2014 – 2019 είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και
είχε θητεύσει ως διαμερισματικός σύμβουλος στο Ανατολικό
Διαμέρισμα της Πάτρας. Ο Δήμαρχος απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Ο Δήμος συνεχίζει την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων

Με φωτισμό Led
μεγάλο τμήμα της Πάτρας

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο, η
πρώτη φάση τοποθέτησης φωτιστικών τύπου Led σε μεγάλο
τμήμα της Πάτρας.
Συγκεκριμένα στο τμήμα της
πόλης που περικλείεται από
την οδό Βενιζέλου έως και τη
Φαβιέρου και από την οδό Σολωμού έως και τη Ρήγα Φεραίου, έχουν τοποθετηθεί 1.000
νέα φωτιστικά στον αξονικό
φωτισμό και στους φωτιστικούς βραχίονες που είναι εγκατεστημένοι στις κολώνες της
ΔΕΗ. Επίσης, ολοκληρώθηκε
η τοποθέτηση του νέου φωτισμού και στον εμπορικό δρόμο
Ανθείας και Ευβοίας. Οι εργαζόμενοι του Ηλεκτροφωτισμού
του Δήμου, θα συνεχίσουν τις
εργασίες αλλαγής του παλαιού
δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου Led σε όλη την πόλη. Τα νέα φωτιστικά παρέχουν

ποιοτικότερο φωτισμό και ταυτόχρονα εξοικονομούν ενέργεια, παρέχοντας οικονομία στο
Δήμο άνω του 50% σε σχέση
με το κόστος κατανάλωσης των
παλαιών λαμπτήρων.
Την ίδια ώρα, τα καλώδια του
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
βρίσκονται στο στόχαστρο από
αγνώστους. Σε ανακοίνωσή του
ο Δήμος αναφέρει πως παρά τα
συνεχόμενα έγγραφα και τις κα-

ταγγελίες των υπηρεσιών του
Δήμου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, για τις κλοπές,
από αγνώστους, καλωδίων του
ηλεκτροφωτισμού αυτές συνεχίζονται με εντεινόμενο ρυθμό.
Μόνο το τελευταίο διάστημα
έχουν κλαπεί καλώδια 300 μέτρα από την πλατεία Παπανδρέου, 250 μέτρα από την πλατεία
Ελευθερίας, 200 μέτρα από την
Πατρών – Κλάους, 80 μέτρα

από την Κανακάρη, 400 μέτρα
από τη Μαραγκοπούλου, 180
μέτρα από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο που φυλάσσεται
και παρά την έγκαιρή ενημέρωση της Αστυνομίας, οι δράστες
ξέφυγαν.
«Η Δημοτική Αρχή κάνει έκκληση στους συνδημότες να
ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές
όταν γίνονται μάρτυρες κλοπών ή φθορών. Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για
να σταματήσουν τη δράση των
αγνώστων που διαπράττουν τις
κλοπές που αφενός ζημιώνουν
τη δημοτική περιουσία, δηλαδή
την περιουσία του πατραϊκού
λαού, αφετέρου ενέχουν τον
κίνδυνο απωλειών ανθρώπινων ζωών από τα ηλεκτροφόρα
καλώδια», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

> Για τις 180 θέσεις σχολικών καθαριστριών

Μέχρι 12 Αυγούστου οι αιτήσεις

Στην άμεση προκήρυξη θέσεων σχολικών
καθαριστριών για την καθαριότητα των σχολείων για το διδακτικό έτος 2022 - 2023, σε
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και
όχι σε μερικής προχώρησε ο Δήμος Πατρέων. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος προχώρησε
στην προκήρυξη 180 θέσεων σχολικών καθαριστριών με πλήρη απασχόληση, για το

σχολικό έτος 2022-2023 και τη διαφορά
της μισθοδοσίας, που δεν εγκρίνει η κυβέρνηση, θα την αναλάβει ο Δήμος από ίδιους
πόρους, όπως πέρυσι. Ήδη έχει εκδοθεί η
σχετική προκήρυξη, με μοριοδότηση, όπως
προβλέπεται από την σχετική ΚΥΑ για τις
υπόψη θέσεις και η κατάθεση των αιτήσεων
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που λήγει
στις 12 Αυγούστου 2022.

«Παράλληλα, διεκδικούμε από την Κυβέρνηση με κάθε τρόπο και χωρίς να σταματήσουμε ούτε ένα λεπτό, να αναλάβει την υποχρέωσή της για την καθαριότητα των σχολικών
συγκροτημάτων και να μην τα φορτώνει στις
πλάτες των δημοτών που ήδη έχουν πληρώσει ξανά και ξανά μέσω της άμεσης, έμμεσης
και ληστρικής φορολόγησης», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμος.

> Από τις 11-17 Αυγούστου στο Κόβεντρι της Μ. Βρετανίας

Η Πάτρα στους
Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες

Μετά την αναγκαστική αποχή λόγω της πανδημίας, η Πάτρα επανέρχεται στους Διεθνείς
Παιδικούς Αγώνες Πόλεων
(ICG), που θα διεξαχθούν απότις 11 μέχρι τις 17 Αυγούστου
2022 στο Κόβεντρι της Μεγάλης Βρετανίας. Η Πατρινή
αποστολή θα αποτελείται από
8 αθλητές ποδοσφαίρου και 7

αθλητές στίβου, ενώ συνοδοί
προπονητές θα είναι ο προπονητής ποδοσφαίρου Βασίλης
Μπιρλής και στίβου η Λυμπεράτου Ολυμπία και Βασίλης
Σουβαλιώτης, με αρχηγό της
αθλητικής αποστολής τον Κων.
Παπαγιαννόπουλο.
Επικεφαλής της αποστολής της
πόλης θα είναι ο αναπληρωτής

Δημάρχου Διονύσης Πλέσσας.
Στο Κόβεντρι θα μεταβεί επίσης
ο Επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Πάτρα η Δική μας
Πόλη» και δημοτικός σύμβουλος Νίκος Τζανάκος υπό την
ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
των ICG.
Για το λόγο αυτόν και την προετοιμασία της αποστολής έγινε
σύσκεψη των συμμετεχόντων
και της αρμόδιας Υπηρεσίας
στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος ευχαριστεί τους
εργαζόμενους του Τμήματος
Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς για την προετοιμασία
και οργάνωση της αποστολής,
και εύχεται καλή επιτυχία στους
αθλητές.

O κ. Πλέσσας επισήμανε τη
σπουδαιότητα του θεσμού των
ICG καθώς φέρνει κοντά νέους με διαφορετική εθνικότητα,
φυλή, κουλτούρα, ήθη και έθιμα συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του
φασισμού, ενισχύοντας τη φιλία και τη συνεργασία των λαών και την Παγκόσμια Ειρήνη
απέναντι και στο πλαίσιο του
εμπορευματοποιημένου παγκόσμιου αθλητισμού.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Πατρέων έχει μακρά παράδοση
στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες Πόλεων, έχει διοργανώσει
με επιτυχία τους αγώνες αυτούς
το 2003 και η Πάτρα είναι μία
από τις 39 πόλεις του κόσμου
που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τους.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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> Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου

Προστασία και ποιότητα
των υδάτινων πόρων

Στην υπογραφή Προγραμματικής
Σύμβασης για την ωρίμανση δράσεων σχετικά με υδάτινους πόρους
της Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν την Τρίτη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο
Πατρών.
Αντικείμενο της Προγραμματικής
Σύμβασης, που υπεγράφη από τον
Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρο Δημητρογιάννη και
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Χρήστο Μπούρα, είναι η προστασία της ποιότητας και ποσότητας
υδάτινων πόρων της Δυτικής Ελλάδας, με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου, και ιδίως του Τμήματος Γεωλογίας. Κατά
την υπογραφή της προγραμματικής
συμμετείχαν επίσης, ο αντιπρύτανης κ. Δημόπουλος, ο προϊστάμενος Υδροοικονομίας της Π.Δ.Ε. κ.
Παπαζησίμου, και ο Καθηγητής Γεωλογίας κ. Δεπούτης.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο
ύψος των 37.200 ευρώ και βάσει
της Προγραμματικής Σύμβασης, η
Περιφέρεια αναμένεται να ωριμάσει τρείς δράσεις για ένταξη στο νέο
ΕΣΠΑ 2021-27 που αφορούν:
• Την εποπτεία και προσδιορισμό

της στάθμης και διακύμανσης των
φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό την αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων και περιπτώσεων ξηρασίας.
• Τον καθορισμό περιοχών με κακή ποιοτική κατάσταση υδάτων στη
Βόρεια Αχαΐα, όπως και η διαμόρφωση έργων για αποκατάσταση και
ανάσχεση φαινομένων υφαλμύρινσης.
• Μελέτες και υλοποίηση έργων τεχνητού εμπλουτισμού στο υπόγειο
υδάτινο σύστημα του Λαρισσού στη
Δυτική Αχαΐα.
Για την επιτυχή ένταξη και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η συνεργασία Περιφέρειας και Πανεπι-

στημίου περιλαμβάνει:
• Τη διαμόρφωση δράσεων και μέτρων ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να οριοθετηθούν
με ακρίβεια η έκταση στων Υδάτινων συστημάτων για την υλοποίηση των έργων.
• Τον καθορισμό των απαραίτητων μελετών και υπηρεσιών για την
υλοποίηση των σχετικών έργων.
• Την προεκτίμηση του κόστους
των έργων και την υποβολή στο νέο
ΕΣΠΑ.
• Την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για
τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και των ανάλογων συμβάσεων.

Ο κ. Δημητρογιάννης, αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη δήλωσε: «Με
γνώμονα την διασφάλιση των φυσικών μας πόρων και της ποιότητας
ζωής των συμπολιτών μας προχωρούμε σε μια σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών,
ώστε γρήγορα και αποτελεσματικά να ολοκληρώσουμε μελέτες και
να εντάξουμε έργα και δράσεις που
σχετίζονται με την προστασία της
ποιότητας και ποσότητας του υδάτινου δυναμικού μας. Τα οφέλη
από αυτά τα έργα θα είναι άμεσα
και θα αφορούν την ύδρευση, άρδευση και όλες τις χρήσεις νερού
των τοπικών κοινωνιών μας. Θα
ενισχύσουν επίσης τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας και του υδάτινου ισοζυγίου μας, που πλέον είναι
σημαντικότατο για την καθημερινότητά μας. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μας έρχονται σε συνέχεια
των δράσεων που αφορούσαν την
προστασία των υδάτων σε περιοχές
πέριξ των ΧΥΤΑ και των Βιολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας. Προετοιμάζουμε ήδη και άλλες
δράσεις, και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της Περιφέρειας για τις άοκνες προσπάθειές
τους.»

> Να βρεθεί εναλλακτική λύση από τον Δήμο ζητούν οι κάτοικοι της Παραλίας

Αντιδράσεις για το Πράσινο Σημείο

Πρωτοβουλίες για να ανατραπούν τα σχέδια της
Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση
κεντρικού πράσινου σημείου σε ιδιόκτητο χώρο
δίπλα από το Κοιμητήριο της Παραλίας είναι αποφασισμένοι να λάβουν οι κάτοικοι της περιοχής.
«Δεν θα ανεχθούμε περαιτέρω υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, της ποιότητας της ζωής μας και
της ιδιοκτησίας μας» ήταν το μήνυμα που έστειλαν τοπικοί σύμβουλοι, κάτοικοι και φορείς της
περιοχής προχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο σημείο που έχει
σχεδιαστεί το Πράσινο Σημείο.
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είχαν απευθύνει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν την περασμένη
Δευτέρα οι τοπικοί σύμβουλοι Παραλίας Παναγιώτης Ψυχογιόπουλος, Αθανάσιος Ζαφειρόπουλος και Αγγελική Φωτοπούλου, και το μέλος της

Περιβαλλοντικής Λέσχης Αχαΐας Δημήτρης Αλεξίου, στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό».
Η συνέλευση έγινε στο σημείο που έχει επιλεγεί,
στην παιδική χαρά, δίπλα από το κοιμητήριο Παραλίας, όπου οι κάτοικοι της Παραλίας διαμήνυσαν πως δεν θα επιτρέψουν να μετατραπεί η ήδη
επιβαρυμένη από τον Βιολογικό Καθαρισμό περιοχή σε… χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων.
Καυτηρίασαν την εν κρυπτώ απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην επιλογή
της Παραλίας για το Κεντρικό Πράσινο Σημείο,
χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση στο Τοπικό Συμβούλιο και διαβούλευση με τους δημότες.
«Είμαστε αντίθετοι σε κάθε πλέον οχλητική εγκατάσταση που επιχειρούν στο χώρο της Παραλίας.
Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να ακούσει τη
φωνή των πολιτών της Παραλίας και επιβάλλεται η επανεξέταση της θέσης του Πράσινου Σημείου, το οποίο σε λίγα χρόνια θα γίνει ΣΜΑ.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να πάρει πίσω την
απόφασή της…» ανέφερε ο τοπικός σύμβουλος
Παναγιώτης Ψυχογιόπουλος τονίζοντας πως κανείς δεν γνώριζε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και γι’ αυτό το Τοπικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (5-2) απέρριψε την εν
λόγω εγκατάσταση του Πράσινου Σημείο στον
χώρο της κοινότητας.
Ο τοπικός σύμβουλος Αθανάσιος Ζαφειρόπουλος συμπλήρωσε πως «ο χώρος αυτός που ήταν

δεσμευμένος για να γίνει πλατεία εφάπτεται του
αστικού ιστού, ανήκει στις μεγαλύτερες συνοικίες Χαραλαμποπούλου και Μουρτά της Παραλίας,
είναι δίπλα στο κοιμητήριο της περιοχής και σε
απόσταση 100 μέτρων από το 3ο Νηπιαγωγείο
Παραλίας αλλά και 30 μέτρα από την παιδική χαρά. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το έργο».
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και κάτοικος Δημήτρης Αλεξίου, τόνισε πως «ο
χώρος αυτός έχει ταυτότητα, έχει αγοραστεί από
τον πρώην Δήμο Παραλίας και έχει χαρακτηριστεί από το Δημ. Συμβούλιο επί του αείμνηστου δημάρχου Ηλία Ζαχαρόπουλου ως σημείο
άθλησης και αναψυχής. Δεν δεχόμαστε την αιτιολογία της Δημοτικής Αρχής - ό,τι ήταν ο μόνος
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δήμου- και την
καλούμε να αναλογεί το λάθος της και να πάρει
πίσω την απόφαση αυτή, αναγνωρίζοντας το λάθος της και να βρει εναλλακτική λύση».
Η τοπική σύμβουλος Αγγελική Φωτοπούλου εξέφρασε την αντίθεση των κατοίκων στη δημιουργία του Πράσινου Σημείο στην περιοχή τους.
«Είναι υπερβολικό να υπάρχουν σε ένα τοπικό διαμέρισμα δύο εργοστάσια αποβλήτων γιατί υποβαθμίζεται η περιοχή μας ακόμα περισσότερο και η ποιότητα ζωής μας. Περιμένουμε
από τον Δήμαρχο που εκφράζει την λαϊκή τάξη,
η οποία του έδωσε υψηλά ποσοστά στην Παραλία, να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση».
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Φ. Ζαΐμης: Αδειοδοτήθηκε
το αεροδρόμιο Επιταλίου
Έπειτα από μια σειρά ενεργειών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών
αεροσκαφών στο χώρο του πρώην Κρατικού
Αερολιμένα Επιταλίου Δήμου Πύργου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, στο οποίο
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απέδωσε
ιδιαίτερα σημασία και προωθήθηκε από τον
Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας, Βασίλη Γιαννόπουλο.
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δόθηκε η άδεια στο αεροδρόμιο Επιταλίου,
ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, καθώς στόχος
μας είναι η περαιτέρω αξιοποίησή του μέσα
από την απορρόφηση νέων προγραμμάτων.
Από την πλευρά μας, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αρκετές τεχνικές εργασίες όπως η
δημιουργία περίφραξης, η ανακαίνιση των
κτιρίων, η τοποθέτηση ανεμούριου, η εξασφάλιση πυροσβεστικού οχήματος αλλά και
η δρομολόγηση συστημάτων ασφαλείας και
φύλαξης», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.
Τέλος, εξετάζεται η χρήση του αεροδρομίου
και ως κέντρο πολιτικής προστασίας, δεδομένου ότι έχει ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα
για να χρησιμοποιείται ως βάση των drones,
ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχει σχεδιασμός για
την εξέλιξή του και ένταξή του σε σημαντικά
ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπενθυμίζουμε ότι
η ΠΔΕ είναι ήδη μέλος του Airport Regions
Council που αποτελεί ένα δίκτυο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα ανάπτυξης
αεροδρομίων.

Διασύνδεση με
νότια Πελοπόννησο
Στο επενδυτικό πλάνο της Hellenic Seaplanes
έχει μπει η Κρήτη αλλά και η διασύνδεσή της
με τη Νότια Πελοπόννησο, καθώς Δημοτικές
και Λιμενικές Αρχές περιοχών του νησιού
επιθυμούν να μπουν στο δίκτυο υδατοδρομίων της Μεγαλονήσου, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ρεθύμνου, της Κισσάμου και της
Ιεράπετρας, που έχουν κάνει ήδη σημαντικές
ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Το έμπρακτο ενδιαφέρον της Hellenic
Seaplanes, για να βρεθούν τα υδροπλάνα
στην Κρήτη όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
επιβεβαιώθηκε με την τριήμερη επίσκεψη
που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλας Χαραλάμπους, στο νησί.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός
της Hellenic Seaplanes για τις πτήσεις των
υδροπλάνων και για τη διασύνδεση τόσο μεταξύ των υδατοδρομίων της Κρήτης όσο και
με τη Νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Νότιας
Δωδεκανήσου.
Ο κ. Χαραλάμπους ανέπτυξε την προοπτική
αδειοδότησης αλλά και χρηματοδότησης της
κατασκευής των υδατοδρομίων με ιδιωτικά
κεφάλαια και μετέφερε στις Δημοτικές και
Λιμενικές Αρχές της Κρήτης τις επενδυτικές
προτάσεις της Hellenic Seaplanes. Η δημιουργία επαρκών υποδομών δικτύων υδατοδρομίων – υδροπλάνων στην Κρήτη θεωρείται πολύ σημαντική για την περαιτέρω
ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής της Μεγαλονήσου, της Νότιας Πελοποννήσου αλλά
και εν γένει του συνόλου της χώρας.
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Aπόψεις

Δύσκολος
χειμώνας

Ένα ιδιαίτερα σκληρό ενεργειακό «πόκερ» βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
η κίνηση της Μόσχας να σφίξει τη στρόφιγγα στο φυσικό αέριο και η παράλληλη απόφαση των Βρυξελλών να περιορίσουν τη χρήση του κατά 15%, θέτει σε κόκκινο συναγερμό
ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο, καθώς τα βλέμματα όλων είναι
στραμμένα στον επικείμενο χειμώνα.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η Γερμανία θα χρειαστεί να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου περισσότερο από κάθε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιτευχθεί
ο στόχος εξοικονόμησης του 15% της ποσότητας που αγοραζόταν ως τώρα, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ανταποκρινόμενη στους φόβους ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου, η
Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να μειώσει τη χρήση ενέργειας κατά 15%, προκαλώντας μια επιφυλακή σε όλη την ήπειρο. Μια τέτοια απόφαση δεν είναι εύκολη καθώς έχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι κυβερνώντες
και το ενεργειακό σε όλες τους τις εκφάνσεις είναι εκείνο που
μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις. Το παράδειγμα της Ιταλίας και η
παραίτηση Ντράγκι δείχνει ότι η κοινωνία στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να αντέξει άλλο την πίεση και
την συνέχιση της λιτότητας. Είτε αυτό οφείλεται στον πόλεμο
στην Ουκρανία είτε πριν από δέκα χρόνια στην παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας. Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις,
η μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου κατά 15% δεν
θα είναι δεσμευτική και θα γίνεται σε εξαιρετικά δυσμενείς καταστάσεις. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του ενεργειακού.
Εάν οι τιμές είναι υψηλές η κατανάλωση από τα νοικοκυριά θα
πέσει κατακόρυφα, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στα
κρατικά ταμεία, αφού η χρήση του φυσικού αερίου αλλά και
των καυσίμων είναι εκείνη που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
και τα φορολογικά έσοδα.
Πάντως, το γεγονός ότι τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν περιορίσει σημαντικά τις καθημερινές αγορές τους εξαιτίας του
πληθωρισμού ,που φθάνει το 12%, σε συνδυασμό με την
ακρίβεια των καυσίμων και του φυσικού αερίου δείχνει να
οδηγούμαστε σε εξαιρετικά σοβαρές καταστάσεις που θα πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.
Ο χειμώνας προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολος και το ενεργειακό είναι εκείνο που θα καθορίσει το μεγαλύτερο μέρος της
παρτίδας. Και απαιτούνται από τώρα γενναίες και γρήγορες
αποφάσεις. Το έχει ανάγκη η κοινωνία, μα περισσότερο η ίδια
η οικονομία.

Η Eβδομαδιαία Oικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας
Aρ. Φύλλου 1266 | Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

IΔIOKTHΣIA: ΣYMBOYΛOΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Mαιζώνος 94 | 262 21 ΠATPA | 2610 620574
Fax : 2610 240724 | e-mail:symboulo@otenet.gr
Eκδότης - Διευθυντής: Παναγιώτης Γιαλένιος
Φιλμογράφηση: Unitype
B & M. Σουβαλιώτης O.E., Tηλ. 2610 341770
Eκτύπωση:
Λιθογραφικό Eργαστήρι | Παναγιωτόπουλος
Tηλ. 2610 643492
ΣYNΔPOMEΣ: Eτήσια (50 τεύχη) 40,00 €
Oργανισμοί - Tράπεζες - Δήμοι - Aν. Eταιρείες 50,00 €
Hλεκτρονική έκδοση: www.symboulos.gr

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης τελέσθηκαν προχθές το απόγευμα τα θυρανοίξια και η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Παναγία της Μέντζενας με την παρουσία τριών ιεραρχών, αρκετών ιερέων, βουλευτών, του Δημάρχου
Ερυμάνθου, εκπροσώπων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Σημαντική ήταν η
συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων, του Δήμου Ερυμάνθου, του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Πλατανόβρυσης, αλλά και των μελών του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, ο
οποίος υπήρξε πρωτοπόρος και διαχρονικός υποστηρικτής του έργου της αποκατάστασης του σεισμόπληκτου βυζαντινού
μνημείου, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Η κα Κουμούση, διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων, (η οποία τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη) αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας
για την αποκατάσταση του ναού με δαπάνες του δημοσίου προκειμένου να μετατραπεί σε κόσμημα λατρείας και μεγάλης
αρχαιολογικής αξίας, αφού υπήρξαν ευρήματα, που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα.

Συμβουλευτικά

Η κυκλική οικονομία
στο επίκεντρο της 86ης ΔΕΘ

Τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, λύσεις και
προϊόντα στον τομέα της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος παρουσιάζει το ειδικό
αφιέρωμα της φετινής 86ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στην κυκλική οικονομία.
Με επίκεντρο τα προϊόντα θέρμανσης - ψύξης,
τους παρόχους ενέργειας, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρίων, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος
και τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και
ανακύκλωσης, το αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας θα καλύψει -λίγο πριν από την έναρξη
της χειμερινής περιόδου- τις ανάγκες των επισκεπτών της ΔΕΘ για διερεύνηση των επιλογών
τους στο ενεργειακό πεδίο.
Το αφιέρωμα της Κυκλικής Οικονομίας αναπτύσσεται στα περίπτερα 9 και 10, καθώς και σε
υπαίθριους χώρους της 86ης ΔΕΘ.

ΠΓΝΠ: Δύσκολες ώρες για τα
άτομα με μεσογειακή αναιμία
Η ΠΟΜΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων σε
ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Χρειάζονται άμεσες ενέργειες για τις σοβαρές ελλείψεις αίματος και τις υπομεταγγίσεις των Ατόμων με Θαλασσαιμία
(Μεσογειακή Αναιμία).
Για μία ακόμη φορά και εν μέσω μίας δύσκολης περιόδου
λόγω θέρους και νέου κύματος πανδημίας τα άτομα με θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) υπομεταγγίζονται εξαιτίας
των σοβαρών ελλείψεων αίματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια».
Επιτέλους η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της
και να προβεί σε άμεσες ενέργειες για να υπάρξει επάρκεια
αίματος στα Νοσοκομεία. Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και
με τον κατάλληλο προγραμματισμό να δοθεί λύση σε ένα ζήτημα τόσο ζωτικό για την υγεία των ατόμων με θαλασσαιμία,
με δρεπανοκυτταρική νόσο αλλά και για κάθε πολίτη που
χρειάζεται μετάγγιση.
Να δοθεί ένα τέλος στην ανασφάλεια, το φόβο και την αβεβαιότητα που επιφέρει η έλλειψη αίματος»

Θα γίνει θεσμός στη Δυτ. Αχαΐα
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά Beach Volley που
διεξήχθη στο καινούργιο γήπεδο
στο δημοτικό πάρκο στην παραλία
της Κάτω Αχαΐας. Στο τουρνουά
πήραν μέρος εννιά ομάδες ανδρών
και γυναικών από την ευρύτερη περιοχή που αγωνίστηκαν με πάθος
και, συχνά, με υψηλή ποιότητα.
Η όλη διοργάνωση ήταν ένα

στοίχημα για τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου
(ΟΤΑΔ) τόσο σε ότι αφορά την
ολοκλήρωση του γηπέδου όσο
και την επιτυχημένη διοργάνωση
του τουρνουά.
Και τα δύο στοιχήματα κερδήθηκαν και η πρόθεση του ΟΤΑΔ
είναι αυτό το τουρνουά να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.
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Νέο έκτακτο επίδομα το φθινόπωρο

Στο ερώτημά τι πρέπει να περιμένουμε, απαντά: «Είναι δύσκολο να
κάνουμε την οποιαδήποτε εκτίμηΜε απόφαση του Υπουργού Υγείας
ση. Μπορεί να έρθουν νέες μεταλλάΘάνου Πλεύρη και της αναπληρώτριας Υπουργού Μίνας Γκάγκα, πα- ξεις που δεν γνωρίζουμε τη βαρύτηρατάθηκε η θητεία του διοικητή της τά τους. Περιθώρια πρόβλεψης δεν
υπάρχουν. Κάποια πράγματα εξαρ6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τώνται και από τη δική μας συμπεριφορά».
στις 28 Ιουλίου, τρεις
Τέλος στο ερώτημά σε
ημέρες πριν τη λήτι εξυπηρετεί η ενιξη της θητείας του κ.
σχυτική δόση από τη
Καρβέλη, ενώ με άλστιγμή που τα υπάρλη απόφαση παρατείχοντα εμβόλια δεν κανεται και η θητεία των
λύπτουν τις μεταλλάυποδιοικητών της 6ης
ξεις, η κ. Ακινόσογλου
ΥΠΕ Παναγιώτη Μάλεπισημαίνει: «Για τη
λιου και Γιάννη Νικόσοβαρή νόσηση τα
πουλου.
εμβόλια είναι και παΝα σημειωθεί πως
O κ. Γιάννης
ραμένουν ένα ισχυρό
σύμφωνα με την απόΚαρβέλης
όπλο. Έναντι της μόφαση η θητεία του κ.
λυνσης χρήζει περαιτέΚαρβέλη, που έληγε
ρω συζήτησης και φυστις 31 Ιουλίου, παρατείνεται ουσικά
υπάρχει
ανάγκη σχεδιασμού
σιαστικά επ αόριστον, μέχρι δηλανέων
εμβολίων
τα οποία να στοχεύδή την επιλογή διοικητών των ΥΠΕ
ουν
στην
κάλυψη
όλων των μεταλνα γίνει με βάσει τν νέο Νόμο μέλάξεων».
σω ΑΣΕΠ. Πάντως ο κ. Καρβέλης

Έλεγχοι για κρυφά
εισοδήματα στα ακίνητα

Σφίγγει ο ελεγκτικός κλοιός γύρω
από χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Με στόχο την αποκάλυψη κρυφών
εισοδημάτων η ΑΑΔΕ δρομολογεί
μπαράζ ηλεκτρονικών διασταυρώσεων σε συμβόλαια μεταβίβασης
ακινήτων, φορολογικές δηλώσεις,
στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb
και Booking.com αλλά και σε μισθωτήρια συμβόλαια.
Στο μάτι του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται
ακόμη και συμβολαιΞέφυγαν
ογράφοι, υποθηκοφύτα κρούσματα
λακες και προϊστάμε«Η αύξηση των κρουνοι κτηματολογικών
σμάτων δεν μας αφήγραφείων, με τους
νει άλλο περιθώριο
εφοριακούς να ετοιμάαπό την προσοχή και
ζονται να ψάξουν χιπαρακολούθηση» αναλιάδες συμβόλαια που
φέρει η αναπληρώτρια
έχουν υπογραφεί τους
καθηγήτρια λοιμωξιοτελευταίους μήνες για
Η κα Καρολίνα
λογίας του Πανεπιστηαγοραπωλησίες, γονιΑκινόσογλου
μίου Πατρών, Καρολίκές παροχές, δωρεές
να Ακινόσογλου.
και κληρονομιές ακι«Το μόνο θετικό είναι ότι την αύξη- νήτων, προκειμένου να εντοπιστούν
ση των κρουσμάτων δεν ακολουθεί περιπτώσεις ακινήτων που άλλαξαν
και η αύξηση των νοσηλειών. Εχου- χέρια χωρίς να έχει πληρωθεί ο ΕΝμε νοσηλείες αλλά όχι σε βαθμό πίε- ΦΙΑ των προηγούμενων 5 ετών. πό
σης του συστήματος. Τα συμπτώματα ελεγκτικό κόσκινο θα περάσουν και
είναι ηπιότερα αλλά δεν παύουν να τα εισοδήματα από ακίνητα που εμταλαιπωρούν τους νοσούντες» πα- φανίζουν στην Εφορία εκατοντάδες
ρατηρεί η κ. Ακινόσογλου.
χιλιάδες φορολογούμενοι, τα οποία

Ηδονισμός η προφορά
τουρκικών λέξεων;
του Μιχαήλ Στρατουδάκη

‘‘

Τι καταλαβαίνετε επί τέλους με αυτήν την τουρκομανίαν;
Ας μη προχωρήσομεν σε άλλες. Δεν
ευρίσκεται ένας να παρακάμψει τις
αναφορές των συγκεκριμένων τουρκικών λέξεων; Αρκετά γεμίζει καθημερινώς το Ελληνικόν Λεξιλόγιον με εισαγόμενες άνευ
μεταφράσεως λέξεις!

θα συγκριθούν με τα ενοίκια που
δηλώνουν οι ενοικιαστές στη φορολογική τους δήλωση ενώ ψηλά
στη λίστα των διασταυρώσεων βρίσκονται όσοι εισπράττουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
ακινήτων τύπου Airbnb, αλλά «ξεχνούν» να τα εμφανίσουν στις φορολογικές Αρχές. Για τους φοροπαραβάτες ο φοροελεγκτικός μηχανισμός
θα ράψει κοστούμι έξτρα φόρων και
προστίμων, τα οποία φθάνουν έως
5.000 ευρώ.

Δεν εξηγείται διαφορετικώς «το κακόν» που γίνεται με
την κατά κόρον προφοράν τουρκικών λέξεων από τους
Έλληνες δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη
αναφέρουν λέξεις οι οποίες στην βάση τους είναι εχθρικές για την Ελλάδα αλλά εκείνοι τις αναφέρουν με ιδιαιτέρας επάρσεως. Θα αναφέρω μερικές με πικρίαν διότι
ποτέ δεν μιμούμαι τις τουρκικές φράσεις και σκέψεις.
«Γαλάζια πατρίδα»
Η Γαλάζια περιοχή στην Ελλάδα είναι κατά κυριολεξίαν ο
χώρος του ιστορικού Αρχιπελάγους. Αυτή είναι για τους
Έλληνες η Γαλάζια Πατρίδα. Η «κλοπή» του όρου από τους
τούρκους σημαίνει τάση επεκτατικήν! Και οι δικοί μας
έρχονται γενναίοι υποστηρικτές στις τουρκικές βλέψεις.
Γιατί δεν αποφεύγουν παντελώς τον επακτατικόν όρον;

Οι λίστες δικαιούχων
του «Ανακυκλώνω»

Οριστικοποιήθηκε η λίστα των δικαιούχων του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», μετά
και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα ενημερωθούν με την
αποστολή sms στο κινητό τους τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://
allazosyskevi.gov.gr, στην οποία
έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.
Από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 151.450 κατατάσσονται στις «οριστικά επιλέξιμες».
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλα τα
νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με
ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με
αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

«Μπαρπαρόσα»
Πλοίον ερευνητικον σε θαλασσίους χώρους που δεν δικαιούται η Τουρκία. Οι ειδησεογράφοι μας δεν αναφέρουν απλώς την έξοδον τουρκικού πλοίου αλλά πρέπει
να πούνε χορταστικά το όνομά. Δεν θα γνωρίζουν βεβαίως τις συμφορές που έκαμε στα Κυκλαδονήσια με τις
πειρατείες του ή στο Τσιρίγο όπου θανατώθηκαν 7.000
άτομα με εντολήν Μπαρμπαρόσα. Ήταν καλός ναυτικός
αλλά επειδή οι τούρκοι δεν φημίζονται γι’ αυτό, πρέπει
να αναφερθεί ότι ο Μπαρμπαρόσα ήταν Έλληνας από την
Λέσβος κι έγινε γενίτσαρος!
«Ορούτς Ρέις»
Πρίν από 2-3 χρόνια μας είχαν «ζαλίσει» οι τηλεοράσεις
που βρίσκεται το τουρκικόν αυτόν πλοίον που έκανε παράνομες έρευνες στην ανατολικήν Μεσόγειον και κοντά
η μέσα στην Ελληνικήν και Κυπριακήν ΑΟΖ! Ανεφέρετο
άνω των 100 περιπτώσεων ημερησίως από όλα τα ενημερωτικά μέσα. Και το όνομά του πάντα στην τουρκικήν.
Ποτέ απλώς «το τουρκικόν πλοίον».

‘‘

Σε ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρική
Τράπεζας, που δόθηκε στη δημοσιότητα
τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι μόνο το ένα
πέμπτο των νοικοκυριών της ευρωζώνης
κατάφεραν να ενισχύσουν τις αποταμιεύσεις τους στην πανδημία. Κι αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία δεν έχει πλέον ένα
καλό αποθεματικό προκειμένου να αντιμετωπίσει το πληθωριστικό κύμα.
Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα σε έξι
από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής το 2020 και το 2021.

‘‘

Παρατάθηκε η θητεία
του Γ. Καρβέλη

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι έχει
επωμιστεί το μεγάλο βάρος της διαχείρισης της πανδημίας στην περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια. Και
προφανώς η παράταση της θητείας
του αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της
ικανοποίησης του Υπουργείου Υγείας για τις μέχρι σήμερα αποφάσεις
του. Πάντως, όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος
όπως και οι υπόλοιποι δύο για τον
κ. Καρβέλη. Τα κρούσματα θα εκτοξευθούν και απαιτούνται από σήμερα ευέλικτοι σχεδιασμοί για την
πανδημία.

Eπωνύμως

Ασκήσεις επί χάρτου κάνει το οικονομικό επιτελείο εξετάζοντας νέο μείγμα παρεμβάσεων έναντι της ακρίβειας και σύμφωνα με τις πληροφορίες
μεταξύ των μέτρων στήριξης βρίσκεται η εκ νέου καταβολή έκτακτου βοηθήματος, στο μοντέλο που δόθηκε το Πάσχα. Το ποσό εκτιμάται στα
200 ευρώ. Το νέο πακέτο παροχών θα αποκαλυφθεί σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες από το φθινόπωρο, και πολύ πιθανόν από το βήμα της
ΔΕΘ, το οποίο προϋποθέτει επίσης την κατάθεση νέου συμπληρωματικού
προϋπολογισμού. Στόχος σύμφωνα με πηγές είναι σε πρώτη φάση να
στηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες και σε δεύτερη φάση, να χορηγηθεί σε
περισσότερα νοικοκυριά με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων.

‘‘

«Ψαλιδίζουν» και τις
ηλεκτρονικές αγορές
από τα σούπερ μάρκετ
τα νοικοκυριά.
Παρότι καταγράφεται μια αύξηση 5%
στην μέση τιμή των
προϊόντων, η αξία των
online αγορών σε τιμές
λιανικής με ΦΠΑ έπεσε
στα 134 εκατ. ευρώ.
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«Αμντούλ Χαμίτ Χαν»
Πρόκειται για τουρκικόν γεωτρύπανον που θα αρχίσει
έρευνες στην Ανατολικήν Μεσόγειον, ίσως και μέσα στην
Κυπριακήν ΑΟΖ μετά 10 ημέρες. ΄Ομως εμείς πρέπει να
μάθομεν το όνομά του. Το έχουν πει εκατοντάδες φορές
στις ειδήσεις!
Τι καταλαβαίνετε επί τέλους με αυτήν την τουρκομανίαν;
Ας μη προχωρήσομεν σε άλλες.
Δεν ευρίσκεται ένας να παρακάμψει τις αναφορές των
συγκεκριμένων τουρκικών λέξεων; Αρκετά γεμίζει καθημερινώς το Ελληνικόν Λεξιλόγιον με εισαγόμενες άνευ
μεταφράσεως λέξεις!
Ο κ. Μιχαήλ Στρατουδάκης
είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας
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Αίγιο: Κατεδαφίστηκε
η οικία Γαρδενιώτη
Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα προσβασιμότητας των πεζών
σε ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο του Αιγίου, έδωσαν τα συνεργεία του Δήμου Αιγιαλείας με την κατεδάφιση της γνωστής
οικίας Γαρδενιώτη, στην συμβολή των οδών Σολωμού και Μητροπόλεως, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που προέβλεπε την αγορά και την
κατεδάφιση του ακινήτου.
Το σημείο υπήρξε για χρόνια δύσβατο και επικίνδυνο για τους
πεζούς, ιδιαίτερα για τους μαθητές των παρακείμενων σχολείων.
Με την κατεδάφιση, η εν λόγω διασταύρωση γίνεται φιλική
και ασφαλής προς τους πολίτες που διέρχονται από το σημείο,
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την εικόνα της εισόδου της πόλης.
Όπως δηλώνει σχετικά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος, «Οφείλαμε να παρέμβουμε δίνοντας οριστική
λύση στο ζήτημα που απασχολούσε τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Σύντομα ο χώρος θα διαμορφωθεί ανάλογα,
υποσχόμαστε πως μια όμορφη εικόνα πλέον θα πάρει τη θέση
της παλιάς οικίας, το γκρέμισμα της οποίας ήταν μόνο η αρχή
για μια σειρά αισθητικών παρεμβάσεων βελτίωσης σε διάφορα
σημεία του Δήμου».
Την κατεδάφιση έκαναν τα συνεργεία του Δήμου Αιγιαλείας, με
την παρουσία και επίβλεψη του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων
κ. Βασίλη Χριστόπουλου.

Καίριες παρεμβάσεις
Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής,
στην καθιερωμένη διαδικτυακή του επικοινωνία με τους πολίτες της Αχαΐας, αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική του δραστηριότητα την εβδομάδα (25 έως 31 Ιουλίου). Συγκεκριμένα,
ο Αχαιός βουλευτής κατέθεσε Eρώτηση προς τους Υπουργούς
Ενέργειας και Ανάπτυξης, για τη δημιουργία πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ιόνιο Πέλαγος (Αριθμός πρωτοκόλλου:
6710 / 28.7.2022).
Επίσης, ο Άγγελος Τσιγκρής αναφέρθηκε σε δύο νέες κοινοβουλευτικές του «νίκες»: 1) Τη δημιουργία διυλιστηρίου στον ποταμό Σελινούντα Αιγίου, 2) Την αλλαγή των διαδικασιών εξέτασης
των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Να σημειωθεί ότι ο
Αχαιός βουλευτής έχει καταθέσει σχετικές Ερωτήσεις στη Βουλή, προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Θέματα

> Υπεγράφη η απόφαση από τον Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη

33 εκ. € σε 1.253 νέους γεωργούς

Ποσό ύψους 33.150.250 ευρώ θα καταβληθεί το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα
ως οικονομική ενίσχυση σε
1.253 παραγωγούς της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ
(μεταβατική περίοδο 2021
και 2022, 3η πρόσκληση).
Τη σχετική απόφαση υπέγραψε την Τρίτη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, παρουσία
του Βοηθού Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου και του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας
ΠΔΕ, Σταύρου Βέρρα.
Σημειώνεται ότι χάρη στις
συντονισμένες ενέργειες της
Περιφερειακής Αρχής και
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, για πρώτη φορά στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα διπλασιάστηκε η ενίσχυση ανά
δικαιούχο, φτάνοντας έως
40.000 ευρώ, ενώ επίσης για
πρώτη φορά οι αιτήσεις υποβλήθηκαν και αξιολογήθη-

καν ψηφιακά, με αποτέλεσμα
τη μεγάλη επιτάχυνση των διαδικασιών.
«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί για τη Δυτική Ελλάδα τη
σπονδυλική στήλη της οικονομίας της και γι’ αυτό επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε δράση που
στοχεύει στην ενίσχυση των
αγροτών μας, πόσο μάλλον
όταν μιλάμε για νέους παραγωγούς, που θέλουμε να καταφέρουν να παραμείνουν
στον τόπο τους και στη γη
τους, διαμορφώνοντας με τα
χέρια και τα μυαλά τους, ένα

νέο και ακόμα καλύτερο τοπίο στην αγροτική ανάπτυξη
του τόπου μας» υπογράμμισε
ο κ. Φαρμάκης, ευχαριστώντας τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και τα στελέχη της Περιφέρειας για την
ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύεται ως προς την αξιοποίηση
του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, που έχει φέρει
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως μια από τις πρώτες
σε όλη τη χώρα.
«Θέτουμε στο επίκεντρο τον
γεωργό και τον επαγγελματία
αγρότη. Σκοπός μας να δώ-

σουμε διέξοδο στους νέους
ώστε η ενασχόληση με την
γεωργία και την κτηνοτροφία
να αποτελέσει επιχειρηματική επιλογή και όχι ανάγκη
επιβίωσης. Αλλά και να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι
στον τόπο τους. Αξιοποιούμε
λοιπόν κάθε χρηματοδοτικό
εργαλείο, όπως το ΠΑΑ και
άλλα. Και σε συνεργασία με
το Υπουργείο Ανάπτυξης και
τις Υπηρεσίες μας, ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα,
τονώνουμε την απασχόληση των νέων ανθρώπων σε
μία εποχή που το πρόβλημα
της ανεργίας είναι υπαρκτό.
Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, η ανάδειξη των
ιδιαίτερων αγροτικών προϊόντων ποιότητας, η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και η
ενθάρρυνση για επενδύσεις
στον πρωτογενή τομέα αποτελούντο κύριο μέλημα μας, για
την δημιουργία μιας ισχυρής
ΠΔΕ στον αγροτικό τομέα»
σημείωσε από την πλευρά
του ο κ. Σακελλαρόπουλος.

> Συνάντηση Βασιλόπουλου με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού

Ο κομβικός ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρωτοβουλία για
το Φράγμα Πηνειού
Πρωτοβουλία για τη διοργάνωση μεγάλης, ανοικτής εκδήλωσης-συζήτησης για ένα διαχρονικό και μείζον ζήτημα που «καίει» όλο τον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας αναλαμβάνει η παράταξη
«Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών». Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη επέκταση του Φράγματος Πηνειού που αποτελεί τη
μοναδική λύση για να «ξεδιψάσει» ο κάμπος που δίνει «ζωή»
στην ευρύτερη περιοχή.
«Μετά από αμέτρητες και ανέξοδες υποσχέσεις και ατέλειωτες
συζητήσεις που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα και με αφορμή τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής, αλλά και το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος η ανάγκη
επέκτασης του Φράγματος Πηνειού είναι πιο επιβεβλημένη από
ποτέ. Αν δεν θέλουμε ο κάμπος να ερημώσει, οφείλουμε να πάρουμε δραστικά μέτρα», δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης,
Φίλιππος Λιάκος.
Η εκδήλωση-συζήτηση με μοναδικό θέμα «Επέκταση του Φράγματος Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα» προγραμματίζεται για την
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στην Κάτω Αχαΐα και θα προσκληθούν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Αυτοδιοίκησης, βουλευτές, αγρότες, αγροτικών ενώσεων, συνεταιρισμών και συλλόγων,
νέων αγροτών, οικονομικοί κι άλλοι παράγοντες, πολιτιστικοί
σύλλογοι και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. «Έχουμε χρέος
να αγωνιστούμε για τα παιδιά μας, τη νέα γενιά - όπως αγωνίστηκαν άλλοι για εμάς - και να τους παραδώσουμε έναν τόπο
ευλογημένο που θα εκπέμπει αισιοδοξία. Απευθύνουμε μαζικό
κάλεσμα συμμετοχής προκειμένου να συγκροτηθεί ένα κοινό
μέτωπο διεκδίκησης», κατέληξε ο κ. Λιάκος.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον
πρόεδρο, Ευάγγελο Σημανδράκο και τον
αντιπρόεδρο, Κυριάκο Μπαμπασίδη συναντήθηκε την Παρασκευή 29/7 στα
γραφεία του οργανισμού στην Αθήνα ο

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος.
Η νέα διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει ανοικτά ζητήματα και εκκρεμότητες πληρωμών σε αγροτικούς παραγωγικούς κλάδους τόσο στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας όσο και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Όπως τόνισε μετά την συνάντηση ο κ. Βασιλόπουλος, όπου παρέθεσε μια σειρά θεμάτων
(δασικοί χάρτες, πληρωμές προγραμμάτων κ.ά) για τα οποία θα βρίσκεται σε
ανοικτή γραμμή με τη νέα διοίκηση, ο
ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κομβικό ρόλο στην στήριξη του αγροτικού τομέα και πρόσθεσε:

«Είχα την χαρά να συναντηθώ λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του προέδρου κ. Σημανδράκου και του
αντιπροέδρου κ. Μπαμπασίδη σε έναν
σημαντικό οργανισμό για τον πρωτογενή τομέα. Γνωρίζουν και δύο πολύ καλά για τα προβλήματα που υπάρχουν και
στην σπουδαιότητα που έχει ο οργανισμός για την στήριξη των αγροτών μας
όχι μόνο για τις ενισχύσεις αλλά και για
την υλοποίηση των μέτρων από τα διάφορα προγράμματα. Προσκάλεσα τη νέα
διοίκηση να επισκεφθεί την Περιφέρειά
μας ώστε να δούμε από κοινού τα προβλήματα και να δοθούν λύσεις».

> Συναντήσεις έχει ξεκινήσει ο Φ. Λιάκος στην Δυτ. Αχαΐα

Με φόντο τις εκλογές του 2023

Τον κύκλο των συναντήσεων
με κατοίκους από χωριά της
Δυτικής Αχαΐας εγκαινίασε ο
επικεφαλής της «Συνεργασίας Δυμαίων Πολιτών», υπο-

ψήφιος Δήμαρχος, Φίλιππος
Λιάκος με τα μηνύματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά,
καταδεικνύοντας τη δυναμική
της μεγάλης αυτής προσπάθειας.
Πρόσφατα ο κ. Λιάκος κάλεσε σε συνάντηση στελέχη, φίλους και υποστηρικτές
της παράταξης από Νιφορέικα, Λακκόπετρα, Καλαμάκι,
Λιμνοχώρι και Άραξο προκειμένου να συζητήσει μαζί
τους για την πορεία προς τις
αυτοδιοικητικές εκλογές του

2023, καταγράφοντας παράλληλα, το μεγάλο ενδιαφέρον
στελέχωσης του ψηφοδελτίου
του συνδυασμού με νέους ανθρώπους που τους ενώνουν
το ενδιαφέρον, οι ανησυχίες και η αγάπη για τον τόπο
τους.
Ο αριθμός των παρισταμένων
ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς στη συνάντηση παρευρέθηκαν αυθόρμητα δεκάδες
πολίτες που εξέφρασαν τη
στήριξή τους στον Φίλιππο
Λιάκο, ενώ ξεχωριστή ήταν

η παρουσία των δύο πρώην
Δημάρχων, Χρήστου Νικολάου και Κώστα Καλαϊντζή.
Στο σύντομο χαιρετισμό του,
ο κ. Λιάκος, αναφέρθηκε στα
διαχρονικά προβλήματα που
ταλανίζουν και τα πέντε χωριά, όπως οι συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση και η
λειψυδρία, το κατεστραμμένο
αγροτικό δίκτυο, η διάβρωση
των ακτών, η έλλειψη έργων
άρδευσης, η μη αξιοποίηση
του αεροδρομίου του Αράξου, κι άλλα.

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Αυτοψία των εταίρων στο πρότυπο θερμοκήπιο της REZOS BRANDS

Αεροπονική… καλλιέργεια
αρωματικών φυτών

Επίσκεψη σε θερμοκήπιο της
REZOS BRANDS, όπου αναπτύχθηκε πειραματική καλλιέργεια των Αρωματικών - Φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) και
Στέβιας πραγματοποίησαν οι
Αντιπεριφερειάρχες, Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης και
Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος.
Η εν λόγω καλλιέργεια χρηματοδοτήθηκε από την ΠΔΕ και
τη Δράση «Ενίσχυση Σχεδίων
Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3».
Ο κ. Ζαΐμης αφού συνεχάρη
τον Καθηγητή Γεωπονίας, Γιώργο Σαλάχα, τους συνεργάτες
και όλους τους εταίρους του έργου, αναφέρθηκε στην αεροπονία λέγοντας: «Με τη νέα αυτή
μέθοδο καλλιέργειας επιτυγχάνεται τεράστια μείωση νερού
και θρεπτικών, μηδενισμός φυτοφαρμάκων και γρήγορη ανάπτυξη υγιών φυτών στον ελεγχόμενο χώρο του θερμοκηπίου.
Είναι μια οικολογικά ασφαλής
μέθοδος, φιλική προς το περι-

βάλλον, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γι’ αυτό
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
στηρίζει τη δράση με σκοπό να
υιοθετηθεί μελλοντικά και από
άλλους επαγγελματίες».
Από την πλευρά του ο κ. Βασιλόπουλος, εξήρε την ερευνητική προσπάθεια που γίνεται στο
Πανεπιστήμιο Πατρών και στηρίζεται από την Περιφέρεια με
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση
του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι η ελάχιστη κατανάλωση
νερού θα καταστήσει μελλοντικά την αεροπονία πολύτιμη για
την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ερημοποίησης σε πα-

γκόσμιο επίπεδο.
Στο καινοτόμο αυτό Ερευνητικό Έργο συμμετέχουν εκ μέρους
του Πανεπιστημίου Πατρών ο
εφευρέτης της πρωτοποριακής
τεχνολογίας της Αεροπονικής
Καλλιέργειας, Γιώργος Σαλάχας
με την Ερευνητική του ομάδα, ο
Άγγελος Ρέζος από την εταιρεία
REZOS BRANDS και ο Θεόδωρος Τσούμπελης από την εταιρεία DYNACOMP.
Παρόντες στην επίσκεψη ήταν
επίσης ο Καθηγητής & Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού
πάρκου Πατρών, Βασίλης Παπασωτηρόπουλος και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πα-

τρών, Δημήτρης Μούρτζης
καθώς και ο Νικόλαος Λεολέης από τη AEROPONICS HELLAS.
Σε
πρότυπο
θερμοκήπιο
240 τ.μ. κατασκευάστηκε και
αναπτύχθηκε το «Πλήρως
Αυτοµατοποιηµένο
Σύστημα
Αεροπονικής Καλλιέργειας Φυτών», από την startup εταιρεία
του Επιστημονικού Πάρκου
Πατρών Aeroponics Hellas, η
οποία κατέχει και εκμεταλλεύεται τα εμπορικά δικαιώματα του
συγκεκριμένου συστήματος. Το
«Πλήρως Αυτοµατοποιηµένο
Σύστηµα Αεροπονικής Καλλιέργειας Φυτών», είναι προσαρμοσμένο στις Μεσογειακές ξηροθερμικές συνθήκες και παράγει
προϊόντα με ελάχιστη κατανάλωση νερού και θρεπτικών και
χωρίς φυτοφάρμακα.
Διερευνάται ακόμα η δυνατότητα ελέγχου της άρδευσης και
μέσω της έντασης της ηλιακής
ακτινοβολίας και η πιθανή επίδρασή της στην ποσοτική και
ποιοτική αύξηση της παραγωγής για την εμπορική αξιοποίησή της.

> Απόκτηση σήματος «Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό Π.Δ.Ε.»

Έως τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης
δράσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα στον
εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται σε ξενοδοχεία, καταλύματα και χώρους
εστίασης των περιφερειακών μας ενοτήτων
με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές, «τρέχει» ανοιχτή πρόσκληση που

αφορά στη δυνατότητα απόκτησης σήματος
“Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό ΠΔΕ”.
Η ανοιχτή πρόσκληση απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν
πρωινό και δραστηριοποιούνται στην
Π.Δ.Ε καθώς και σε παραγωγούς τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων που έχουν ως
τόπο προέλευσης την Π.Δ.Ε.
Το σήμα χορηγείται δωρεάν με τη συμπλή-

ρωση της συνημμένης “Αίτησης για χορήγηση σήματος Ελληνικού Παραδοσιακού
Πρωινού ΠΔΕ και με βάση τις οδηγίες που
θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο “Εγχειρίδιο για χορήγηση σήματος του Ελληνικού
Παραδοσιακού Πρωινού ΠΔΕ”.
Η αποστολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 31-8-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@olympianbreakfast.gr

> Επίσκεψη Ζαΐμη στην ιστορική Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης

Την ιστορική βιομηχανία «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» επισκέφθηκε
την περασμένη Παρασκευή ο
αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης. Ο
Αντιπεριφερειάρχης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και

συνομίλησε με τον Διευθυντή
Στάθη Οικονομίδη. Πρόκειται
για το μεγαλύτερο εργοστάσιο
Ζυθοποιίας στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης το οποίο ξεκίνησε
την παραγωγή της πρώτης μπύρας το 1980 και από τότε συνεχώς εξελίσσεται, διευρύνοντας

τη γκάμα των προϊόντων του
και ενισχύοντας την παραγωγική του βάση στην Ελλάδα.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο βιώσιμης
και αειφόρου ανάπτυξης, με
βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων ενώ εφαρμόζει τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας
αξιοποιώντας και ανακυκλώνοντας το 99,5% των αποβλήτων
της με στόχο τον μηδενισμό του
ανθρακικού της αποτυπώματος μέχρι το 2030. Παράλληλα, ενισχύει την ελληνική οικονομία χρησιμοποιώντας 100%
ελληνικό κριθάρι.
Ο κ. Ζαΐμης μίλησε για το έργο
που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και αφορά την

έλευση του φυσικού αερίου και
το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις.
Ο κος Οικονομίδης, Διευθυντής του εργοστασίου της Πάτρας αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες
της ΠΔΕ για την βελτίωση των
υποδομών στην περιοχή, τόνισε την ανάγκη της επιτάχυνσης
των έργων προκειμένου η Δυτική Ελλάδα να γίνει πιο ελκυστική σε μελλοντικές επενδύσεις.
Πρόσθεσε ότι η συνεργασία
των Ελληνικών επιχειρήσεων με την Περιφέρεια και τους
επαγγελματικούς φορείς είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την
ανάπτυξη και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας.
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ΙΟΒΕ: Πτώση του δείκτη
οικονομικού κλίματος
Στις 101,1 μονάδες διαμορφώθηκε τον Ιούλιο ο δείκτης
οικονομικού κλίματος, χαμηλότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα (104,1 μονάδες), καθώς και έναντι του Ιουλίου
του 2021, συμφωνα με το ΙΟΒΕ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικράτησαν επίσης πτωτικές τάσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ οι
επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν κυρίως στις κατασκευές, ενώ ηπιότερες ήταν οι μεταβολές στις υπηρεσίες
και τη βιομηχανία.
Άνοδο παρουσίασε ο σχετικός δείκτης στο λιανικό εμπόριο, συνεχίζοντας τις διακυμάνσεις του κατά τους τελευταίους μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η παρατεταμένη
ενεργειακή κρίση και η επιβράδυνση της ανάκαμψης στην
ΕΕ και άλλες οικονομίες κατά το β’ τρίμηνο, ασκούν πλέον
σημαντικές πιέσεις στη ζήτηση της βιομηχανίας.
Από την άλλη πλευρά, η δυναμική του τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, βάσει των προσδοκιών στον τομέα, με όποιες ευρύτερες θετικές επιδράσεις συνεπάγεται
αυτή η εξέλιξη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Στο λιανικό εμπόριο, οι παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την αποταμίευση προηγούμενων ετών, στηρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητα του
τομέα.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια του πολέμου
και κυρίως τον αντίκτυπό του στο κόστος ενέργειας, επιδείνωσε τις προβλέψεις των νοικοκυριών για τις γενικές
οικονομικές συνθήκες στο επόμενο 12μηνο, αλλά και για
την οικονομική κατάστασή τους σε αυτήν την περίοδο.
Ως αποτέλεσμα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξασθένησε
εκ νέου, στο ελάχιστο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.
«Πλέον, φαίνεται πως τα μέτρα στήριξης μόνο σε ένα
βαθμό αμβλύνουν την ανησυχία των νοικοκυριών για τις
οικονομικές εξελίξεις μεσοπρόθεσμα.
Προκύπτει εκ νέου η σημασία στρατηγικών παρεμβάσεων
πολιτικής, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, για
τη διασφάλιση των προοπτικών της οικονομίας μεσοπρόθεσμα.
Στις σχετικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, η αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση διαθέσιμων μέσων παραγωγής ενέργειας, η
ανάπτυξη δικτύων για τη λειτουργία εναλλακτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και γενικότερα η ενίσχυση των παραγωγικών προοπτικών της οικονομίας», σημειώνεται.
Αναλυτικότερα, προκύπτουν τα εξής:
• στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε
ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν
αισθητά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους
προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν οριακά.
• στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση εξασθένησαν αισθητά.
• στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες
πωλήσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται έντονα, ενώ οι προβλέψεις
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων υποχωρούν
ήπια.
• στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα
κατάσταση των επιχειρήσεων κινήθηκαν έντονα ανοδικά,
εκείνες για τη ζήτηση μεταβλήθηκαν ήπια, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης υποχώρησαν αισθητά.
• στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της
χώρας ενισχύθηκαν αισθητά, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός
έτους οι οποίες ενισχύθηκαν ήπια. Παράλληλα βελτιώθηκαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και
εξασθενεί αισθητά η πρόθεση για αποταμίευση.
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Το θέμα
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μπορεί η Αχαΐα να γίνει
Μπορεί η Αχαΐα και η Πάτρα να αποτελέσει τουριστικό προορισμό υψηλού επιπέδου;
Το ερώτημα γίνεται επιτακτικό, μετά
την κινητικότητα που καταγράφηκε σε τοπικό
επίπεδο και την ξενοδοχειακή μονάδα που θα
ανεγερθεί στα Αραχωβίτικα της Πάτρας.
Και υτό γιατί την περασμένη εβδομάδα
αποκαλύφθηκε ότι το εγκαταλειμμένο
ξενοδοχείο «Alexander Bay», στην περιοχή
των Αραχωβιτίκων της Πάτρας αποκτήθηκε
από την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων
«Μπλε Κέδρος» των αδελφών Παύλου
και Μιχάλη Ευμορφίδη, ιδιοκτήτες της εταιρείας
στρωμάτων και προϊόντων ύπνου Coco - Mat
με υποκατάστημα και στην Πάτρα.
H απόκτηση του «Alexander
Bay» έγινε έναντι τιμήματος 1,8
εκατ. Ευρώ. Το ακίνητο ανήκε σε ξενοδοχειακή και οικοδομική εταιρεία του πατρινού
επιχειρηματία Κωνσταντίνου
Αντζουλάτου και είχε κατασχεθεί εδώ και πολύ καιρό. Η εκποίησή του έγινε από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων
CEPAL. Το νέο ξενοδοχείο που
θα αναγερθεί θα είναι πέντε
αστέρων και θα αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς θα είναι
μια μονάδα πέντε αστέρων, που
δείχνει ότι η Αχαΐα έλκει το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών
του τουριστικού κλάδου. Το παραθαλάσσιο ακίνητο βρίσκεται
εντός του οικισμού Αραχωβιτίκων του δήμου Ρίου και είναι
συνολικής επιφάνειας 21.625
τ.μ. με κτιριακό συγκρότημα εμ-

χρόνος στον τομέα των υποδομών που θα βοηθήσει την Αχαΐα να μπει στον τουριστικό χάρτη, ο κ. Τελώνης αναφέρει ότι:
«Για να επενδύσει κάποιος πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Την βλέπει
όταν διαπιστώνει την ανάλογη τουριστική κίνηση. Όσο δεν
υπάρχει τουρισμός δεν γίνεται
να έρθει κάποιος να επενδύσει
εύκολα τα κεφάλαιά του. Ότι
μας ανακάλυψαν αργά είναι γεγονός. Θα μπορούσαν και νωρίτερα να είχαν γίνει οι ανάλογες κινήσεις. Θα μπορούσε να
είχε γίνει rebranding, δηλαδή
μια ανανέωση του τουριστικού
προϊόντος».
βαδού 5.373 τμ που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο Β’ τάξης.
Το οικόπεδο έχει πρόσωπο με
παλαιά εθνική οδό ΠατρώνΚορίνθου και τμήμα καταλαμβάνεται από ζώνη παραλίας
έκτασης 714 τ.μ.. Πρόκειται,
για εγκαταλελειμμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα με ημιτελή
κτίρια που κατασκευάστηκε τη
δεκαετία του ’70.

Γ. Τελώνης: «Πρέπει
να μας ανακαλύψουν»
Μιλώντας στον «Σ.Ε.» ο Γιώργος Τελώνης, πρόεδρος του
Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Αχαΐας τονίζει ότι η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει

για την περιοχή μας και την
ανάγκη για εξωστρέφεια. Με
άρθρο του ο κ. Τελώνης αναφέρεται αναλυτικά στην επένδυση
που πρόκειται να γίνει από τους
αδερφούς Ευμορφίδη στα Αραχωβίτικα.
«Αν δεν υπάρχουν υποδομές
όσο ωραία και να είναι μια περιοχή δεν πρόκειται να προσελκύσει τουρίστες. Από την άλλη

πλευρά, εάν δεν έρθουν και οι
τουρίστες με ποιο τρόπο θα έρθουν οι υποδομές; Παρόλα αυτά, σε αυτή την φάση βλέπουμε
ότι δημιουργούνται υποδομές
και γίνονται επενδύσεις. Αυτό
σημαίνει ότι ήδη μας ανακάλυψαν και ήδη βλέπουν πόσο
όμορφη είναι η Αχαΐα αλλά και
πόσο αναξιοποίητα είναι μερικά σημεία της. Αυτό θα είναι
το επόμενο βήμα που θα φέρει τους τουρίστες από την ώρα
που θα δημιουργηθούν οι υποδομές. Οι επενδύσεις που γίνονται είναι πολλές και δεν μιλάμε
για μια και δύο. Σε αντίθεση με
την Ηλεία όπου οι επενδύσεις
είναι πολύ περισσότερες».
Στο ερώτημα εάν έχει χαθεί

Ν. Κοροβέσης: «Ικανοποιητική η φετινή χρονιά»

Ο Νίκος Κοροβέσης, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού υποστηρίζει ότι φέτος τα μηνύματα
για την τουριστική σεζόν είναι
αισιόδοξα και θα μπορούσαν
να είχαν πάει πολύ καλύτερα οι
αφίξεις εάν δεν είχε ξεσπάσει ο
πόλεμος στην Ουκρανία.

> Αύξηση 92% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε πέρυσι, σε σχέση με το 2020

Το τουριστικό προφίλ της χώρας μας με βάση

αφιέρωμα
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Αύξηση 78,3% στις αφίξεις
και 92% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε πέρυσι, σε
σχέση με το 2020, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου
και κάμπινγκ και συλλογικά
καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις
των αλλοδαπών κατά 125,3%
και 124,9% αντίστοιχα, καθώς
και αύξηση στις αφίξεις και
στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 22,4% και 21,9%,
αντίστοιχα. Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ
και συλλογικών καταλυμάτων
σύντομης διαμονής) ανήλθε σε 42,9%, έναντι 29,6%
το 2020. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύ-

σεων παρατηρείται στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου
(81% και 79%, αντίστοιχα).
Από τη μηνιαία κατανομή
των στοιχείων προκύπτει ότι
το 75,5% των αφίξεων και το
81,4% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
και στα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής της χώ-

ρας, συγκεντρώνεται στους
μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο.
Κατά περιφέρεια, παρατηρείται σημαντική αύξηση της κίνησης των καταλυμάτων, κατά
απόλυτες τιμές των αφίξεων,
στις περιφέρειες του Νοτίου
Αιγαίου (101,2% στις αφίξεις και 97,2% στις διανυκτερεύσεις), της Κρήτης (111,4%
στις αφίξεις και 120,8% στις

διανυκτερεύσεις), της Αττικής (67,0% στις αφίξεις και
61,6% στις διανυκτερεύσεις)
και της Κεντρικής Μακεδονίας (81,6% στις αφίξεις και
130% στις διανυκτερεύσεις).
Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων αναλογεί σε αλλοδαπούς (68,6%
του συνόλου των αφίξεων και
79,7% του συνόλου των διανυκτερεύσεων). Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και
διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στα καταλύματα αναλογεί σε τουρίστες με χώρα
μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (89,3% των αφίξεων
και 93,7% των διανυκτερεύσεων), με σημαντικότερη συμβολή από τα κράτη- μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (69,5%
των αφίξεων και 72,9% των
διανυκτερεύσεων).
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή με

βάση τις αφίξεις παρουσιάζουν
η Γερμανία (20,1% των αφίξεων και 24,1% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (10,3%
των αφίξεων και 8,6% των διανυκτερεύσεων), ενώ από τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη συμμετοχή
παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (9,3% των αφίξεων και
10,2% των διανυκτερεύσεων).
Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων κατά χώρα, με βάση τις
απόλυτες τιμές των αφίξεων,
σημαντική αύξηση παρατηρείται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία (93,5% στις αφίξεις και
88,6% στις διανυκτερεύσεις),
από τη Γαλλία (87,6% στις αφίξεις και 111,4% στις διανυκτερεύσεις) και από την Ολλανδία (189,3% στις αφίξεις και
218,2% στις διανυκτερεύσεις).

Το θέμα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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προορισμός υψηλού επιπέδου;

«Είχαμε Ρώσους, Ουκρανούς
και Λευκορώσους που τους
έχουμε χάσει φέτος. Υπάρχει
τουριστικά ένα θετικό πρόσημό, όχι όμως το ανάλογο σε
σχέση με άλλες χρονιές. Δεν
θα φθάσουμε στα δεδομένα
του 2019, που ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Εάν γίνουν από
τώρα κινήσεις, ίσως οδηγηθούμε σε αύξηση τουριστών
του χρόνου, εφόσον γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα ποια
είναι τα δεδομένα στην περιοχή μας. Είχε γίνει μια κίνηση
από τους ξενοδόχους για να
μπορέσουν να προσελκύσουν
πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό και αυτό που μας το ζήτησαν εμείς το κάναμε πράξη.
Χρηματοδοτούμε σχετική μελέτη για να μπορέσουν να έρθουν πτήσεις από το εξωτερικό
στην περιοχή μας. Εντάξαμε το
αεροδρόμιο του Αράξου σε αυτήν για τον τρόπο με τον οποίο

θα μπορέσει αυτό να ενδυναμώσει και να προσελκύσει τουρίστες», αναφέρει ο κ. Κοροβέσης.

Γ. Γκουβίτσας: «Απαραίτητα τα ξενοδοχεία 5*»

Από την πλευρά του ο Αερολιμενάρχης του Αράξου Γιώργος
Γκουβίτσας αναφέρεται στις τουριστικές προοπτικές της Αχαΐας
για φέτος και τι θα πρέπει να περιμένουμε σε επίπεδο αφίξεων.
«Τα ξενοδοχεία της Αχαΐας
έχουν μια καλή πληρότητα και
παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε
εκτός από Ρώσους και τους λοι-

πούς τουρίστες, ούτε Λετονούς
αλλά και Εσθονούς. Επίσης
δεν έχουμε πτήσεις από Πολωνία, πλην μιας. Μέχρι στιγμής
έχουν διακινηθεί 45.000 άτομα μέσω Αράξου. Μέχρι τέλος
Οκτώβρη το νούμερο αυτό θα
διπλασιαστεί. Ίσως και να ξεπεράσουμε τις 100.000».
Πάντως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να φθάσουμε τα δεδομένα του 2019. Εάν δεν υπήρχε ο
πόλεμος στην Ουκρανία με τις
συγκεκριμένες αφίξεις θα είχαμε την δυνατότητα να φθάσουμε
τις αφίξεις του 2019 που ήταν
μια εξαιρετική χρονιά για τον
τοπικό τουρισμό αλλά και για
τον τουρισμό όλης της χώρας.
«Το 2019 φθάσαμε τις 187.000
επιβάτες! Τώρα έχουμε αφίξεις από πέντε πόλεις της Γερμανίας (Μόναχο, Ανόβερο,
Ντύσεντολφ, Στουτγάρδη και
Φραγκφούρτη). Έχουμε δρομολόγια από το Παρίσι, από το
Βέλγιο, την Αυστρία, την Τσεχία και Σλοβακία. Υπάρχει μια
ικανοποιητική τουριστική ροή»,
αναφέρει ο κ. Γκουβίτσας.
Σε σχέση με το προφίλ των τουριστών στην περιοχή μας, ο κ.
Γκουβίτσας αναφέρει ότι η πλειονότητα επιλέγει πεντάστερα
ξενοδοχεία επειδή τους προσφέρονται σε ειδικές τιμές. Σε
αντίθεση με τους Έλληνες που
δεν έχουν την δυνατότητα διαμονής. Αυτό οφείλεται στο ότι τα
πακέτα έχουν κλειστεί εδώ και

χρόνια και αυτό δίνει την δυνατότητα πλεονεκτικότερης τιμής.
Στο ερώτημα εάν η Πάτρα μπορεί να αποτελέσει τουριστικό
προορισμό, καθώς αυτό είναι
το μόνιμο παράπονο των τοπικών παραγόντων από όλο το οικονομικό και κοινωνικό φάσμα,
ο κ. Γκουβίτσας αναφέρει ότι:
«Υπάρχει έδαφος και για την
Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στην Πάτρα πολλά
αξιοθέατα για να τα δει κάποιος.
Θέλει όμως προβολή. Πρέπει
να συμβάλουν και οι τουριστικοί πράκτορες του εξωτερικού
ώστε να προβάλλουν την περιοχή. Το πλεονέκτημα της Πάτρας είναι ότι είναι «αγνή» στον
τουρισμό, ενώ για παράδειγμα
η Κρήτη είναι εκείνη που «βουλιάζει». Αυτός είναι και ο λόγος
που οι tour operator αναζητούν
νέους προορισμούς και σε αυτούς μπορεί να συμπεριληφθεί
η Πάτρα. Χρειάζονται όμως
πεντάστερα ξενοδοχεία για να
αφομοιώσουμε τους τουρίστες
και να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες». Ο ίδιος σημειώνει και το πλεονέκτημα της
περιοχής, να είναι κοντά στην
Αρχαία Ολυμπία και εφόσον
το επόμενο διάστημα κατασκευαστεί η Πατρών-Πύργου, θα
υπάρχει η δυνατότητα διαμονής
των τουριστών οδικώς στην περιοχή μας, συμπεριλαμβάνοντας την στο ενδιάμεσο του ταξιδιού τους.

τα στατιστικά στοιχεία

Από τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές
των αφίξεων, παρατηρείται
αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (24% στις αφίξεις και
21,1% στις διανυκτερεύσεις)
και από τη Ρωσία (770,3%
στις αφίξεις και 885,4% στις
διανυκτερεύσεις). Από τις
υπόλοιπες ηπείρους, κατά
απόλυτες τιμές των αφίξεων,
σημαντική αύξηση παρατηρεί-

ται από την Αμερική και, ειδικότερα, από τις ΗΠΑ (557,3%
στις αφίξεις και 487% στις διανυκτερεύσεις).
Σε 3.481.000 ανήλθαν τον
Ιούνιο οι αφίξεις εξωτερικού
στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και στα αεροδρόμια της
Fraport, όπως ανακοίνωσε ο
Υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας .
Πιο συγκεκριμένα, οι αφί-

ξεις φέτος τον Ιούνιο κατέγραψαν πολύ μεγάλη αύξηση σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (1.198.000
αφίξεις), ενώ είναι οριακά αυξημένες και συγκριτικά με τον
Ιούνιο του «ανέφελου» 2019
(3.477.900 αφίξεις).
Σχετικά με τις προσπάθειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο Υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
σε δηλώσεις του ανέφερε ότι
ο στόχος, να ξεκινήσει νωρίτερα η φετινή σεζόν, επιτεύχθηκε και τώρα ο επόμενος είναι
η προσέλευση ταξιδιωτών να
επεκταθεί μέχρι και τις αρχές
χειμώνα. «Ευελπιστούμε ότι η
φετινή σεζόν θα τελειώσει το
Δεκέμβριο του 2022 και γι΄
αυτό ετοιμάζουμε πολλαπλές
εκπλήξεις και ευκαιρίες στην
Ελλάδα για τους φίλους μας
τους βορειοευρωπαίους. Κι

όταν λέω για τους βορειοευρωπαίους δεν εννοώ μόνο τους
Γερμανούς. Εννοώ και τους
Νορβηγούς, τους Σουηδούς,
τους Φιλανδούς, τους Αυστριακούς, όλες τις σκανδιναβικές
χώρες, τους Γάλλους ενδεχομένως. Υπάρχει η τρίτη και η
τέταρτη ηλικία, υπάρχουν συνταξιούχοι. Με δεδομένο ότι
η ενεργειακή κρίση, δυστυχώς είναι εδώ, και το κλίμα
στη Βόρεια Ευρώπη είναι από
τις αρχές Σεπτεμβρίου σκληρό, ψυχρό και υπάρχει τεράστια ανάγκη για φυσικό αέριο
και πετρέλαιο, ναι, πράγματι
θεωρούμε με βάση τη στρατηγική μας ότι συμφέρει πολύ
περισσότερο τους βορειοευρωπαίους συνταξιούχους να είναι
στην Ελλάδα το Νοέμβριο, το
Δεκέμβριο και το Γενάρη από
ότι να είναι στις χώρες τους»,
υπογράμμισε.

«Σας ευχαριστούμε...
που μας ανακαλύψατε»
Με αφορμή την ανέγερση της νέας μονάδας στο Δρέπανο ο Γιώργος Τελώνης Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδος έκανε την ακόλουθη παρέμβαση μέσω άρθρου:
Ήταν από τα πιο ευχάριστα μαντάτα των ημερών, γιατί δυστυχώς
δεν έχουμε πολλά τέτοια πλέον…
Η αγορά της έκτασης όπου βρίσκεται το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο «Alexander Bay», στα Αραχωβίτικα, από την εταιρεία
διαχείρισης ακινήτων των αδερφών Παύλου και Μιχάλη Ευμορφίδη, δεν συνιστά απλώς μια συνηθισμένη επιχειρηματική
είδηση. Για τους νέους ιδιοκτήτες, βεβαίως και αποτελεί αμιγώς
επιχειρηματική κίνηση.
Για εμάς τους Αχαιούς, όμως, αποτελεί, θεωρώ, κάτι περισσότερο. Είναι μία ακόμα ένδειξη-απόδειξη πως μεγάλα ονόματα του
χώρου της βιομηχανίας της φιλοξενίας έχουν σταμπάρει την περιοχή μας και την επιλέγουν για επενδύσεις. Και προφανώς δεν
το κάνουν τυχαία. Κάτι βλέπουν στο άμεσο μέλλον.
Προηγήθηκαν κι άλλες κινήσεις, θυμίζω, στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν, με ολοκληρωτικές και εντυπωσιακές ανακαινίσεις
τουριστικών μονάδων στην περιοχή. Ερχεται τώρα και η συγκεκριμένη κίνηση από μια ιδιαίτερα αξιόλογη και καινοτόμο εταιρεία επενδύσεων, όπως η «Μπλε Κέδρος», και το συμπέρασμα
βγαίνει αβίαστα: η περιοχή μας δικαιούται πια, μετά από τέτοιου
είδους κινήσεις και εξελίξεις, να ελπίζει βάσιμα πως θα πλασαριστεί σε πολύ καλύτερη από την υπάρχουσα θέση στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας. Το αξίζει, το δικαιούται, το κερδίζει.
Σημειώνω, δε, ότι επίκεινται, όπως πληροφορούμαι, και παρεμφερείς εξελίξεις στο πρώην «Club Mediterranee» στο Λαμπίρι,
ενδεχομένως και σε άλλα κομβικά τουριστικά σημεία της περιοχής μας, ειδικά της ανατολικής Αχαΐας, που μοιάζει να υπολείπεται σε τουριστικές υποδομές και προοπτικές της δυτικής.
Θα χρειαστεί, όμως, είναι η προσωπική μου εκτίμηση, να βάλουμε κι εμείς «ένα χεράκι» στην υπόθεση. Θεσμικά, πολιτικά,
κοινωνικά, οικονομικά. Ο καθένας από το πόστο του.
Κάποιοι επιλέγουν την περιοχή μας για τουριστικές επενδύσεις
υψηλού κόστους και επιπέδου. Ας μην μείνουμε απλοί θεατές.
Ας προσπαθήσουμε, στο μέτρο του εφικτού και του λογικού, να
μπούμε στο παιχνίδι. Για καλό μας θα είναι.
Ας στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους επιλέγουν την περιοχή μας
για τουριστικές επενδύσεις, όπως καλή ώρα η εταιρεία «Μπλε
Κέδρος», πως εδώ είμαστε κι εμείς.
Είναι ευκαιρία για την πόλη, για το νομό, για την Περιφέρεια,
να αξιοποιήσουν αυτή την επενδυτική συγκυρία, που μπορεί να
μας ανεβάσει πολλά επίπεδα, σε πολλούς τομείς.
Θεωρώ πως είναι η κατάλληλη ώρα για να δράσει άμεσα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «εκδίδοντας» ένα εντελώς καινούργιο
brand name για τη Δυτική Ελλάδα. Όχι εστιασμένο αποκλειστικά
στον τουριστικό τομέα, αλλά γενικότερα, πιο πλατιά.
Ένα brand name που θα «κουμπώσει» ιδανικά με τις νέες, υπό
εξέλιξη, τουριστικές και άλλες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή και θα μας καταστήσει σε όλη την Ελλάδα γνωστούς. Θα στείλει το μήνυμα πως στη Δυτική Ελλάδα κάτι καινούργιο γεννιέται
και εξελίσσεται!
Νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα. Μη χάσουμε την ευκαιρία !!
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Χρηματοδότηση
για το διυλιστήριο
Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για
θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Στέλιο Πέτσα, είχε στο
ΥΠΕΣ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αιγιαλείας κ. Βασίλης Χριστόπουλος, στο πλαίσιο του συνεχούς
αγώνα της Δημοτικής Αρχής για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων έργων μέσω διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει προχωρήσει στην
υποβολή διαφόρων προτάσεων με στόχο τη χρηματοδότηση έργων μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με
σημαντικότερο το έργο της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο) στον ποταμό Σελινούντα,
που θεωρείται έργο εμβληματικό και που θα εξασφαλίσει
ποιοτικό και φθηνό νερό στους δημότες της Αιγιάλειας. Ο
κ. Πέτσας δεσμεύτηκε για την εντός των ημερών ένταξη σε
χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, τονίστηκε πως το ΥΠΕΣ
βρίσκεται σε ώριμες διαπραγματεύσεις και με άλλα Υπουργεία, ώστε να εξασφαλιστεί το σύνολο της πίστωσης που θα
καλύψει το κόστος του μνημειώδους αυτού έργου. Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε άλλα έργα όπως αγροτική οδοποιία σε όλη την έκταση του Δήμου Αιγιαλείας, επέκταση του
αποχετευτικού δικτύου, δράσεις επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία του Δήμου, συντήρηση
και επισκευή σχολικών κτιρίων, βελτίωση προσβασιμότητας σε πολυσύχναστες παραλίες κ.ά.

Αιχμές εκατέρωθεν
για την ΔΕΥΑΔ
Απάντηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του επί κεφαλής
της παράταξης «Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών» Φ. Λιάκου
αναφορικά με την απόφαση της ΔΕΥΑΔ να κοινοποιήσει
στη ΔΟΥ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιχείρηση, εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με την
οποία τον καλεί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το πρόβλημα της νεροκλοπής και τις συσσωρευμένες οφειλές στη
ΔΕΥΑΔ που ανέρχονται στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε μια ΔΕΥΑΔ το 2019 όπου η έκδοση των λογαριασμών
είχε σταματήσει το 2017 σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα.
Δεν έπρεπε να εκδώσει λογαριασμούς; Διαμαρτύρεται για
την απόφαση που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που
θα πάνε στη ΔΟΥ. Αναρωτιέται κανείς, όταν ένας οφειλέτης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει την οφειλή του και δεν
το πράττει, ποια μέτρα είσπραξης πρέπει να εφαρμόσει η
ΔΕΥΑ που είναι δημοτική επιχείρηση, μη κερδοσκοπική,
με δικό της προϋπολογισμό, χωρίς επιχορήγηση από το
κράτος και τον Δήμο; Για τους οφειλέτες που επί χρόνια δεν
πληρώνουν το λογαριασμό τους τι προτείνει; Διαιώνιση της
μη πληρωμής; Και όσοι πληρώνουν τι είναι; Τα κορόιδα;
Ταυτόχρονα, αγνοεί ότι δόθηκε η δυνατότατα ρύθμισης των
λογαριασμών για τρία χρόνια με δόσεις που έφταναν τους
36 μήνες ενώ πρόσφατα, οι οφειλές άνω των 1.000 ευρώ
μπορούν να ρυθμιστούν σε 60 δόσεις; Η ΔΕΥΑΔ προτείνει
ρυθμίσεις σε εξήντα δόσεις και ο κ. Λιάκος ζητάει να γίνουν
48 οι δόσεις! Ας απαντήσει. Διαφωνεί με την πάταξη της
νεροκλοπής; Έπρεπε και πρέπει να οδηγούνται στο αυτόφωρο εκείνοι που τους έχει γίνει διακοπή της παροχής από
την ΔΕΥΑΔ και έχουν προχωρήσει σε παράνομη σύνδεση;
Σήμερα η ΔΕΥΑ ανταποκρίνεται άμεσα σε επισκευή βλαβών
με εξωτερικά συνεργεία και το δικό της προσωπικό. Αυτό
γίνεται με έναν χειριστή και υδραυλικούς που η μισθοδοσία τους καλύπτεται από τον Δήμο και μόνο έναν υδραυλικό
που η μισθοδοσία του καλύπτεται από την ΔΕΥΑ».
Κλείνοντας αναφορικά με την πρόταση του κ. Λιάκου για
αναστολή στη διεκδίκηση των οφειλών για ένα χρόνο ο Δήμος επισημαίνει: «Αν τούτο συμβεί σε ένα χρόνο δεν θα
υπάρχει ΔΕΥΑΔ. Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας σταθερά και αταλάντευτα. Οφείλουμε να παρέχουμε νερό σε κάθε
σπίτι. Ο δημότης για να έχει νερό θα πρέπει να πληρώνει
τον λογαριασμό του ή να τον ρυθμίζει με δυνατότατα έως 60
δόσεις. Το νερό της ύδρευσης δεν είναι για άρδευση».

Θέματα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Κινητοποιήσεις από την Δημοτική Αρχή Αιγίου για να παραμείνει η Σχολή

Συγκέντρωση για τη μεταφορά
του Τμήματος Φυσιοθεραπείας

Νέα συγκέντρωση μπροστά
στο κτίριο του τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο πραγματοποίησαν την Τετάρτη 3
Αυγούστου ο Δήμαρχος Αιγιάλειας Δημήτρης Καλογερόπουλος, μαζί με δημοτικούς
παράγοντες και εκπροσώπους
φορέων, με σκοπό να αποτρέψουν την μεταφορά της
υλικοτεχνικής υποδομής της
σχολής στο Πανεπιστήμιο
Πατρών , όπου και έχει αποφασιστεί να συνεχίσει την λειτουργία του το τμήμα.
Την Τρίτη η δημοτική αρχή
Αιγιάλειας σε ανακοίνωση
ανέφερε:
«Μία πρώτη προσωρινή νίκη κατά της επιχειρούμενης
απομάκρυνσης της Σχολής
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το Αίγιο στην Πάτρα, επετεύχθη το
πρωί της Τρίτης στον χώρο
της Σχολής στη λιμενική ζώνη Αιγίου, καθώς αποχώρησε
άπραγο το όχημα μεταφορικής εταιρείας από την Πάτρα,
βρίσκοντας αντίσταση από δεκάδες συγκεντρωμένους έξω
από τη Σχολή.
Υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα όπου
προβλέπεται η αλλαγή έδρας
της Σχολής Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα,
με ημερομηνία έναρξης της
εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Ο Δήμος Αιγιαλείας
έχει υποβάλει αίτηση αναστολής της εφαρμογής και παράλληλα αίτηση ακύρωσης του
Προεδρικού Διατάγματος ενώ-

πιον του ΣτΕ και σύμφωνα με
την άποψη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου: «Σε περίπτωση που λάβουν χώρα ενέργειες
που αναφέρονται στο έγγραφο
του Λιμενικού Τμήματος Αιγίου που γίνονται προφανώς με
υπόδειξη, μη νόμιμα του Πρύτανη, υποχρεούται ο Δήμος
προς διασφάλιση των συμφερόντων του να υποβάλει μήνυση για παράβαση καθήκοντος, απείθεια, αυτοδικία και
συνέργεια σε αυτήν, σε όποιον
προσπαθήσει να απομακρύνει πράγματα και σε κάθε αρχή που θα συνδράμει σε αυτό,
από το ακίνητο του Τμήματος
της Φυσικοθεραπείας πριν την
1η Σεπτεμβρίου».
Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας σε
έκτακτη συνεδρίαση το βράδυ της Δευτέρας, αποφάσισε
ομόφωνα να μην επιτρέψει
να γίνει οποιαδήποτε μεταφορά εξοπλισμού και παράλληλα
να γίνει μαζική συγκέντρωση
το πρωί της Τρίτης έξω από τη
Σχολή, για να παρεμποδιστεί

κάθε προσπάθεια προς την
κατεύθυνση της μετακόμισης
της Σχολής.
Έτσι, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον
δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη
Καλογερόπουλο, οι επικεφαλής των δημοτικών τους παρατάξεων Χρήστος Γούτος,
Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος και Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος,
δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις
παρατάξεις και μέλη συλλόγων και φορέων της πόλης,
συγκεντρώθηκαν στον χώρο της Σχολής από νωρίς το
πρωί και έτσι, όταν λίγο μετά τις 9.30 το πρωί έφτασε
από την Πάτρα όχημα μεταφορικής εταιρείας για να παραλάβει εξοπλισμό, υπήρξε
σθεναρή αντίσταση από τους
συγκεντρωμένους. Μετά από
στιγμές έντασης -υπό τη διακριτική παρουσία του Λιμενικού Τμήματος Αιγίου και της
Αστυνομίας-, το όχημα αποχώρησε.
Υπογραμμίζεται ότι βεβαιώθη-

καν εκ μέρους του Λιμενικού
Τμήματος 5 κλήσεις για παράνομη στάθμευση σε όχημα του
Δήμου που βρίσκεται έξω από
την πόρτα της Σχολής!
«Σήμερα ο Δήμος Αιγιαλείας κατήγαγε μια πρώτη προσωρινή νίκη. Ήδη αυτοί που
ήθελαν να καταστρέψουν την
πόλη αλλά και γενικά την παιδεία στην Ελλάδα, πήραν το
όχημά τους και έφυγαν» ανέφερε σε δηλώσεις του στους
δημοσιογράφους ο δήμαρχος
Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, συνεχίζοντας:
«Το δίκιο μας, μας το αναγνωρίζουν ακόμα και οι «εχθροί»
της πόλης, που στηρίζουν με
τον τρόπο τους τη μεταφορά
της Σχολής. Είμαστε υποχρεωμένοι στον όρκο που έχουμε
δώσει όλοι μας να υπερασπιστούμε την τάξη αλλά κυρίως
το δίκιο μας. Έχει υπογραφεί
μια συμφωνία μεταξύ δύο φορέων μεγίστου κύρους, του
Δήμου Αιγιαλείας και του
Κράτους που εκπροσωπείται
από το Πανεπιστήμιο Πατρών
και που προβλέπει λειτουργία τουλάχιστον 4 σχολών στο
Αίγιο. Αυτή η συμφωνία όμως
δεν τηρείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και σημειώνεται ξεκάθαρη ασυνέπεια. Πώς
ζητάμε από πολίτες να είναι
συνεπείς αν το Κράτος δεν τιμά την υπογραφή του; Με δυναμικό τρόπο αγωνιζόμαστε,
ουσιαστικά σήμερα ξεκινά ο
αγώνας μας και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα».

> Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και οι προοπτικές δικτύωσης δήμων στην Ευρώπη

Συνάντηση Πέτρου Ψωμά
με τον Δήμαρχο Δωρίδας

Τον Δήμαρχο Δωρίδας, Γιώργο Καπετζώνη επισκέφτηκε ο επικεφαλής του σπιράλ
Πέτρος Ψωμάς για μία συζήτηση με αυτοδιοικητικό περιεχόμενο και καταγραφή των
επιτυχημένων πρακτικών που έχει εφαρ-

μόσει στην περιοχή του, κατά τη δημαρχιακή του θητεία από το 2011. Ο Γιώργος
Καπεντζώνης διαθέτει πλούσια πολιτική
εμπειρία και, εκτός από δήμαρχος, είναι
σήμερα Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με
Λίμνες, Πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας.
Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από θέματα επικαιρότητας (διαχείριση πυρκαγιών
και θέματα πολιτικής προστασίας, τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με πρωτοβουλίες του δήμου, επερχόμενες εκλογές), ζητήματα που αφορούν και τους δύο δήμους
ενδιαφέροντος των συνομιλητών (διαχεί-

ριση καθημερινότητας, επικοινωνία με τον
δημότη, συμβασιούχοι, κεντρική χρηματοδότηση, ανεμογεννήτριες κ.α.) καθώς και
τοπικές επιτυχίες, για τις οποίες ο Πέτρος
Ψωμάς επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο επικεφαλής του σπιράλ κατέγραψε τις
διαφορές μεταξύ των δύο δήμων: γαλάζιες σημαίες (9 στη Δωρίδα, καμία στην
Πάτρα), διαδικασία επιλογής χωροθέτησης υποδομών (με τοπική διαβούλευση
στη Δωρίδα, χωρίς καμία συζήτηση τοπικά στην Πάτρα) και ο κατάλογος δεν έχει
τέλος –απόδειξη του πόσο βοηθούν τελικά
τους αυτοδιοικητικούς με όρεξη τέτοια ταξίδια και τέτοιες επαφές. Τέλος, ανακοίνωσε
πως η δικτύωση του σπιράλ θα συνεχιστεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παιδεία - Νέες Τεχνολογίες

> Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε επιχειρήσεις εστίασης

Επένδυσαν στην τεχνολογία
1 στις 2 επιχειρήσεις

5 Αυγούστου 2022

Πανεπιστημίο Πατρών: Το Πρυτανικό Συμβούλιο
στην υπ’ αριθμ. 85/16.06.2022 Συνεδρίασή του, αποφάσισε
ότι οι Υπηρεσίες, Γραμματείες και οι λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν από
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19
Αυγούστου 2022. Κατά το ως άνω διάστημα, θα λειτουργεί τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., το
Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο –
Αίθριο κτιρίου Α’ Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 –
996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις
υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Όπως προκύπτει από έρευνα,
που διεξήχθη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε 206 μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις εστίασης,
περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος πραγματοποίησαν κάποιου είδους
επένδυση κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
Το 33,2% των επιχειρήσεων
εστίασης στην Ελλάδα πραγματοποίησε επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες.
Για την ακρίβεια, το ένα τρίτο
(το 33,2%) των εταιρειών του
κλάδου πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες,
όπως λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, σύστημα
ψηφιακών παραγγελιών, ψηφιακό μάρκετινγκ.
Εκτός από τις επενδύσεις στην
ψηφιακή τεχνολογία, το 32,4%
των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποίησε επεν-

δύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα
(π.χ. οχήματα), ενώ το 35,3%
επένδυσε σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό.
Ως προς το ύψος των επενδύσεων, για 1 στις 2 επιχειρήσεις
του δείγματος δεν ξεπερνούσαν
τα €10.000. Σε επιμέρους κατηγορίες, καταγράφεται ότι ποσοστό 37% των επιχειρήσεων
πραγματοποίησε επενδύσεις
έως €5.000, ενώ το 12% πραγματοποίησε επενδύσεις μεταξύ
€20.000 και €30.000 και 17%
καταγράφει επενδύσεις σε ποσά άνω των €30.000.
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης, το 65,1%
των επιχειρήσεων, που πραγματοποίησε επενδύσεις κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, τις
χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια, ενώ το 20,8% με δανεισμό από φίλους και μέλη της
οικογένειας.

Ψηφιακός τζίρος
Από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή
πλατφόρμα και σε σχέση με το
ποσοστό του κύκλου εργασιών
που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε αυτή, το 23,1%
του δείγματος δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών ανέρχεται έως
5%, ενώ το 15,4% ότι ανέρχεται από 6% έως 10%.
Επιπρόσθετα, το 21,8% των
επιχειρήσεων του δείγματος
ανέφερε ότι κάνει μέσα από τις
ψηφιακές πλατφόρμες ποσοστό από 11% έως 20% του κύκλου εργασιών, το 15,4% από
21% έως 30%, το 11,5% από
31% έως 40% και το 12,8% σε
πάνω από 40%.
Μεσοσταθμικά το ποσοστό
του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος, που
προέρχεται από την συμμετοχή
σε ψηφιακή πλατφόρμα, ανέρχεται στο 23,1%.

Ψηφιακές πλατφόρμες
και εστίαση
Ενδεικτικό των ψηφιακών
αντανακλαστικών του κλάδου
της εστίασης και της προσαρμογής του στα νέα δεδομένα είναι ότι σήμερα περίπου 4 στις
10 επιχειρήσεις του δείγματος
συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα (για παράδειγμα
e-fοοd, Wolt, Box, κ.λπ.).
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το
γεγονός ότι από αυτές τις επιχειρήσεις οι μισές (το 50,1%)
δήλωσαν ότι δραστηριοποιήθηκαν πρώτη φορά σε ψηφιακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.
Σύμφωνα με την έρευνα, το
59,6% των επιχειρήσεων του
κλάδου δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε καμία ψηφιακή πλατφόρμα, το 10,1% ότι συμμετέχει σε μια, το 19,2% απάντησε
ότι συμμετέχει σε δυο και το
10,1% σε τρεις ή περισσότερες.

> Για την περίοδο 2006-2020 σύμφωνα με εκδοση της ΕΚΤ

Αύξηση επιστημονικών
δημοσιεύσεων σε διεθνές επίπεδο

Την περίοδο 2006-2020, οι
επιστημονικές δημοσιεύσεις
ελληνικών φορέων εξακολουθούν να διακρίνονται για τον
αριθμό, την ποιότητα και την
πρωτοτυπία τους, λαμβάνοντας συνεχώς περισσότερες
αναφορές σε διεθνές επίπεδο.
Τα στοιχεία δημοσιεύσεων
και αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των δεικτών αντλήθηκαν
από τη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science και καλύπτουν την περίοδο 20062020.
Ως προς την απήχηση, την
πρωτοτυπία, την ποιότητα και
την αναγνωρισιμότητα, οι δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων εξακολουθούν να τοποθετούνται δυναμικά στο διεθνές
περιβάλλον.
Ο αριθμός των αναφορών

στις δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων, ο οποίος αποτελεί και τη βάση για τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών
δεικτών, συνεχίζει να διατηρεί
την αυξητική τάση όλων των
προηγούμενων ετών, και την
πενταετία 2016-2020 φθάνει
τις 707.087 αναφορές. Σημειώνεται ότι αυτός ο αριθμός
συνιστά ένα νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο.
Ειδικότερο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι βιβλιομετρικές επιδόσεις ανά Περιφέρεια. Πιο
αναλυτικά, οι φορείς που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη
διάρκεια της περιόδου 20062020, ενώ έπονται, με σημαντική διαφορά, οι φορείς στις
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς και

στις υπόλοιπες Περιφέρειες.
Ως προς τις αναφορές, η υψηλότερη συγκέντρωση αφορά
τις δημοσιεύσεις των φορέων
των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης,
Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει
όμως, ότι ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου
(77,8%) επιτυγχάνουν μόνο
οι φορείς της Στερεάς Ελλάδας (91,9%).
Όσον αφορά τον αριθμό των
επιστημονικών εργασιών που
δημοσιεύθηκαν από τους φορείς ανά Περιφέρεια και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25%
και 50% των δημοσιεύσεων
με την υψηλότερη απήχηση
παγκοσμίως, ανά έτος και επιστημονική περιοχή την πεντα-

ετία 2016-2020, στο 1% των
δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις
που προέρχονται από όλες τις
ελληνικές Περιφέρειας, ενώ
οι φορείς από τις Περιφέρειες Βορείου-Νοτίου Αιγαίου,
Κρήτης, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας είναι εκείνοι που
καταφέρνουν να υπερβούν τον
παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες
τις κατηγορίες (1%, 5%, 10%,
25% και 50%).
Με βάση τον σχετικό δείκτη
απήχησης, να επισημάνουμε ειδικότερα ότι στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural
Sciences” οι φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
επιτυγχάνουν την υψηλότερη
απήχηση (1,68).

15
15

ΑΔΑ: ΨΧΙΔ469Β7Θ-108
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81
Τηλ.: 2610 996660
Πάτρα, 03/08/2022
Telefax: 2610 996677
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 78800
E-mail: rescom@upatras.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών με αρ. διακ. 24/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή
Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.
26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2610996660, 996622, 997867, Τηλεομοιοτυπία: +30
2610996677, Ηλεκτρονική διεύθυνση: elketender@upatras.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη, από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών http://research.upatras.gr/, από τις
04/08/2022 με Α/Α Συστήματος 169835.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 31/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.
Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Γλώσσα προσφορών: Ελληνική Γλώσσα.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων και
των απαιτήσεων κάθε τμήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών.
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου: Δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ
και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (15.467,74 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης: Δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Ταξινόμηση κατά CPV: 73000000-2 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται, στο ύψος
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: H παρούσα σύμβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «A
Network for joint valorization of material flows in tourist areas - INVALOR 101 [ΜΙS 5016108]» με
και ΦΚ 80234, που χρηματοδοτείται από European Commission.
Πληρωμή: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών/παραδοτέων.
Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
των υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
(ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης & της Διακήρυξης:
Η προκήρυξη στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» στις 03/08/2022, στον Τοπικό
και Περιφερειακό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «Γνώμη», «Πρώτη της Αιγιαλείας» στις
04/08/2022 και «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» στις 05/08/2022.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 04/08/2022.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, βάσει του
ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α
163/4.9.2009,του άρθρου 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, τα άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.
Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος
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> Αγρινιο: Ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου
υπέγραψε τη σύμβαση για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του
11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου και του 11ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγρινίου» προϋπολογισμού 1.095.000,00 €.
«Βάζουμε τις βάσεις ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν σε ασφαλή
σχολεία που σέβονται το περιβάλλον. Σταδιακά υλοποιούμε τη
δέσμευση μας για παρεμβάσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο
στα δημοτικά κτίρια του Αγρινίου. Αναβαθμίζουμε τις κτιριακές
υποδομές με σύγχρονο και αποδοτικό ενεργειακό εξοπλισμό.
Συνεχίζουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την
υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων», ανέφερε
σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

> δημοσ ναυπακτιασ: Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις σε οδούς της πόλης
της Ναυπάκτου. Ήδη, οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και
σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως στις
οδούς Λειβαδίτη και Πλαστήρα και σε σημαντικά τμήματα των
οδών Θέρμου και Αφροδίτης, που για πολλά χρόνια παρουσίαζαν εικόνα εγκατάλειψης και είχαν καταστεί επικίνδυνες για πεζούς και οδηγούς. Όπως σημείωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Παπαϊωαννίδης:
«Εκτός από τις εργασίες που βρίσκονται υπό εκτέλεση, έχουμε
ήδη δημοπρατήσει έργο ασφαλτοστρώσεων ύψους 400.000
ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και νέα δημοπρασία που
θα αφορά πάλι στην πόλη της Ναυπάκτου. Ξεκινήσαμε από
οδούς που παρουσίαζαν σοβαρότατα προβλήματα, καθώς είναι
γνωστό ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν είχαν πραγματοποιηθεί
ασφαλτοστρώσεις. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται αντίστοιχες εργασίες και στις Κοινότητες στο πλαίσιο του Τεχνικού
Προγράμματος».

> δημοσ ναυπακτιασ: Ο Δήμος Ναυπακτίας και το
Τμήμα Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνουν τις ωφελούμενες μητέρες ότι, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών
σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023
(πρώην Εναρμόνιση), που αφορά στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας ξεκίνησε από
τις 02/08/2022, και θα ολοκληρωθεί στις 12/08/2022, ώρα
23:59, μόνο ηλεκτρονικά.
> MEΣΟΛΟΓΓΙ: Στην άμεση αντιμετώπιση των επικίνδυνων
πρανών στο 12ο χλμ. της Επαρχιακής οδού 14 (Σχοίνος – Σιτόμενα – Σκουτερά) στοχεύει η μελέτη που υπέγραψε την Τρίτη
2/8, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Θανάσης
Μαυρομμάτης, με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών. Η μελέτη, προϋπολογισμού 33.247,24 ευρώ, αφορά σε
τοπογραφικές, γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες οι οποίες θα
καταδείξουν με ακρίβεια την έκταση του προβλήματος και θα
υποδείξουν τον πλέον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης.
> ΑΓΡΙΝΙΟ: Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου
συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ
στο Αγρίνιο οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τη φημολογούμενη
μεταφορά της υπηρεσίας στο Μεσολόγγι. Επισήμαναν οι εργαζόμενοι πως το ενδεχόμενο κλεισίματος της υπηρεσίας και
του φαρμακείου του Οργανισμού και η μεταφορά τους στο Μεσολόγγι «αποτελεί απόφαση με εγκληματικές προεκτάσεις για
τους κατοίκους του μεγαλύτερου Δήμου της Αιτωλοακαρνανίας». Ο Γ. Παπαναστασίου επικοινώνησε άμεσα με το γραφείο
του Υπουργού Υγείας και έθεσε το ζήτημα επισημαίνοντας τις
σοβαρές συνέπειες μιας αντίστοιχης απόφασης. «Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για κλείσιμο του ΕΟΠΥΥ Αγρινίου. Είναι ανεπίτρεπτο να θέτουν προ τετελεσμένου χιλιάδες
ευάλωτους συνανθρώπους μας και να τους υποβάλλουν σε μια
οδυνηρή διαδικασία. Είχα έγκαιρα θέσει το ζήτημα με επιστολή
προς τη Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και σήμερα επικοινώνησα με
συνεργάτες του Υπουργού Υγείας προκειμένου να τους ενημερώσω για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στο Αγρίνιο.
Αναντίρρητα στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και
των εργαζόμενων και δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε πίεση για
την αποτροπή ενός τεράστιου λάθους», σημείωσε ο δήμαρχος.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια:

Ρεκόρ 10ετίας στις πωλήσεις,
επενδύσεις αλλά και ανησυχία

Πωλήσεις που σημείωσαν ρεκόρ δεκαετίας, αλλά και ανησυχία για το επιβαρυμμένο οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας
των πληθωριστικών πιέσεων
και των ανατιμήσεων, είναι τα
βασικά συμπεράσματα της 8ης
Ετήσιας Έκθεσης Υδατοκαλλιέργειας, που εκδόθηκε φέτος
από την Ελληνική Οργάνωση
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) παρουσιάζοντας
τις εξελίξεις του κλάδου για τη
χρονιά που πέρασε.
Συγκεκριμένα, το 2021 ο κλάδος κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων, καθώς η σταδιακή άρση
των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων και η αποκατάσταση της λειτουργίας της αγοράς,
κυρίως στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού, δημιούργησαν αυξημένη ζήτηση ειδικά στην «κατανάλωση εκτός
σπιτιού». Οι πωλήσεις ψαριών
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας το
2021 ανήλθαν στους 131.250
τόνους, αξίας 636 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση 7%

ως προς τον όγκο και σχεδόν
10% ως προς την αξία πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τσιπούρα και το
λαβράκι αντιπροσωπεύουν το
96% των πωλήσεων (125.550
τόνοι) του κλάδου και το υπόλοιπο 4% όλα τα υπόλοιπα είδη (5.700 τόνοι).
Ομοίως, και η εξωστρέφεια
του κλάδου ενισχύθηκε περαιτέρω με τις εξαγωγές να έχουν
αυξηθεί κατά 9% ως προς τον
όγκο και την αξία και να ανέρχονται σε 100.361 τόνους,

αξίας 499 εκατ. ευρώ. Το 80%
της παραγωγής διατέθηκε στην
Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, ενώ
το υπόλοιπο 20% στην εγχώρια αγορά. Κυριότερες αγορές
για το ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας παραμένουν η
Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία,
καθώς και οι τρείς μαζί απορρόφησαν το 58% της Ελληνικής παραγωγής.
Πέρα από τις δράσεις για την
αύξηση της παραγωγής και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στο επίκεντρο του κλά-

δου παρέμειναν και οι επενδύσεις για την προώθηση των
βιώσιμων πρακτικών της υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της αειφορίας του κλάδου,
δίνοντας έμφαση στη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην προστασία των
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως το 2021 έγινε αισθητή και μια σειρά από αρνητικές
επιπτώσεις, που πυροδοτήθηκαν από την πανδημία και
εντάθηκαν από την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι
πληθωριστικές πιέσεις και οι
ανατιμήσεις σε όλες τις εισροές της παραγωγικής διαδικασίας, πρωτίστως με την αύξηση
των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στις ιχθυοτροφές
και δευτερευόντως με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας,
στο υγρό οξυγόνο, στα υλικά
συσκευασίας, αλλά και στο κόστος μεταφοράς, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 25%.

> Ενημερώθηκε από Γκάγκα – Καρβέλη για τις ανάγκες του ΕΣΥ

Στην Κεφαλονιά ο Κ. Μητσοτάκης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας υποδέχθηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το
πρωί της Τρίτης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Διοικητής της
6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μαρτίνης.
Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συ-

νομιλήσει αναλυτικά με τον Διοικητή της
6ης ΥΠΕ για τα ζητήματα και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ είχε και σύντομες συνομιλίες με το ιατρικό, επιστημονικό
και νοσηλευτικό δυναμικό.
Στις δηλώσεις του μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι εν μέσω μιας πολύ δύσκολης περιόδου λόγω πανδημίας, το νοσοκομείο ανταποκρίθηκε θετικά, εξαίροντας τη Διοίκηση
της 6ης ΥΠΕ που σε άμεση και στενή συνεργασία με την Αναπληρώτρια Υγείας και
όλα τα στελέχη του Υπουργείου, που γνωρίζει, παρακολουθεί και λύνει άμεσα, τα
ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.
«Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το προσωπικό, το οποίο θα έρθει
στο νοσοκομείο, για τη λειτουργία -επιτέλους- της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Για την αναμόρφωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, για την ψυχιατρική, διότι τα περιστατικά αυτά χρήζουν μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης. Και θα κάνουμε ό,τι
χρειάζεται για να αναμορφώσουμε και το
ίδιο το παλιό κτίριο. Υπάρχει μια μελέτη να
ενταχθεί στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης κατά
την έξοδό του από το νοσοκομείο.
«Δείχνουμε εμπράκτως το ενδιαφέρον μας
για όλες τις υγειονομικές μονάδες του νησιού», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Διοικητής της
6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης. Και πρόσθεσε
για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας: «Ίσως είναι το μοναδικό νοσοκομείο της χώρας που εν μέσω
πανδημίας, δεν είχε ποτέ κενά σε ότι αφορά τους αναισθησιολόγους, ενώ παρέχεται
απόλυτη κάλυψη σε όλες τις ειδικότητες».

> Προληπτικοί έλεγχοι στο Κ.Υ. Ανδρίτσαινας

Εξετάστηκαν 104 άτομα

Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Ιουλίου οργανώθηκε
με πρωτοβουλία της 6ης ΥΠΕ
δράση υγειονομικού προληπτικού ελέγχου στην περιοχή της
Ανδρίτσαινας.
Για την ακρίβεια, με επίκεντρο
το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας
διενεργήθηκαν προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι στους κατοίκους
της Ανδρίτσαινας και της ευρύτερης περιοχής, σε συνεργασία
με την Εταιρεία Πρόληψης και

Προαγωγής Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ», τον Δήμο ΚρεστένωνΑνδρίτσαινας και τις υγειονομικές δομές της 6ης ΥΠΕ.
Κατά τον ιατρικό προληπτικό
έλεγχο οι κάτοικοι της περιοχής
εξετάστηκαν από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και εντοπίστηκαν αρκετά περιστατικά που
δεν είχαν ανιχνευτεί.
Συνολικά εξετάστηκαν 104 άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά. Η
ιατρική παρέμβαση περιελάμ-

βανε: καρδιολογικό έλεγχο, (με
τη χρήση φορητού καρδιογράφου και υπερηχογράφου) ορθοπεδικό–μυοσκελετικό έλεγχο
των παιδιών, πλήρη οφθαλμιατρικό έλεγχο, πνευμονολογική
εξέταση-Σπιρομέτρηση και γυναικολογική εξέταση-test PAP.
Στην καλύτερη οργάνωση της
δράσης συνέβαλε και ο ΕΟΔΥ
με την αποστολή Κινητής Ομάδας ελέγχου.
Η συνεργασία μεταξύ των φορέ-

ων αυτών βασίστηκε στην ανάγκη φροντίδας των κατοίκων
που ζουν σε απομακρυσμένες
περιοχές της ορεινής Ηλείας
και οι περισσότεροι είναι υπερήλικες.
Στόχος της Κεντρικής Διοίκησης είναι η έγκαιρη ανίχνευση
νοσημάτων, και κατ’ επέκταση η
άμεση παρέμβαση, ώστε να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η
υγεία του πληθυσμού της υπαίθρου.

Διαπεριφερειακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

> Μεγάλο πρόγραμμα θα «τρέξει» στην Ηλεία το επόμενο διάστημα

9,3 εκ. ευρώ για οδικό λίφτινγκ

Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Ηλείας ξεκινάει το αμέσως
επόμενο διάστημα, που περιλαμβάνει εργασίες σε τουλάχιστον 38 οδικούς άξονες. Ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε χθες τη σύμβαση με τον
ανάδοχο του έργου που έχει τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Ηλείας», προϋπολογισμού 9.300.000 ευρώ, το
οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η σύμβαση, ενδεικτικά, περιλαμβάνει εργασίες στους οδικούς άξονες, Λαστέικα – Βυτιναίικα - Αγ. Ιωάννης μέχρις
επαρχ. οδού 1, Πύργος – Ελαι-

ών – Εφύρα δια Αγίου Γεωργίου, Κουζούλι και Οινόης,
Πύργος – Λαμπέτι – Λάνθι δια
Μονής Κρεμαστής, Πύργος –
Στρέφη – Αρχ. Ολυμπία από
εθν. οδού Πύργου – Καλαμών
και δια Σαλμώνης και Φλόκα,
Ανδρίτσαινα – Σέκουλα προς
Ηραία δια Συκιάς, Καρούτα –
Λάνθι– Χειμαδιό από εθν. οδό
Πύργου – Τριπόλεως και δια

Αρβανίτη Χαριάς και Σόπι μέχρις επαρχ. οδού 3, Σαβάλια
– Αμαλιάδα – Μουζάκι – Κουμάνι δια Γερακίου, Μπεσερέ
(Περιστερίου), Κουτσοχέρας,
Γουμέρου, Πεύκης και Κλινδιά,
Αμαλιάδα – Ρουπάκι – Ανδαβίδα δια Αγ. Μαύρας και Σταφιδοκάμπου, Γαστούνη – Ηλιδα
προς Πόρτες και Κάτω Αχαίαν δια Κελεβής (Κόροιβος),

Ρουπακίου, Σώστι, Μπουχιώτη (Αυγείο), Αγ. Δημητρίου και
Αγραπιδαχωρίου, κ.ά.
Οι εργασίες συντήρησης που θα
εκτελεσθούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του Επαρχιακού οδικού δικτύου, την άρση
της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά του έργου στην αρχική του κατάσταση
και τη γενικότερη βελτίωση του.
«Με το μεγάλο και ευρύ πρόγραμμα συντηρήσεων στην
Π.Ε. Ηλείας που υπογράψαμε
σήμερα, διασφαλίζουμε τη διατήρηση καλών συνθηκών προσβασιμότητας για τα επόμενα
χρόνια, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τους επισκέπτες της περιοχής» δήλωσε ο
Περιφερειάρχης,
Νεκτάριος
Φαρμάκης.

> Επτά κοινότητες του Δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων

Σε έκτακτη ανάγκη λόγω πυρκαγιάς

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν χθες, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου,
επτά δημοτικές κοινότητες του Δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, για την διαχείριση
των συνεπειών από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές την Κυριακή 24 Ιουλίου
και κάηκαν συνολικά 7.312 στρέμματα.
Η απόφαση του κ. Παπαγεωργίου αφορά
τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, τον Γρύλλο, τη
Βρίνα, το Γραίκα, την Σκιλλουντία αλλά και
το Καλλίκωμο. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύ-

ει από την ημερομηνία εκδήλωσης των
φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή
έως και 24 Οκτωβρίου 2022.

Υπηρεσιακή σύσκεψη
Υπηρεσιακή σύσκεψη με Διευθυντές και
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, την
περασμένη Παρασκευή, για τον συντονισμό
των δράσεων της Π.Ε Ηλείας, προκειμένου
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών στις πυρόπληκτες περιο-

χές. Στην σύσκεψη υπό τον κ. Γιαννόπουλο,
συμμετείχαν ο Περιφερειακός Συντονιστής
Κρατικής Αρωγής για την Π.Ε Ηλείας Κώστας Μπαλκάμος, ο Διευθυντής Ανάπτυξης
Αριστομένης Μανιάτης και η Διευθύντρια
ΔΑΟΚ Παναγιώτα Σπυροπούλου, όπου δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις και
οδηγίες ώστε να ξεκινήσει η συγκέντρωση
των αιτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
προκειμένου να αποσταλούν στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής για να πραγματοποιήσει την εκτίμηση και την καταγραφή των
ζημιών, για την αποζημίωσή τους.

> Επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στις πληγείσες περιοχές

Σ. Μπαλιούκος: Διεκδικούμε
αποκατάσταση των καταστροφών

Η καταστροφική πυρκαγιά που
έπληξε πρόσφατα την ευρύτερη περιοχή, αποτέλεσε το αντικείμενο της επίσκεψης στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων,
κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Αυγούστου
2022. Την αντιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελούσαν ο
πρ. υπουργός Στ. Αραχωβίτης,
οι βουλευτές Διον. Καλαματι-

ανός και Χαρά Καφαντάρη, ο
πρ. βουλευτής Μ. Μπαλαούρας, μέλη της Κ.Ε. και τοπικά
στελέχη του κόμματος.
Ανοίγοντας της συζήτηση στη
συνάντηση που έγινε στο δημαρχείο Κρεστένων, ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην
Ηλεία Παν. Φλεβοτόμος, τόνισε πως θα πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια που κάθε καλοκαίρι δημιουργούνται έντονα

προβλήματα από τις πυρκαγιές, προκειμένου να υπάρξει η
κατάλληλη οργάνωση αποφυγής του φαινομένου στο Νομό.
Ο Δήμαρχος ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων Σάκης Μπαλιούκος, προέβη σε ενημέρωση των
στελεχών του κόμματος για τα
προβλήματα που δημιούργησε
η πρόσφατη πυρκαγιά, επισημαίνοντας πως «δεν επιτρέπεται
με τους νεκρούς που είχαμε το
2007, να υπάρχει έστω και ένα
φαινόμενο πυρκαγιάς, ακόμα
και από αμέλεια».
«Διεκδικούμε άμεσα για την
επόμενη ημέρα την αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν και την απομάκρυνση των δέντρων, διότι θα
νεκρώσουν οι πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια αυτή η περίοδο μας δυσκολεύει γιατί δεν

τελειώσαμε με τις πυρκαγιές
στην Ηλεία, όπου το πρόβλημα το περιμέναμε μετά τις 10
Αυγούστου, οπότε γυρίζουν οι
άνεμοι. Πρέπει να συνεχίσουμε
την προσπάθεια για την πρόληψη και μετά από αυτό το διάστημα. Ευτυχώς οι εθελοντές
μας, οι πολίτες μας, η Π.Υ., ο
Δήμος και η Περιφέρεια κινήθηκαν αυτή τη φορά συντονισμένα και δεν είχαμε μεγάλες
απώλειες. Υπάρχουν βεβαίως
ζημιές και στις παρυφές των
οικισμών, αλλά κυρίως στον
αγροτικό χώρο, όπως αγροικίες και εξοπλισμοί. Θα πρέπει η
Περιφέρεια να οριοθετήσει όλα
τα ρέματα. Αυτό πρέπει να γίνει
άμεσα και πρέπει να αποτελέσει
μέριμνα και της πολιτείας» ανέφερε ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.
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> ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΥΑ: Στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Μπομέτ
(Bomet) της Δημοκρατίας της Κένυας, προχωρά η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 21ης
Ιουλίου 2022. Η συνεργασία αφορά στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση δράσεων με στόχο την αναβάθμιση
του πολιτιστικού πλούτου και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής
των πολιτών των δυο περιοχών. Οι δυο Περιφέρειες, δίνουν
προτεραιότητα στην διεύρυνση των σχέσεων φιλίας με πόλεις
της Ελλάδας και της Κένυας, και μέσω της αδελφοποίησής τους
στοχεύουν στη δημιουργία προγραμμάτων ανταλλαγών που θα
συμβάλλουν στην προώθηση και οικοδόμηση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των δυο χωρών, σε διάφορους τομείς. Ο κ. Γιαννόπουλος, εξηγεί πως, οι δυο περιοχές, επιδιώκουν την ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τους, σε ακαδημαϊκό,
οικονομικό, επιστημονικό, πολιτιστικό και τουριστικό επίπεδο,
αλλά και στην προώθηση έργων και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και της
γεωργικής ανάπτυξης μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων, πληροφοριών και πείρας, στους αντίστοιχους τομείς.
> ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ: Κυματίζουν οι γαλάζιες σημαίες στο
γαλάζιο του Ιονίου στις ειδυλλιακές και πεντακάθαρες ακτές του
Δήμου Πηνειού. Την Τετάρτη 3 Αυγούστου στις 11 π.μ. στις Θίνες Βαρθολομιού και την Πέμπτη 4 Αυγούστου στις 11 π.μ. στο
Αρκούδι, πραγματοποιήθηκε η τελετή ανάρτησης της Γαλάζιας
σημαίας, ενώ η τρίτη Γαλάζια σημαία για τον Δήμο Πηνειού, κυματίζει στην παραλία της Γλύφας από τις 17 Ιουλίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΡΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ: 28-7-2022
Αρ. Πρωτ.: 13366Α
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚ. 9/22

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ) διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Υδραυλικά Υλικά
-Οικιακοί Υδρομετρητές», (CPV: 38411000-9) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της
διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την
Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Πάτρας www.deyap.gr.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 399.142,00€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 494.936,08 €) ΦΠΑ 24%: 95.794,08 €.
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες κατηγορίες υλικών για το σύνολο των ειδών/
ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) μήνες για τις κατηγορίες 1 έως 4 και ένας (1) μήνας για τις
κατηγορίες 5 έως 10 από την ημερομηνία υπογραφής της. Ειδικότερα, για τους οικιακούς υδρομετρητές (κατηγορία 1), υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής παράδοσης (πέραν των δύο μηνών για
το σύνολο των τεμαχίων, όπως αναφέρεται στις γενικές απαιτήσεις των Τεχν. Προδιαγραφών των
οικιακών υδρομετρητών)
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή
Πύλη www.promitheus.gov.gr) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 28η Ιουλίου
2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 21η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
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 Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια
Επαγγελματικής ικανότητας, και Τεχνικής - Επαγγελματικής ικανότητας, να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού
7.982,84 ευρώ, εφ΄ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων υλικών όλων
των κατηγοριών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προ εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ)
για την συγκεκριμένη κατηγορία.
Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ και βαρύνει την σχετική πίστωση του
έτους 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 168930 όπου και υποβάλλονται τα
σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης, το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Πάτρας(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.deyap.gr όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ
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> Στόχος η παροχή μιας ιδιαίτερης εμπειρίας στους επισκέπτες των μονάδων

Πράσινος Αγροτουρισμός:
Ζωηρό το ενδιαφέρον των επενδυτών

και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
δ) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα και η υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας.

στους επισκέπτες, εντός του
χώρου εγκατάστασης ή και
στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της
επιχείρησης.
β) Οι Ά ύλες προέρχονται:
αα) Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον
60% κατ’ έτος, ή
ββ) Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος.
Η ανωτέρω υποχρέωση, ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της
επένδυσης και έχει διάρκεια
τουλάχιστον 3 ετών.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της
εταιρείας αστικού δικαίου, νομικές μορφές της κοινοπραξίας με εξαίρεση τις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι

Χρηματοδότηση

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜμΕ, είτε
στις μεγάλες επιχειρήσεις, με
την επιφύλαξη των ειδικότερα
οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο
του ΓΑΚ, εφόσον πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Προσφέρουν διατροφή
και προϊόντα αγροδιατροφής

Τέλος, τα όρια του αιτούμενου
προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα
ακόλουθα:
• Πολύ μικρές - Μικρές
Μεσαίες
επιχειρήσεις:
Από 500.000,00 ευρώ έως
7.500.000,00 ευρώ
•
Μεγάλες
επιχειρήσεις:
Από 500.000,00 ευρώ έως
12.500.000,00 ευρώ.

Mεγάλο το ενδιαφέρον των αγροτών στην Δυτική
Ελλάδα για το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός», καθώς από τις 19 Ιουλίου ξεκίνησε η
ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για
ένταξη των επενδυτών, σύμφωνα με απόφαση του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Γιώργου Γεωργαντά.
Και αυτό γιατί η Δυτική Ελλάδα
διαθέτει το υπόβαθρο εκείνο
για την ένταξη προτάσεων στο
πρόγραμμα, όπως διαπιστώθηκε από τις αθρόες αιτήσεις που
ήδη έχουν ξεπεράσει τις 50.
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000 ευρώ και
χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
για την περίοδο 2022-2025.
Η αίτηση μαζί με το σύνολο των
δικαιολογητικών υποβάλλονται
με ψηφιακή υπογραφή (όπου
απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου www.
gov.gr στην ενότητα Γεωργία και
κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο
χρήστης κάνει εγγραφή.

Πού απευθύνεται

αφιέρωμα

Το εν λόγω έργο απευθύνεται ειδικά σε: Υφιστάμενες και
Υπό Σύσταση ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜμΕ
και Μεγάλες Επιχειρήσεις) Β)

Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την
έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ένταξης στο
Υποέργο, ενώ δεν ενισχύονται
φυσικά πρόσωπα και ατομικές
επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια στον τομέα του
τουρισμού, τα οποία συνδέουν
τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Ο στόχος είναι η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές
μέσα από την τοποθέτησή τους

σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών - τουριστών και την
ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα
πρέπει να αποδεικνύει τον παραπάνω στόχο και επιπρόσθετα τουλάχιστον έναν από τους
παρακάτω στόχους:
α) Η βελτίωση της θέσης του
αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
β) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το
περιβάλλον, που περιορίζουν
το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής.
γ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

> Στους αγρότες για το πρώτο εξάμηνο του 2022

Επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
Μέσα στον Αύγουστο θα δοθεί η επιστροφή στους αγρότες, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο το οποίο κατανάλωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.
«Στο πετρέλαιο κίνησης, εδώ και τέσσερις
μήνες, υπάρχει έκπτωση 15 λεπτά στην
αντλία. Για πρώτη φορά μετά το 2015 η
κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Αυτό θα γίνει εντός του Αυγούστου» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς μιλώντας
στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση
θα φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ.
Για τις αυξήσεις στα αγροεφόδια (λιπάσματα, ζωοτροφές) παραδέχτηκε ότι το
πρώτο τρίμηνο μετά τη ρωσική εισβολή

όντως υπήρξε διπλασιασμός στις τιμές,
υποστηρίζοντας ότι τον τελευταίο καιρό
παρατηρείται αποκλιμάκωση. Εκτίμησε δε, ότι όπως συμβαίνει με τα σιτηρά,
θα υπάρξει μια σταδιακή αποκλιμάκωση
των τιμών στα αγροεφόδια. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει τους καλλιεργητές
και τους κτηνοτρόφους δήλωσε ότι «από
το φθινόπωρο κατεβάσαμε το ΦΠΑ στα
αγροεφόδια από το 13% στο 6% και ταυτόχρονα έχουν γίνει πολλές ενέργειες στο
κόστος της ενέργειας και στο πετρέλαιο».
Ειδικά για τη ρήτρα αναπροσαρμογής
για το αγροτικό ρεύμα ο κ. Γεωργαντάς
υποστήριξε ότι η παρέμβαση από τον
Ιούλιο θα φτάνει πάνω από το 90% προ-

κειμένου να ωφεληθούν οι αγρότες και
οι μεταποιητές.

Στις συνδεδεμένες ενισχύσεις
το μαλακό σιτάρι
Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε επίσης και
στο μαλακό σιτάρι στο οποίο η χώρα μας
είναι ελλειμματική (εισάγουμε το 85%)
αποκαλύπτοντας ότι θα ενταχθεί στις
συνδεδεμένες ενισχύσεις, δίνοντας μία
επιπλέον βοήθεια στους αγρότες: «Αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους
αγρότες για να καλλιεργήσουν μαλακό
σιτάρι και να μειωθεί η εξάρτηση». Όπως
διευκρίνισε ο κ. Γεωργαντάς, στην ίδια
κατεύθυνση κινείται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για τον αραβόσιτο.

Επιπλέον ενίσχυση
στους κτηνοτρόφους
Αναφορικά με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι
είπε: «Κάναμε μια μεγάλη παρέμβαση 50 εκατ. ευρώ που δόθηκε απευθείας στους κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών. Προγραμματίζουμε να
ενισχύσουμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων».
Λέγοντας ότι «μας ενδιαφέρει η κτηνοτροφία μας» ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι θα
γίνουν επιπλέον παρεμβάσεις γιατί γνωρίζει ότι «το ζωικό κεφάλαιο που χάνεται, δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί και το
επόμενο διάστημα θα δείτε τις προσπάθειες στήριξης που θα γίνουν».

Θέματα
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> Στο πλαίσιο του έργου Sustainable που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζων 2020

Αειφόρος διαχείριση στον αγροτικό τομέα

Ο αγροτικός τομέας σε παγκόσμια κλίμακα βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές προκλήσεις
που επηρεάζουν την ασφάλεια
στην τροφή, την φτώχεια και
την εν γένει αειφορία των τροφικών και αγροτικών συστημάτων.
Η πρώτη μεγάλη πρόκληση
σχετίζεται με την δημογραφία
και την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στις ερχόμενες
δεκαετίες ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 33% από 7,6 δις ανθρώπους το 2017, σε 10 δις το
2050 και 11,2 δις το 2100. Οι
αριθμοί αυτοί είναι συντηρητικοί καθώς με άλλα σενάρια η
αύξηση του πληθυσμού εκτιμάται σε 16,5 δις ως το 2100.
Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση του αστικού πληθυσμού
κατά 2,4 δις ως το 2050, και
αλλαγή των διατροφικών συνθηκών με αύξηση της ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης κρέατος από 36,4 κιλά το
1999 σε 45,3 κιλά το 2030.
Η εκτίμηση είναι ότι θα απαιτηθεί αύξηση της παραγωγής
τροφής κατά 70% ως το 2050.
Με ένα συρρικνούμενο γεωργικό πληθυσμό και ολοένα αυξανόμενες ανάγκες διατροφής
το ζητούμενο είναι πώς και
από ποιον θα επιτευχθεί αυτή
η αύξηση.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά στους φυσικούς πόρους.
Η αγροτική γη είναι σε ποσοστό 25% πολύ υποβαθμισμένη και κατά ένα πρόσθετο 44%
μέτρια ή λίγο υποβαθμισμένη.
Οι υδατικοί πόροι υφίστανται
μεγάλες πιέσεις, με 40% του
παγκόσμιου αγροτικού πληθυσμού να ζει σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται από λειψυδρία. Η χρήση γης για αγροτικούς σκοπούς έχει οδηγήσει
σε υποβάθμιση των εδαφών
μέσω της διάβρωσης λόγω
αποψίλωσης, μη κατάλληλης
αγρανάπαυσης, υπερβόσκησης και μη κατάλληλης λίπανσης. Η παγκόσμια αποψίλωση

των δασών οδηγείται σε ποσοστό 80% από τον αγροτικό τομέα.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί
την τρίτη μεγάλη πρόκληση.
Η γεωργία αποτελεί έναν από
τους κυρίους παραγωγούς αερίων θερμοκηπίου με διπλασιασμό τους κατά τα τελευταία 50
έτη. Παρελκόμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί η μείωση της παραγωγικότητας στον
αγροτικό τομέα λόγω μεταβλητότητας των βροχοπτώσεων και αύξηση της συχνότητας
ακραίων φαινομένων όπως
ξηρασίας και πλημμυρών. Η
κλιματική αλλαγή αναμένεται
να επηρεάσει κάθε πτυχή της

παραγωγής τροφής συντελώντας σε μακροχρόνια προβλήματα όπως η μείωση των υπογείων υδάτων, και η διάβρωση
του εδάφους.
Η σπατάλη τροφής αποτελεί
μία μείζονα πρόκληση και αναποτελεσματικότητα του συστήματος. Το 33% - 50% της παγκόσμιας παραγωγής τροφής
δεν καταναλίσκεται αλλά σπαταλιέται. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε έκταση αγροτικής
γης ίση με την Κίνα, ισοδυναμεί με το 25% της παγκόσμιας
κατανάλωσης νερού, ενώ οδηγεί σε αύξηση του όγκου των
σκουπιδιών και της παραγωγής μεθανίου στις χωματερές.

Συνέπειες όλων των προκλήσεων αυτών είναι το πρόβλημα
της μη επάρκειας τροφής. 700
εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εξαιρετικά φτωχοί,
800 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν χρόνια πείνα, και 2 δις
υποφέρουν από ανεπάρκεια
θρεπτικών συστατικών. Από
τα 800 εκατομμύρια το ένα τρίτο εκτιμάται ότι ζει σε αγροτικές περιοχές αναπτυσσόμενων
χωρών.
Η Αγροδιατροφή 4.0 κατά αναλογία της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης φιλοδοξεί να
επιφέρει τεχνολογική επανάσταση στον αγροδιατροφικό τομέα με εστίαση στην αειφορία.
Οι τρεις κύριοι άξονές της είναι σχετικοί με την ολοκλήρωση τεχνολογιών και εφαρμογών της Βιομηχανίας 4.0 στον
αγροτικό τομέα, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της αποδοτικότητας στην αλυσίδα της
διατροφής, και νέες τεχνολογίες παραγωγής. Κάποιες από
τις προτεινόμενες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες στο παρόν
όπως η Γεωργία Ακριβείας, το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η
χρήση Drones, η Ανάλυση δεδομένων, η Κάθετη / Αστική
Γεωργία και η Υδροπονία, ενώ
άλλες είναι χαμηλής τεχνολογικής ετοιμότητας και ανάγονται
στο μέλλον.

Το έργο Sustainable που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού πλαισίου Ορίζων 2020 εστιάζει στην ολοκλήρωση και χρήση τεχνολογιών της βιομηχανίας 4.0
στον αγροτικό τομέα. Διαφόρων ειδών αισθητήρια στο
φυτό, στο χωράφι, για πολυφασματική απεικόνιση καλλιεργειών, αξιοποιούνται για
επιτήρηση, διάγνωση και βελτιστοποίηση. Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων θα επηρεάσει
επιχειρησιακές λειτουργίες και
συστήματα στον αγροδιατροφικό τομέα. Λύσεις Τεχνητής
Νοημοσύνης, μη επανδρωμένα οχήματα, χρήση δορυφορικών δεδομένων, αξιοποίηση υπολογιστικής υποδομής
σε διάφορα επίπεδα μπορεί
να αξιοποιηθούν προς ένα πιο
αειφόρο μοντέλο κυκλικής οικονομίας στον τομέα της αγροδιατροφής. Η θεματική εστίαση του έργου είναι σε τομείς με
σημαντική προστιθέμενη αξία
όπως το αμπέλι, το ελαιόλαδο, οι υδατοκαλλιέργειες, και
τα οπωροκηπευτικά.
Από Ελληνικής πλευράς στο
έργο συμμετέχουν το Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου
ΑΘΗΝΑ, η καινοτόμος εταιρεία Gaia Robotics, και το οινοποιείο Κτήμα Ορφανού.

> Έργο TransCPEarlyWarning: Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής

Για βελτίωση της ανθεκτικότητας
σε φυσικές καταστροφές

Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές
επιπτώσεις καθώς παρατηρείται τάση αύξησης της συχνότητας και της
έντασης ακραίων φαινομένων, όπως
ξηρασίας, πλημμυρών, καταιγίδων,
κυμάτων καύσωνα, δασικών πυρκαγιών και κατολισθήσεων.
Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας
είναι σημαντικός για την πρόγνωση,
πρόληψη και διαχείριση φυσικών
καταστροφών. Εξ ίσου σημαντική
είναι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση τους μέσω της
μεταφοράς καλών πρακτικών.
Το έργο TransCPEarlyWarning που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ADRION προσεγγίσει
τις προκλήσεις αυτές μέσω ενός διεθνούς Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης που έχει ως στόχο την
βελτίωση της αποτελεσματικότητας,

της διαλειτουργικότητας και της ομοιογένειας στην αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών. Στο πλαίσιο του έργου
έχει αναπτυχθεί μία σχετική διαδικτυακή Πλατφόρμα που επιτρέπει την
εποπτεία των διαδικασιών Έγκαιρης

Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, την ολοκλήρωση υπαρχόντων
συστημάτων, και τον πειραματισμό
με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης – Μηχανικής Μάθησης.
Ο βασικός στόχος της προτεινόμενης

Πλατφόρμας είναι μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της Πολιτικής Προστασίας. Παρέχει στους
χρήστες της εκτεταμένες δυνατότητας
διαχείρισης και εποπτείας των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται.
Προσφέρει ένα μοναδικό σημείο
αναφοράς, όπου μπορεί να έχουν
πρόσβαση στις διάφορες πηγές και
συστήματα πληροφορίας που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση με
εστίαση σε δύο κύριους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της περιοχής: τις δασικές
πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Η φύση της δουλειάς των εμπλεκόμενων
στην Πολιτική Προστασία επιβάλει
τη συνεχή διαχείριση των διαδικασιών και τη σχεδίαση της πλατφόρμας ώστε να παρέχει πρόσβαση σε
κρίσιμη πληροφορία, όπου και αν
βρίσκονται, αξιοποιώντας έξυπνα

κινητά και άλλες συσκευές.
Λόγω της φύσης της, η Πλατφόρμα υιοθετεί μία αυστηρή προσέγγιση
όσον αφορά στη σχεδίαση και υλοποίηση χαρακτηριστικών ασφάλειας
που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των υπηρεσιών και του λογισμικού από τα οποία αποτελείται.
Στο έργο TransCPEarlyWarning συμμετέχουν 11 φορείς από 7 χώρες της
περιοχής. Από Ελληνικής πλευράς
συμμετέχουν το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού
Κέντρου ΑΘΗΝΑ που αποτελεί τον
κύριο εταίρο πίσω από την ανάπτυξη της Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτικής Προστασίας, και ο Δήμος Ρεθύμνου. Κατά την
προσεχή περίοδο η Πλατφόρμα θα
δοκιμαστεί στο πλαίσιο πιλοτικών
ασκήσεων που θα λάβουν χώρα στις
συμμετέχουσες χώρες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αρ. Διακήρυξης: Π590/29.07.2022)
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ
ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

1. Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισμού είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κύρια δραστηριότητα: Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στην Πληροφορική.
Διεύθυνση έδρας: Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο
Τηλ.: +30 2610 960300, fax: +30 2610 960490
Διεύθυνση παραρτήματος: Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3350600, fax: +30 210 3222135
Κωδικός NUTS:GR232-Achaia
2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού και διάρκεια σύμβασης
Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης
βιβλίων και χάρτου του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των πέντε
ευρώ και είκοσι λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (5,20€/ανά τ.μ.), μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον μισθωτή.
Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αφορούν ακίνητα (αποθήκες) που είναι αποπερατωμένα, ημιτελή
ή υπό ανέγερση, με την προϋπόθεση να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, σύμφωνα με τις τεχνικές

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 554093
Ημ/νια: 01/07/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την αριθ.
3666/89/28.06.2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση- επισκευή και υλοποίηση εγκεκριμένης μελέτης
πυροπροστασίας ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας», «με ανοιχτή διαδικασία» που θα διεξαχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής
της παρούσας για δημοσίευση, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης»
του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της
Υπηρεσίας εκτιμώμενης αξίας 157.500,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΟΑΕΔ. (ΚΑΕ 9725)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, στο χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ: www.dypa.gov.gr (Προμήθειες - Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται μέχρι την 25/08/2022, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑς
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννα Μαυραγάνη
Τηλ.: 2613 610243
E-mail: i.mavra@patras.gr

Πάτρα 03/08 /2022
Αριθ. Πρωτ.: 63624

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023 CPV:15894210-6
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.
eprocurement.gov.gr ή http://www.promitheus.gov.gr, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την
Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου
Πατρέων - Σχολικό έτος 2022-2023 cpv: 15894210-6, συνολικού προϋπολογισμού 230.147,10
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.
Χρηματοδότηση: Πολυετής δέσμευση η χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από Ειδική χρηματοδότηση - ΥΠ.ΕΣ. και κατανέμεται ως εξής:
- για το έτος 2022 ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 70.01-6162.00004
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και
- για το έτος 2023 ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών
(180.147,10) σε βάρος του ΚΑ 70.01-6162.00004 εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας).
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πατρέων Οδός: Μαιζώνος 147 – 1ος Όροφος Ταχ. Κωδ.: 26221
Τηλ.: 2613610243 E-mail: i.mavra@patras.gr Ιστοσελίδα: www.e-patras.gr
Κωδικός NUTS:EL632
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
(http://www.eprocurement.gov.gr), στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πατρέων www. e-patras.gr ->
Ηλ. Δημοκρατία -> Διακηρύξεις καθώς επίσης και στη διαδικτυακή πύλη http: //www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (παρ.1 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016) με Αριθμό Συστήματος: 168781.
Η προς εκτέλεση προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):15894210-6, “Σχολικά γεύματα”.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια σε ημερήσια
βάση μεσημβρινού γεύματος, σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία, (CPV: 15894210-6) για
τη σίτιση περίπου τριακοσίων τριάντα (310) μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Πατρέων
κατά το σχολικό έτος 2022-2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται, στην υπ’ αριθ. 3/2022 διακήρυξη και στα Παραρτήματά της I έως και VI, της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής
Προστασίας.
1. 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 Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ,
(Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης, και διαθέσιμα για χρήση κατά την ορισμένη
ημερομηνία έναρξης μίσθωσης.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια 20.000 τ.μ. ± 5%, σε μία (1) στάθμη. Θα πρέπει
να βρίσκεται εντός νομού Αττικής και να είναι προσβάσιμο μέσω οδικών αξόνων κι ασφαλτοστρωμένων οδών, που επιτρέπουν την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων μεγίστου μικτού βάρους 42
τόνων.
Το ακίνητο, στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς είναι ημιτελές ή υπό ανέγερση, πρέπει να αποπερατωθεί και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Ι.Τ.Υ.Ε. μέσα στην προθεσμία
που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών του διαγωνισμού και στη σύμβαση μίσθωσης, και
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 01/03/2024.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη αρχόμενα από την 01/03/2024 ή από την σύνταξη
του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου (σε περίπτωση που λάβει χώρα μετά την ημερομηνία
αυτή).
3. Παραλαβή της διακήρυξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισμού από τα Γραφεία του
ΙΤΥΕ στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 10563 Αθήνα, 4ος όροφος) και τα Κεντρικά Γραφεία του ΙΤΥΕ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, ΤΚ 26504, Ρίο. Επίσης, το πλήρες σώμα της
διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.cti.gr.
4. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των ακινήτων
που έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους και γενικά όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα
για την εκμίσθωσή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης,
διάθεσης και δέσμευσης της χρήσης των προσφερόμενων ακινήτων, μίσθωσης αυτών καθώς επίσης
και νόμιμο δικαίωμα διαμόρφωσης και τροποποίησης των χώρων του ακινήτου, σε περίπτωση που
απαιτείται.
Τρίτα πρόσωπα που διαθέτουν πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων
μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την εκ του νόμου
εκπροσώπηση, δηλαδή πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν για να
συμμετάσχουν στον παρόντα διαχωρισμό για λογαριασμό των κύριων των ακινήτων.
5. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις του

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Π.Δ.715/1979, στην Πάτρα, ημέρα Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 13:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.715 / 1979, η οποία θα συνεδριάσει
δημόσια στα Κεντρικά Γραφεία του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κτίριο Δ. Μαρίτσας, Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, ΤΚ26504 Ρίο, ειδικότερα στο αμφιθέατρο του 2ου ορόφου. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 13:00. Για την έγκυρη
συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπός του, υποβάλει την προσφορά του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 της παρούσας.
Β. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες παρίστανται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
6. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα ισχύσουν για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την
προφορική μειοδοσία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 8 της διακήρυξης.
7. Εγγυήσεις
Οι προσφέροντες υποβάλλουν εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1/20 του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος, η οποία θα συνίσταται σε Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος, χρονικής διάρκειας αορίστου
χρόνου. Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και το Δημόσιο απαλλάσσονται της υποχρέωσης προς εγγυοδοσία,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29 του π.δ. 715/1979.
Η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στον καταθέτη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου, στους λοιπούς δε συμμετέχοντες
εντός πέντε εργασίμων (5) ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
8. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στη Διακήρυξη και
τις διατάξεις του π.δ. 715/1979.
9. Πληροφορίες
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
στο στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Δημήτρη Σοφοτάσιο, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +302610
960300, fax: +30 2610 960 490 και email: sofos@cti.gr.

Ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε.
Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος

ρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. (οδός Δ. Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος, τηλ: 210-9989019,
210-9989908) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/08/2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/09/2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, προσκομίζοντας τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υπο-

βολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ηλεκτρομηχανολογικών.
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.150,00 ευρώ, ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Κωδικός CPV: 45262700-8 (εργασίες μετατροπής κτιρίου).
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης του έργου στον τύπο, βαρύνουν τον οικονομικό
φορέα που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής
του έργου.

σίων συμβάσεων, στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 19 παρ. 4 Ν.4412/2016).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή «η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016», και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β’/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Οι απαιτούμενες ποσότητες των υπό προμήθεια γευμάτων καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχουν ως ακολούθως:

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 και 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο
19 της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Χρόνος παράδοσης - παραλαβή ειδών σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της αριθ. 3/2022 διακήρυξης
- μελέτης.
Ο χρόνος ισχύος του Συμφωνητικού ορίζεται από την έναρξη έως την λήξη του σχολικού έτους
2022 - 2023.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας θα γίνεται µε την εξόφληση του 100%
του τμήματος της συμβατικής αξίας έπειτα από την τμηματική παραλαβή των ειδών με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη https://www.eprocurement.gov.gr ή http://www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 04-08-2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06-08-2022.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-08-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού ορίζεται η 30-08-2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή - στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α΄, Αριθ.
17, Κτίριο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης - ισόγειο - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ), - σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ,
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www. eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένο με προηγμένη τουλάχιστον
ηλεκτρονική υπογραφή.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://diavgeia. gov.
gr (υποπ. ιστ΄της παρ. 3 του άρθρου 76 του Κεφαλαίου ΙΑ΄του Ν.4727/2020), θα δημοσιευθεί επίσης και σε δύο (2) ημερήσιες και μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (άρθρο 1 παρ. 3 περιπτ. α
του Ν.3548/2007, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016 & άρθρο 18 του Ν.4469/2017).
Τα έξοδα της δημοσίευσης στον εθνικό τύπο και τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τους αναδόχους.
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρο 3.4 της υπ’ αριθ. 3/2022 διακήρυξης.

Α/Α
1
2

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΠΟΣΟ (€)
(310 μερίδες Χ
Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή με
κουβέρ σύμφωνα με το συνημμένο 182 ημέρες)
3,50
197.470,00
μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης
56.420
Πρόχειρο φαγητό (σάντουιτς με
(310 μερίδες Χ
χυμό) σύμφωνα με το συνημμένο
8 ημέρες)
2,50
6.200,00
πρόγραμμα σίτισης
2.480
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:
203.670,00 €
Φ.Π.Α. 13%:
26.477,10 €
ΣΥΝΟΛΟ:
230.147,10 €
ΕΙΔΟΣ ( ΜΕΡΙΔΑ)

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τo
ύψος της οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.. Το ποσό
της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ
και σαράντα λεπτών ( 4.073,40 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση. (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες
να παρατείνουν, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α Χρήστος Κορδάς

5 Αυγούστου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
• Με φυσική παρουσία: Αίθουσα ΤΕΕ ∆υτ. Ελλάδας

Τριών Ναυάρχων 40 Πάτρα
LIVE στο www.forumanaptixis.
∆ηµόσια συζήτηση για την «Υγεία και την Ανάπτυξη µε έµφαση στη
δυναµική του Ιατρικού Τουρισµού για τη χώρα µας και σε όλες τις
σύγχρονες εξελίξεις στη σχέση τεχνολογίας και υγείας»

•

Τρόποι Συνεργασίας • ∆ιοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης • Χορηγική συνεργασία • ∆ιαδικτυακή εκθεσιακή συµµετοχή
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr
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Π O Λ I T I Σ M O Σ

Ενισχύθηκε με προσωπικό
το Καρναβαλικό Εργαστήρι
Ενισχύθηκε με νέους εργαζόμενους το Καρναβαλικό
Εργαστήρι, στο οποίο παρά την καλοκαιρινή περίοδο οι
προετοιμασίες και η δημιουργία καλά κρατούν.
Η ενίσχυση του Καρναβαλικού Εργαστηρίου με 5 εργαζόμενους (συμβασιούχους μέσω των οκτάμηνων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ) έχει ήδη δώσει αισιόδοξα μηνύματα
για την επερχόμενη χρονιά και δείγματα της δουλειάς αυτής θα δούμε στο Πατρινό Καρναβάλι του 2023 που όπως
δείχνουν τα δεδομένα θα γίνει κανονικά επανακάμπτοντας με τις πολυαναμενόμενες παρελάσεις του στους δρόμους. Οι νέοι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν ομαλά στους
κόλπους του Καρναβαλικού Εργαστηρίου, συνεργάζονται
αρμονικά με τους 4 παλαιότερους και έμπειρους καλλιτέχνες, δημιουργούς-κατασκευαστές και όλοι μαζί έχουν
στελεχώσει μια ικανή ομάδα που εργάζεται με πνεύμα σύμπνοιας, συνεργασίας και έντονης καλλιτεχνικής δημιουργίας προετοιμάζοντας τα καρναβαλικά στοιχεία και μέρος
των αρμάτων που θα θαυμάσουμε στις παρελάσεις του
Πατρινού Καρναβαλιού 2023. Παράλληλα το επιτελείο
των εργαζόμενων του Καρναβαλικού Εργαστηρίου προετοιμάζει με γοργούς ρυθμούς στοιχεία του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου που θα παρουσιαστεί στις γιορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα ήδη
να έχει προχωρήσει σημαντικό μέρος παραγωγής του.
Στόχος της δημοτικής αρχής και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας είναι άμεσα να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του Καρναβαλικού Εργαστηρίου με προσωπικό με
στόχο την ιδανική λειτουργία του και τις προσδοκίες σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του.

Λύκειο Ελληνίδων:
Νέες εγγραφές
Οι εγγραφές στο Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών για τη
Νέα Χρονιά θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου
2022.
H γραμματεία θα λειτουργήσει από Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022 και καθημερινά από τις 6:00μμ έως τις
9:00μμ.
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να καλείτε στο
τηλέφωνο 2610220531.
Τα μαθήματα των εφήβων και των ενηλίκων του παραδοσιακού χορού του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών θα
ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.
Τα μαθήματα των παιδικών τμημάτων του παραδοσιακού χορού του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.
Τα μαθήματα των παιδικών τμημάτων των εικαστικών
τεχνών του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

» Η παιδική σκηνή του Γιάννη
Παπαθανασίου και η εταιρεία
παραγωγής DOMINUS παρουσίασαν την Τρίτη 2 Αυγούστου
στο Αίγιο, και την Τετάρτη 3
Αυγόυστου στο Royal Theater
στην Πάτρα, το έργο του Ιούλιου Βερν «Ο Γύρος του Κόσμου
σε 80 ημέρες». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Ναταλία Δραγούμη και ο Μέμος
Μπεγνής. Χαρακτηριστικό της

παράστασης ήταν ότι παρουσιάστηκε σε παιδική σκηνή
η τεχνοτροπία 3D mapping
projection, η οποία σχεδιάστηκε στο εξωτερικό, ειδικά και
αποκλειστικά για τις ανάγκες
του συγκεκριμένου έργου.

» Την παράσταση «Ο Λαγός και
η Χελώνα» (Αισώπου μύθοι)
παρουσίασε την Τετάρτη 3 Αυγούστου στο υπαίθριο θέατρο
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Τριήμερο με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Πολιτιστικό Καλοκαίρι
στην Αιγιαλεία

> Με ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις συνεχίζεται και τον
Αύγουστο το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2022». που διοργανώνει η
ΔΗ.Κ.Ε.Π. Αιγιαλείας.

Η πολιτιστική ατζέντα περιλαμβάνει ποιοτικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους
που θα ικανοποιήσουν τους επισκέπτες της
περιοχής που είναι πάρα πολλοί αυτή την
περίοδο.
Παρασκευή 5 Αυγούστου
9 μ.μ.: «Το Αστερόπαιδο»
Το θέατρο ELIART και η παιδική σκηνή
ΚΙΒΩΤΟΣ του Γιώργου Φρατζεσκάκη, παρουσιάζουν στο υπαίθριο θέατρο «Γιώργος
Παππάς», «Το Αστερόπαιδο» του Όσκαρ
Ουάιλντ. Ένα πολύ τρυφερό παραμύθι που
μιλάει για τη σημασία τού να είναι κανείς
όμορφος στην ψυχή και όχι στο πρόσωπο,
γεμάτο συγκίνηση και γέλιο, ανεβασμένο
για μικρούς και μεγάλους.
Τιμή εισιτηρίου: 10€. Προπώληση: 8€ στο
βιβλιοπωλείο «Σύγχρονη Σκέψη» (Κλ. Οικονόμου 7) και στο κατάστημα «Ρεζέρβα»
(Μητροπόλεως 95).
Σάββατο 6 Αυγούστου
9 μ.μ.: «Η μάνα Σμύρνη»
Ο πολιτιστικός σύλλογος ΠερίΤΕΧΝΩΝ
παρουσιάζει στο υπαίθριο θέατρο «Γιώργος
Παππάς», την μουσικοαφηγηματική εκδήλωση «Η μάνα Σμύρνη», ένα αφιέρωμα στα
100 χρόνια από την καταστροφή της. Πρόκειται για μια παράσταση - πρόζα, με μουσική, αφηγηματικό λόγο, τραγούδι, εικόνα.
Είσοδος ελεύθερη.
Κυριακή 7 Αυγούστου
9 μ.μ.: «Σαν τα τρελά πουλιά…»
Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου τιμά το έτος
μνήμης προσφυγικού ελληνισμού και παρουσιάζει, στο υπαίθριο θέατρο «Γιώργος

«Γιώργος Παππάς», στο Αίγιο,
η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου, η οποία για 17η
συνεχή χρόνια το Καλοκαίρι
2022 θα ταξιδέψει σε όλη την
Ελλάδα.

» Οι εκδόσεις άνω τελεία και ο
συγγραφέας Παναγιώτης Πετρίδης παρουσίασαν την ποιητική
συλλογή «Άλογη Λογική», την
Κυριακή 31 Ιουλίου στο Αίγιο.

Παππάς», εκδήλωση με τίτλο «Σαν τα τρελά πουλιά…» με μουσική και χορούς από
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Ερυθραία και
Προποντίδα. Με έμφαση στους πρόσφυγες
του Αιγίου και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου
έχει ερευνήσει, σχεδιάσει, επιμεληθεί και
θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στοιχεία
που θα εγείρουν μνήμες και συγκίνηση. Είσοδος ελεύθερη.

Εκδήλωση ένα χρόνο μετά
την πυρκαγιά στην Αιγιαλεία
Eκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός έτους από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τις Κοινότητες Ζήριας, Καμαρών και Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας,
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Ζήρια, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου και
του αρμοδίου για την Δ.Ε. Ερινεού αντιδημάρχου κ. Γιώργου Ντίνου. Παρόντες στην
εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Γλωσσίδης Βασίλης
πρόεδρος Τ.Κ. Ζήριας, Καραΐσκος Νίκος
αντιδήμαρχος καθαριότητας του δήμου Αιγιαλείας, Γεωργίου Μάριος αντιπρόεδρος
Τ.Κ. Ζήριας και επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης, Τσαγανάς
Στάθης τοπικός σύμβουλος Τ.Κ. Ζήριας,
Σκανδάμης Μαρίνος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος της Αναγνωστοπούλου
Σίας, Μπαλαφούτη Μαρία πρόεδρος συλ-

Σχετικά με την ποιητική συλλογή και τον συγγραφέα μίλησαν
οι: Θεόδωρος Αθανασόπουλος (μικροβιολόγος-βιοπαθολόγος), Γρηγόρης Πετρίδης
(ορθοπεδικός) και ο εκδότης
Παναγιώτης Μπότσης. Ακολούθησε αντιφώνηση από τον
κ. Πετρίδη και συζήτηση με το
κοινό. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο συγγραφέας υπέγραψε
αντίτυπα του βιβλίου του.

λόγου Ακονιάς, Παλαιολόγου Ανδρέας μηχανικός του δήμου Αιγιαλείας και τα μέλη
του συλλόγου ‘’Φίλων Άνω Ζήριας’’ Καμπάση Αγγελική και Καραμπούλα Αγγελική. Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την στήριξη
των πληγέντων και μέτρα που ελήφθησαν
για την αποκατάσταση των υποδομών μετά
την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2021, καθώς και ο προγραμματισμός
ενεργειών για να αποφευχθούν στο μέλλον
ανάλογα φαινόμενα. Μετά το πέρας της εκδήλωσης βραβεύτηκαν για την εθελοντική
προσφορά τους τα μέλη του συλλόγου ‘’Φίλων Άνω Ζήριας’’, καθώς και οι κ. Γλωσσίδης Κωνσταντίνος, κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, κ. Γεωργόπουλος Βασίλειος, κ.
Κωστόπουλος Χρήστος, κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης και κ. Καραμάνος Αριστείδης.
Όπως τονίστηκε, η Δημοτική Αρχή ήταν
εκεί από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και
κατά την διάρκειά της, με την προσωπική
κινητοποίηση του Δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των
Αντιδημάρχων, που στάθηκαν δίπλα στους
κατοίκους, συντονίζοντας την εκκένωση
των κοινοτήτων, το έργο της κατάσβεσης,
καθώς και την βοήθεια με τρόφιμα, νερά
και κάθε άλλο μέσο στους πληγέντες κατοίκους, δίνοντας τις σχετικές εντολές.

» Ύστερα από αρκετά χρόνια,
τα πανέμορφα και γραφικά
σκαλάκια της Φιλοποίμενος
στο Αίγιο, φιλοξένησαν μια
συναυλία με εναλλακτικό ήχο
και με τη συμμετοχή νέων μουσικών και συγκροτημάτων από
την Αιγιάλεια, με πρωτοβουλία
και την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας, την Τετάρτη 3
Αυγούστου.

» Ο Δήμος Ναυπακτίας με την
υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας
και Λευκάδος παρουσίασε την
Δευτέρα, 1η Αυγούστου 2022,
στο Ενετικό Κάστρο Ναυπάκτου
το θεατρικό έργο «Μιλώ σε σένα,
πατρίδα». Πρόκειται για αποσπάσματα από τα έργα «Κοινός
λόγος» της Έλλης Παπαδημητρίου και «έξοδος» του Κέντρου
Μικρασιατικών σπουδών.
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> Το πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο «Πινόκιο»
στο Royal Theater

Θεατρικό Εργαστήρι
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το Θεατρικό Εργαστήρι του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, έχοντας
ολοκληρώσει έναν επιτυχημένο κύκλο δεκαετούς δημιουργικής λειτουργίας, ανακοινώνει
τον προγραμματισμό του για το
σχολικό έτος 2022-2023.
Το Θεατρικό Εργαστήρι δημιουργήθηκε και λειτουργεί με
στόχο την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων μέσα από
την τέχνη θεάτρου και τα πολύτιμα εργαλεία που προσφέρει στην παιδαγωγική. Με τη
διαμεσολάβηση έμπειρων θεατροπαιδαγωγών και μέσα σε
ένα πρόσχαρο και ασφαλές περιβάλλον, οι συμμετέχουσεςοντες έχουν τη δυνατότητα να
αλληλεπιδράσουν με την ομάδα, να εκφράσουν ελεύθερα τα
συναισθήματά τους και να τα
επεξεργαστούν, να αναπτύξουν
τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Στο Θεατρικό Εργαστήρι καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η χαρά της δημιουργίας με εργαλείο

μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να μιλήσουμε: τη γλώσσα
του θεάτρου. Τα τελευταία χρόνια τα τμήματα του Εργαστηρίου
έχουν διευρυνθεί περιλαμβάνοντας τμήματα νέων, ενηλίκων και γονέων.
Το Σεπτέμβρη, όπως κάθε χρόνο, θα παρέχουν δωρεάν δοκιμαστικά εργαστήρια, κατόπιν κράτησης θέσης. Οι γονείς
που ενδιφέονται τα παιδιά τους
να συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Θεατρικό Εργαστήρι του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή στα
δοκιμαστικά εργαστήρια.

Πρόγραμμα
δοκιμαστικών εργαστηρίων
3-5 ΕΤΩΝ
Τετάρτη 21/9, 7:00-18:00
Παρασκευή 30/9, 19:00-20:00
4-6 ΕΤΩΝ
Τετάρτη 21/9, 19:00-20:00
Παρασκευή 30/9, 17:00-18:00
6-9 ΕΤΩΝ
Παρασκευή 23/9, 17:00-18:00
Τετάρτη 28/9, 19:00-20:00
9-12 ΕΤΩΝ
Παρασκευή 23/9, 19:00-20:00
Τετάρτη 28/9, 17:00-18:00
Τα παιδιά που ενδιαφέρονται
για τα εργαστήρια, πρέπει να
προσέλθουν στα δοκιμαστι-

κά εργαστήρια με άνετα ρούχα, καλτσούλες και μπουκαλάκι με νερό. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν και εξασφαλίζεται με
κράτηση θέσης στα τηλέφωνα 2614 014979 & 698 334
66112 (Καθημερινά 18:0021:00 & Σάββατα 10:00-13:00
από 1/9).
Υπεύθυνη γραμματείας: Κωνσταντίνα Περλέγκα.
Η έναρξη των μαθημάτων θα
γίνει την 1η Οκτωβρίου.
Τμήματα προσχολικής ηλικίας:
Μαρίνα Αγγελάτου.
Τμήματα Δημοτικού: Ιωάννα
Τζαμαρία
Τμήματα Εφήβων- Ενηλίκων:
Γιούλη Δούβου.
Σύμβουλος ψυχολόγος: Δήμητρα Μαντζάνα.
Υπεύθυνη Θεατρικού Εργαστηρίου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ:
Γιούλη Δούβου, θεατροπαιδαγωγός (ΜΑ in Drama and
Performing Arts in Education
and Lifelong Learning).
Καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας: Λουκάς Θάνος.

> Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στη Ναύπακτο στις 13 Αυγούστου

«Ένα φως αναμμένο»

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι στις
13 Αυγούστου διοργανώνει συναυλία με
τον κορυφαίο μουσικό και τραγουδοποιό
Νίκο Πορτοκάλογλου στην παραλία Ψανής.
Ο τίτλος της παράστασης «Ένα φως αναμμένο», προέκυψε από την τελευταία του
δημιουργία, ένα μελαγχολικό αλλά και ελπιδοφόρο λαϊκό τραγούδι με ηλεκτρική
κιθάρα και μπουζούκι. Μαζί του, η Βίκυ

Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, που
έχει ήδη χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στο
χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Ο Βύρων Τσουράπης, πιστός συνοδοιπόρος του Νίκου Πορτοκάλογλου τα τελευταία χρόνια στις ζωντανές εμφανίσεις του,
έχει γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από το
«Μουσικό Κουτί», ως μέλος της μπάντας

της εκπομπής. Φέτος, ταξιδεύει έχοντας
στις αποσκευές του τα όμορφα τραγούδια
του από το νέο του δίσκο. Την ομάδα συμπληρώνει η δυναμική μπάντα του Νίκου
Πορτοκάλογλου, οι «Ευγενείς Αλήτες».
Είσοδος Ελεύθερη.
*Η προγραμματισμένη για τις 13 Αυγούστου συναυλία με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Πέγκυ Ζήνα ακυρώνεται.

> Έτοιμη η 7η τοιχογραφία του ArtWalk 7 που φιλοτέχνησε ο ιρλανδός Emic

Η «Πηνελόπη» του James Joyce

«Η τέχνη στον δημόσιο χώρο
είναι λίγο πιο δημοκρατική, είναι εκεί για να την απολαύσουν
όλοι, δεν χρειάζεται να έχεις
κάποια ιδιαίτερη κατανόηση
της τέχνης για να μπορέσεις
να την εκτιμήσεις. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να γίνω street artist, επειδή
δεν με ενδιέφερε να θέσω το
έργο μου απέναντι σε επιτροπές κριτών για να καθορίσουν
αν θα μπορούσα να εκθέσω ή
όχι, ήταν περισσότερο για την
ελευθερία της έκφρασης», λέει
ο Emic, ο οποίος ήρθε από το
Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλανδίας για να δημιουργήσει στον
αστικό ιστό της Πάτρας την
έβδομη τοιχογραφία του 7ου

Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ
Πάτρας | ArtWalk 7 .
Η συγκεκριμένη τοιχογραφία
έχει τον τίτλο «Πηνελόπη» και
η έμπνευση προέκυψε από την
προσπάθεια σύνδεσης της ελληνικής και της ιρλανδικής λο-
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γοτεχνίας, μέσω του βιβλίου
του James Joyce «Ulysses» που
είναι βασισμένο στην «Οδύσσεια» του Ομήρου. Η ιστορία
έχει να κάνει με έναν άντρα
που επιστρέφει σπίτι του στη
γυναίκα του- στο βιβλίο του

Joyce o Leopold Bloom επιστρέφει μετά από μία μέρα στο
Δουβλίνο, ενώ στην Οδύσσεια του Ομήρου ο Οδυσσέας επιστρέφει από τον Τρωικό πόλεμο στην Πηνελόπη. Ο
Emic όμως, εστιάζει στον γυναικείο χαρακτήρα, «στις συζύγους στις οποίες επιστρέφουν
οι άντρες πίσω». Το τελευταίο
κεφάλαιο στο βιβλίο του Joyce
ονομάζεται Πηνελόπη και αποτελεί το πιο διάσημο κεφάλαιο
στο βιβλίο επειδή ο συγγραφέας προσκαλεί τον αναγνώστη
στη συνείδηση της συζύγου
Molly Bloom.
Την «Πηνελόπη» μπορείτε να
τη θαυμάσετε από κοντά στην
οδό Δερβενακίων 37.

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου, στις 21:00 στον
Υπαίθριο χώρο «Royal
Theater», το θέατρο Μαριονέτας Γκότση παρουσιάζει
τον Πινόκιο. Ο Τζεπέτο,
ένας άνθρωπος μόνος στη
ζωή, μην έχοντας την τύχη
να έχει δικό του παιδί, φτιάχνει μια ξύλινη μαριονέτα
να του κρατάει συντροφιά
τις στιγμές της μοναξιάς
του. Η καλή Νεράιδα θέλοντας να κάνει χαρούμενο το Τζεπέτο, δίνει ζωή στη ξύλινη
κούκλα. Με έκπληξη και μεγάλη χαρά ο Τζεπέτο βαφτίζει το
«παιδί» του Πινόκιο. Ένα παιδί που έχει δίψα να γνωρίσει τα
πάντα στη ζωή αλλά και μεγάλη αφέλεια στους κινδύνους που
κρύβονται…
Χειροποίητες μαριονέτες, φανταστικά κουστούμια, πλούσια σκηνικά, γέλιο και μηνύματα για παιδιά και μεγάλους από
το μοναδικό «Πινόκιο».
Στο ρόλο του Πινόκιο ακούγεται ο Θανάσης Τσαλταμπάσης
και του γρύλου ο Σόλων Τσούνης.
Θεατρική απόδοση: Νίκος Γκότσης, Στίχοι: Λίλιαν Τσέρτου, Μουσική: Ακης Φλωρεντής, Σκηνοθεσία: Θανάσης Γκότσης, Επιμέλεια κειμένου: Παναγιώτα Μωυσιάδου, Μακιγιάζ:
Μίνα Μαυρομάτη, Κουστούμια: Ειρήνη Γκότση, Σκηνικά: Τάκης Αγραπιδάκης, Κατασκευή Μαριονετών: Νίκος & Θανάσης Γκότσης.
Με τις φωνές των: Θανάση Τσαλταμπάση, Σόλων Τσούνη,
Μαρίλια Νομικού, Νικήτα Αναστόπουλο, Παναγιώτα Μωυσιάδου, Άγγελο Σταυρόπουλο, Νικόλα Γκότση.

«Μια τρελή, τρελή καταδίωξη»
Στο πλαίσιο του Θairος Film Festival που διοργανώνει η
Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, την Δευτέρα 8 Αυγούστου
στις 9.30μ.μ., στην πλατεία Πυργακίου, θα προβληθεί η ταινία «Μια τρελή, τρελή καταδίωξη» (What’s Up, Doc?, 1972).
Τέσσερις ολόιδιες βαλίτσες, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο ιδιαίτερης αξίας για τους ιδιοκτήτες τους, μπερδεύονται σε ένα ξενοδοχείο και αλλάζουν διαρκώς χέρια δημιουργώντας χάος… σε ολόκληρο το Σαν Φρανσίσκο!
Η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του 1972 στις
ΗΠΑ είναι μία εξωφρενική screwball κωμωδία που αποτίνει φόρο τιμής στα φιλμ του είδους από τα 30’s όσο και στα
επεισοδιακά κινούμενα σχέδια των Looney Tunes (ο αγγλικός τίτλος είναι μία άμεση αναφορά στη γνωστή ατάκα του
Bugs Bunny).
Σκηνοθεσία: Peter Bogdanovich, Είσοδος Ελεύθερη.

«Προμηθέας Δεσμώτης»
Την Τρίτη 23 Αυγούστου, στο υπαίθριο θέατρο Γιώργος
Παππάς στο Αίγιο παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση
Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Άρη
Μπινιάρη.
Μια παράσταση που έγινε τρεις φορές sold out στο Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές σε
μία συναρπαστική περιοδεία που είδαν περισσότεροι από
50.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα.
Τον Προμηθέα ερμηνεύει ο Γιάννης Στάνκογλου πλαισιωμένος από τους Ιωάννη Παπαζήση (Ερμή), Αλέκο Συσσοβίτη
(Ωκεανό), Νάνσυ Μπούκλη (Ιώ), Δαυίδ Μαλτέζε (Ήφαιστος), Άρη Μπινιάρη (Κράτος) Κωνσταντίνο Γεωργαλή (Βία)
και τις Δήμητρα Βήττα, Ελένη Βλάχου, Φιόνα Γεωργιάδη,
Κατερίνα Δημάτη, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δάφνη Νικητάκη,
Γρηγορία Μεθενίτη, Αλεξία Σαπρανίδου, Θάλεια Σταματέλου
(χορός). Μουσικός επί σκηνής ο Σταμάτης Φουσέκης.

