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Έως 31 Δεκεμβρίου η ευκαιρία για προστασία πρώτης κατοικίας

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

 Ταχ. KEΜΠΑ

Αρ. Αδ.  94

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Τίτλοι τέλους για δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ

Τους τίτλους τέλους για τις δηµοπρασίες λιγνιτικής 
και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ∆ΕΗ ανήγγειλε 

ο Κωστής Χατζηδάκης. Μιλώντας στον Real ξεκαθάρισε: 
«θα σταµατήσουµε τις δηµοπρασίες ΝΟΜΕ, γιατί θέλου-
µε να υπάρχει ανταγωνισµός επί ίσοις όροις. Και, θα προ-
χωρήσουµε στη απελευθέρωση στην ενέργεια, όπου θέ-
λουµε να υπάρχουν πολλοί πάροχοι, και οι καλύτερες δυ-
νατές τιµές για τους καταναλωτές».

Ερευνα: Πτώση του τζίρου 
στις εκπτώσεις 

Πτώση τζίρου κατά την περίοδο των εκπτώσεων, χα-
µηλή συµµετοχή των πωλήσεων σε τουρίστες και έλ-

λειψη διαθέσιµου εισοδήµατος, έδειξε έρευνα του Εµπο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τα αποτελέσµατα της έρευ-
νας, φαίνεται ότι µεγάλο µερίδιο των καταστηµαταρχών 
(57,9%), δήλωσε πως ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων του 
2019 ήταν χειρότερος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο του 
2018. 

ΑΑΔΕ: Όργιο φοροδιαφυγής 
στις ενοικιάσεις δωματίων

Χωρίς τέλος η φοροδιαφυγή στο χώρο της ενοικίασης 
δωµατίων. Οι διασταυρώσεις έγιναν για 770 τουριστι-

κά καταλύµατα και προέκυψε αύξηση των δηλωθέντων 
εσόδων από διανυκτέρευση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
ΑΑ∆Ε η απόκλιση µεταξύ εκτιµώµενου και δηλωθέντος 
τζίρου για τις επιχειρήσεις αυτές περιορίστηκε κατά τον 
φετινό έλεγχο στα 11,3 εκατ. έναντι 21,3 εκατ. πέρυσι. 
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ΣΕΒ: Κατάθεση προτάσεων 
για αύξηση των επενδύσεων

Οι αντιπρόεδροι του ΣΕΒ, κκ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος 
και Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκπροσώπησαν τον Σύνδε-

σμο στη συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων με τον Πρω-

θυπουργό, που πραγματοποιήθηκε ενόψει της ΔΕΘ.  
Ο ΣΕΒ κατέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων που θεωρεί 

απαραίτητες προς άμεση υιοθέτηση και αφορούν:
•  στην άμεση κινητοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, 
με αιχμή την  επιτάχυνση της αδειοδότησης των επενδύ-

σεων
• στην αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων
•  στο φορολογικό πλαίσιο, με έμφαση στη μείωση των επι-

βαρύνσεων στην παραγωγή και εργασία  
•  στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας  
•  στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι-
κού με σύγχρονες πολιτικές και εργαλεία.

ΥπΟΙΚ: Αμεσα η ΚΥΑ
για το καζίνο στο Ελληνικό

Επίκειται άμεσα η υπογραφή της ΚΥΑ σχετικά με την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο, ενώ 
προχωρά η ενδυνάμωση αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού, 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών 
το οποίο παραθέτει μια σειρά από ενέργειες του για να ξε-

κινήσει η υλοποίηση του έργου.
«Για την Κυβέρνηση, το «Ελληνικό» αποτελεί εμβληματι-

κή επένδυση πρώτης προτεραιότητας. Δύναται να αποτε-

λέσει ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιο-

χής και της χώρας, καθώς και πόλο προσέλκυσης και άλ-

λων επενδύσεων. Η υλοποίηση της επένδυσης προαπαι-
τούσε μία σειρά από κανονιστικές και διοικητικές πράξεις 
οι οποίες, τα προηγούμενα χρόνια, είτε είχαν «παγώσει» 
είτε προχωρούσαν με πολύ αργούς ρυθμούς. 

Τελευταία ευκαιρία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019 έχουν 150.000 
οφειλέτες, για να σώσουν την πρώτη κατοικία τους.

Μόνη λύση και ευκαιρία διάσωσης της κύριας κατοικίας, η ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας.
Τις επόμενες ημέρες μάλιστα η κυβέρνηση θα ξεκινήσει επικοινω-

νιακή καμπάνια για να πληροφορηθούν οι 150.000 πολίτες που υπο-

λογίζουν η ΑΑΔΕ και οι τράπεζες ότι μπορούν να ενταχθούν στις πα-

ραμέτρους αυτής της ρύθμισης ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία έως 
τις 31 Δεκεμβρίου να εξασφαλίσουν την προστασία της πρώτης κα-

τοικίας τους, που συμπεριλαμβάνει και κούρεμα της οφειλής και επι-
δότηση της δόσης.

Για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που λήγει στις 31 Δεκεμ-

βρίου, είχαν υποβληθεί περίπου 18.000 συμπολίτες μας, εκ των οποί-
ων μόνο για 30 αιτήσεις είχε υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και από αυτές μόλις σε 2 έχει γίνει ρύθμιση!

Τελευταία ευκαιρία για 150.000 οφειλέτες
Μητσοτάκης: 
Κάλεσμα
στους Ολλανδούς 
επενδυτές

Κάλεσμα στους Ολλαν-

δούς επενδυτές να εμπιστευ-

τούν τη χώρας μας, απευθύ-

νει ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης με συνέντευ-

ξή του στην εφημερίδα Het 
Financieele Dagblad. Τονίζει 
ότι οι εταίροι της χώρας και 
οι διεθνείς αγορές αναγνωρί-
ζουν πλέον ότι η Ελλάδα έχει 
γυρίσει σελίδα και σημειώνει: 
«Έρχομαι για να καταστήσω 
σαφές πως η Ελλάδα έχει ξε-

περάσει οριστικά την εποχή 
της κρίσης».

Σε ερώτηση για την αύ-

ξηση των προσφυγικών-
μεταναστευτικών ροών τις τε-

λευταίες ημέρες ο κ. Μητσο-

τάκης τονίζει ότι «η αντιμε-

τώπιση αυτού του ζητήματος 
απαιτεί ευρωπαϊκή στρατηγι-
κή» και προσθέτει: «Όποιος 
θέλει τα πλεονεκτήματα των 
ανοιχτών συνόρων της συν-

θήκης Σένγκεν θα πρέπει να 
είναι έτοιμος να επωμιστεί και 
τις συνέπειες».
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ΣΕΒ: Κατάθεση 
προτάσεων στον 
πρωθυπουργό 
για αύξηση 
των επενδύσεων

Οι αντιπρόεδροι του ΣΕΒ, κκ. Σπύ-
ρος Θεοδωρόπουλος και Ευάγγελος 
Μυτιληναίος, εκπροσώπησαν τον 
Σύνδεσμο στη συνάντηση των Κοινω-
νικών Εταίρων με τον Πρωθυπουργό, 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγμα-
τοποιήθηκε ενόψει της, στο Μέγαρο 
Μαξίμου,.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επι-
σήμαναν ότι η επενδυτική αναγέννη-
ση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχα-
νία, είναι η βασικότερη  προϋπόθεση, 
προκειμένου η ελληνική οικονομία όχι 
απλά να ανακάμψει, αλλά και να συ-
γκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο 
στόχος που έχει θέσει ο ΣΕΒ, σχετικά, 
είναι η αύξηση της συμμετοχής της με-
ταποίησης στο 12% στο ΑΕΠ σε τρία 
χρόνια (από 9,5% σήμερα) και στο 15% 
μεσοπρόθεσμα.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ κατέθεσε 
ένα πλαίσιο προτάσεων που θεωρεί 
απαραίτητες προς άμεση υιοθέτηση 
για την επίτευξη των παραπάνω στό-
χων και που αφορούν:

- στην άμεση κινητοποίηση παραγω-
γικών επενδύσεων, με αιχμή την  επι-
τάχυνση της αδειοδότησης των επεν-
δύσεων

- στην αναβάθμιση των υποδομών 
και των δικτύων

- στο φορολογικό πλαίσιο, με έμφα-
ση στη μείωση των επιβαρύνσεων 
στην παραγωγή και εργασία  

- στον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
ελληνικής οικονομίας  

- στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες 
πολιτικές και εργαλεία.

Τρία ν/σ για αυθαίρετα, 
χρήση γης και 
συντελεστές δόμησης 
φέρνει η κυβέρνηση

Στο Υπουργείο ετοιμάζεται πολυνομοσχέδιο, 
στο οποίο θα συμπεριληφθούν διατάξεις που 

θα αλλάξουν πλήρως τον πολεοδομικό χάρτη 
της χώρας

Εκ βάθρων αλλαγή στο πολεοδομική τοπίο της χώ-
ρας σχεδιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
Έθνους της Κυριακής, με τρεις νομοθετικές ρυθμίσεις 
που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αυθαίρετα, χρή-
σεις γης και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Στο Υπουργείο ετοιμάζεται πολυνομοσχέδιο, στο 
οποίο θα συμπεριληφθούν διατάξεις που θα αλλάξουν 
πλήρως τον πολεοδομικό χάρτη της χώρας. 

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου και προτεραιότητα σχετικά θα δοθεί 
στο ξεκαθάρισμα του τοπίου ως προς τις χρήσεις γης.

Στόχος είναι όχι μόνο να θεσμοθετηθούν χρήσεις γης, 
αλλά και να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες. 

Το υπουργείο επιθυμεί σε διάστημα τεσσάρων ετών 
από σήμερα να υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις για 
το 50% της χώρας, ενώ τώρα το ποσοστό δεν ξεπερ-
νά το 20%.

Σε ότι αφορά στα αυθαίρετα, φαίνεται πως παραμένει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί ο ισχύων νόμος 
τακτοποίησης, ο οποίος λήγει το Νοέμβριο, για χρονι-
κό διάστημα που θα απαιτηθεί έως την προετοιμασία 
της νέας πρότασης. 

Όσον αφορά τα δασικά αυθαίρετα, το σχέδιο νόμου 
θα αφορά μόνο τις περιπτώσεις οργανωμένων οικι-
σμών και όχι μεμονωμένα ή διάσπαρτα ακίνητα μέσα 
σε δασικές εκτάσεις. 

Τέλος, αναφορικά με τους συντελεστές δόμησης, 
αναμένεται να επανενεργοποίηση του μέτρου της με-
ταφοράς. 

Συνάντηση  
Μητσοτάκη µε Ρούτε

Η καλύτερη συνεργασία της Ελλάδας με την 
Ολλανδία βρέθηκε στο επίκεντρο της χθε-

σινής επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίη-
σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Χάγη, όπου συ-
ναντήθηκε με τον Ολλανδό ομόλογο του, Μαρκ 
Ρούτε.

Με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον του για τις νέες 
τεχνολογίες, και πως αυτές μπορούν να στηρίζουν 
την οικονομική ανάπτυξη, ο πρωθυπουργός επέλεξε 
να επισκεφθεί μια περιοχή της Ευρώπης που αποτε-
λεί ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα καινοτομίας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής από την πλευρά 
του κ. Μητσοτάκη, είναι να αναπτυχθούν συνέργειες 
με την ολλανδική πλευρά και να εξεταστούν συμπρά-
ξεις στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία 
με το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα δημιουρ-
γήσουν μια γέφυρα για την παροχή τεχνικής βοήθει-
ας και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών από 
ολλανδικής πλευράς, έτσι ώστε να στηριχθούν οι ελ-
ληνικές εταιρείες και τα Ινστιτούτα στην προσπάθειά 
τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο διεθνές περιβάλ-
λον και να αξιοποιηθεί το ταλέντο και οι δεξιότητες που 
υπάρχουν στη χώρα μας στους τομείς των νέων τεχνο-
λογιών.
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Με τι ατζέντα ανεβαίνει
 ο πρωθυπουργός 
στη Θεσσαλονίκη

Το διαφορετικό αφήγηµα, για το οποίο µίλησε ήδη στην καγκελάριο 

Μέρκελ και στον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν, θα παρουσιάσει 

αναλυτικά στη ∆ΕΘ, όπου θα παραστεί το προσεχές Σαββατοκύρια-

κο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην οµιλία του το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα περιγράψει 

λεπτοµερώς το σχέδιο του για τη χώρα, θα θέσει τις προτεραιότητές του και 

θα δώσει το στίγµα των προθέσεων του για την πολιτική που θα ακολουθήσει 

την επόµενη χρόνια.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του Xrimaonline.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα εξαγ-

γείλλει περαιτέρω φοροελαφρύνσεις στους έµµεσους φόρους, επιλογή την 

οποία θα συνδέσει ευθέως µε την φορολογική συνέπεια των πολιτών και την 

διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Θα µιλήσει συγκεκριµένα για έναν ακόµη γύρο µείωσης του ΕΝΦΙΑ, αλλά 

και του ΦΠΑ που συνδέεται µε τις άµεσες καταναλωτικές ανάγκες των πολι-

τών (τρόφιµα, εστίαση κλπ). Θα ζητήσει την στήριξη της κοινωνίας σε µεταρ-

ρυθµίσεις που έχει ανάγκη - όπως θα τονίσει - η χώρα και θα επαναλάβει ότι 

ο λαϊκισµός πρέπει να συντριβεί,. για να µην περάσει ξανά η χώρα όσα που 

έζησε το 2015.

Οι προτεραιότητες του πρωθυπουργού, έτσι όπως ο ίδιος 
θα τις ιεραρχήσει, είναι οι εξής:

- Προσέλκυση επενδύσεων, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε την τόνωση 

της απασχόλησης

- Προώθηση ιδιωτικοποιήσεων, πολιτική στην οποία θα επιµένει, εκτιµώ-

ντας ότι και το δηµόσιο θα απαλλαγεί από ελλείµµατα και οι προσφερόµε-

νες υπηρεσίες προς τους πολίτες θα βελτιωθούν

- Μεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση, µε πρώτο στόχο την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση

- Στήριξη µέσω του ΕΣΠΑ µικροµεσαίων επιχειρήσεων και start ups, κάτι 

που θα βοηθήσει συµπληρωµατικά στην καταπολέµηση της ανεργίας και 

στη διαµόρφωση καλών εργασιακών σχέσεων µε αξιοπρεπείς µισθούς και 

πλήρη ασφάλιση

-Ένταση στο κυνήγι της φοροδιαφυγής

-∆ιαµόρφωση όρων για παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας

- Προώθηση πολιτικών για τη στήριξη των δηµόσιων πανεπιστηµίων και την 

σύνδεση της φοίτησης µε την αγορά εργασίας

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στην 

ανάγκη µείωσης των δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων και θα έχει ως χρονικό 

ορίζοντα για την έναρξη των σχετικών διαπραγµατεύσεων την άνοιξη του 

2020.

Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία ότι ο στόχος αυτός 

θα επιτευχθεί και θεωρούν ότι οι εταίροι και οι δανειστές δεν θα προβάλλουν 

προσκόµµατα, εφόσον έχουν απέναντί τους µια αξιόπιστη κυβέρνηση - ικανή 

να προωθήσει ένα συνολικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο.
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Ερευνα: Πτώση του τζίρου 
στις εκπτώσεις 

Πτώση τζίρου κατά την περίοδο των εκ-
πτώσεων, χαµηλή συµµετοχή των πω-
λήσεων σε τουρίστες και έλλειψη διαθέ-

σιµου εισοδήµατος, το σηµαντικότερο πρόβληµα 
των επιχειρήσεων της πρωτεύουσας και φυσικά 
η ασφάλεια το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα της 
πόλης, έδειξε η εξαµηνιαία έρευνα του Εµπορι-
κού Συλλόγου Αθηνών.

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, φαίνεται ότι 
µεγάλο µερίδιο των καταστηµαταρχών (57,9%), 
δήλωσε πως ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων του 
2019 ήταν χειρότερος σε σύγκριση µε τον αντί-
στοιχο του 2018. 

Όµως 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε καλύτερο 
τζίρο για την φετινή περίοδο των θερινών εκπτώ-
σεων και το 16,7% δήλωσε ότι κατέγραψε τα ίδια 
επίπεδα εµπορικής κίνησης.

Τα παραπάνω δείχνουν, όπως αναφέρει ανα-
κοίνωση του συλλόγου, ότι έχουµε ακόµα δρόµο 
µέχρι την πραγµατική ανάκαµψη, αν και η 
σύγκριση µε τους αντίστοιχους δείκτες της έρευ-
νας του ΕΣΑ για τη χειµερινή εκπτωτική περίοδο 
του 2019, δείχνουν µικρή βελτίωση, ειδικά στο 
ποσοστό των επιχειρηµατιών που δήλωσαν καλύ-
τερο τζίρο.

Αποτελέσµατα Χειµερινών Εκπτώσεων 2019: 
καλύτερο τζίρο δήλωσε το 11,0%, ίδιο τζίρο 
δήλωσε το 24,1%, χειρότερο τζίρο δήλωσε το 
63,5% δεν ξέρω-δεν απαντώ το 1,4%

Αποτελέσµατα Θερινών Εκπτώσεων 2019: 
καλύτερο τζίρο δήλωσε το 24,9%, ίδιο τζίρο 
δήλωσε το 16,7%, χειρότερο τζίρο δήλωσε το 
57,9% δεν ξέρω-δεν απαντώ το 0,5%.

Εκπτώσεις και τουρισµός

Το 2,4% των καταστηµάτων που δραστηριοποι-
ούνται εκτός της τουριστικής περιοχής της Αθή-
νας, δήλωσαν ότι το ποσοστό του τζίρου τους που 
οφείλεται στον τουρισµό, είναι από 21% και άνω.

Το 5,4% των καταστηµάτων που δραστηριοποι-
ούνται εκτός της Τουριστικής περιοχής της Αθή-
νας, δήλωσαν ότι το ποσοστό του τζίρου τους που 
οφείλεται στον τουρισµό, είναι από 11% έως 20%.

Το 25% των καταστηµάτων που δραστηριοποι-
ούνται εκτός της τουριστικής περιοχής της Αθή-
νας, δήλωσαν ότι το ποσοστό του τζίρου τους που 
οφείλεται στον τουρισµό, είναι έως 10%.

Το 67,2% των καταστηµάτων που δραστηριο-
ποιούνται εκτός της τουριστικής περιοχής της 
Αθήνας, δήλωσαν ότι δεν επηρεάζει καθόλου τον 
τζίρο τους ο τουρισµός.

Σε ένα σηµαντικό βήµα για την ανακούφιση των 
πραγµατικά ευάλωτων νοικοκυριών προχωρά η 
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκει-

ται για την απλοποίηση των διαδικασιών για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, προκειµένου χιλιάδες 
πολίτες να διευκολυνθούν και να ενταχθούν στην ευ-
νοϊκή ρύθµιση για επιδότηση των στεγαστικών, κατα-
ναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων. Αυτό γίνεται 
µέσα από τη σχετική πλατφόρµα της Ειδικής Γραµµα-
τείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ήδη έχει τεθεί σε εφαρµογή η ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ) www.keyd.gov.gr. Ωστόσο η διαδικα-
σία αποδείχθηκε προβληµατική λόγω των πολλών γρα-
φειοκρατικών εµποδίων. Αυτό που προβλέπεται είναι: 
η ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης στις εµπλεκόµενες 
τράπεζες, οι οποίες εντός 1 µήνα παρέχουν µια πρόταση 
ρύθµισης, µε τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:
•  διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο 

του δανείου ξεπερνά το 120% της εµπορικής αξίας 
της 1ης κατοικίας (π.χ. αν κάποιος χρωστάει 100 χιλ. 
€, ενώ το σπίτι του αξίζει 50 χιλ. €, τότε θα γίνει «κού-
ρεµα» 40 χιλ. €)

•  αποπληρωµή σε 25 έτη, έτσι ώστε να προκύπτουν 
χαµηλές µηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει 
το 80ο έτος της ηλικίας του, τότε είτε µειώνονται αντί-
στοιχα τα έτη ρύθµισης ή µπορεί να συµβληθεί κάποιος 
άλλος νεότερης ηλικίας ως εγγυητής του δανείου (π.χ. 
τέκνο που θα κληρονοµήσει το ακίνητο)

•  χαµηλός τοκισµός µε επιτόκιο 2%, προσαυξηµένο µε 
το Euribor τριµήνου.
Επιπρόσθετα το Κράτος επιδοτεί την πληρωµή των 

ανωτέρω µηνιαίων δόεων του δανείου σε ποσοστό από 
20% έως 50%.

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, στους πρώτους 
δύο µήνες λειτουργίας της πλατφόρµας έχουν εισέλθει 
85.628 χρήστες, ενώ 17.925 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη 
διαδικασία προετοιµασίας της αίτησης. Όµως τα σηµα-
ντικά γραφειοκρατικά εµπόδια, που αφορούσαν στην 
υποχρέωση προσκόµισης του “πιστοποιητικού βαρών” 
δηµιουργούσαν στρεβλώσεις στην παραπάνω διαδικα-
σία, µε αποτέλεσµα να αργεί η διεκπεραίωση των αιτή-
σεων που είχαν υποβληθεί. Ενδεικτικά από τις χιλιάδες 
αυτές αιτήσεις, µόνο 32 είχαν υποβληθεί και διαβιβα-
στεί στις τράπεζες, οι οποίες από την πλευρά τους είχαν 
δώσει δύο προτάσεις ρύθµισης, αναµένοντας την απο-
δοχή τους από τη µεριά των δανειοληπτών. 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αίρεται η συγκε-
κριµένη υποχρέωση προσκόµισης του πιστοποιητικού 
βαρών από τα υποθηκοφυλακεία κατά την αίτηση προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας από τους ενδιαφεροµέ-
νους. Έτσι, η εν λόγω ΚΥΑ µειώνει το γραφειοκρατικό 
κόστος και δηµιουργεί τις συνθήκες επιτάχυνσης της αξι-
ολόγησης των εκκρεµών αιτήσεων των ευάλωτων νοικο-
κυριών. Εποµένως διευκολύνεται άµεσα και η ρύθµιση 
τέτοιων στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες.

Προστασία πρώτης κατοικίας:

 Τέλος στα γραφειοκρατικά εµπόδια
που εµπόδιζαν τη ρύθµιση

Aίρεται η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού 
βαρών από τα υποθηκοφυλακεία 

Τους τίτλους τέλους για τις δηµο-
πρασίες λιγνιτικής και υδροηλε-

κτρικής παραγωγής της ∆ΕΗ ανήγγει-
λε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό 
Real τη ∆ευτέρα, ο υπουργός ξεκαθάρι-
σε ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί η δηµο-
πρασία που είναι προγραµµατισµένη για 
τον Οκτώβριο.

Σε σχέση µε τον «ενεργειακό τουρι-
σµό», ο κ. Χατζηδάκης επεσήµανε χα-
ρακτηριστικά: «Θα συνεννοηθούµε µε τη 
ΡΑΕ για να τελειώσει το φαινόµενο του 

"ενεργειακού τουρισµού". Τι θέλω να πω; 
Ότι κάποιος φεσώνει τη ∆ΕΗ και µετά 
πηγαίνει και φεσώνει έναν εναλλακτικό 
πάροχο και µετά πηγαίνει στον επόµενο 
κ.λπ. Αυτό πρέπει να τελειώσει, όπως τε-
λείωσε και στην τηλεφωνία. ∆εν νοµίζω 
ότι υπάρχει κανένας που να είναι αντίθε-
τος και θα το κάνουµε».

Σύµφωνα µε τον υπουργό, το ∆ηµόσιο 
δεν οφείλει τόσα πολλά, ενώ η Ν∆ έχει 
ρυθµίσει τις οφειλές της και έχει ακόµα 
δύο δόσεις, των 6.000 ευρώ η καθεµία, το 
Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο.

Σε ερώτηση για τα ΝΟΜΕ, ο κ. Χατζη-

δάκης τόνισε: «Εµείς την τελευταία δηµο-
πρασία ΝΟΜΕ, που έχει προγραµµατι-
στεί για τον Οκτώβριο, δεν θα την κάνου-
µε και θα σταµατήσουµε τις δηµοπρασίες 
ΝΟΜΕ, γιατί θέλουµε να υπάρχει αντα-
γωνισµός επί ίσοις όροις. Και, βεβαίως, 
στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στη "µε-
τά-ΝΟΜΕ" εποχή, µε µια υγιή απελευ-
θέρωση στην αγορά ενέργειας, όπου θέ-
λουµε να υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί 
πάροχοι, και η ∆ΕΗ∆ΕΗ +8,16% και οι 
ανταγωνιστές της και οι καλύτερες δυνα-
τές τιµές για τους καταναλωτές».

Τίτλοι τέλους για δηµοπρασίες ΝΟΜΕ

Χωρίς τέλος η φοροδιαφυγή στο χώρο της ενοικίασης δωµατίων. Κατάλυµα στη Σαντορί-
νη µε 40 δωµάτια δήλωσε µηδενικά έσοδα από διανυκτέρευση για τον µήνα Ιούνιο 2019. 

Σε άλλη περίπτωση, στην Κορινθία, κατάλυµα µε 80 δωµάτια υπέβαλε δήλωση µε έσοδα ύψους 
5.000 ευρώ ενώ στην Κέρκυρα επιχείρηση 80 δωµατίων δήλωσε 1.000 ευρώ. 

Αυτές είναι µερικές από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντοπίστηκαν από την ΑΑ∆Ε κατά 
τη διάρκεια διασταυρώσεων που έκανε µε βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλαν για τον µήνα 
Ιούνιο.  Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχονται ήδη από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Οι διασταυρώσεις έγιναν για 770 τουριστικά καταλύµατα και προέκυψε αύξηση των δηλωθέ-

ντων εσόδων από διανυκτέρευση και µεγαλύτερη συµµόρφωση φέτος συγκριτικά µε αντίστοι-

χο δείγµα επιχειρήσεων που είχε ελεγχθεί κατά το 2018.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε η απόκλιση µεταξύ εκτιµώµενου και δηλωθέντος τζίρου 

για τις επιχειρήσεις αυτές περιορίστηκε κατά τον φετινό έλεγχο στα 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,3 

εκατοµµύρια ευρώ πέρυσι. 

Τα συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα των 770 καταλυµάτων τον Ιούνιο του 2019 ήταν 

αυξηµένα κατά 10,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τον Ιούνιο του 2018 ή κατά 14,59%.

ΑΑ∆Ε: Όργιο φοροδιαφυγής στις ενοικιάσεις δωµατίων
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

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 τιμο-

λογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 12680
ΑΔΑ: ΩΩΖΚΩΗ8-46Ψ
ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 

59 του N. 3852/2010 ( Φ.Ε.Κ Α' 87/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρ-
θρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) Πρό-
γραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον 
ορισμό των Αντιδημάρχων και την ανα-
πλήρωση του Δημάρχου και από το άρ-
θρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 
(ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β') από-
φαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτε-
ροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 
3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 
87), όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α' 107) και της 
παρ. 3 ε' άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α' 40), 
αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδο-
μένα της τελευταίας απογραφής έτους 
2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-3-2014 (Β' 698)) 
για τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, σύμφω-
να με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχε-
ται στους 26.968 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να 
ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 
82/59633/20.08.2019 με θέμα «Ορισμός 
Αντιδημάρχων».

8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού ( ΦΕΚ 2368/Β'/24-8-2012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς 

συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντι-
δημάρχους του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχι-
κού με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-
12-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιό-
τητες ως εξής:

1. Τον κ. Γεώργιο Παπαχρόνη, ως 
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύ-
κλωσης και Πολιτικής Προστασίας και 
του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις 

εργασίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης.

• Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες 
του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.

 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει 
μέτρα και δράσεις που αφορούν τον το-
μέα της Πολιτικής Προστασίας (πυρο-
προστασία, αποχιονισμός, φυσικές κα-
ταστροφές κλπ).

• Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων αρ-
μοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
, την Οικονομική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προη-
γούμενη ενημέρωση του Δημάρχου .

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η 
οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον 
τομέα της αρμοδιότητάς του.

• Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδη-
μάρχους, τους Προέδρους των δημοτι-
κών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και 
τους Προέδρους των Νομικών Προσώ-
πων του Δήμου.

• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέ-
τησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότη-
τάς του.

• Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξου-
σιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογρα-
φή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κα-
θώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Τον κ. Χαράλαμπο Μπονάτσο, ως 
Αντιδήμαρχο Δημοτικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις 
εξής αρμοδιότητες :

Έχει την ευθύνη και:
• Εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρο-
νται στα αντικείμενα και της αρμοδιότη-

τες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-
σιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και της Διεύθυνσης Προγραμμα-
τισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

• Έχει την ευθύνη και την εποπτεία 
των δραστηριοτήτων των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιλοθέης - 
Ψυχικού ( Κ.Ε.Π ).

• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρ-
μοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την Οικονομική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προη-
γούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η 
οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρ-
μοδιότητάς του.

• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρ-
χους, τους Προέδρους των δημοτικών 
και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους 
Προέδρους των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου.

• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, εξυ-
πηρέτησης του πολίτη και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότη-
τάς του.

• Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξου-
σιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογρα-
φή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κα-
θώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Τον κ. Νικόλαο Ζερβό, ως Αντιδή-
μαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλο-
ντος και Τοπικής Ανάπτυξης και του με-
ταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Έχει την ευθύνη και:
• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει 

όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου.

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις 
εργασίες όλων των συνεργείων του Δή-
μου (συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικο-
δομών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαι-
οχρωματιστών κλπ ).

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έρ-
γα και εργασίες συντήρησης των Σχολι-
κών Κτιρίων του Δήμου.

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έρ-
γα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρη-
σης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου .

• Εποπτεύει , ελέγχει και προωθεί τις 
διαδικασίες για την υλοποίηση των συγ-
χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων 
αρμοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυ-
ξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβά-
σεις και αναπλάσεις στο Δήμο.

• Εποπτεύει και συντονίζει την εκπό-
νηση τεχνικών μελετών του Δήμου.

• Εποπτεύει και συντονίζει τα θέματα 
του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης

• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρ-
μοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
, την Οικονομική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προη-
γούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η 
οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρ-
μοδιότητάς του.

• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρ-
χους, τους Προέδρους των δημοτικών 
και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους 
Προέδρους των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου.

• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέ-
τησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότη-
τάς του.

• Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξου-
σιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογρα-
φή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κα-
θώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. Την κ. Ελένη Ζέππου, ως Αντιδή-
μαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και της μεταβιβάζει τις εξής αρμο-
διότητες :

Έχει την ευθύνη και:
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις 

εργασίες συντήρησης, κλαδέματος, δι-
αμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού 
κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κή-
πους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοι-
χίες, παρτέρια κλπ στο Δήμο.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρ-
μοδιότητες του Πρασίνου.

• Προτείνει της εισαγωγή θεμάτων αρ-
μοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο 
, την Οικονομική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προη-
γούμενη ενημέρωση του Δημάρχου .

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η 

οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον 
τομέα της αρμοδιότητάς του.

• Συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδη-
μάρχους, τους Προέδρους των δημοτι-
κών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και 
τους Προέδρους των Νομικών Προσώ-
πων του Δήμου.

• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέ-
τησης του πολίτη του τομέα αρμοδιότη-
τάς του.

• Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξου-
σιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογρα-
φή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κα-
θώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5. Την κ. Αλίκη Γκιζελή, ως Αντιδή-
μαρχο Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτι-
κής, Πολιτισμού και Παιδείας και της 
μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Έχει την ευθύνη και:
• Είναι αρμόδια για θέματα Κοινω-

νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και 
για τον προγραμματισμό και τον συντο-
νισμό των ενεργειών που αφορούν την 
υποστήριξη πάσης φύσεως Κοινωνικών 
Προγραμμάτων και ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων.

• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει 
όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας.

• Συντονίζει τη διοργάνωση των εκδη-
λώσεων των εθνικών και θρησκευτικών 
εορτών.

• Συντονίζει τη διοργάνωση Πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων.

• Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κα-
θώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δή-
μου.

• Έχει την αρμοδιότητα για θέματα 
Ισότητας των Φύλων.

• Έχει την αρμοδιότητα για θέματα κοι-
νωνικής ένταξης των αλλοδαπών.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρ-
μοδιότητες της.

• Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα 
αρμοδιότητάς της.

• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρ-
μοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την Οικονομική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προη-
γούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η 
οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρ-
μοδιότητάς της.

• Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρ-
χους, τους Προέδρους των δημοτικών 
και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και τους 
Προέδρους των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου.

• Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξου-
σιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογρα-
φή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κα-
θώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κω-
λύματος του Δημάρχου και των Αντιδη-
μάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο κατά 
την ανωτέρω αναφερόμενη σειρά Αντι-
δήμαρχος.

Γ. H παρούσα να δημοσιευτεί μία φο-
ρά σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφη-
μερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελί-
δα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ψυχικό, 1/9/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 12682
ΑΔΑ: ΩΑ6ΥΩΗ8-ΗΝΡ
ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ : Ορισμός Εντεταλμένου 
Συμβούλου και καθορισμός 
αντικειμένου δράσης του

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Την περίπτ. ι' της παρ. 1 του άρ-

θρου 58 του N. 3852/2010 όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 
του N. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 
τεύχος Α').

2. Το άρθρο 75 του N. 3463/2006 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 
του N. 3852/2010.

3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτεί-
ας και του συντονισμού συγκεκριμένων 
δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε από 1/9/2019:
Τον κ. Δημήτρη Φωτιάδη, Εντεταλμέ-

νο Σύμβουλο με αρμοδιότητα το Σχέδιο 
Πόλεως και την Χωροταξία,

ως κατωτέρω:
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των Ρυμο-

τομικών Σχεδίων του Δήμου και των ανα-
θεωρήσεών αυτών.

• Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών 
και στις διαδικασίες αναθεώρησης του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ανά συ-
νιστώσα Κοινότητα).

• Επεξεργάζεται προτάσεις και προ-
γράμματα και εισηγείται πολεοδομικές 
μελέτες για την ανάπλαση και αναβάθμι-
ση της πόλης.

• Υποστηρίζει τα ερευνητικά προ-
γράμματα σχετικά με την πόλη και προ-
ωθεί έρευνες για πολεοδομικά θέματα σε 
συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς.

• Διατυπώνει απόψεις προς την Τεχνι-
κή Υπηρεσία σε συνεργασία με τον αρ-
μόδιο Αντιδήμαρχο σχετικά με πολεο-
δομικές υποθέσεις στις Δικαστικές Αρ-
χές, τη Nομική Διεύθυνση την Πολεοδο-
μία και όπου αλλού απαιτείται, προς υπε-
ράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, 
αναφορικά.

• Συντάσσει ερωτήματα σε συνεργα-
σία με τον Αντιδήμαρχο Δομημένου Πε-
ριβάλλοντος και την Τεχνική Υπηρεσία 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την 
Περιφέρεια, το Υ.Π.ΕΝ, το ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., 
το N.Σ.K κλπ., για παροχή ενημέρωσης 
αναφορικά με την εξειδίκευση της εφαρ-
μογής της κείμενης πολεοδομικής νομο-
θεσίας.

H παρούσα να αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ψυχικό, 1/9/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓAΛANHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΡΞΩΗ8-Ε11
ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ.: 12681
ΘΕΜΑ : Ορισμός Εντεταλμένης 
Συμβούλου και καθορισμός 
αντικειμένου δράσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Την περίπτ. ι' της παρ. 1 του άρ-

θρου 58 του N. 3852/2010 όπως προ-
στέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του 
N.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύ-
χος Α').

2. Το άρθρο 75 του N. 3463/06 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του N. 
3852/2010.

3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτεί-
ας και του συντονισμού συγκεκριμένων 
δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζει από 1/9/2019:
Την κ. Παυλίνα Πανταζή, Εντεταλμέ-

νη Σύμβουλο με αρμοδιότητα στα Θέμα-
τα Γραφείου Δημάρχου, και τους Πολιτι-
κούς Γάμους, ως κατωτέρω:

• Αρμόδια για τη σωστή λειτουργία του 
Γραφείου Δημάρχου.

• Συντονίζει σε συνεργασία με τους 
φορείς υλοποίησης, τον προγραμματι-
σμό, την εκτέλεση και την προβολή των 
δραστηριοτήτων του Δήμου.

• Συνεργάζεται με το γραφείο Δημάρ-
χου για τον συντονισμό των σχέσεων του 
Δήμου με τους φορείς.

• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου που θα εκδοθεί, βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγ-
γραφα τα οποία εκδίδονται από τις δη-
μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα 
όρια της δημοτικής ενότητας.

• Αρμόδια για την τέλεση πολιτικών 
γάμων και την υπογραφή των σχετικών 
διοικητικών εγγράφων.

H παρούσα να αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ψυχικό, 1/9/2019 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓAΛANHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

(άρθρo 135 του Κ.Πολ.Δ.) 
H υπογραφόμενη δικαστική επιμελή-

τρια της περιφέρειας του Εφετείου Δυτι-
κής Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Πρωτο-
δικείο Αγρινίου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΜΕΤΗ, μέ-
λος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρεί-
ας Δικαστικών Επιμελητών «ΠΕΤΡΙΔΗΣ-
ΛΙΑΛΙΟΣ-ΛΙΑΜΕΤΗ-ΡΟΔΙΤΗ», σύμφω-
να με τo παραπάνω άρθρo κατόπιν γρα-
πτής εντολής του δικηγόρου κ. Αγρινί-
ου κ. Ιωάννη Διονυσάτου πληρεξουσί-
ου της ενάγουσας Ανώνυμης Τραπεζι-
κής Εταιρείας με την επωνυμία «Τρά-
πεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εται-
ρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank 
Ergasias», που εδρεύει στην Αθήνα 
(οδός Όθωνος αρ, 8) και εκπροσωπείται 
νόμιμα, στις 30-8-2019 επέδωσα στην 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου για 
Ευστάθιο Κούτρα του Βασιλείου, πρώ-
ην κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Αγρινί-
ου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου του 
διευρυμένου Δήμου Αγρινίου (οδός Κο-
λοκοτρώνη αρ.70), και ήδη αγνώστου δι-
αμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθ-
μό 65/2019 αποφάσεως του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία 
στο διατακτικό της αναφέρει ότι: «ΔΙΚΑ-
ΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το 
παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο 
ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευ-
ρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ 
τους εναγόμενους: 1) Ομόρρυθμη Εται-

ρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΡΟ-
ΔΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ Ο.Ε», που 
εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου 
και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) Σπυρίδω-
να Ροδά του Δημητρίου, κάτοικο Δημοτι-
κής Κοινότητας Μεσολογγίου και 3) Ευ-
στάθιο Κούτρα του Βασιλείου, κάτοικο 
πρώην Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου 
του Δήμου Αγρινίου (οδός Κολοκοτρώ-
νη αρ.70) και ήδη αγνώστου διαμονής, 
να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό 
των πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων 
τριάντα τριών ευρώ και τριάντα πέντε λε-
πτών (55.633,35) ευρώ, με το νόμιμο τό-
κο από την επομένη της επιδόσεως της 
αγωγής και έως την ολοσχερή εξόφλη-
ση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα, ως προς 
την αμέσως προηγηθείσα καταψηφιστι-
κή της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή 
και για το ποσό των είκοσι πέντε χιλιά-
δων (25.000,00) ευρώ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ 
τους εναγόμενους στην καταβολή των 
δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα 
οποία ορίζει σε δύο χιλιάδες (2.000,00) 
ευρώ, για την οποία συντάχθηκε η υπ' 
αριθμ. 6.730Γ/30-8-2019 επιδοτήρια έκ-
θεσή μου στο τέλος της οποίας η παρα-
λαβουσα Εισαγγελέας με πράξη της πα-
ρήγγειλε την δημοσίευση της παρούσης 
δια των ημερησίων εφημερίδων: 1) Συ-
νείδηση Αγρινίου και 2) Γενική Δημοπρα-
σιών. 

Αγρίνιο την 30-8-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Τ.Σ.Υ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΜΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   35833/03-09-2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΛΔΛΩΕΒ-Θ6Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Επαναδιακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορί-
ων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής για την «προμή-
θεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας 
και υλικών για την κάλυψη αναγκών των 
κολυμβητικών δεξαμενών», προϋπολο-
γισμού 41.651,60€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. .  Κάθε υποψήφιος θα 
πρέπει να υποβάλει προσφορά τουλά-
χιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές 
που δεν θα αφορούν το σύνολο των ει-
δών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορ-
ρίπτονται. 

1.Οι προσφορές θα πρέπει να συμ-
φωνούν με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές και τους όρους της παρούσας δι-
ακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον 
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 
147 Α΄/08-08-2016).

2.Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρο-
νικής υποβολής προσφορών στο Εθνι-
κό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 
06/09/2019 και ώρα 09:00:00. Ως κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. 
Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 13/09/2019 και ώρα 
15:00:00.

3.Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί 
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να 
προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι 
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω-

ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφο-
ρά στην Ελληνική γλώσσα.

4.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ-
νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. - Διαδικτυακή πύ-
λη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώ-
ντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

5.Κάθε προσφορά συνοδεύεται από 
εγγύηση συμμετοχής  του συμμετέχο-
ντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού  
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
προ Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

6.Όλα τα σχετικά των τευχών του δι-
αγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα 
Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όρο-
φος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.185, 
213-2030.195, 213-2030.196 fax 210-
2626299, Τ. Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, 
κα. Α.Μπέλλου, κα. Α. Μαράτου, κα. Α. 
Μαμουνάκη).

7.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης 
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλε-
κτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυα-
κή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. 
Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.
gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΜΥΡΙΝΑ 30-08-2019                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9629
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Γραφείο : Προμηθειών   
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο  22543-50129
Ε-mail: promithiongmnlimnou@gmail.com 

ΠΡΑΞΗ
«Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας φροντίδας 

υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης 
ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βορείου Αιγαίο»  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΠΑ 1/2019

Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει – τιμής για την 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας 
Λήμνου. 
1.Αναθέτουσα Αρχή : Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου που εδρεύει 
στη Μύρινα Λήμνου Ηφαίστου 12 Τ.Κ. 81400, Τηλ.: 2254350129, Φαξ: 2254350126, 
email: promithiongnlimnou@gmail.com ,  Iστοσελίδα : www.limnoshospital.gr  
2. Περιγραφή / αντικείμενο του διαγωνισμού: Το έργο έχει ως αντικείμενο την 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο 
Υγείας Λήμνου στα πλαίσια της πράξης «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βορείου Αιγαίο»  
3. Τόπος παράδοσης των ειδών: Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου.
4. Διαδικασία : Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει – τιμής. Οι 
λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης. 
5. Είδος σύμβασης : Σύμβαση προμηθειών
6. Κατηγορία προμήθειας/ Ταξινόμηση κατά CPV 33100000-1 «Ιατρικές 
συσκευές»
7. Κριτήρια Ανάθεσης : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα 
αποκλειστικά βάσει – τιμής.
8.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών
9. Μερικές προσφορές: Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή και 
περισσότερα τμήματα του έργου. 
10. Προϋπολογισμός: 387.298,39 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
11. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου: 3 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης + έτη εγγύησης (τουλάχιστον 2 έτη) όπου απαιτείται.
12. Δικαιώματα προαίρεσης : Δεν εφαρμόζονται
13. Διάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν 
το τεύχος διακήρυξης από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.
gr.
14. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 12  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
15. Προθεσμία για την υποβολή -  παραλαβή των προσφορών :
 Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 
16. Απαιτούμενες εγγυήσεις :
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού  
κάθε τμήματος του έργου προ ΦΠΑ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης   , 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης.
17. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο :Αναβάθμιση 
Υποδομών και Ενίσχυση της Επιχειρησιακής λειτουργίας των δομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Υποδομές Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»  του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»  (Κωδ. 
ΣΑ ΕΠ0881)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές 
υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βορείου Αιγαίο με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ.27/02/2017 της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  και έχει λάβει κωδικό MIS 5007637
 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
18. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο παροχών υπηρεσιών στον οποίο θα 
ανατεθεί η σύμβαση 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.
19. Δικαιολογητικά και τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό : Αναφέρονται 
αναλυτικά στο τεύχος διακήρυξης.
20. Περίοδος ισχύος των προσφορών: Έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού.
21. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία .
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των νόμιμων ή των 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμμετεχόντων στο Γενικό Νοσοκομείο – 
Κέντρο Υγείας Λήμνου, Ηφαίστου 12, Μύρινα Λήμνου, Τ.Κ. 81400 , στις 11-10-2019 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 
Ο παρών διαγωνισμός σχετίζεται με την Πράξη με τίτλο: «προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου 
στα πλαίσια της πράξης «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας 
φροντίδας υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης 
ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βορείου Αιγαίο»  »

Η Διοικήτρια των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γενικό 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. Λήμνου.

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Περίληψη της υπ’αριθμ. 

1210Δ/2019 έκθεσης επίδοσης
Στην Αθήνα σήμερα στις 13/08/2019 

εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περι-
φερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα 
το Πρωτοδικείου Αθήνας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κάτοικος Αθηνών, 
οδός Σωκράτους αρ. 56, μετά έγγραφη 
παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δι-
κηγόρο Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ-
ΓΟΥΝΤΖΟ πληρεξούσιο της κας Σοφίας 
Μαντή του Αθανασίου και της Ευαγγελί-
ας-Μαρίας συζύγου Ζαφειρίου Λαναρά 
κατοίκου Ψυχικού οδός Πάρνηθος αρ. 
14 με ΑΦΜ 035047441 Δ.Ο.Υ Ψυχικού 
γεννηθείσα στις 07/07/1968 με την ιδιό-
τητα της προσωρινής δικαστικής συμπα-
ραστάτριας του Ζαφειρίου Λαναρά του 
Ιωάννη και της Ελένης κατοίκου ομοίως 
ως άνω, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕ-
ΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον 
Νικόλαο Λαναρά του Θωμά και της Ειρή-
νης πρώην κάτοικο Ψυχικού οδός Σαμα-
ρά αρ. 36 και νυν αγνώστου διαμονής, 
την από 05/08/2019 ΑΙΤΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ 
του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΝΟΧΙΚΟ) με γε-
νικό αριθμό κατάθεσης 71852/2019 και 
ειδικό αριθμό κατάθεσης 1013/2019 και 
ημερομηνία δικασίμου στις 23/01/2020 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών 
στο κτήριο 13 στην αίθουσα 3 διαδικα-
σία ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ πινάκιο 
Η6 (ΠΟΛ) με αριθμό πινακίου 3 διαδικα-
σία ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για να λά-
βει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες 
με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η κλή-
ση και αγωγή, να προσδιοριστεί εκ νέου 
ο τόπος και ο χρόνος (ημέρα και ώρα) 
για την συζήτηση της από 23/11/2005 
αγωγής (με ΓΑΚ 191604/2005 & ΑΚΔ 
10823/2005) κατά των εναγομένων ενώ-
πιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την οποία δικάσιμο καλεί 
τους εναγόμενους να παραστούν όπου 
και όποτε ορίζεται κατωτέρω και να κα-
ταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική 
δαπάνη.

ΑΘΗΝΑ  03/08/2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Περίληψη της υπ’αριθμ. 
1211Δ/2019 έκθεσης επίδοσης

Στην Αθήνα σήμερα στις 13/08/2019 
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περι-
φερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα 
το Πρωτοδικείου Αθήνας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κάτοικος Αθηνών, 
οδός Σωκράτους αρ. 56, μετά έγγραφη 
παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δι-
κηγόρο Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ-
ΓΟΥΝΤΖΟ πληρεξούσιο της κας Σοφί-
ας Μαντή του Αθανασίου και της Ευαγ-
γελίας-Μαρίας συζύγου Ζαφειρίου Λα-
ναρά κατοίκου Ψυχικού οδός Πάρνη-
θος αρ. 14 με ΑΦΜ 035047441 Δ.Ο.Υ 
Ψυχικού γεννηθείσα στις 07/07/1968 με 
την ιδιότητα της προσωρινής δικαστι-
κής συμπαραστάτριας του Ζαφειρίου Λα-
ναρά του Ιωάννη και της Ελένης κατοί-
κου ομοίως ως άνω, επέδωσα προς τον 
κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, για την κα Ειρήνη Μιχαηλίδη πρώ-
ην κάτοικο Ψυχικού οδός Σαμαρά αρ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ 7320Γ/30-08-2019 
έκθεσή μου επίδοσης εγώ η Δικαστι-
κή Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών 
που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών (Δημοσθένους 34β Αθή-
να) Αλεξάνδρα Βαρδακοπούλου, ύστε-
ρα από έγγραφη παραγγελία της Δικη-
γόρου Κωνσταντίνας ΚΑΣΣΑΡΗ πληρε-
ξούσιας της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣ-
ΣΟΝΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στη Λάρισα, 
33ο χλμ Π.Ε.Ο Λαρίσης – Ελασσόνας με 
ΑΦΜ 094405236 και εκπροσωπείται νό-
μιμα ήρθα και επέδωσα στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών για την εταιρεία 
«ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
που έδρευε στο Μοσχάτο Αττικής επί 
της οδού ΟΚΑΑ Κ-3 και ήδη αγνώστου 
έδρας με ΑΦΜ 082346173 και εκπροσω-
πείται νόμιμα πιστό αντίγραφο της από 
28/05/2019  αγωγής της εταιρείας «ΦΑΡ-
ΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΕ» κατά της εταιρείας 
«ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 
που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνο-
δικείου Λάρισας (Διαδικασία Τακτική) με 
Αριθμό 116/11-06-2019 και με την οποία 
η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΕ» 
ζητά τα εξής: «Να γίνει δεκτή καθ ολο-
κληρίαν η αγωγή μας. Να καταδικαστεί η 
εναγόμενη, για την αιτία που αναφέρεται 
στο ιστορικό, να μας καταβάλει συνολι-
κά το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακο-
σίων δεκατεσσάρων ευρώ και εβδομή-
ντα δύο λεπτών (10.414,72), με το νόμι-
μο τόκο υπερημερίας από την επομένη 
της παρέλευσης της προθεσμίας πίστω-
σης των πέντε (5) ημερών από την έκδο-
ση εκάστου εκ των ανωτέρω τιμολογίων 
πώλησης – δελτίων αποστολής, άλλως 
και όλως επικουρικώς, από την κοινοποί-
ηση της παρούσας και μέχρις εξοφλήσε-
ως. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή 
η εκδοθησόμενη απόφαση. Να καταδικα-
σθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική 
μας δαπάνη». Μέσα σε εκατό (100) ημέ-
ρες από την κατάθεση της αγωγής οι δι-
άδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προ-
τάσεις και να προσκομίσουν όλα τα απο-
δεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγρα-
φα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι 
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνο-
νται υπόψη. Για να λάβει γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες

Αθήνα   03-09-2019
 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΡΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

36 και νυν αγνώστου διαμονής, την από 
05/08/2019 ΑΙΤΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ του ΠΟΛΥ-
ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΝΟΧΙΚΟ) με γενικό αριθμό 
κατάθεσης 71852/2019 και ειδικό αριθ-
μό κατάθεσης 1013/2019 και ημερομη-
νία δικασίμου στις 23/01/2020 ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο ακροατή-
ριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτή-
ριο 13 στην αίθουσα 3 διαδικασία ΤΑΚΤΙ-
ΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ πινάκιο Η6 (ΠΟΛ) με 
αριθμό πινακίου 3 διαδικασία ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για να λάβει γνώση και 
για τις νόμιμες συνέπειες με την οποία 
ζητά να γίνει δεκτή η κλήση και αγωγή, 
να προσδιοριστεί εκ νέου ο τόπος και ο 
χρόνος (ημέρα και ώρα) για την συζήτη-
ση της από 23/11/2005 αγωγής (με ΓΑΚ 
191604/2005 & ΑΚΔ 10823/2005) κα-
τά των εναγομένων ενώπιον του Πολυ-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την 
οποία δικάσιμο καλεί τους εναγόμενους 
να παραστούν όπου και όποτε ορίζεται 
κατωτέρω και να καταδικαστούν οι αντί-
δικοι στην δικαστική δαπάνη.

ΑΘΗΝΑ  03/08/2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ 7319Γ/30-08-2019 
έκθεσή μου επίδοσης εγώ η Δικαστική 
Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών που 
έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών (Δημοσθένους 34β Αθήνα) Αλεξάν-
δρα Βαρδακοπούλου, ύστερα από έγ-
γραφη παραγγελία της Δικηγόρου Κων-
σταντίνας ΚΑΣΣΑΡΗ πληρεξούσιας της 
εταιρίας «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε – ΒΙ-
ΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ», που εδρεύει στα 
Σπάτα Αττικής (Δημ. Χρ. Μπέκα 8) με 
ΑΦΜ 082256630, νομίμως εκπροσω-
πούμενης ήρθα και επέδωσα στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «ΓΚΟΥ-
ΜΠΕΡΚΟΡΦ ΙΚΕ» που έδρευε στη Νέα 
Φιλαδέλφεια Αττικής (Πέλλης 8) με ΑΦΜ 
800534602 νομίμως εκπροσωπούμε-
νης και ήδη αγνώστου έδρας πιστό αντί-
γραφο της από 15/05/2019  αγωγής της 
εταιρίας «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε – ΒΙ-
ΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ» κατά της εταιρίας 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΔΑ: ΩΤΠΙ6-8ΥΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΟΥ 21/19 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλε-
κτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ 
(€),με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφε-
ρότερη από οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει τιμής για την προμήθεια μιας 
Πλήρους Χειρουργικής Τράπεζας, συ-
νολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκα-
τόν τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 104.000 €
μη συμπεριλαμβανομένων των προβλε-
πόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο 
με ΦΠΑ 24% ήτοι στο ποσό των 128.960 
€ συμπεριλαμβανομένων των προβλε-
πόμενων κρατήσεων και του αναλογού-
ντος ΦΠΑ, (CPV: 33192230-3 Τράπεζες 
χειρουργείου).

2. Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: 
21/19 (Συστημικός Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 
79137).

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη-
θεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους Οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας δια-
δικτυακής πύλης.

4. Ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 4 
Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ώρα 
07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25 Σε-
πτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 
10:00 μμ. Αποσφράγιση των προσφο-
ρών η 30 Σεπτέμβριου 2019 ημέρα Δευ-
τέρα, ώρα 09:00 πμ.

5. Διευκρινήσεις και πληροφορίες πα-
ρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου., Υπλγος(Ο) Τρύφων 
Ντάλλας, Αλχίας (ΥΓ) Ιατρού Νικόλαος.

6. Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 
θα γίνει την 4 Σεπ 19. Η δαπάνη δημοσί-
ευσης βαρύνει την Υπηρεσία.

Υπτγος Κωνσταντίνος Καρλιάυτης 
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Ακριβές Αντίγραφο
Υπλγός (Ο) Τρύφων Ντάλλας

Τμ. Γρ. Προμηθειών

«ΓΚΟΥΜΠΕΡΚΟΡΦ ΙΚΕ» που απευθύ-
νεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική)  με 
ημερομηνία κατάθεσης 09/08/2019 ΓΑΚ 
71982/2019 και ΕΑΚ 6271/2019 Αντικεί-
μενο Γενικό Εμπορικό, με την οποία ζητά 
τα εξής: «Να  γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρί-
αν η αγωγή μας. Να καταδικασθεί η ενα-
γόμενη, για την αιτία που αναφέρεται στο 
ιστορικό, να μας καταβάλει συνολικά το 
ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων πεντα-
κοσίων οκτώ ευρώ και εβδομήντα τεσ-
σάρων λεπτών (41.508,74), με το νόμι-
μο τόκο υπερημερίας από την επομένη 
της παρέλευσης της προθεσμίας πίστω-
σης των τριάντα (30) ημερών από την έκ-
δοση εκάστου εκ των ως άνω παραστα-
τικών, άλλως και όλως επικουρικώς από 
τη κοινοποίηση της παρούσας και μέχρις 
εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί προσωρινά 
εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση. 
Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν 
γένει δικαστική μας δαπάνη». Η προθε-
σμία κατάθεσης των προτάσεων για τους 
διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από 
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπά-
νω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα 
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν 
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδί-
κους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι 
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι 
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνο-
νται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία 
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης 
της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες

Αθήνα   03-09-2019
 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΡΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 3-9-2019 στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με την 
υπ’αρ. 4330δ’ έκθεσή μου για τον αγνώ-
στου διαμονής εναγόμενο AZIZ (Αζίζ) 
IBRAHIM (Ιμπραήμ) του Χίλε, πρώ-
ην κάτοικο Σύρου, η από 4-2-2019 
ΑΓΩΓΗ (διαζυγίου διετούς διάστασης) 
της Στυλιανής Νικ. Νομικού, με ΑΦΜ 
065545350, κατοίκου Σύρου, εναντίον 
του, που  απευθύνεται στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Σύρου  με αρ. κατ. 70/4-2-
2019 με την οποία ζητά να λυθεί ο πο-
λιτικός γάμος της με τον εναγόμενο που 
τελέστηκε την 29-11-2015 στη Μητροπο-
λιτική Συνέλευση της πόλης Άκκρα στη 
Γκάνα της Αφρικής. Έχει ορισθεί δικά-
σιμος από το το άνω Δικαστήριο και στο 
κατάστημά του στις 29-11-2019 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00 με αρ. πιν. 
24, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέ-
πειες, καλούμενο να παραστεί στην ανω-
τέρω δικάσιμό της.

Σύρος, 3-9-2019     
Αικατερίνη Μ. Δουράτσου

Δικ. Επιμελήτρια Εφετείου Αιγαίου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 267/2019 διατα-

γής 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 ΑΘΗ-
ΝΑ», που εδρεύει στην Αθήνα. Ειδικότε-
ρα τροποποιήθηκαν-μεταξύ άλλων- η θη-
τεία του ΔΣ (διετής), η ανάγκη γνώσης της 
τσεχικής γλώσσας από τα μέλη του ΔΣ και 
διατυπώθηκαν ευκρινέστερα οι λοιπές δι-
ατάξεις. 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 απόφα-
ση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνω-
ρίσ-θηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού 
σωματείου με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Α.Δ.Α. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2» που εδρεύ-
ει 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 ανα-
φερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, 
ήτοι τη ζωντανή και ανοιχτή σχέση με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινω-
νία και την διασφάλιση και την ενίσχυση 
της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

Αθήνα, 30/08/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Αναστασάκος Θ. Χρήστος 



ΓΕΝΙΚΗ   6                                                     ΤΕΤΑΡΤΗ    4   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

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 τιμο-

λογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΔΑ:     ΩΚΗΒΟΚ6Θ-Ι2Γ                                      
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Κορυδαλλός,  03 /09 /2019
Ν.Π.Δ.Δ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                             Αρ. Πρωτ.:  737
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 1/2019
Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την 
διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

όπως ισχύει.

Ο  Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις: • Του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.• της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
με το άρθρο 1, παρ 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις 
διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ΄ του ν. 2190/94 « οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και 
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους» καθώς και 
αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση• της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.• Του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 « Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α’ )  • την αριθμ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ.• του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.• Του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του Ν. 44325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015
Και το υπ’ αριθμ. πρωτ :• Οικ.3955/21-1-2019 ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7 Έγγραφο  Υπουργείου Εσωτερικών 
με το οποίο ζητείται ο προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 
2019.• Το με αρίθμ.πρωτ.:6324/1852/22-1-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για το έτος 2019.• Αριθμ.Πρωτ.:21382/6283/6-3-2019 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αποστολή 
στοιχείων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» με αντίτιμο .•  10/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με  κάλυψη της δαπάνης υπό την 
μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2017) για το έτος 2019.• 48/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού» για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού (54) πενήντα τεσσάρων 
ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη 
αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου •  ΟΙΚ. 25780/5-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-
6ΤΙ), για τη λειτουργία των προγραμμάτων του Ο.Α.Π. και αρ. πρωτ.: 27319/11-5-
2019 έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών. • ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ σύμφωνα  με το 
οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που 
εξαιρείται των ρυθμίσεων ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).• 140/21-2-2019 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης 
πίστωσης• Την υπ’ αρίθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό επιτροπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.524/1980.• Τη με αριθμ. πρωτ.74890/19933/20-8-2019 απόφαση του συντονιστή  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 
διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 524/1980   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ότι προτίθεται να προσλάβει  για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών 
τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2019-2020  με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (με 
ωριαία αποζημίωση)  χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για τις εξής ειδικότητες:
 Τριάντα τρείς (33) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ή ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΚΙΘΑΡΑΣ 7

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΠΙΑΝΟΥ 7

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΞΟΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (ΒΙΟΛΙ, ΒΙΟΛΑ, 
ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΟΥ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ) ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

3

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΑΡΜΟΝΙΟΥ 2

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 1

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ  ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 2

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ 
ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή 
ΔΙΠΛΩΜΑ  1

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 3

Ότι προτίθεται να προσλάβει  για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτι-
κών τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2019-2020  με σχέση ερ-
γασίας   ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης ( με ωρι-
αία αποζημίωση)  χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για τις εξής ειδικότητες:
 Εικοσιένα (21) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ 
ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

5

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ή 
ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ή ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

3

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΦΑΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΑΛΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Ή  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΔΑΣΚΑΛΟ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέ-
ροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

 Ειδικά τυπικά προσόντα :• Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την 
πρόσληψη.• Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην διδασκαλία 
της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου, για την πρόσληψη (απαραίτητη 
προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).• Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον 
χώρο.  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18-65 ετών• Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις  ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους 
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται 
η υποχρέωση στράτευσης.• Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β) 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, 
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών 
ή το νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή 
δικαστική αντίληψη.• Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική 
προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν 
υπάρχει εμπειρία  σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης  της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα 
προσωπικά στοιχεία  σε  διαβατήριο ή άδεια  οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. 
4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου 
κ.λ.π.)
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν  συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, 
σεμινάρια, κ,λπ) για την ειδικότητα που απαιτείται
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ημερών  ασφάλιση  από το μητρώο του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο 
της ειδικότητας. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται  ότι: α) τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους 
άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, 
γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, δ) σε περίπτωση ανεργίας 
, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση 
ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ε) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους  12 μήνες 
στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α.
9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση 
εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα 
πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις 
σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την 
εκπαιδευτική παρουσία.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση  μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης 
σύμφωνα με τον κατώτερο πίνακα. Υποβολή αίτησης πέραν του ενός κωδικού 
σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού 

Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4-18121 Κορυδαλλός) κατά τις ώρες 10.00-14.00.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-

ρολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπική εφημερίδα ή ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρε-
σίας μας , εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερί-
δα. 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. 

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συ-
στημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενι-
κότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στα τηλέφωνα 2104944364-5 & 2104967116 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
από ώρα 10.00-14:00. 

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κο-
ρυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου  www.
oapkorydallos.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν. 
Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.40524
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πληροφορίες:Ε.Πάσσου-Γ.Βεργυρής 
Τηλέφωνο: 210 5701368 - 
210 5701636 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Περιστερίου,  στα πλαίσια 
των δράσεων για αναβάθμιση, προστα-
σία του περιβάλλοντος, ενεργειακή δια-
χείριση την εναρμόνιση με την ισχύου-
σα νομοθεσία και τη υπ. αριθμ 207/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου

ΚΑΛΕΙ
Εταιρείες  που διαθέτουν τις προβλε-

πόμενες άδειες να  καταθέσουν  προτά-
σεις για τη απόσυρση- αξιοποίηση απο-
βλήτων :

α) λιπαντικών ελαίων οχημάτων
β) ελαστικών οχημάτων
γ) μπαταριών οχημάτων.
δ) μεταχειρισμένων, άχρηστων ανταλ-

λακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού 
από  τις υπηρεσίες του Δήμου (skrap)

ε) κατεστραμμένων πλαστικών κάδων 
αποκομιδής απορριμμάτων

Τόπος παράδοσης – παραλαβής  ο 
Δημοτικός  Σταθμός  Οχημάτων του Δή-
μου . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
ταθέτουν τις προτάσεις τους καθώς και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμή-
μα Περιβάλλοντος, Αποκομιδής  Απορ-
ριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής, οδό Αγ. Βασιλείου 62 μέχρι τις 17-
9-2019 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

             Η παρούσα να αναρτηθεί στο 
Διαδίκτυο και δημοσιευτεί στην εφημερί-
δα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

              Η δαπάνη της δημοσίευσης θα 
βαρύνει τις ανάδοχες εταιρείες.

 Περιστέρι 3-9-2019
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ - ΜΑΡΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.40523
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πληροφορίες:Ε.Πάσσου-Γ.Βεργυρής 
Τηλέφωνο: 210 5701638 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Περιστερίου,  στα πλαίσια 
των δράσεων για αναβάθμιση, προστα-
σία του περιβάλλοντος, ενεργειακή δια-
χείριση, εναρμόνιση με την ισχύουσα νο-
μοθεσία αλλά  κυρίως ευαισθητοποίησης 
της κοινωνίας σε δράσεις που αφορούν 
τη συνολική μας ευθύνη για την ποιότητα 
ζωής και το περιβάλλον ,σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 256/2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου και την 208/2019 από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ
εταιρείες  που διαθέτουν τις προβλε-

πόμενες άδειες να  καταθέσουν  προ-
τάσεις για τη υλοποίηση προγράμματος  
εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμέ-
νων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο 
Δήμο μας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατα-
θέτουν τις προτάσεις τους καθώς και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος ,Αποκομιδής Απορριμ-
μάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/
νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζω-
ής, οδός Αγ.Βασιλείου 62,  μέχρι την Τρί-
τη 17-9-2019 και ώρα  15:00

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πί-
νακα ανακοινώσεων του Δήμου ,αναρτη-
θεί στο Διαδύκτιο και δημοσιευτεί στην 
εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύ-
νει την ανάδοχη εταιρεία.

                                              
Περιστέρι 3-9-2019
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ- ΜΑΡΚΟΥ 
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449

210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 84/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 13.00
Ποσόν 48000.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού GENER., κάλυψης απαιτή-
σεων Α/Φ EMBRAER (ΑΔΑ 67ΒΝ6-1ΜΡ)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 93/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 12.00
Ποσόν 52534.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού Altimeter, κάλυψης απαιτήσε-
ων Α/Φ T-6A (ΑΔΑ 7ΧΛ06-ΙΨΦ)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 95/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 11.00
Ποσόν 49296.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού Valve Manifold Emergency, 
κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ T-6A (ΑΔΑ ΩΟΗΞ6-9Β4)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 85/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού Air Cycle Machine, κάλυψης 
απαιτήσεων Α/Φ C-27J (ΑΔΑ ΨΒΟΓ6-ΓΒ4)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 67/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 09.30
Διεξαγωγή 27-09-2019 09.30
Ποσόν 34000.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ 
C-27J (ΑΔΑ ΨΨΓ36-ΨΗΤ)

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 64192
Υπεύθυνος κα Κοντοθανασοπούλου
Διεύθυνση procurement@dypethessaly.gr
Τηλέφωνο 2413-500828
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.30
Περιγραφή Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανά-
γκες των Κέντρων Υγείας Σοφάδων, Ιτέας, Ελασσόνας, Μουζακίου και 
των Περιφ/κών Ιατρείων Σκοτούσας και Δομνίστας (και εργασία) (ΑΔΑ 
61ΝΒ469Η2Γ-2ΙΜ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμός 1/2019
Διεύθυνση Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου
Τηλέφωνο 211-1075000
Λήξη Προσφορών 04-10-2019 11.00
Διεξαγωγή 
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Σύμβαση παραχώρησης άδειας 
λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (Ε.ΚΑΖ.) ευρέος φάσματος δραστηρι-
οτήτων, στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού - Αγ. Κοσμά (ΑΔΑ ΩΕΩ-
ΚΙΜΛ-ΞΥ3) (παράταση υποβολής σχολίων ΑΔΑ Ψ5ΗΦΙΜΛ-Β2Γ) (παρά-
ταση προσφορών ΑΔΑ ΩΓΛΚΙΜΛ-1ΛΣ) (παράταση προσφορών ΑΔΑ 6ΣΙ-
8ΙΜΛ-Φ59) (παράταση προσφορών ΑΔΑ 7ΝΑΗΙΜΛ-Υ0Ν) (παράταση - 
τροποποίηση ΑΔΑ 6Μ5ΚΙΜΛ-94Ζ)

Γ.ΝΟΣ. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 154
Υπεύθυνος Τσελίκα Σ.
Διεύθυνση e-mail : micropromithies@hospital-elena.gr
Τηλέφωνο 2132051144
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατι-
κών ειδών ΩΒΕΤ46904Ε-7ΡΤ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Βαθμός Προτεραιότητας «ΚΟΙΝΟ»
Χρόνο διατήρησης του εγ-
γράφου στο αρχείο: ΣΤΟ
ΔΙΗΝΕΚΕΣ

Αριθ. Πρωτ.: 37064 
Αρ. Απόφ.: 2195
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 τεύχος Α1) , όπως αντικαταστά-
θηκε από το αρθρ. 68 του Ν.4555/2018 
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΦΕΚ 133 τεύ-
χος Α') καθώς και από το αρθρ. 5 του 
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 τεύχος Α') ανα-
φορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρ-
χων, τη θητεία και την αναπλήρωση του 
Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του αρθρ.2 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. 28549/16-04-2019 
(ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τεύχος β') από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρω-
τοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας 
με τον Ν.

3852/2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών 

εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 
παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως 
μπορούν να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδή-
μαρχοι.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομέ-
να της τελευταίας απογραφής του 2011 
ΦΕΚ 3465/2012 τεύχος Β' για το Δήμο 
Αχαρνών, σύμφωνα με οποία ο πλη-
θυσμός του ανέρχεται στους εκατόν έξι 
εννιακόσιους σαράντα τρεις χιλιάδες 
(106.943) κατοίκους.

6. Τις διατάξεις του αρθρ.92 του 
ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 
τα αρθρ.33 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 
τεύχος Α' ) και της παρ.3 ε' άρθρου 3 του 
ν.4051 /2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') αναφο-
ρικά με την αντιμισθία.

7. Την αριθμ. 82/59633/20-08-2019 
(ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ, ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών 
έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1485/τ.Β'/19-
06-2013)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς 

Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδη-
μάρχους του Δήμου Αχαρνών, με θητεία 
από 02/09/2019 μέχρι 01/09/2020, εντός 
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και 
τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

1.   Τον κ. Δαμάσκο Νικόλαο του Δη-
μητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ και 
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιό-
τητες:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δη-
μοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστη-
μένες στη δημοτική

ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης 

των έργων και των εργασιών που εκτε-
λούνται στη δημοτική ενότητα

• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του 
εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημο-
τική ενότητα, σε κατάσταση καλής λει-
τουργίας

• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιη-
τικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, 
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρε-
σίες που λειτουργούν στα όρια της δημο-
τικής ενότητας

• Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Αχαρνών για την επίλυση 
των προβλημάτων

της
2.   Τον κ. Βρετττό Μιχαήλ του Πα-

ναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και του μετα-
βιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δη-
μοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατε-
στημένες στη Δημοτική Ενότητα Θρακο-

μακεδόνων
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης 

των έργων και των εργασιών που εκτε-
λούνται στη δημοτική ενότητα

• Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιη-
τικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, 
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρε-
σίες που λειτουργούν στα όρια της δημο-
τικής ενότητας

• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του 
εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημο-
τική ενότητα, σε κατάσταση καλής λει-
τουργίας

• Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου της Κοινότητας και τους εκ-
προσώπους για την επίλυση των προ-
βλημάτων τους
Β. ΚΑΘ' ΥΛΗ

1. Τον κ. Δαμάσκο Νικόλαο   του Δη-
μητρίου καθ' ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙ-
ΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,    ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ    ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟΥ,    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ    ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και του μεταβιβάζει τις πα-
ρακάτω αρμοδιότητες:
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ-
ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
& ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟ-
ΡΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

• ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟ-

ΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩ-

ΡΙΟΥ
Την έκδοση και υπογραφή όλων των 

αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογη-
τικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ του Πανα-
γιώτη καθ' ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ &

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και του μεταβιβάζει 
τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΑΠΑΛΛΟ-
ΤΡΙΩΣΕΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΑΣΜΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟ-
ΜΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΩΝ

Την έκδοση και υπογραφή όλων των 
αποφάσεων, εγγράφων, συμβάσεων και 

δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις 
πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο του 
Κων/νου καθ' ύλη ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και του μετα-
βιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣ-
ΤΑΣΙΑ

• ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΟ

• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙ-
ΜΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡ-

ΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Την έκδοση και υπογραφή όλων των 
αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογη-
τικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

4. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο του 
Λουκά καθ' ύλη ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και του 
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙ-

ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Την έκδοση και υπογραφή όλων των 
αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογη-
τικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

5. Τον  κ.   Πετάκο   Γεώργιο   του   
Δημητρίου   καθ'   ύλη   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡ-
ΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και του μεταβιβάζει 
τις παρακάτω

αρμοδιότητες:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,      ΕΠΟ-
ΠΤΕΙΑΣ,      ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,    ΕΠΟ-

ΠΤΕΙΑΣ,    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

• ΤΜΗΜΑ    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,    ΕΠΟ-
ΠΤΕΙΑΣ,    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟ-
ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥ-
ΝΕΡΓΕΙΩΝ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Στελέχωση του στόλου των οχημά-
των (ΟΔΗΓΟΙ)

Την έκδοση και υπογραφή όλων των 
αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητι-
κών και συμβάσεων που σχετίζονται με 
τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

6. Την   κα.   Σαχσανίδη   Ελένη   του   
Ελευθερίου   καθ'   ύλη   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡ-
ΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και της μεταβιβά-
ζει τις παρακάτω

αρμοδιότητες: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑ-

ΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Την έκδοση και υπογραφή όλων των 

αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογη-
τικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

7. Την κ. Κοσμίδου Λουΐζα του Χρι-
στοφόρου καθ' ύλη Αντιδήμαρχο ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και της μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑ-
ΘΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣ-
ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟ-
ΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
(ΔΕΠ)

Την έκδοση και υπογραφή όλων των 
αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογη-
τικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

8. Τον   κ.   Αραμπαντζή   Ευάγγε-
λο   του   Κων/νου   καθ'   ύλη   ΑΝΤΙ-
ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και του μετα-
βιβάζει τις παρακάτω

αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την έκδοση και υπογραφή όλων των 
αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογη-
τικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω 
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότη-
τες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή 
κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βρεττός Μιχα-
ήλ του Παναγιώτη, που αναπληρώνει 
τον Δήμαρχο και σε περίπτωση που και 
αυτός ομοίως απουσιάζει ή κωλύεται, τα 
καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντι-
δήμαρχος κ. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 
του Κων/νου.

Δ. Η τέλεση των πολιτικών γάμων θα 
γίνεται από τους Αντιδημάρχους κ.κ. 
Βρεττό Μιχαήλ του Παναγιώτη και κ. 
Δαμάσκο Νικόλαο του Δημητρίου.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φο-
ρά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού 
ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας 
του Νομού και να αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου .
ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 
ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αχαρνές, 02/09/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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Η Κίνα στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου
εναντίον των ΗΠΑ

   
Η Κίνα προσέφυγε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για τους εισα-
γωγικούς δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε 
σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν την Κυριακή, 1η 
Σεπτεμβρίου να επιβάλλουν 15% δασμούς σε διά-
φορα κινεζικά προϊόντα --περιλαμβανομένων υποδη-
μάτων, «έξυπνων» (smart) ρολογιών και τηλεοράσεων 
flat-panel-- καθώς η Κίνα ξεκίνησε να επιβάλλει νέους 
δασμούς στο πετρέλαιο των ΗΠΑ, στην πιο πρόσφατη 
κλιμάκωση ενός σκληρού εμπορικού πολέμου.

Οι δασμοί αυτοί παραβιάζουν τη συναίνεση στην 
οποία κατέληξαν οι ηγέτες της Κίνας και των ΗΠΑ σε 
μια συνάντηση στην Οζάκα, αναφέρει στη δήλωση που 
αναρτάται στον ιστότοπό του το κινεζικό υπουργείο 
Εμπορίου. Η Κίνα θα υπερασπιστεί σθεναρά τα νόμιμα 
δικαιώματά της σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, ανα-
φέρει.

H Kύπρος εξόφλησε πλήρως 
ρωσικό δάνειο 1,58 δισ.

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωρ-
γιάδης, με ανάρτησή του στο twitter, ανακοίνωσε ότι η 
Κύπρος εξόφλησε πλήρως το δάνειο που της έχει χορη-
γήσει η Ρωσία.

«Έχει πριν από λίγο εξοφληθεί πλήρως το ρωσικό 
δάνειο ύψους €1.58 δισ. που αναλήφθηκε επί προηγού-
μενης διακυβέρνησης. Η Κύπρος μπορεί πλέον να χρη-
ματοδοτεί με άνεση τις ανάγκες της από τις διεθνείς αγο-
ρές», έγραψε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου 
Χάρης Γεωργιάδης.

Το 2011 η Κύπρος κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρωσία 
για τη χορήγηση δανείου, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Το 2013 η Κύπρος δανειοδοτήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 
δάνεια ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το 2013 η Κύπρος σε συνεννόηση με την Ρωσία συμ-
φώνησε στην αναδιάρθρωση του ρωσικού δανείου 
βάσει της οποίας παρατάθηκε η αποπληρωμή του 
δανείου από το 2016 που προέβλεπε η αρχική συμφω-
νία στο διάστημα 2018 -2021 με μείωση του επιτοκίου 
από 4,5% στο 2,5%.

Η Κύπρος βρίσκονταν στην τέταρτη θέση στον κατά-
λογο των ξένων χωρών δανειοληπτών με δάνειο ύψους 
1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων .

Στην πρώτη θέση του καταλόγου των χωρών δανει-
οληπτών, βρίσκεται η Βενεζουέλα με δάνειο ύψους 3,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολουθούν η Κούβα 
με 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και το Μπαγκλαντές με 2 
δισεκατομμύρια ευρώ.

UBS: 
O τυφώνας 
Ντόριαν μπορεί 
να κοστίσει στις 
ασφαλιστικές 
μέχρι 25 δισ. δολ.

Στα 25 δισ. δολάρια 

µπορούν να ανέλθουν 

οι ζηµίες των ασφαλι-

στικών λόγω Ντόριαν, σύµφω-

να µε αναλυτές.

Οι αναλυτές της UBS θεω-

ρούν ότι οι ζηµίες του ασφα-

λιστικού κλάδου εξαιτίας του 

τυφώνα Ντόριαν που πλήττει 

τις ΗΠΑ, µπορούν να ανέλθον 

σε 25 δισ. δολάρια, αν και οι 

αρχικές τους προβλέψεις µι-

λούσαν για 15 δισ.

Μάλιστα το κόστος για τις 

ασφαλιστικές µέσα στο 2019 

λόγω των φυσικών καταστρο-

φών, υπολογίζεται περίπου 

στα 70 δισ. δολάρια και προ-

σέθεσαν ότι αυτό θα θα µπο-

ρούσε να φέρει αύξηση των τι-

µών, όπως αναφέρει το δίκτυο 

CNBC.

GP: Hurricane Dorian 

satellite photo 190830

Ο τυφώνας Ντόριαν, ο οποί-

ος σάρωσε τις Μπαχάµες νω-

ρίς σήµερα 2/9, είναι ο δεύτε-

ρος ισχυρότερος τυφώνας που 

πλήττει την περιοχή. Η Φλό-

ριντα βρίσκεται σε κατάστα-

ση συναγερµού, καθώς ο τυ-

φώναςέχει αναβαθµιστεί στην 

κατηγορία 5. Φλόριντα, Τζόρ-

τζια, Ν. Καρολίνα ετοιµάζο-

νται να κλείσουν τα λιµάνια 

τους, να ακυρώσουν πτήσεις 

και να εκκενώσουν παράκτιες 

περιοχές.

Οι ασφαλιστικές εταιρεί-

ες αντιµετώπισαν ζηµίες ρε-

κόρ από τυφώνες, σεισµούς 

και πυρκαγιές, ύψους άνω των 

135 δισ.δολαρίων το 2017, ενώ 

κάπως τα πράγµατα ηρέµησαν 

το 2019.

Στον αέρα το Brexit
Σενάριο πρόωρων εκλογών στη Μ. Βρετανία 

Νέα δεδοµένα στην πολιτική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας ανακύπτουν 
τα τελευταία 24ωρα µε τον πρωθυπουργό Boris Johnson να επιχειρεί 
έναν ακόµα «αιφνιδιασµό» που απειλεί την όλη διαδικασία του Brexit 

να τιναχθεί στον αέρα καθώς πλέον στο τραπέζι µπαίνει ακόµα και το σενάριο 
των πρόωρων εκλογών, µε την προκήρυξη τους µάλιστα να αναφέρεται ότι µπο-
ρεί να είναι και θέµα ηµερών.

Μάλιστα το σενάριο των πρόωρων εκλογών λαµβάνει µεγαλύτερες πιθανότητες, 
καθώς ο Johnson συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συµβούλιο. 

Το σενάριο αυτό πυροδοτούν δύο σηµαντικές παράµετροι.
Πρώτον, η προειδοποίηση του πρωθυπουργού Boris Johnson και των whips - των 

στελεχών των Συντηρητικών που είναι αρµόδια για την τήρηση της κοµµατικής πει-
θαρχίας στο κοινοβούλιο – πως όσοι Συντηρητικοί βουλευτές ψηφίσουν κατά της 
κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο για το Brexit θα τεθούν εκτός κόµµατος και δεν θα 
τους επιτραπεί να είναι ξανά υποψήφιοι µε το κόµµα στις επόµενες εκλογές.

«Το µήνυµα προς τους βουλευτές των Συντηρητικών είναι πολύ απλό.
Εάν δεν ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησης θα καταστρέψουν τη διαπραγµατευ-

τική θέση της κυβέρνησης και θα παραδώσουν τον έλεγχο του κοινοβουλίου στον 
Jeremy Corbyn» αναφέρει υψηλόβαθµη πηγή των whips των Συντηρητικών.

∆εύτερον, η προειδοποίηση αυτή γίνεται τη στιγµή που είναι γνωστό πως υπάρ-
χουν αρκετοί βουλευτές των Συντηρητικών που εναντιώνονται στην πρόθεση του 
πρωθυπουργού Johnson να προχωρήσει στο Brexit έως την 31η Οκτωβρίου είτε 
υπάρξει είτε όχι συµφωνία µε την ΕΕ.

Πάντως, βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ήδη γίνονται κινήσεις στη Βουλή και 
πως βουλευτές έχουν ήδη έτοιµο ένα προσχέδιο προκειµένου να αποτρέψουν το 
σενάριο ενός άτακτου Brexit καθώς και ότι υπάρχει συµφωνία ανάµεσα σε κορυ-
φαία στελέχη των Συντηρητικών και των Εργατικών έτσι ώστε αύριο Τρίτη 3/9 όταν 
θα επαναληφθούν οι εργασίες της Βουλής (πριν διακοπούν και πάλι οι εργασίες 
του Κοινοβουλίου από τις 12/9) να αναλάβουν δράση έτσι ώστε να σταµατήσουν τα 
σχέδια του Johnson.

Ωστόσο, αυτό που µένει να διευκρινιστεί είναι αν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος 
προκειµένου οι Βρετανοί βουλευτές να περάσουν ένα νοµοσχέδιο που θα βάζει 
τέλος στην απειλή του Johnson να προχωρήσει στην αποχώρηση του Ηνωµένου 
Βασιλείου από την ΕΕ ακόµα και αν δεν υπάρξει συµφωνία.

Εκλογές ακόµα και στις 10 Οκτωβρίου 

Εκλογές πριν τις 31 Οκτωβρίου επιδιώκει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Boris 
Johnson, σύµφωνα µε πληροφορίες που µεταδίδει το Sun.

Όπως µεταδίδει η βρετανική εφηµερίδα, o Johnson πιστεύει ότι χρειάζεται φρέ-
σκια εντολή από τους ψηφοφόρους για να προχωρήσει σε συµφωνία µε την ΕΕ για 
το Brexit, εάν χάσει από τους Remainers τις επόµενες µέρες.

Μάλιστα, θα µπορούσε να ζητήσει εκλογές ακόµα και την Τετάρτη, περίπτωση 
στην οποία οι κάλπες θα στηθούν στις 10 Οκτωβρίου.

Ο Boris έχει δηλώσει στους συµµάχους του υπουργικού συµβουλίου ότι φοβάται 
ότι οι Remainers από τους Tories σε συνεργασία µε τους Εργατικούς του στείνουν 
παγίδα για να ανατρέψουν τις προσπάθειες του ενόψει της Σύνοδο Κορυφής της 
ΕΕ στις 17 Οκτωβρίου.
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