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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μήνας με ημερομηνίες- σταθμούς για προϋπολογισμό και τις επαφές με τους θεσμούς

Θερµός Σεπτέµβριος
Μητσοτάκης: Έρχονται μεγάλες
επενδύσεις

«Αλμα» 7,7% στις τιμές
των διαμερισμάτων
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το β΄
τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2019 ήταν 7,7% για
τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6%
για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση ήταν 11,1% στην Αθήνα,
7,0% στη Θεσσαλονίκη, 4,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις
και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Γερμανία: Θεαματική άνοδος
της ακροδεξιάς
Θεαματική άνοδος των ποσοστών της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και συρρίκνωση των ποσοστών των κομμάτων του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού (CDU-SPD) αλλά και της Αριστεράς, καταγράφεται στην πρώτη πρόγνωση αποτελέσματος για
τις κρατιδιακές εκλογές στο Βρανδεμβούργο και στην Σαξονία.
Η AfD δεν κατορθώνει πάντως να κερδίσει την πρώτη
θέση σε κανένα από τα δύο κρατίδια, καθώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) στην Σαξονία και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) στο Βρανδεμβούργο κατόρθωσαν να διατηρήσουν την πρωτιά, έστω και με σημαντική μείωση της δύναμής τους. Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ήδη ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν μετεκλογικά με την ακροδεξιά.

ΕΝΦΙΑ: Μειωμένος κατά 575,2
εκατ. το 2019

Μ

ειωµένος κατά 575,2 εκατ. ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ του 2019, βάσει στοιχείων της ΑΑ∆Ε.
Το 2018 η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έδειξε
συνολικό ποσό φόρου 3,093 δισ., ενώ εφέτος, µετά τη
µείωση του από την κυβέρνηση, τα εκκαθαριστικά που
είδαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δείχνουν σύνολο φόρου
2,539 δισ.

Κομβικός μήνας θεωρείται ο Σεπτέμβριος για το οικονομικό επιτελείο, με ημερομηνίες- σταθμούς για την πορεία των μεγεθών του προϋπολογισμού και τις επαφές με τους εκπροσώπους των θεσμών.
Πρώτη ημερομηνία είναι η 4η Σεπτεμβρίου, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιοποιήσει τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ για το
β’ τρίμηνο.
Στις 5/9, θα συνέλθει το Euro Working Group.Το Σάββατο 7/9, ο πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης από το βήμα της ΔΕΘ. στις 13/9 ο υπουργός Οικονομικών θα
βρίσκεται στο Ελσίνκι για να συμμετάσχει στο Eurogroup.
Στις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί στην Κομισιόν το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020.
Στις 16/9 αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των
θεσμών και μια εβδομάδα μετά, στις 23/9, οι επικεφαλής, στο πλαίσιο
της 4ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Άλμα του δείκτη μεταποίησης

Σ

τις 54,9 µονάδες αυξήθηκε τον Αύγουστο ο
εποχικά προσαρµοσµένος ∆είκτης Υπευθύνων
Προµηθειών της IHS Markit για τον τοµέα µεταποίησης από τις 54,6 µονάδες του Ιουλίου. ηπρόσφατη τιµή του δείκτη ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών και σηµατοδότησε έντονη βελτίωση της υγείας του µεταποιητικού
τοµέα της Ελλάδας.

Σε κλίμα εποικοδομητικής
συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των κοινωνικών
εταίρων, ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ.
«Έχουμε ήδη πολύ θετικά
νέα στο μέτωπο μιας σειράς
από μεγάλες επενδύσεις, στο
τι γίνεται στο Ελληνικό, τι γίνεται με την Cosco, τι γίνεται
όσον αφορά τις εξελίξεις στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά» σημείωσε ο πρωθυπουργός και
αναφέρθηκε στις εξαγγελίες
μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες δρομολογούνται.
Μίλησε για ένα πολύ τολμηρό αναπτυξιακό νομοσχέδιο
το οποίο η κυβέρνηση θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση
εντός αυτής της εβδομάδος,
αλλά και για τις επενδύσεις οι
οποίες θα φέρουν ανάπτυξη
για όλους.

Αυξάνονται οι έλεγχοι
για το παρεμπόριο

Α

υξήθηκαν οι έλεγχοι στην αγορά για την πάταξη του
παρεµπορίου και παρουσίασαν αύξηση και οι παραβάσεις. Σε σύγκριση µε την προηγούµενη εβδοµάδα
(19.08.2019 - 23.08.2019) οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 233%
για το χρονικό διάστηµα 26.08.2019 - 30.08.2019. Έγιναν
200 έλεγχοι.Οι παραβάσεις παρουσίασαν αύξηση 238%
για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. ∆ιαπιστώθηκαν 27
παραβάσεις.
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ΔΕΗ: Εγκρίθηκαν
τα νέα τιμολόγια
Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ τα νέα τιμολόγια της
επιχείρησης, με αναπροσαρμογές
που αντισταθμίζονται από μειώσεις
φόρων, μείωση της έκπτωσης συνέπειας από 10 σε 5 % και εφαρμογή ρήτρας ρύπων.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ:
-Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, η χρέωση από
1ης Σεπτεμβρίου αυξάνεται σε 0,11058
ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0946.
-Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω η
νέα τιμή είναι 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,10252.
-Για το νυχτερινό ρεύμα η τιμή διαμορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0661 σήμερα.
Οι αυξήσεις 16-19 % αντισταθμίζονται από τη μείωση του ΦΠΑ και του
ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων) που χρηματοδοτεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία
αναμένεται άμεσα.
Η μείωση της έκπτωσης συνέπειας
σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, για ένα μέσο
νοικοκυριό με κατανάλωση 1600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο οδηγεί σε
επιβάρυνση 9,1 ευρώ στο τετράμηνο,
ή 2,2 ευρώ το μήνα.
Εξάλλου θεσπίζεται έκπτωση 50%
στο μη επιδοτούμενο κομμάτι του τιμολογίου ρεύματος για ΑΜΕΑ σε μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
(ΚΟΤ) ενώ με νομοθετική ρύθμιση θα
περιοριστεί δραστικά η έκπτωση 75
% στους λογαριασμούς ρεύματος που
ισχύει σήμερα για τους εργαζόμενους
στη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται η
πλήρης κατάργηση της έκπτωσης στο
μη ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων (ΕΡΤ, ΥΚΩ χρεώσεις Δήμου κλπ),
και ο περιορισμός στο 30% της έκπτωσης των εργαζομένων στο ηλεκτρικό
ρεύμα (ανταγωνιστικό σκέλος).
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Θερµός Σεπτέµβριος
Μήνας με ημερομηνίες- σταθμούς για την πορεία
του προϋπολογισμού και τις επαφές με τους θεσμούς

Κ

οµβικός µήνας θεωρείται ο Σεπτέµβριος για το οικονοµικό
επιτελείο, µε ηµεροµηνίες- σταθµούς για την πορεία των
µεγεθών του προϋπολογισµού και τις επαφές µε τους εκπροσώπους των θεσµών.
Πρώτη ηµεροµηνία είναι η 4η Σεπτεµβρίου, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα δηµοσιοποιήσει τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ για το β' τρίµηνο του
2019. Σηµειώνεται ότι, ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας το α' τρίµηνο εφέτος ήταν 1,3%.
Την εποµένη ηµέρα, στις 5 του µηνός, θα συνέλθει το Euro Working Group,
µε τον νέο εκπρόσωπο της χώρας µας, πρόεδρο του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων Μιχάλη Αργυρού. Αναµένεται να παρουσιάσει
στους συναδέλφους του από τα υπόλοιπα κράτη- µέλη της ευρωζώνης την
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τον σχεδιασµό της κυβέρνησης στην
οικονοµία, αλλά και την πρόοδο που συντελείται σε βασικά προαπαιτούµενα
της µεταµνηµονιακής περιόδου.
Το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα
δώσει το στίγµα της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης από το βήµα της
∆ΕΘ. Ενώ, στις 13 του µηνός ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
θα βρίσκεται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για να συµµετάσχει στο (άτυπο)
Eurogroup.
Στις 15 Σεπτεµβρίου θα πρέπει να υποβληθεί στην Κοµισιόν το προσχέδιο
προϋπολογισµού του 2020.
Στις 16 Σεπτεµβρίου αναµένεται να έρθουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιµάκια των θεσµών και µια εβδοµάδα µετά, στις 23 του µηνός, οι επικεφαλής, στο πλαίσιο της 4ης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης. Στις συζητήσεις µε
τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, ιδιαίτερο βάρος αναµένεται να έχουν
η κατάρτιση του νέου προϋπολογισµού, καθώς και το µεγάλο φορολογικό
νοµοσχέδιο του φθινοπώρου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το εν λόγω νοµοσχέδιο (που θα περιλαµβάνει και τη µείωση των φορολογικών συντελεστών
για τις επιχειρήσεις) µπορεί να κατατεθεί στη Βουλή µε το προσχέδιο προϋπολογισµού του 2020 στις 7 Οκτωβρίου, ή ακόµη και τον Νοέµβριο, µε το
τελικό κείµενο του νέου κρατικού προϋπολογισµού.

Αποπληρωµή ∆ΝΤ
Στην πλούσια ατζέντα του οικονοµικού επιτελείου περιλαµβάνεται και η
πρόωρη αποπληρωµή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ύψους 3
δισ. ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα να σταλεί ένα θετικό σήµα στις αγορές
καθώς η πρόωρη αποπληρωµή ακριβώς δανείων του Ταµείου ανακινήθηκε
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περασµένη άνοιξη αλλά έµµεινε στο συρτάρι ύστερα από σειρά λανθασµένων χειρισµών που οδήγησαν σε ένα άτυπο
ευρωπαϊκό µπλόκο.
Αξιωµατούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως η Ελλάδα θα επαναλάβει τον Σεπτέµβριο τη διαδικασία για την πρόωρη αποπληρωµή µέρους
των δανείων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Από τον Απρίλιο η προηγούµενη κυβέρνηση είχε ενηµερώσει το Ταµείο πως προτίθεται να αποπληρώσει πρόωρα το 40% των υφισταµένων δανείων του οργανισµού (3,7 δισ.
ευρώ περίπου), κάτι που εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.
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ΚΥΣΕΑ: Μέτρα
της κυβέρνησης
για το προσφυγικό
Επτά μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Απώτεροι στόχοι η αποσυμφόρηση των νησιών και ο
περιορισμός περεταίρω αφίξεων μέσω καλύτερης φύλαξης
των θαλάσσιων συνόρων.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέταση των χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων για άσυλο, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, καταργώντας την δευτεροβάθμια εξέταση των προσφύγων, δηλαδή το δικαίωμα στην
έφεση. Έτσι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης, θα αρχίζει άμεσα η διαδικασία επιστροφής του
αιτούντος στην χώρα προέλευσής του.
«Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει και η Τουρκία να αναλάβει με συνέπεια τις ευθύνες που τις αναλογούν», προσθέτει το ΚΥΣΕΑ.
Για άτομα που έχουν ήδη απορριφθεί αλλά στην συνέχεια εγκατέλειψαν δομές φιλοξενίας ώστε να αποφύγουν
την απέλαση διατάχθηκε αύξηση των αστυνομικών ελέγχων. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη εντοπίσει περίπου 1.000 πρόσωπα για τα οποία δρομολογείται επιστροφή τους, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
«Η χώρα δεν είχε πολιτική στο μεταναστευτικό, προσφυγικό ζήτημα, υφίσταται με δήθεν “δικαιωματική ευαισθησία” εντελώς παθητικά τις συνέπειες των γεωπολιτικών
επιδιώξεων και οικονομικών συμφερόντων άλλων. Είναι
ζήτημα και γεωπολιτικό και εθνικό και κοινωνικό και ανθρωπιστικό. Αξίζει, λοιπόν, πολλά περισσότερα από ανακρίβειες, θράσος και παχιά λόγια, στοιχεία τα οποία αφθονούν στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ της 31ης Αυγούστου,
η οποία σχολιάζει τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ της ίδιας ημέρας», επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε
ανακοίνωση- απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ.
“Η Ν.Δ. θα μας βρει απέναντι σε κάθε πολιτική που θα
φέρει εκπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου”, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, με την οποία σχολιάζει την απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το προσφυγικό.

Θεοδωρικάκος:
9.000 υπεράριθμους
συμβασιούχους
μας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ
Κατά 9.000 περισσότερες είναι οι προσλήψεις που έγιναν σε έκτακτο προσωπικό κατά τους μήνες Απρίλιο, Μαίο,
Ιούνιο δείχνουν τα στοιχεία για τον αριθμό του ανθρώπινου
δυναμικού του δημοσίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του
Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
Όπως εξήγησε ο υπουργός, το προσληφθέν προσωπικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έπρεπε να είναι 48.000
άτομα ενώ αυτή την στιγμή έχει φτάσει στους 57.000, γεγονός το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση παρέλειψε να
δημοσιοποιήσει .
Ο κος Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν οι
συμβάσεις των εν λόγω προσληφθέντων καθώς η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να φερθεί άδικα σε κανέναν ωστόσο από
εδώ και πέρα πρόκειται να μπει προγραμματισμός προκειμένων να μην ξανασυμβούν τέτοιες πολιτικές οι οποίες
όπως υπογράμμισε είναι σε βάρος της κοινωνίας.
Όπως διευκρίνισε η υπέρβαση στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού εντοπίζεται σε πλήθος υπηρεσιών διαφόρων κλάδων, με ενδεικτικούς αυτούς της καθαριότητας, της φύλαξης ή της σίτισης την ώρα που έτσι κι αλλιώς
υπήρχε πρόβλεψη για διορισμό μόνιμου προσωπικού.

ΤΡΙΤΗ
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2019

ΤτΕ: Αύξηση 7,7% στις τιµές
των ακινήτων το Α’ εξάµηνο 2019

Μ

ε βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί
από τα πιστωτικά ιδρύµατα, η Τράπεζα της
Ελλάδος εκτιµά ότι το β΄ τρίµηνο του 2019
οι τιµές των διαµερισµάτων (σε ονοµαστικούς όρους)
ήταν κατά µέσο όρο αυξηµένες κατά 7,7% σε σύγκριση
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2018.
Με βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία, το α΄ τρίµηνο του
2019 η αντίστοιχη αύξηση διαµορφώθηκε στο 4,9%, ενώ
για το σύνολο του 2018 οι τιµές των διαµερισµάτων αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,7%.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιµών το β΄ τρίµηνο του
2019 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2018 ήταν
7,7% για τα “νέα” διαµερίσµατα, δηλ. ηλικίας έως 5
ετών, και 7,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των
5 ετών.
Με βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία, το α΄ τρίµηνο του
2019, σηµειώθηκε αύξηση των τιµών των “νέων” διαµερισµάτων κατά 5,1%, ενώ οι τιµές των “παλαιών” διαµερισµάτων αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2018. Για το σύνολο του 2018, οι τιµές
για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαµερίσµατα αυξήθηκαν
µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,9% και 1,6% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική
περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιµών των διαµερισµάτων το β΄ τρίµηνο του 2019 σε σχέση µε το αντίστοιχο
τρίµηνο του 2018 ήταν 11,1% στην Αθήνα, 7,0% στη Θεσσαλονίκη, 4,1% στις άλλες µεγάλες πόλεις και 4,9% στις

Άνοδος
της μεταποίησης
τον Αύγουστο

Σ

τις 54,9 µονάδες αυξήθηκε τον Αύγουστο ο εποχικά προσαρµοσµένος ∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών της IHS Markit για τον τοµέα µεταποίησης στην Ελλάδα από τις 54,6 µονάδες
του Ιουλίου.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η πρόσφατη τιµή του δείκτη ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε διάστηµα
τεσσάρων µηνών και σηµατοδότησε έντονη
βελτίωση της υγείας του µεταποιητικού
τοµέα της Ελλάδας. Επιπλέον, τα τελευταία
στοιχεία της έρευνας επέκτειναν περαιτέρω
την τρέχουσα περίοδο συνεχούς ανάπτυξης
που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017.
Βασικός παράγοντας της συνολικά εντονότερης ανάπτυξης ήταν η ταχύτερη αύξηση
της παραγωγής στον µεταποιητικό τοµέα.
Η ανάπτυξη συνδέθηκε µε την εντονότερη ζήτηση των πελατών και τη δριµύτερη
αύξηση των νέων εργασιών. Ο ρυθµός αύξησης ήταν ένας από τους εντονότερους που
έχουν καταγραφεί σε διάστηµα 12 ετών και,
σε γενικές γραµµές, έντονος.
Ταυτόχρονα, ο ρυθµός αύξησης των νέων
παραγγελιών επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

λοιπές περιοχές της χώρας.
Με βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία, εκτιµάται ότι
κατά το α΄ τρίµηνο του 2019 οι τιµές των διαµερισµάτων
αυξήθηκαν κατά 7,1% στην Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,5% στις άλλες µεγάλες πόλεις και 3,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση µε το α΄ τρίµηνο
του 2018. Για το σύνολο του 2018, η αύξηση των τιµών
στις ίδιες περιοχές σε σχέση µε το 2017 ήταν 2,7%, 1,0%,
0,8% και 1,1% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας,
το β΄ τρίµηνο του 2019 οι τιµές των διαµερισµάτων ήταν
αυξηµένες κατά 8,0% σε σύγκριση µε το β΄ τρίµηνο του
2018.

ΕΝΦΙΑ

Μειωµένος
κατά 575,2 εκατ. του 2019

Μ

ειωµένος κατά 575,2 εκατ. ευρώ είναι ο ΕΝΦΙΑ του 2019,
βάσει στοιχείων της ΑΑ∆Ε.Το 2018 η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έδειξε συνολικό ποσό φόρου 3,093 δισ., ενώ εφέτος,
µετά τη µείωση του από την κυβέρνηση, τα εκκαθαριστικά που είδαν
οι ιδιοκτήτες ακινήτων δείχνουν σύνολο φόρου 2,539 δισ. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων:
- Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων σχεδόν 5
εκατοµµύρια ή για την ακρίβεια 4.895.144, έχουν στην κατοχή τους
ακίνητη περιουσία που η αξία της δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Οι
φορολογούµενοι αυτοί είδαν το λογαριασµό του ΕΝΦΙΑ να είναι µειωµένος κατά 30%. Η συνολική µείωση φόρου για τους συγκεκριµένους
ιδιοκτήτες ακινήτων ανήλθε σε 173,6 εκατ.
- Το µεγαλύτερο ποσό έκπτωσης φόρου µοιράζονται 1,759 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων της µεσαίας τάξης, δηλαδή όσοι έχουν
στην κατοχή τους ακίνητα από 80.000 ευρώ ως 1 εκατ. αξίας ακίνητα.
Οι φορολογούµενοι αυτοί έχουν έκπτωση φόρου 20%. Η συνολική µείωση φόρου ανέρχεται σε 316,71 εκατ. Κατά µέσο όρο για κάθε ένα από
αυτά τα νοικοκυριά η µείωση φόρου διαµορφώνεται σε 180 ευρώ.
- Έκπτωση 10% προβλέπεται για 14.639 ιδιοκτήτες, µε ακίνητα
αξίας άνω του 1 εκατ. Η συνολική ελάφρυνση φτάνει στα 26 εκατ.
ευρώ, δηλαδή περίπου 1.776 ευρώ κατά µέσο όρο στον καθένα.
- Για τα νοµικά πρόσωπα η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έβγαλε φόρο 465
εκατ. ευρώ έναντι 450 εκατ. ευρώ πέρυσι.
- Μειωµένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ πληρώνουν εφέτος 1.317.767 φορολογούµενοι µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα ενώ πλήρη απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ κερδίζουν 65.571 ιδιοκτήτες ακινήτων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία).

ΓΕΝΙΚΗ
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∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αυξάνονται οι έλεγχοι
για το παρεµπόριο

Α

υξήθηκαν οι έλεγχοι στην αγορά για την
πάταξη του παρεµπορίου και παρουσίασαν αύξηση και οι παραβάσεις. Αυτό σηµειώνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εβδοµαδιαίας επιχειρησιακής δραστηριότητας των µηχανισµών
ελέγχου για την αντιµετώπιση του παρεµπορίου.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
-Σε σύγκριση µε την προηγούµενη εβδοµάδα
(19.08.2019 - 23.08.2019) οι έλεγχοι αυξήθηκαν
κατά 233% για το χρονικό διάστηµα 26.08.2019
- 30.08.2019. Έγιναν 200 έλεγχοι.
-Οι παραβάσεις παρουσίασαν αύξηση κατά
238% για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
∆ιαπιστώθηκαν 27 παραβάσεις.
-Στις επιχειρήσεις έλαβαν µέρος οι ελεγκτικοί
µηχανισµοί των υπουργείων: Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Αθηναίων.
-Καταστράφηκαν δεκάδες παράνοµα προϊόντα
τα οποία θα διακινούνταν στην αγορά και επιβλήθηκαν πρόστιµα σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

Νομοσχέδιο για την
ενίσχυση της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς

Τ

ην κατάθεση νοµοσχεδίου για την ενίσχυση της χρηµατιστηριακής αγοράς και του
εποπτικού ρόλου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς προανήγγειλε στην Βουλή ο αρµόδιος
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση της Folli Follie «κονιορτοποίησε την αξιοπιστία της αγοράς» και
πως το «χρηµατιστήριο βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα ιστορικά»
Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ∆ΕΚΟ
του κοινοβουλίου για τον διορισµό της κυρίας
Βασιλικής Λαζαράκου στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Ζαββός ανέφερε πως το σχέδιο νόµου
θα θέτει έξι στόχους:
- Την ενίσχυση του θεσµικού και εποπτικού
ρόλου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς
- Την εταιρική διακυβέρνηση
- Την θεσµοθέτηση οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων
- Την τυποποιηµένη τιτλοποίηση
- Την βιώσιµη ανάπτυξη
- Θέµατα εναρµόνισης και ηλεκτρονικού εκσυγχρονισµού της αγοράς

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ
4
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Φ. 100776
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τ Ο Υ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ
Κατά των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την
υπ αρ. Δ12/ΦΡ1/3823/ο/1-7-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: Β23Φ1-Λ6Ω),
η οποία δημοσιεύθηκε στις 22-7-2014
στο 233ο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, ήτοι:

ΠΑΝΟΡΜΟΣ

1) Πολάκη Σταματίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099001, 2) Μαράκη Κων/
νου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 099002, 3) Στιλιγκά Νικολάου του
Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π.
099003, 4) Θεοδώρου Νικήτα του Μιχαήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099004,
5) Μαρή Δράκου του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099005, 6) Γεροπόταμου ΑΟΕ, με έδρα το Ρέθυμνο, Κ.Π.
099006, 7) Παπαδάκη Μιχαήλ του Δημητρίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099007,
8) Τοσκούδη Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099008, 9) Πολλάκη Ανδρέα του Ελευθερίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099009, 10) Τρούλη Γεωργίου του Ζαχαρία, κατοίκου Μπαλί, Κ.Π.
099010, 11) Τρούλη Γεωργίου του Ζαχαρία, κατοίκου Μπαλί, Κ.Π. 099011, 12)
Στριλιγκά Χαρίδημου του Χαρίδημου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099011, 13) Αρκαδιανού Μιχαήλ του Βασιλείου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099011, 14) Καραγιάννη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099012, 15) Κορομπιλάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099013, 16) Σκαρβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 099014, 17) Καλιγιάννη Μαρίας
του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
099015, 18) Πανσάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099016,
19) Βεργάκη Χρήστου του Γεωργίου,
κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099017, 20)
Σκαρβελάκη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099018, 21) Ψωμά Χαράλαμπου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099019, 22) Κουτσουρουμπή Δημητρίου του Γεωργίου,
κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099020, 23)
Παπαδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099021, 24) Σολωμού Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099022, 25) Σκαρβελάκη Ειρήνης του Πέτρου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099023, 26) Δρακάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099024, 27) Σκαρβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 099025, 28) Καλιγιάννη Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099026, 29) Πανσάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099027, 30) Βεργάκη Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 099028, 31) Σκαρβελάκη Ειρήνης
του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
099029, 32) Κουτεντάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αργυρούπολης Ρεθύμνου, Κ.Π. 099030, 33) Κουτσουρουμπή Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099031, 34) Παπαδάκη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099032, 35) Σολωμού Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 099033, 36) Σκαρβελάκη Ειρήνης του Πέτρου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099034, 37) Δρακάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099035, 38) Καλιγιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 099036, 39) Καλιγιάννη Νικολάου
του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
099037, 40) Καλιγιάννη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099037,
41) Καλιγιάννη Νεκτάριου του Ιωάννη,
κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099037, 42)
Καλιγιάννη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099038, 43) Καλιγιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 099039, 44) Καλιγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099040, 45) Καλιγιάννη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 099040, 46) Καλιγιάννη Νεκτάριου
του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
099040, 47) Κουτσουρουμπή Μανθέου
του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
099041, 48) Ανυφαντάκη Μύρωνα του
Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π.

099042, 49) Κουτσουρουμπή Μανθέου
του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
099043, 50) Βογιατζόγλου Γεωργίου του
Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π.
099044, 51) Παπαδάκη Θωμά του Άγγελου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099045,
52) Σφακιανάκη Βασιλείου του Γεωργίου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099046,
53) Παπαδάκη Αναστασίου του Κων/
νου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 099047,
54) Σηφάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099048, 55) Χατζηδάκη Λεωνίδα του Γεωργίου, κατοίκου
Ρεθύμνου, Κ.Π. 099049, 56) Παρασύρη
Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099050, 57) Σηφάκη Γεωργίου του Στυλιανού, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099051, 58) Πατηνάκη Κων/
νου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099052, 59) Βασσάλου Μάριου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 099053, 60) Βασσάλου Μιχαήλ του
Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π.
099053, 61) Βρεττού Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099054,
62) Δαβαράκη Κυριάκου του Ελευθερίου, κατοίκου Ρεθύμνης, Κ.Π. 099055, 63)
Κοτσύφη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099056, 64) Κυδωνάκη Θεμιστοκλή του Ιωάννη, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 099057, 65) Χριστοδουλάκη Αλέξανδρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αχλαδαί, Κ.Π. 099058, 66) Χριστοδουλάκη Αλέξανδρου του Εμμανουήλ,
κατοίκου Αχλαδαί, Κ.Π. 099059, 67) Μαραγκουδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099060, 68) Γεωργιουδάκη Πέτρου του Νικολάου, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 099061, 69) Ζολώτα
Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099062, 70) Αλεξανδράκη Παύλου του Γρηγορίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099063, 71) Μοσχονά Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099064, 72) Βεργάκη Χρήστου
του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π.
099065, 73) Γκαλιού Μιχαήλ του Μιχαήλ,
κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099066, 74)
Δροσάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099067, 75) Τσιμπισκάκη Νικολάου του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099068, 76) Στεφανάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099069, 77) Μιχαήλ Χρυσούλας του Μιχαήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099070, 78) Σπινθουράκη
Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099071, 79) Περαντωνάκη Ιωσήφ του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 099072, 80) Καλαϊτζάκη Ιωάννη
του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
099073, 81) Γερονυμάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099074,
82) Παρασχάκη Γεωργίου του Αντωνίου,
κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099075, 83)
Νισωτάκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099076, 84) Αντωνακάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099077, 85) Μιχελάκη Κωνσταντίνας του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099078, 86) Περαντωνάκη Ιωσήφ του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099079, 87) Ψωμά Γεωργίου του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099080, 88) Σολωμού Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 099081, 89) Γερονυμάκη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099082, 90) Μιχελάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 099083, 91) Αστρινάκη Κων/νου
του Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
099084, 92) Μελιδόνη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 099085,
93) Μελιδόνη Νικολάου του Εμμανουήλ,
κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099086, 94)
Μελιδόνη Χριστίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099086, 95) Μελιδόνη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099087, 96) Μελιδόνη Χριστίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099087, 97) Μοσχονά Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099088, 98) Μοσχονά Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 099088, 99) Καλιγιάννη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099089, 100) Ζαχαρουδάκη
Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 099090, 101) ΛΑΤΖΙΜΑ Α.Ε.,
με έδρα το Πάνορμο, Κ.Π. 099091, 102)
Κοσταμπασάκη Γεωργίου του Κων/νου,
κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099092, 103)
Χιονακάκη Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099093, 104)
Αστρινάκη Ανδρέα του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099094, 105) Λιοδάκη Χαράλαμπου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099095, 106) Αντωνακάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Καστελίου, Κ.Π. 099096, 107) Παρασύρη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099097, 108) Αντωνακάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοί-

κου Πανόρμου, Κ.Π. 099098, 109) Περδικάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099099, 110) Περδικάκη Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099100, 111) Παρασύρη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099101, 112) Παρασύρη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099102, 113) Χρυσού Ανδρέα του Κων/νου, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 099103, 114) Ψωμά Μαρίας του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099104, 115) Μπριλάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099105, 116) Ζαχαρουδάκη
Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 099106

ΡΟΥΜΕΛΗ

117) Μελιδόνη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π.
113001, 118) Μελιδόνη Χριστίνας του
Εμμανουήλ, κατοίκου Περάματος, Κ.Π.
113001, 119) Βασιλάκη Ιωάννη του Κων/
νου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113002,
120) Βούκαλη Ιωάννη του Κυριάκου,
κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113003, 121)
Βούκαλη Ιωάννη του Κυριάκου, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 113004, 122) Παπαδάκη
Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113005, 123) Αστρινάκη Κων/
νου του Δημητρίου, κατοίκου Ρεθύμνου,
Κ.Π. 113006, 124) Καραγεωργάκη Αικατερίνης του Βασιλείου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113007, 125) Στεφανάκη Καλλιόπης του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών,
Κ.Π. 113008, 126) Καββαδία Σπυρίδωνα του Πέτρου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π.
113009, 127) Πετράκη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113010,
128) Κοκολάκη Νικολάου του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113011,
129) Πατεράκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113012, 130)
Αντωνάκη Αλέκου του Ιωάννη, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 113013, 131) Κουράτορα Κων/νου του Ηρακλή, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113014, 132) Ανδριλιδάκη Χαράλαμπου του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113015, 133) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113016, 134) Μαραγκουδάκη Ανδρέα του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113017, 135) Γεωργουδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113018, 136) Ανδριλιδάκη Κων/νου του Χαραλάμπους, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113019, 137) Ανδριλιδάκη Νικολάου του Χαραλάμπους,
κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113019, 138)
Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου,
κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113020, 139)
Τσαγκαράκη Ιωάννη του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113021, 140) Παπαδάκη Κων/νου του Ιωάννη, κατοίκου
Ρεθύμνου, Κ.Π. 113022, 141) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113023, 142) Παπαδάκη Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113024, 143) Γερολυμάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113025, 144) Τσιρίτα Μιχαήλ του Θεοδώρου, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 113026, 145) Παρασύρη Αντωνίου του Ιωάννη, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 113027, 146) Κοκολάκη Νικολάου του Αγησιλάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113028, 147) Σιφάκη Γεωργίου του Στυλιανού, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113029, 148) Καλυβιαννάκη Νικολάου του Κυριάκου, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113030, 149) Γερολυμάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 113031, 150) Σκραβελάκη Μιχαήλ
του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
113032, 151) Κυδωνά Ευάγγελου του
Ηλία, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113033,
152) Τσαγκαράκη Ιωάννη του Κων/νου,
κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113034, 153)
Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου,
κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113035, 154)
Μαστοράκη Ζαχαρία του Ζαχαρία, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113036, 155) Λουλουδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113037, 156) Καλαϊτζάκη Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113038, 157) Γερολυμάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 113039, 158) Χωνιανάκη Μιχαήλ του Αντωνίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113040, 159) Τσιμπισκάκη
Νικολάου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113041, 160) Πατεράκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113042, 161) Καραμανώλη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113043, 162) Παπαδάκη Ανδρέα
του Βασιλείου, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π.
113044, 163) Μαραγκουδάκη Ιωάννη
του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
113045, 164) Ανδριλάκη Χαράλαμπου
του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
113046, 165) Μαραγκουδάκη Ιωάννη
του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
113047, 166) Τσιριτά Αντωνίου του Μι-

χαήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113048,
167) Τσαγκαράκη Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113049,
168) Μαραγκουδάκη Ιωάννη του Κων/
νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113050,
169) Τσαγκαράκη Κων/νου του Κων/νου,
κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113051, 170)
Μαθιαδάκη Ελένης του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113052, 171) Βεργάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113053, 172) Ανδριλάκη
Νικολάου του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113054, 173) Μαραγκουδάκη Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113055, 174) Καραγεωργάκη Αικατερίνης του Βασιλείου, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 113056, 175) Μαραγκουδάκη Ανδρέα του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113057, 176) Καλλέργη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου
Αθηνών, Κ.Π. 113058, 177) Μωνιάκη
Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113059, 178) Βεργάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113060, 179) Σωπασουδάκη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113061, 180) Μαθιακάκη Νικολάου
του Δημητρίου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π.
113062, 181) Πολυμίλη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πανόρμου, Κ.Π. 113063,
182) Κιαγιά Χαρίκλειας του Εμμανουήλ,
κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113064, 183)
Χρυσού Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου
Περάματος, Κ.Π. 113065, 184) Σκαρβελάκη Κων/νου του Μιχαήλ, κατοίκου
Ρουμέλης, Κ.Π. 113066, 185) Χρυσού
Αννδρέα του Ιωάννη, κατοίκου Περάματος, Κ.Π. 110067, 186) Σκαρβελάκη Μιχαήλ του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 113068, 187) Πατυράκη Στυλιανού του Ματθαίου, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 113069, 188) Ζουμπουλάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου,
Κ.Π. 113070, 189) Σωπασουδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου,
Κ.Π. 113071, 190) Αλεξανδράκη Νικολάου του Κων/νου, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113072, 191) Σωπασουδάκη Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113073,
192) Αντωνάκη Αλέξανδρου του Παναγιώτη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113074,
193) Κοτσαμπασάκη Κων/νου του Ματθαίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113075,
194) Μυρωδιά Εμμανουήλ του Κων/νου,
κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113076, 195) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113077, 196) Μυρωδιά Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113078, 197) Καλιβιανάκη Κατίνας του Σεραφείμ, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 113079, 198) Ποδάκη
Αρίστου του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113080, 199) Χαιρέτη Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113081, 200) Καλιβιανάκη Κατίνας του Σεραφείμ, κατοίκου Αθηνών,
Κ.Π. 113082, 201) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 113083, 202) Καλιβιανάκη Χαράλαμπου του Σεραφείμ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113084, 203) Κοτσαμπασάκη
Κων/νου του Ματθαίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113085, 204) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113088, 205) Μιχελάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113088, 206) Γεωργουδάκη
Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113087, 207) Χαιρέτη Γεωργίου του Παναγιώτη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113088, 208) Μωνιάκη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113089, 209) Πρωτογεράκη
Βασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 113090, 210) Καλιγιαννάκη
Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 113091, 211) Κουτσουρουμπή Γεωργίας του Κων/νου, κατοίκου
Πανόρμου, Κ.Π. 113092, 212) Γεροβασάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου
Ρεθύμνου, Κ.Π. 113093, 213) Αστρυνάκη Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113094, 214) Βασιλάκη Αλέκου του Νικολάου, κατοίκου[ Πανόρμου,
Κ.Π. 113095, 215) Γεωργουδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης,
Κ.Π. 113096, 216) Λαγουδάκη Γεωργίου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Πανόρμου,
Κ.Π. 113097, 217) Τσαγκαράκη Ιωάννη
του Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
113098, 218) Χωνιανάκη Ιωάννη του
Εμμανουήλ, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
113099, 219) Τσιριτά Θεόδωρου του Ιωάννη, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 113100,
220) Γερολυμάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 113101

ΣΚΕΠΑΣΤΗ

221) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121001,
222) Πετράκη Μιχαήλ του Κυριάκου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121002, 223)
Κουτσουρουμπή Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121003,
224) Σωπασουδάκη Γεωργίας του Εμμα-
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νουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121004, 225) Φουρναράκη Εμμανουήλ
του Ματθαίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
121005, 226) Σωπασουδάκη Γεωργίου
του Ευαγγέλου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121006, 227) Σωπασουδάκη Σταύρου του Ευαγγέλου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121006, 228) Πρωτογεράκη
Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121007, 229) Σωπασουδάκη Σταύρου του Ευαγγέλου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121008, 230) Λεζάκη
Κων/νου του Δημητρίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121009, 231) Λουράκη Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π.
121010, 232) Ζεμπιλάκη Γεωργίου του
Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121011, 233) Ζεμπιλάκη Γεωργίου
του Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121012, 234) Ψωμά Χαράλαμπου
του Αλεξάνδρου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121013, 235) Παπαδάκη Άννας του
Δημητρίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121014, 236) Καλυβιανάκη Ελένης του
Σεραφείμ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Κ.Π.
121015, 237) Φιλίππου Δημητρίου του
Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121016, 238) Πετράκη Ιωάννη του Κων/
νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121016,
239) Μιχελάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121017, 240) Μιχελάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121017, 241) Ιερού Ναού Αγ. Ειρήνης
(Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου)
με έδρα Σκεπαστή, Κ.Π. 121018, 242)
Σωπασουδάκη Ευαγγελίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121019, 243) Καλυβιανάκη Κων/νου του
Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121020, 244) Καλυβιανάκη Χαράλαμπου
του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121021, 245) Σωπασουδάκη Ευάγγελου
του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121022, 246) Ψωμακάκη Γεωργίου του
Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121023, 247) Λουράκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121024,
248) Μαστοράκη Καλλιόπης του Ιωάννη,
κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π. 121025, 249)
Παπαδάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121026, 250)
Καλυβιανάκη Αντωνίου του Κυριάκου,
κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121027, 251)
Τσαγκαράκη Κυριάκου του Ελευθερίου,
κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121028, 252)
Λουδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου
Ηρακλείου, Κ.Π. 121029, 253) Σπανουδάκη Γεωργίου του Βασιλείου, κατοίκου
Κάλυβος, Κ.Π. 121030, 254) Τσιριτά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121031, 255) Ψωμά Φωτεινής
του Χαραλάμπους, κατοίκου Ηρακλείου,
Κ.Π. 121032, 256) Λιανεράκη Αικατερίνης του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121033, 257) Γεωργιουδάκη Νικολάου του Χαραλάμπους, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121034, 258) Λιανεράκη
Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121035, 259) Γεωργιουδάκη Στυλιανού του Γεωργίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121036, 260) Γαζάλιου
Ελένης του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121037, 261) Ψωμά Γεωργίου
του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121038, 262) Φουρναράκη Εμμανουήλ
του Κων/νου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
121039, 263) Λιανεράκη Αντωνίου του
Κων/νου, κατοίκου Ρουμέλης, Κ.Π.
121040, 264) Καλυβιανάκη-Λύτινα Μαριάννας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121041, 265) Πρωτογεράκη
Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Γεργάνια, Κ.Π. 121042, 266) Δαγαράκη Αντωνίου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου,
Κ.Π. 121043, 267) Δαγαράκη Νικολάου
του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
121043, 268) Καλυβιανάκη Στυλιανού
του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121043, 269) Ψαροκόλη Σταυρούλας του
Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
121043, 270) Καλυβιανάκη Στυλιανού
του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121044, 271) Πρωτογεράκη Ιωάννη του
Βασιλείου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121045, 272) Γεωργιουδάκη Εμμανουήλ
του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121046, 273) Πρωτογεράκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121047, 274) Δαγαράκη
Αντωνίου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121048, 275) Δαγαράκη
Αντωνίου του Ανδρέα, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121049, 276) Πρωτογεράκη
Σταύρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121050, 277) Καφάτου
Στυλιανού του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121051, 278) Παυλάκη
Κλώντιας του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121052, 279) Καλυβιανάκη Νικολάου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121053, 280) Κουτσουρουμπή Γεωργίου του Μανθέου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121054, 281) Κουτσου-

ρουμπή Ιωάννη του Μανθέου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121055, 281) Τσαγκαράκη Καλλιόπης του Ανδρέα, κατοίκου
Αγίου Νικολάου, Κ.Π. 121056, 282) Σπανουδάκη Καλλιόπης του Μανθέου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121057, 283) Σωπασουδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου,
κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121057, 284)
Τζιριτά Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121058, 285) Σπανουδάκη Καλλιόπης του Μανθέου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121059, 286) Σωπασουδάκη Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121059, 287)
Συκλετού Ανδρέα του Μιχαήλ, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121060, 288) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Μανθέου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121061, 289) Κλαδοβασιλάκη Αδάμ του Θεμιστοκλή, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121062, 290) Λιονάκη Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121063, 291) Καλυβιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου
Ρεθύμνου, Κ.Π. 121064, 292) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Μανθέου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121065, 293) Κοζορώνη Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121066, 294) Κοζορώνη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121066, 295) Πρωτογεράκη
Γεωργίου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121067, 296) Πετράκη Μιχαήλ του Κυριάκου, κατοίκου Ηρακλείου,
Κ.Π. 121068, 297) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Ιωάννη, κατοίκου Ρεθύμνου,Κ.Π. 121069, 298) Πρωτογεράκη
Ιωάννη του Βασιλείου, κατοίκου Γεργάνια, Κ.Π. 121070, 299) Γαβριλάκη Νεκτάριου του Μάρκου, κατοίκου Αγγελιανών,
Κ.Π. 121071, 300) Καλυβιανάκη-Λύτινα
Μαριάννας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121072, 301) Σπανουδάκη
Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121073, 302) Καλλιμάνη
Δημητρίου του Αντωνίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121074, 303) Ψωμά Χαράλαμπου του Αλέξανδρου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 121075, 304) Λουδάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου,
Κ.Π. 121076, 305) Κουτσουρουμπή Ιωάννη του Ματθαίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121077, 306) Σπανουδάκη
Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121078, 307) Βασάλου
Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121079, 308) Κουγιουμτζάκη
Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121080, 309) Καλυβιανάκη
Πέτρου του Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121081, 310) Ψωμά Κωνσταντίνας του Ελευθερίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, Κ.Π. 121082, 311) Κικηφόρου
Αντωνίου του Ιωάννη, κατοίκου Καλυβος, Κ.Π. 121083, 312) Αντωνάκη Άννας
του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π.
121084, 313) Νισοτάκη Στυλιανού του
Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121085, 314) Χαβιέ Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121085, 315) Σωπανουδάκη Ματθαίου
του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121086, 316) Λούκη Μαρίας του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, Κ.Π. 121087, 317)
Ψωμά Αλέξανδρου του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121088, 318) Παπαδάκη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121090, 319) Ψωμά
Αλέξανδρου του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121091, 320) Ζεμπιλάκη
Γεωργίου του Χαραλάμπους, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121092, 321) Κουτρουμπά Αλκυόνης του Γεωργίου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121093, 322) Λούκη
Άννας του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121093, 323) Αντωνάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121093, 324) Πρωτογεράκη
Ευανθίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π. 121094, 325) Κουτρουμπή
Αλκυόνης του Γεωργίου, κατοίκου Ηλιούπολης, Κ.Π. 121095, 326) Αντωνάκη Γεωργίου του Ευθυμίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121096, 327) Χουρδάκη Κων/
νου του Ιωάννη, κατοίκου Ηλιούπολης,
Κ.Π. 121097, 328) Καλυβιανάκη Αντωνίου του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121098, 329) Καλυβιανάκη Χαράλαμπου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121099, 330) Καλιγάννη Μαριάνθης του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών,
Κ.Π. 121100, 331) Μπράχου Γεωργίας
του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου, Κ.Π.
121100, 332) Καλυβιανάκη Πέτρου του
Ιωάννη, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121101, 333) Πετράκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121102, 334) Γεωργιουδάκη Μιχαήλ του
Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121103, 335) Πρωτογεράκη Ειρήνης του
Αντωνίου, κατοίκου Πετρούπολης, Κ.Π.
121104, 336) Ψωμακάκη-Σφακιανάκη
Θηρεσίας του Ελευθερίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121105, 337) Λιανεράκη
Κων/νου του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκε-
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παστής, Κ.Π. 121106, 338) Καλυβιανάκη
Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121107, 339) Καλυβιανάκη
Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Άνω
Τούμπας, Κ.Π. 121108, 340) Γεωργιουδάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121109, 341) Παπαδάκη Κων/νου του Κων/νου, κατοίκου
Σκεπαστής, Κ.Π. 121110, 342) Σεκλέτου
Ειρήνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121111, 343) Τζεδάκη Δράκου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121112, 344) Τζεδάκη Δράκου του
Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
121113, 345) Πρωτογεράκη Γεωργίου
του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121114, 346) Σωπασουδάκη Απόστολου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 121115, 347) Κιαγιά Χαρίκλειας του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρούμενης,
Κ.Π. 121116, 348) Σπανουδάκη Ματθαίου του Αντωνίου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 121118

ΑΧΛΑΔΕΣ

349) Μεταξάκη Δημήτριου του Ευαγγέλου, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π.
032001, 350) Τζιρίτα Κωνσταντίνας
του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032003, 351) Τζιρίτα Γεωργίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032004, 352) Τζιρίτα Κωνσταντίνας του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032005, 353) Ψαροκόλυβου Μιχαήλ του Γεωργίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π. 032006, 354) Καλυβιανάκη
Κων/νου του Γεωργίου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π. 032007, 355) Ζαχαράκη Κων/
νου του Γεωργίου, κατοίκου Ζωνιανών,
Κ.Π. 032008, 356) Κουνούπα Εμμανουήλ του Κων/νου, κατοίκου Ηρακλείου,
Κ.Π. 032009, 357) Παρασύρη Γεωργίου
του Εμμανουήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών,
Κ.Π. 032010, 358) Αντωνάκη Γεωργίου του Ευθυμίου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 032011, 359) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών,
Κ.Π. 032012, 360) Παπαδάκη Δημητρίου του Κων/νου, κατοίκου Σκεπαστής,
Κ.Π. 032013, 361) Αντωνακάκη Ιωάννη
του Νικολάου, κατοίκου Σκεπαστής, Κ.Π.
032014, 362) Τζιρίτα Γεωργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032015,
363) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032016,
364) Παρασύρη Ιωσήφ του Εμμανουήλ,
κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032016, 365)
Παρασύρη Ιωσήφ του Γεωργίου, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032017, 366)
Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ,
κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032018, 367)
Παρασύρη Ιωσήφ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032018, 368)
Παρασύρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032018, 369) Τζιρίτα Εμμανουήλ του Στέφανου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 032019, 370) Μαθιουδάκη Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου
Περάματος, Κ.Π. 032020, 371) Μαθιακάκη Σήφη του Ιορδάνη, κατοίκου Μελιδονίου, Κ.Π. 032021, 372) Ψωμά Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π.
032022, 373) Ψωμά Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 032023, 374)
Ψωμά Ανδρέα του Γεωργίου, κατοίκου
Εξάντη, Κ.Π. 032024, 375) Τζιρίτα Δημητρίου του Εμμανουήλ, κατοίκου ΑχλαΙ. ΑΞΙΑ ΓΗΣ
Περιοχή Πανόρμου
αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό
Περιοχή Ρουμελή
αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό
Περιοχή Σκεπαστής
αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό
Περιοχή Αχλαδέ
αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό
οικόπεδο
Περιοχή Μελιδονίου
αγροτική έκταση σε επαρχιακή οδό

δέ, Κ.Π. 032025, 376) Νισακάκη Αικατερίνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Αχλαδαί, Κ.Π. 032025, 377) Παρασύρη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032026, 378) Παρασύρη Ιωσήφ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032026, 379) Παρασύρη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Ζωνιανών, Κ.Π. 032026, 380) Ψωμά Εμμανουήλ του Ανδρέα, κατοίκου Σιριπιδιανών, Κ.Π. 032027, 381) Ψωμά Θεμιστοκλή του Ανδρέα, κατοίκου Σιριπιδιανών,
Κ.Π. 032028

ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ

382) Τζιρίτα Ανδρέα του Ιωάννη, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084001, 383) Ψωμά
Ιωάννη του Εμμανουήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084002, 384) Καλιγιάννη Χαράλαμπου του Ιωάννη, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084003, 385) Ψωμά Ελένης
του Στυλιανού, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π.
084004, 386) Κιρνιτζάκη Ελευθερίου
του Αντωνίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
084005, 387) Ψωμά Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084006,
388) Μαρακάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084007, 389)
Μανωλιούδη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084008, 390) Ψωμά Ελένης του Στυλιανού, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084009, 391) Ψωμά Μαρίας
του Στυλιανού, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π.
084010, 392) Μαρή Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084011,
393) Ψωμά Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Μπαλί, Κ.Π. 084012, 394) Ψωμά Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084013, 395) Ψωμά Γεωργίου του Δράκου, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π.
08404, 396) Δαφνομίλη Ιωάννας του Ανδρέα, κατοίκου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κ.Π.
084014, 397) Κυρμιζάκη Ελευθέριου
του Αντωνίου, κατοίκου Ρεθύμνου, Κ.Π.
084015, 398) Τζιρίτα Νικολάου του Μιχαήλ, κατοίκου Εξάντη, Κ.Π. 084016
Η απαλλοτριωθείσα έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1.000 στο από 11-62013 κτηματολογικό διάγραμμα και τον
αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, τα οποία έχει συντάξει η
«ADT-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε» και έχει θεωρήσει
στις 6-9-2013 ο Αναπληρωτής Δ/ντής
της Δ/νσης Δ12 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, Ιωάννης Σαραντινός.
Επειδή η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και
με δαπάνη του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για έργα αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ειδικότερα σε βάρος του έργου
2012ΣΕ07180013 (ΕΟ/718) και επομένως έχω έννομο συμφέρον να ζητήσω
τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος.
Επειδή στον κτηματολογικό πίνακα
φέρονται ως εικαζόμενοι δικαιούχοι οι
καθ’ων η αίτηση, οι οποίοι προβάλλουν
εμπράγματα δικαιώματα στην απαλλοτριούμενη έκταση.
Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 187-2019 και με αριθ. καταθ. 223/22-72019 αίτησή του ζητούσε τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ως άνω απαλλοτριούμενων
ακινήτων και των επικειμένων στα κάτωθι ποσά:

Αποθήκη ισόγεια από τσιμεντόλιθους
(8,00X4,00) Η=2,5μ.(ΚΠ 121113)

σοβατισμένη

Αποθήκη ισόγεια από τσιμεντόλιθους
(2,50X4,00) Η=2,5μ(Κ.Π 121113)

σοβατισμένη

Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής από τσιμεντόλιθους 30μ.
(Κ.Π. 032006)
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Καλή

1.600,00€

Καλή

1.137,00€

Ερείπιο

1.050,00€

Β) ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ
Αγριελιές
Αγριελιές
Αγριελιές
Αλμυρίκι
Αλμυρίκι
Αλώνι (τοιχείο από πέτρα) (0,50X1,00)
Αμυγδαλιές
Ασφαλτόδρομος 130 μ2
Αχλαδιά
Αχλαδιά
Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα
Βελανιδιές
Βερυκοκιά
Βερυκοκιά
Βερυκοκιά
Γεώτρηση βάθους 10μ. (ΚΠ 113017)
Γκορτσιά
Γκορτσιά
Γκορτσιά
Δεξαμενή ανοικτή από τσιμεντόλιθους Πλ =0,20μ , 91 μ3 (ΚΠ
099001)
Δρόμος από βιομηχανικό σκυρόδεμα 255μ2
Δρυς
Δρυς
Δρυς
Εγκατάσταση φωτισμού επάνω στο τοιχίο (ΚΠ 121016)
Είσοδος από βιομηχανικό δάπεδο

μεγάλες
μεσαίες
μικρές
μεγάλο
μέτρια
μέτρια
μεσαίες
καλή
μεγάλη
μικρή
καλή
μεγάλες
μεσαία
μεγάλη
μικρή
καλή
μεγάλη
μεσαία
μικρή

20€/τεμ.
15€/τεμ.
10€/τεμ.
40€/τεμ.
30€/τεμ.
60€/τεμ.
90€/τεμ.
50€/τεμ.
100€/μ3
200€/τεμ.
70€/τεμ.
90€/τεμ.
50€/τεμ.
1.200€
20€/τεμ
15€/τεμ.
10€/τεμ.

καλή

2.500€

πολύ καλή

80€/ μ3

μεσαίοι
μεγάλοι
μικροί

150€/τεμ.
200€/τεμ.
120€/τεμ.

καλή

-

καλή

Είσοδος από οπλισμένο σκυρόδεμα πλακοσκεπής 2 μ.μ. (ΚΠ
πολύ καλή
099051)

80€/μ3
1.000€

Ελιές

μεσαίες

100€/τεμ.

Ελιές

μικρές

80€/τεμ.

Ελιές

μεγάλες

150€/τεμ.

Ελιές ποτιστικές

μεγάλες

180€/τεμ.

Επιφάνεια από σκυρόδεμα (αύλειος χώρος)

καλή

25€/μ2

Επιφάνεια από σκυρόδεμα στην είσοδο 15X4,50 Η=0,20μ.
(ΚΠ 099028)

καλή

1.350€

Επιφάνεια εισόδου από βιομηχανικό σκυρόδεμα

καλή

80€/μ3

Καλλωπιστικά δέντρα

μέτρια

30€/τεμ.

Καλλωπιστικά δέντρα

μεγάλα

40€/τεμ.

Καλλωπιστικά φυτά

μεσαία

15€/τεμ.

Καλλωπιστικά φυτά

μικρά

5€/τεμ.

Καλλωπιστικά φυτά

μεγάλα

20€/τεμ.

Κατασκευή εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα με 2 κολώνες
πολύ καλή
0,80X0,25X3,50 (ΚΠ 099053)
Κατασκευή εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα με 2 κολώνες
0,80X0,80X2,50 (ΚΠ 099054)
Κατασκευή εισόδου πλακοσκεπής με κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα 7,00X0,60 (ΚΠ 099050)
Κλήματα

200€

καλή

320€

καλή

420€

μικρό

5€/τεμ.

Κλήματα

μεγάλο

15€/τεμ.

Κλήματα

μεσαία

10€/τεμ.

Κολώνες εισόδου από οπλισμένο σκυρόδεμα 0,60X0,60
Η=2,00μ (ΚΠ 099005)

καλή

100€

Κορομηλιά

μικρή

50€/τεμ.

Κυδωνιές

μικρές

50€/τεμ.

Κυπαρίσι

μεγάλο

160€/τεμ.

Λεμονιά

μικρή

50€/τεμ.

Λεμονιά

μεγάλη

130€/τεμ.

Λεμονιά

μεσαία

100€/τεμ.

Λεύκη

μεγάλες

120€/τεμ.

6,00 ευρώ/τ.μ.
35,00 ευρώ/τ.μ.

Λεύκη

μεσαίες

80€/τεμ.

Λεύκη

μικρές

50€/τεμ.

7,50 ευρώ/τ.μ

Μηλιά

μικρή

50€/τεμ.

9,00 ευρώ/τ.μ.
6,50 ευρώ/τ.μ.
6,00 ευρώ/τ.μ.

ΙΙ. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ποιότητα /
Κατηγορία

Είδος και Περιγραφή

Καλή

44.064,00€

Μέτρια

1.092,00€

Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 12μ3
(Κ.Π 113017)

Κακή

546,00€

Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 27
μ3(Κ.Π. 113017)

Μέτρια

1.230.00€

Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής από τούβλα 1 Ομ (Κ.Π.
121009)

Καλή

500,00€

Πολύ Καλή 28.728,00€

Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 62,50
μ3(Κ.Π. 121044)

Καλή

2.844,00€

Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής από τσιμεντόλιθους 90μ
(Κ.Π. 121063)

Καλή

4.500,00€

3

30€/τεμ.

μεγάλη

100€/τεμ.

Μουριά

Αποθήκη λαμαρινοσκεπής από τσιμεντόλιθους 24 μ3 (Κ.Π
099056)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 120 μ3(Κ.Π. 121018)

μικρή

Μουριά
Αξία

Α)ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Ισόγειο λυόμενο κτίριο σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος
15,00χ9,00 (Κ.Π.099047)

Μουριά

μεσαία

70€/τεμ.

Ξερολιθιά (0,50X0,50)

κακη

“

Ξερολιθιά (0,50X0,50)

μέτρια

“

Ξερολιθιά (0,50X0,60)

μέτρια

-

Ξερολιθιά (0,50X0,60)

καλή

10€/μ.μ

Ξερολιθιά (0,50X0,60)

κακή

Ξερολιθιά (0,50X0,70)

μέτρια

“

Ξερολιθιά (0,50X0,70)

καλή

10€/μ.μ

Ξερολιθιά (0,50X1,00)

καλή

I0/μ.μ

Ξερολιθιά (0,50X1,20)

κακή

-

Ξερολιθιά (0,50X1,20)

μέτρια

-

Ξερολιθιά (0,60X0,80)

μέτρια

-

Ξερολιθιά (0,60X0,80)

καλή

10€/μ.μ.

Ξερολιθιά (0,60X0,80)
Ξερολιθιά (0,60X1,00)
Ξερολιθιά (0,60X1,00)

κακή
μέτρια
κακή

Ξερολιθιά (0,60X1,30)

καλή

Ξερολιθιά (0,60X1,30)

μέτρια

Ξερολιθιά (0,60X1,40)

καλή

Ξερολιθιά (0,70X0,80)
Ξερολιθιά (0,70X1,20)

κακή
κακή

Ξερολιθιά (1,00X1,20)

καλή

Ξερολιθιά (1,00X1,30)
Ξερολιθιά (1,00X1,30)

μέτρια
καλή

15€/μ.μ
15€/μ.μ
-

Πέργκολα από ξύλο κεραμοσκεπής 20τ.μ. (ΚΠ 099042)

καλή

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από μεταλλικό πλέγμα 30μ.μ.

καλή

15€/μ.μ
15€/μ.μ
2.000 Ευρώ
40€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,05Χ0,10)Η=1,50μ.

καλή

50€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,05X0,10)Η=2,00μ.

καλή

60€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,10X0,10)Η=0,70μ.

καλή

40€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,10X0,10) Η=1,00μ.

καλή

50€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,10Χ0,10)Η=1,20μ

μέτρια

40€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από πλέγμα (0,15X0,15)Η=1,50μ..

καλή

50€/μ.μ

Περίφραξη (πάνω στο τοιχίο) από συρματόπλεγμα Η=1,20μ.
Περίφραξη από πλέγμα 0,10X0,10 με σιδηροπασσάλους,
Η=1,00μ
Περίφραξη από πλέγμα 0,10X0,10 με σιδηροπασσάλους,
Η=Τ,60μ

καλή

50€/μ.μ

καλή

2,50€/μ.μ·

μέτρια

2,00€/μ.μ.

καλή

60€/μ.μ.

κακή

1,50€/μ.μ.

καλή

2,50€/μ.μ.

καλή

2,50€/μ.μ.

καλή

2,50€/μ.μ.

Περίφραξη από μεταλλικό κιγκλίδωμα Η=0,70μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10)
πασσάλους, Η=1,00μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10)
πασσάλους, Η=1,00μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10)
πασσάλους, Η=1,00μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10)
πασσάλους, Η-1,50μ

σε μεταλλικούς
σε μεταλλικούς
σε μεταλλικούς
σε μεταλλικούς

Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η— 1,1 Ομ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,20μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,05) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,60μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,00μ.
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,80μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,50μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,30μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,40μ.
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η—1,1 Ομ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,50μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,40μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=2,00μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,20μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,20μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,50μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,30μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,1 Ομ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,1 Ομ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,80μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,40μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,60μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,60μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,10X0,10) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,70μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,80μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,50μ.
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,50μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,60μ.
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,60μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,20μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,30μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,50μ

καλή
μέτρια
καλή
μέτρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια
μέτρια
κακή
καλή
μέτρια
μέτρια
κακή
καλή
καλή
καλή
κακή
μέτρια
μέτρια
μέτρια
κακή
μέτρια
κακή
καλή
μέτρια
μέτρια
κακή
μέτρια
καλή
κακή

2,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
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Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,15μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,60μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,00μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,20μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,20μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους. Η=1,1 Ομ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,30μ
Περίφραξη από μεταλλικό πλέγμα (0,15X0,15) σε μεταλλικούς
πασσάλους, Η=1,05μ
Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,00μ.

μέτρια
μέτρια
κακή
καλή
κακή
κακή
μέτρια
μέτρια
καλή

2,00€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,5ΟΧ 1,10

καλή

30€/μ.μ.

πολύ καλή

50€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,50X1,80

καλή

50€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,60X0,50

καλή

30€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,60X0,50

μέτρια

20€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,60X1,50

μέτρια

40€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 1,60X1,30

κακή

-

Τοιχίο από πέτρα 0,40X0,70

καλή

30€/μ.μ.

Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,20X1,10

καλή

20€/μ.μ.

Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,20X1,20

μέτρια

15€/μ.μ.

2,00€/μ.μ.

Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,20X1,20

καλή

20€/μ.μ.

2,50€/μ.μ.

Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,40X0,60

καλή

15€/μ.μ.

Τοιχίο από τσιμεντόλιθους 0,40X1,00

καλή

20€/μ.μ.

Τοιχίο από τσιμεντόλιθους Η=1,20μ

καλή

20€/μ.μ.

Τσιμενταύλακας

κακή

-

Φοίνικας

μεγάλος

180€/τεμ.

Φοίνικας

μεσαίος

120€/τεμ.

μικρός

60€/τεμ.

μεγάλη
μεσαία
μικρές
μεγάλες
μεσαίες

60€/τεμ.
40€/τεμ.
40€/τεμ.
110€/τεμ.
70€/τεμ.

1,50€/μ.μ.
2,50€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
1,50€/μ.μ.
2,00€/μ.μ.

2,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,20μ

Μέτρια

2,00€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,20μ.

Καλή

2,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,20μ.

κακή

1,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,30μ.

μέτρια

2,00€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,30μ.

κακή

1,50€/μ.μ.

Φοίνικας

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,30μ.

καλή

2,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,40μ.

καλή

2,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,40μ.

μέτρια

2,00€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,50μ.

καλή

2,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,50μ.

μέτρια

2,00€/μ.μ.

Φραγκοσυκιά
Φραγκοσυκιά
Χαρουπιές
Χαρουπιές
Χαρουπιές

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=2,00μ.

κακή

1,50€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=2,20μ.

μέτρια

2,00€/μ.μ.

Πεύκα
Πεύκα

μεγάλα
μεσαία

140€/τεμ.
100€/τεμ.

καλό

1.500€/τεμ.

μεγάλες
μεσαία

30€/τεμ.
20€/τεμ.

καλή

40 €/ μ2

Πλακόστρωτο 45 μ2 ( ΚΠ 099044)
Πόρτα από αλουμίνιο (συρόμενη) 4,40X1,70 (Κ.Π.099053)
Πόρτα εισόδου από μεταλλικό κιγκλίδωμα Η=1,90μ (Κ.Π.
121097)
Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,05)2,XI,80
(ΚΠ 099072)
Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα (0,05X0,10)2,70X1,80
(ΚΠ 099068)
Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα 4,90X2,00 (ΚΠ099065)
Πόρτα εισόδου από μεταλλικό πλέγμα με κυλοδοκούς (Κ.Π.
099049)
Πόρτα εισόδου από πλέγμα (0,05X0,05) 1,30X2,20
(ΚΠ099069)
Πόρτα εισόδου από πλέγμα (0,10X0,10) Η=2,15μ.
(ΚΠ099005)
Πόρτα εισόδου με πλέγμα με κυλοδοκούς Η=1,20μ. (099094)
Πόρτα εισόδου μεταλλική (ΚΠ.099051)
Πόρτα εισόδου μεταλλική (Κ.Π.099090)
Πόρτα εισόδου μεταλλική 2,00X1,40 (099054)
Πόρτα
εισόδου
μεταλλική
7,00X1,50
(συρόμενη)
(Κ.Π.099050)
Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/30 πλέγμα
(0,05X0,10) Η=1,60μ (ΚΠ 099004)
Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/40 πλέγμα
(0,10X0,10) 3,40X1,60 (ΚΠ 113004)
Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/50 πλέγμα
(0,15X0,15) Η=1,50μ (ΚΠ 099001)
Πόρτα εισόδου πλαίσιο από σωλήνες γαλβανιζέ φ/50 πλέγμα
(10X10) Η=1,50μ (ΚΠ 099001)
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά

πολύ καλή 1.500€/τεμ.
καλή

300€/τεμ.

καλή

20€/τεμ.

καλή

20€/τεμ.

καλή

40€/τεμ.

καλή

40€/τεμ.

κακή

10€/τεμ.

καλή

15€/τεμ.

καλή

40€/τεμ.

πολύ καλή
καλή

40€ /τεμ.
20€/τεμ.

καλή

40€/τεμ.

καλή

1.000€/τεμ.

μέτρια

40€/τεμ.

μέτρια

40€/τεμ.

μέτρια

40€ /τεμ.

μέτρια

40€/τεμ.

μεγάλη
μικρή

130€/τεμ.
50€/τεμ.

Πορτοκαλιά
Ποτίστρα από οπλισμένο σκυρόδεμα 4,00X1,00X0,50 (ΚΠ
099034)

μεσαία

100€/τεμ.

καλή

200€

Ροδακινιά

μικρή

50€/τεμ.

Ροδιά

μικρή

40€/τεμ.

Ροδιά

μεσαία

80€/τεμ.

Συκιά

μεγάλη

90€/τεμ.

Συκιά

μεσαία

70€/τεμ.

Συκιά

μικρή

50€/τεμ.

Τάφρος από σκυρόδεμα ομβρίων υδάτων (εκατέρωθεν οδού
) 44μ.μ.

καλή

-

Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα

πολύ καλή

100€/μ3

Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα

καλή

98€/μ3

Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ)

καλή

98€/μ3

μέτρια

96€/μ3

καλή

50€

Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα
Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα 5,00X0,10X0,50 (παρτέρια) (ΚΠ 121066)
Τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση από πέτρα
Καρύστου 30,00 Χ0,30X1,10 (ΚΠ 099042)

καλή

40€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,50X1,10

Καλή

Πικροδάφνες
Πικροδάφνες

καλή

Τοιχίο από πέτρα 0,50X0,70

2,00€/μ.μ.

Περίφραξη από συρματόπλεγμα Η=1,10μ.

Πηγάδι (ΚΠ 121077)
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1.500€

Τοιχίο από πέτρα 0,30X0,50

μέτρια

20€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,10

καλή

40€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,20

καλή

40€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,50

πολύ καλή

60€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,40X1,80

πολύ καλή

70€/μ.μ.

Τοιχίο από πέτρα 0,50Χ 1,00

καλή

40€/μ.μ.

Επίσης με την ίδια αίτηση ζητά να διαταχθεί η μέχρι την έκδοση απόφασης για τον
καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 40% της αποζημίωσης που θα παρακατατεθεί σύμφωνα με την εκδοθησομένη απόφαση, για τα απαλλοτριωθέντα με την υπ’ αριθμ. Δ12/
ΦΡ1/3823/ο/1-7-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ακίνητα, άλλως να υποχρεωθούν οι αντίδικοι και/ή όποιοι άλλοι αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης, που θα παρακατατεθεί, σε εγγυοδοσία και συγκεκριμένα να υποχρεωθούν αυτοί προκειμένου να εισπράξουν το 100% της παρακατατεθησομένης για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα αποζημίωσης να προσκομίσουν προηγουμένως εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος, ισόποση του 40%
της αποζημίωσης.
Περαιτέρω ζητά να διαταχθούν, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2882/2001, ως η παράγραφος αυτή προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 126 ν. 4070/2012, οι καθ’ ων και
κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, ή άλλος εγκατεστημένος στα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, να μου παραδώσουν αυτό, υπό τον όρο της προηγουμένης συντέλεσης της εν θέματι απαλλοτριώσεως κατ’ άρθρον 7 του Ν. 2882/2001 και
Τέλος να καταδικαστούν οι καθ’ ων στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.
Δικάσιμος για τη συζήτηση της ως άνω αίτησης έχει οριστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης η 3η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, τόπος το κατάστημα του
Εφετείου Κρήτης και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων, ενώ αντίγραφο της αίτησης,
αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα
απαλλοτριούμενα.
Ειδοποιούνται οι ανωτέρω προκειμένου να λάβουν γνώση και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια, συγχρόνως δε καλούνται να παραστούν εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι) κατά τη συζήτησή της, όπου
και όταν παραπάνω ορίζεται άλλως η συζήτηση της θα γίνει χωρίς τη παρουσία τους.
Χανιά 26-7-2019
Ο Πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου
Δημήτριος Πετρόπουλος
Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι
Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723
ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248
EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨
Τηλ: 210-9600639, 210-9629844

ΑΔΑ: 6ΧΗΜΟΕΔ5-3ΒΒ
Αργυρούπολη, 02/09/2019

Αρ. πρωτ. 1071

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού
– Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 25780/05-04-2019 (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ107/Α/2017).
5. Την υπ’ αριθμ. 20/22-04-2019 (ΑΔΑ:Ω35ΑΟΕΔ5-ΒΙ0) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52954/14850/07-06-2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης», που εδρεύει στην Αργυρούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

101

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
(Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμού Νεολαίας
και Αθλητισμού «Γρηγόρης Λαμπράκης»)

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Έως
(ειδικότητα Παρα- 12 ΜΗΝΕΣ
δοσιακών Χορών)

Αριθμός
ατόμων

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
απασχόλησης

101

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «Γρηγόρης Λαμπράκης», Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ.
164 52, απευθύνοντάς την στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, υπόψιν κας Καρατζά Τατιάνας
(τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ
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∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Ψ57Λ7-Υ4Φ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ.. Πρωτ. 497322
Πληροφορίες: Κλειώ Καραβάνα
Τηλ.: 213-2065081
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.
2 περ. ι του Ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων
Πολιτικών
Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
όπως ισχύουν (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)
«Πρόγραμμα Κλεισθένης» και με το
άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/
τ.Α’/09-08-2019)
4. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της
συμφωνίας
δημοσιονομικών
στόχωνκαι
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων». (ΦΕΚ 176/Α΄/16-122015)
5. Την με αρ. πρωτ. 37419/13479/85-2018 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) με την οποία
εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής
περί
τροποποίησης
–
επικαιροποίησης
του
Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της
ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».
(ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως
ισχύουν.
7. Το με αρ. πρωτ. οικ.28115/12-72012 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ), βάσει
του οποίου δεν απαιτείται ούτε μετά την
ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το
προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, καθώς εξομοιώνεται από
άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς
υπαλλήλους.
8. Το με αρ. πρωτ. 493638/30-8-2019
έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένη
την από 30-8-2019 σχετική Βεβαίωση,
στην οποία
βεβαιώνεται ότι στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2019
της
Περιφέρειας
Αττικής
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για
την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών
συνεργατών ή ειδικών συνεργατών
για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειάρχη Αττικής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων
ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών
συνεργατών ή ειδικών συνεργατών
για την κάλυψη των αναγκών του
Περιφερειάρχη Αττικής.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της
περιφερειακής περιόδου εντός της
οποίας προσλαμβάνεται
και θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)

«Πρόγραμμα Κλεισθένης» και με το
άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/
τ.Α’/09-08-2019).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
• Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα
Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής ή
• Ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα
αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση
ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική
εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα
οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η
ειδίκευση ή η εμπειρία αυτή μπορεί να
αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανόμενων ως επαγγελματιών
ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά
τους ως πρώην αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες,
απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό
δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών
σπουδών
Σχολής
Ανώτατης
Εκπαίδευσης
της
ημεδαπής
ή
αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες,
σχετιζόμενα με το αντικείμενο της
απασχόλησής τους.
Για τους Ειδικούς Συνεργάτες,
απαιτείται
τουλάχιστον
τίτλος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Να έχουν τα γενικά προσόντα
διορισμού που προβλέπονται για το
μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ήτοι:
 Να είναι Έλληνες πολίτες
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι
υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 152/2000) Δικαιούνται
επίσης να είναι υποψήφιοι: α) όσοι
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα
έτος από την απόκτησή της
β) όσοι απέκτησαν την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν
έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή
της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της
ήταν υπήκοοι κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
που θα επιλεγούν
 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
(Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τους οποίους δεν
προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο
κώλυμα)
 Να
μην
υπάρχει
κώλυμα
πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή
υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση
ή απόλυση από θέση δημόσιας
υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
(άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007)
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν
τόσο κατά την τελευταία ημέρα
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο
πρόσληψης.
Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί
περαιτέρω:
 η προσωπικότητα
 το είδος του Πτυχίου
 οι επικοινωνιακές ικανότητες
 η γνώση ξένης γλώσσας
 η εμπειρία στο δημόσιο τομέα, όπως
αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του Ν.
1256/1982, συμπεριλαμβανομένων των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ή η εμπειρία σε
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ή η
εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
και Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Ο/Η ανωτέρω ειδικός/ή σύμβουλος
ή επιστημονικός/ή συνεργάτης ή
ειδικός/ή
συνεργάτης
υπόκειται
απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση
του Περιφερειάρχη Αττικής, για την
επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.
Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε
μορφής.
Παρέχει
συμβουλές
και
διατυπώνει
εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή
προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα
δραστηριότητας της Περιφέρειας τον
οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.
Το
συμβουλευτικό
τους
έργο
απευθύνεται προς τον Περιφερειάρχη,
το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις
επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής,
ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες
παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο
των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα
επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια
ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη
εκθέσεων,
υποβολή
προτάσεων
ή
εισηγήσεων,
επεξεργασία
και
παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων
για την πραγμάτωση των σκοπών της
περιφέρειας, παροχή επιστημονικής ή
τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα
που απασχολούν τις οργανωτικές
μονάδες της περιφέρειας, συστηματική
παρακολούθηση
της
επιστήμης
και τεχνολογίας στον τομέα της
δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου
ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών
δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία
που τους ανατίθεται από τον οικείο
περιφερειάρχη.
Το έργο των Ειδικών Συμβούλων
ή των Επιστημονικών Συνεργατών ή
των Ειδικών Συνεργατών δεν είναι
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του
δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση
του
δικηγορικού
λειτουργήματος.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο
τομέα δραστηριότητας η άσκηση
του
ελευθέριου
επαγγέλματος
είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση
καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του
ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού
συνεργάτη, μπορεί όμως να εξαιρεθεί
από τον περιορισμό του παρόντος
εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε
αυτοπροσώπως,
είτε
με
άλλο
εξουσιοδοτημένο
από
αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του υποψηφίου
θεωρημένη
από
δημόσια
αρχή,
είτε ταχυδρομικώς με συστημένη
επιστολή (στην περίπτωση αποστολής
των
αιτήσεων
ταχυδρομικώς
το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων), στο
Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου
Δυναμικού
της
Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού
ος
80-88, Αθήνα (3 όροφος) σχετική
αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η
θέση για την οποία υποβάλλουν την
υποψηφιότητα, με συνημμένα ευκρινή
φωτοαντίγραφα:
1. Τίτλων σπουδών.
2. Τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας.
3. Εγγράφων /Βεβαιώσεων απόδειξης
επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Μελετών σχετικών με το αντικείμενο
απασχόλησης εφόσον υπάρχουν.
5. Των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).
6. Πιστοποιητικού
γέννησης
και
οικογενειακής κατάστασης.*
7. Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.*
8. Πιστοποιητικού
Στρατολογικής
κατάστασης
(για
τους
άρρενες
υποψήφιους).*
(*τα αριθμ. 4, 5 και 6 δικαιολογητικά
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία)
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει,
ότι:
α.
δεν έχουν καταδικαστεί για
κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ`
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής
β. δεν είναι υπόδικοι που να έχουν
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα
έχει παραγραφεί
γ. δεν έχουν, λόγω καταδίκης,
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
δ. δεν τελούν είτε υπό στερητική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε
υπό τις δύο αυτές καταστάσεις
ε. δεν έχουν απολυθεί από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή
άλλο Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο

λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα
του εργαζόμενου και σε καταφατική
περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία
από την απόλυση.
10. Βιογραφικό Σημείωμα.
11. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(Α΄ 75), όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της παρ.
8 του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018.
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί
στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη
αναγνώρισης
από
το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία
και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται)
ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από
τον
Διεπιστημονικό
Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας,
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (όπου
προβλέπεται). Σε περίπτωση που
από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης
δεν
προκύπτει
το
γνωστικό
αντικείμενο,
απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο,
καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση
προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για
την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου,
όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις
αναγνώρισης
επαγγελματικών
προσόντων
ή
επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν
από α) το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π)
του άρθρου 55 του ΠΔ 28/2010 και
β) του Συμβουλίου Επαγγελματικής
Αναγνώρισης τίτλων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου
14 του Π.Δ 231/1998.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου:
Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν
από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ
299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για
τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης
μετά την ένταξη της στην Ε.Ε απαιτείται
ισοτιμία και αντιστοιχία.
Οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης
γλώσσας πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφραση γίνεται
από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου
Εξωτερικών
ή
την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης
χώρας στην Ελλάδα ή από Δικηγόρο
ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο
βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.
Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα
Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν.4194/2013
ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013 μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται
από Δικηγόρο μετά την 27-9-2013
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση
της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
της αλλοδαπής, που απαιτούνται από
την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως
να
συνοδεύονται
από
επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται
από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου
Εξωτερικών
ή
την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο
ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο
βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα
Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/
ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται
από δικηγόρο μετά την 27.09.2013,
γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση
της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
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επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής,
δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ
τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά
– βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά
σε
ευκρινή
φωτοαντίγραφα
των
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής,
δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται
από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα
από
αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε
αποκλειστική
προθεσμία
πέντε
(5) ημερολογιακών ημερών από
την επόμενη της δημοσίευσης της
παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες
του Νομού. Εάν η τελευταία ημέρα
είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που
υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη
αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86
και η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει
η υγεία και η φυσική καταλληλότητά τους.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι,
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων η Υπηρεσία θα παρέχει σε αυτούς την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν στους
λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να

ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου
συμφέροντος).
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του
Νομού και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
και στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Αθήνα,
2/9/2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 267/2019 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εκουσία)
εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 19, 20, 23 και 25 του καταστατικού του
σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», που εδρεύει στην Αθήνα. Ειδικότερα τροποποιήθηκαν-μεταξύ άλλων- η θητεία του ΔΣ (διετής), η ανάγκη γνώσης της
τσεχικής γλώσσας από τα μέλη του ΔΣ και
διατυπώθηκαν ευκρινέστερα οι λοιπές διατάξεις. Κατά τα λοιπά, το από 11/5/2012
καταστατικό του συλλόγου παραμένει ως
έχει.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Νικόλαος Κανέλλιας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 239/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίσ-θηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού
σωματείου με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Α.Δ.Α.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, στην οδό Θηβών
αρ. 250 και εγκρίθηκε το από 11/12/2018
καταστατικό του, αποτελούμενο από δέκα
εννιά (19) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι
τη ζωντανή και ανοιχτή σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία
και την διασφάλιση και την ενίσχυση της
δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
Αθήνα, 30/08/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστασάκος Θ. Χρήστος

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ζ200 1200061242
Η ΔΕΗ Α.Ε., Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής
Μακεδονίας (ΔΛΥΛΚΔΜ) σύμφωνα με τις διατάξεις του:
• Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του
κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και παραγράφου 7 του άρθρου 222
του ν. 4412/2016
• της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ.128/08-11-2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprocurement.dei.gr
προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με
Ανοικτή Διαδικασία για τον διαγωνισμό Z200 1200061242 «Προμήθεια Παρασκευασμένου Σκυροδέματος» συνολικού προϋπολογισμού 159.375 Ευρώ.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει χαμηλότερης τιμής.
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ με
χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών «tenderONE»
της εταιρείας cosmoONE, εφεξής σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
www.marketsite.gr/.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής την 20-09-2019 και ώρα 12:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2
της Διακήρυξης, οι οδηγίες χρήσης για την εγγραφή και το εγχειρίδιο χρήσης του
συστήματος διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site)
της Επιχείρησης, στην ηλεκτρονικά διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, όπου
και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Είναι επίσης αναρτημένα στο Σύστημα και είναι προσβάσιμα από τους εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
Διαγωνισμών «tenderONE» της εταιρείας cosmoONE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052286

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449
210 52 47 773
EMAIL
geniki@otenet.gr
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ΤΡΙΤΗ

ονειρεύεται το

«Ισχυρές φήµες»

μισό Αιγαίο

για προκήρυξη εκλογών

Την Τετάρτη η σύνθεση
της νέας ιταλικής
κυβέρνησης
Ο υπηρεσιακός και εντολοδόχος πρωθυπουργός της
Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε δήλωσε ότι αναμένει να έχει οριστικοποιηθεί η προγραμματική συμφωνία και να παρουσιαστεί η σύνθεση της νέας κυβέρνησής του μέχρι το αργότερο μεθαύριο Τετάρτη, καθώς το Κίνημα Πέντε Αστέρων
(M5S, «αντισυστημικό») και το Δημοκρατικό Κόμμα (PD,
κεντροαριστερό) συνέχισαν το Σαββατοκύριακο τις εντατικές διαπραγματεύσεις τους για να διαμορφώσουν τη νέα
ατζέντα και να μοιράσουν τους υπουργικούς θώκους.
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζο Ματαρέλα έδωσε
στον Κόντε την Πέμπτη εντολή να προσπαθήσει να σχηματίσει νέο κυβερνητικό σχήμα, μετά την απόφαση που πήρε
ο Ματέο Σαλβίνι να αποσύρει το κόμμα του, τη Λέγκα, από
τον συνασπισμό που κυβέρνησε την Ιταλία τους τελευταίους 14 μήνες με τον προφανή σκοπό να προκηρυχθούν
πρόωρες εκλογές.
Ο Κόντε διαβεβαίωσε ότι το «πολιτικό κλίμα» ανάμεσα
στα στελέχη των Πέντε Αστεριών και των Δημοκρατικών,
μέχρι πρόσφατα πικρών επικριτών τους, είναι καλό. «Θα
γίνει την Τρίτη, την Τετάρτη το αργότερο», απάντησε,
όπως καταγράφει βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano, ερωτηθείς πότε
θα παρουσιάσει στον πρόεδρο Ματαρέλα το κυβερνητικό
πρόγραμμα και τη σύνθεση του υπουργικού του συμβουλίου. «Προφανώς είμαι πεπεισμένος ότι θα υπάρξει θετική
έκβαση», συμπλήρωσε.
Εάν δεν επισφραγιστεί η συμφωνία εντός της εβδομάδα,
ο Ματαρέλα αναμένεται να διαλύσει το ιταλικό κοινοβούλιο και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων
εκλογών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο Ερντογάν

Βρετανία:

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έχει
συγκαλέσει το απόγευμα το υπουργικό συμβούλιο και
είναι πιθανόν να ζητήσει από τους βουλευτές να ψηφίσουν για την προκήρυξη εκλογών, εάν ψηφίσουν κατά της
κυβέρνησής του για το Brexit, σύμφωνα με την πολιτική
ρεπόρτερ του BBC Laura Kuenssberg. «Υπάρχει πραγματική πιθανότητα τώρα ο Τζόνσον να υποβάλει ψήφισμα
ζητώντας από τους βουλευτές να ψηφίσουν για εκλογές
αυτήν την εβδομάδα».
«Αυτό θα συμβεί εάν οι αντικυβερνητικοί ψηφίσουν τον
νόμο-όχι φυσικά αν χάσουν την ψηφοφορία!».
Παράλληλα, η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της
εφημερίδας The Guardian Jessica Elgot έκανε λόγο για
«πολύ ισχυρές φήμες» ότι εκλογές θα προκηρυχθούν
αυτήν την εβδομάδα για να διεξαχθούν πριν το Ηνωμένο
Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 31
Οκτωβρίου.
«Πολύ ισχυρές φήμες στο Ουέστμινστερ σήμερα ότι
εκλογές θα προκηρυχθούν αυτήν την εβδομάδα- με προφορική δέσμευση διεξαγωγής τους πριν από την 31η
Οκτωβρίου», έγραψε στο Twitter.
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Τ

Θεαµατική άνοδος
της ακροδεξιάς σε Βρανδεμβούργο
και Σαξονία

Θ

εαµατική άνοδος των ποσοστών της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για την
Γερµανία (AfD) και συρρίκνωση των ποσοστών των κοµµάτων του οµοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισµού (CDU-SPD) αλλά και της Αριστεράς, καταγράφεται στην πρώτη πρόγνωση αποτελέσµατος για τις κρατιδιακές εκλογές στο Βρανδεµβούργο και στην Σαξονία.
Η AfD δεν κατορθώνει πάντως να κερδίσει την πρώτη θέση σε κανένα από τα
δύο κρατίδια, καθώς το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα (CDU) στην Σαξονία και
το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα (SPD) στο Βρανδεµβούργο κατόρθωσαν να διατηρήσουν την πρωτιά, έστω και µε σηµαντική µείωση της δύναµής τους. Όλα τα κόµµατα έχουν δηλώσει ήδη ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν µετεκλογικά µε την
ακροδεξιά.
Για “σεισµό” της Εναλλακτικής για την Γερµανία (AfD) στα ανατολικά κρατίδια, κάνει λόγο η εφηµερίδα Bild, για “προσεκτική ανάσα ανακούφισης” για τα
κόµµατα του κυβερνητικού συνασπισµού CDU-SPD) µιλάει το ARD, λίγο µετά την
ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσµάτων των εκλογών στο Βρανδεµβούργο και
στην Σαξονία. Σηµαντικές είναι οι απώλειες και για την Αριστερά (Die Linke), η
οποία διατηρούσε ως τώρα σηµαντικά ποσοστά στα πρώην ανατολικά κρατίδια.
Στο Βρανδεµβούργο το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα (SPD), το οποίο µέχρι
σήµερα συγκυβερνούσε µε την Αριστερά, τερµατίζει πρώτο, µε 26,6% και απώλεια
5,5 µονάδων από το 2014. Η AfD διπλασιάζει τα ποσοστά της και φθάνει στο 24,5%,
ενώ το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα (CDU) βρίσκεται στην τρίτη θέση, µε 15,4%,
από 23% που έλαβε στις προηγούµενες εκλογές. ∆ραµατικές απώλειες καταγράφει και η Αριστερά, η οποία πέφτει από το 18,6% στο 10,4%. Οι Πράσινοι ενισχύονται στο 9,5% από 6,2% και ακολουθούν τα Κινήµατα Πολιτών Βρανδεµβούργου
µε τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους που βρίσκονται ακριβώς στο όριο εισόδου στο
Κοινοβούλιο, µε 5% (2,7% το 2014). Οι Φιλελεύθεροι (FDP), αν και ενισχύθηκαν
σηµαντικά, απέτυχαν και πάλι να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή, καθώς
έµειναν στο 4,4% (από 1,5% το 2014).
Για τον σχηµατισµό κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός Ντίτµαρ Βόιντκε (SPD) χρειάζεται πλέον την σύµπραξη δύο ακόµη κοµµάτων, κατά πάσα πιθανότητα της Αριστεράς και των Πρασίνων. Το σχήµα “κόκκινο-κόκκινο-πράσινο” κυβερνά σήµερα
τα κρατίδια της Βρέµης, του Βερολίνου και της Θουριγγίας (στο τελευταίο του σχήµατος ηγείται η Αριστερά).
Στην Σαξονία, όπου η AfD αναδείχθηκε στις οµοσπονδιακές εκλογές του 2017
πρώτο κόµµα, το CDU κατόρθωσε τελικά να παραµείνει στην πρώτη θέση µε 32,3%,
έστω και µε σοβαρές απώλειες (-7,1). Η ακροδεξιά έφθασε στο 27,3%, ενισχυόµενη
κατά 18,1 µονάδες από τις εκλογές του 2014, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό της σε όλη την Γερµανία και εκτοπίζοντας την Αριστερά στην τρίτη θέση, µε
10,6% (από 18,9). Το SPD συγκέντρωσε στο κρατίδιο το χειρότερο ποσοστό που
έχει λάβει ποτέ σε οποιοδήποτε κρατίδιο, συρρικνούµενο στο 7,9% (από 12,4), ενώ
οι Πράσινοι αύξησαν και εδώ τις δυνάµεις τους και έφθασαν στο 8,8% από 5,7% το
2014. Αντίστοιχα η ενίσχυση του FDP δεν ήταν ούτε εδώ ικανή να του εξασφαλίσει
την είσοδο στο Κοινοβούλιο, καθώς έλαβε 4,7% (από 3,8%).
Στην Σαξονία ο σχηµατισµός κυβέρνησης αναµένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα
δύσκολη εξίσωση, καθώς τα ποσοστά CDU και SPD δεν επαρκούν πλέον για τον
σχηµατισµό κυβέρνησης συνασπισµού µεταξύ τους.

ο µισό Αιγαίο Πέλαγος
και τη θαλάσσια περιοχή έως και την ανατολική Κρήτη περιλαµβάνει η
ιδέα της τουρκικής «γαλάζιας πατρίδας» που συντηρεί και προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν.
Φωτογραφία που δηµοσιεύτηκε στον επίσηµο ιστότοπο της προεδρίας εικονίζει τον κ. Ερντογάν να υπογράφει το βιβλίο επισκεπτών στο Πανεπιστήµιο
Εθνικής Άµυνας ενώ στο
φόντο εµφανίζεται µεγάλος κορνιζαρισµένος χάρτης όπου αποτυπώνονται
οι επιθυµίες τις Άγκυρας.
Στον χάρτη φαίνεται ξεκάθαρα για πρώτη φορά τι
περιλαµβάνει η «γαλάζια
πατρίδα» έκτασης 462.000
τετραγωνικών

χιλιόµε-

τρων.
Ενσωµατώνει ύδατα γύρω
από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα ∆ωδεκάνησα, θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και τµήµα
των Κυκλάδων.
Η φωτογραφία ελήφθη
κατά τις εκδηλώσεις εορτασµού για την τουρκική
νίκη στην Μικρασιατική
Εκστρατεία, η οποία κατέληξε στην Μικρασιατική
Καταστροφή και την πυρπόληση της Σµύρνης.
Στις δηλώσεις του κ. Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι αποφασισµένη να
διαλύσει όλα τα εµπόδια
που την απειλούν στην βόρεια Συρία, το Ιράκ και την
ανατολική Μεσόγειο.
Τόνισε πως ουδέποτε θα
επιτρέψει την καταπάτηση των δικαιωµάτων των
Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων.

