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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Γερμανία: Ανησυχία για ύφεση 

Απροσδόκητη πτώση κατέγραψε η γερµανική βι-
οµηχανική παραγωγή τον Ιούλιο, εντείνοντας 
τις ανησυχίες  ότι η µεγαλύτερη οικονοµία της 

Ευρώπης θα µπορούσε να περιέλθει σε ύφεση. Η συνο-
λική βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,6% τον Ιού-
λιο σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Σε σχέση µε 
τον Ιούλιο 2018, η βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε 
4,2%.

ΠΟΠΕΚ: Να μειωθεί η φορολογία 
στα καύσιμα 

Μείωση της φορολογίας στα καύσιµα ζητά η Πα-
νελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων - Εµπόρων - 

Καυσίµων. Aπό την αύξηση του Ε.Φ.Κ και του ΦΠΑ στα 
καύσιµα µειώθηκαν τα έσοδα ενώ ευνοήθηκε η παράνοµη 
διακίνηση και η δασµοφοροδιαφυγή. Η Ελλάδα ως προς 
την αµόλυβδη είναι τρίτη ακριβότερη στην ΕΕ και πέ-
µπτη ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.

Σε ανοδική πορεία η οικοδομή 

Προσδοκίες για τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότη-

τας γεννούν τα µέτρα που αναµένεται να ανακοινώ-

σει ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ. Η δέσµευση του πρωθυ-

πουργού για αναστολή του ΦΠΑ για τρία χρόνια και του 

φόρου υπεραξίας έχει δηµιουργήσει αισιοδοξία στο κλάδο 

της οικοδοµής. Είναι χαρακτηριστικό πως τον τελευταίο 

µήνα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 300 κατασκευα-

στικές άδειες».
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Στην Ελλάδα οι περισσότεροι 
πτυχιούχοι άνεργοι

Αρνητική πρωτιά κατέχει η χώρα μας στην ΕΕ με ποσο-

στό 19,9%, σε ανέργους πτυχιούχους έως 39 ετών, σύμφω-

να με έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, καθώς είναι πιο εύκολο να 
βρει δουλειά κάποιος που δεν διαθέτει πτυχίο.

Η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στην ΕΕ των 28, με 
ποσοστό 69,6%, σε απασχολούμενους αποφοίτους Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-34 ετών.
Παράλληλα, περισσότεροι από 3 στους 10 απασχολού-

μενοι με πτυχίο καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποί-
ες θα αρκούσαν λιγότερα προσόντα, όπως καταδεικνύει η 
παραπάνω έρευνα που αποτυπώνει την εξέλιξη των βασι-
κών δεικτών της αγοράς εργασίας σε σχέση και με το επί-
πεδο μόρφωσης την περίοδο 2001-2018.

Το σχέδιο «ανάπτυξη 
για όλους» στην ΔΕΘ

Με το θετικό αντίκτυπο των διεθνών συναντήσεών του 
και με στόχο να διατηρήσει τη δυναμική της νίκης του στις 
εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβαί-
νει στην Θεσσαλονίκη για το τριήμερο της Διεθνούς Έκ-

θεσης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει την ΔΕΘ σαν ένα φό-

ρουμ παροχολογίας, όπως είχε γίνει τα τελευταία χρόνια, 
αλλά ως ένα βήμα από το οποίο θα αναπτύξει το βασικό οι-
κονομικό του σχέδιο. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κεντρικό σύνθημα 
είναι «ανάπτυξη για όλους» και τόσο στην ομιλία του το 
βράδυ του Σαββάτου και στην καθιερωμένη συνέντευξη 
της Κυριακής όσο και στις επαφές του ο πρωθυπουργός 
θα παρουσιάσει πώς το σχέδιο αυτό μετουσιώνεται ήδη σε 
απτά αποτελέσματα. 

Τη στιγμή που ο λογαριασμός της εφορίας για το δεύτερο εξάμη-

νο, λόγω της υπερφορολόγησης που είχε επιβάλλει η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει τα 14 δισ., νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν 
την ευκαιρία να πάρουν «ανάσα» με την υπαγωγή τους στη ρύθμι-
ση των 120 δόσεων.
Μικρή ελάχιστη δόση (μόλις 20 ευρώ), χαμηλό επιτόκιο προσαυ-

ξήσεων (3%), “πάγωμα” των κατασχέσεων για όσους έχουν υπο-

στεί δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού και υπαγωγή όλων επι-
χειρήσεων με μοναδικό κριτήριο το ύψος της οφειλής (ως 1 εκατ. 
Ευρώ), είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα μπορεί να απορρίψει 
κάποιος οφειλέτης.
Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις προσφέρει εκτός 

των άλλων και το «πάγωμα» των κατασχέσεων για πάνω από 1 
εκατ. οειλέτες προς την εφορία.
Έτσι ακόμη και με 20 ευρώ το μήνα οι μικροοφειλέτες της εφορίας 

γλυτώνουν από το άγχος των κατασχέσεων.

Τελευταία ευκαιρία για τα χρέη στην Εφορία
Σταικούρας: 
Τα πρωτογενή 
πλεονάσματα 
μπορούν 
να μειωθούν

Ο ΥΠΟΙΚ Χ.Σταικούρας σε 
συνέντευξή του στο Capital 

επιβεβαιώνει ότι για την κυβέρ-
νηση υπάρχει θεµελιωµένο το 
δικαίωµα αιτήµατος για µείω-
ση του στόχου περί πρωτογε-
νών πλεονασµάτων.  Επισηµαί-
νει ότι η µεγάλη µείωση του πε-
ριθωρίου πιστωτικού κινδύνου 
“καθιστά ανεπίκαιρη τη µεθοδο-
λογία προσδιορισµού του” µε βά-
ση την οποία έγιναν τα σενάρια 
ανάλυσης βιωσιµότητας του χρέ-
ους συµφωνήθηκε πλεόνασµα 
στο 3,5%.

Μάλιστα, ο ΥΠΟΙΚ αφήνει ανοι-
κτό το ενδεχόµενο και για άµεσες 
πρώτες παρεµβάσεις µέσα από 
την προσµέτρηση των εσόδων 
από κέρδη οµολόγων ή από άλλες 
πηγές ακόµη και φέτος, στο πλαί-
σιο της 4ης αξιολόγησης. Όπως 
αναφέρει σχετικά “φαίνεται ότι 
δηµιουργείται ευρύτερα µία θετι-
κή δυναµική προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση”.
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∆ηµοσκόπηση ΟpinionPoll:

Ικανοποίηση 

για κυβέρνηση

 Πιο αισιόδοξοι για το μέλλον της χώρας 
και της οικονομίας δηλώνουν το 53,27% 
των πολιτών στην τελευταία έρευνα της 
OPINION POLL η οποία πραγματοποιή-
θηκε δύο ακριβώς μήνες μετά τις Εθνικές 
Εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Πιο απαισιόδοξο δηλώνει το 24,48%, 
ενώ την ίδια στιγμή το 55,14% είναι ικα-
νοποιημένοι από την κυβέρνηση έναντι 
ενός 41,55%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας:

- Το 61,5% είναι ικανοποιημένο από την 
συνολική παρουσία του πρωθυπουργού 
Κ. Μητσοτάκη έναντι  34,52%, ενώ ο πρω-
θυπουργός εμφανίζει υψηλή δημοφιλία 
της τάξης του 61,3%.

- Μεγάλη απήχηση έχουν πρωτοβου-
λίες της κυβέρνησης όπως η κατάργηση 
του Πανεπιστημιακού Ασύλου με 74,1%, 
η μείωση του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων 
με 88,49%, οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. 
για την ανακατάληψη των δημοσίων και 
ιδιωτικών χώρων από το 83,82%. Είναι 
σημαντικό ότι αυτές για παράδειγμα οι 
πρωτοβουλίες συναντούν μεγάλη απή-
χηση και ανάμεσα στους ψηφοφόρους 
του ΣΥΡΙΖΑ με 48,73%, 75,13% και 70% 
αντίστοιχα.

- Ο Κ. Μητσοτάκης θεωρείται με 50,56% 
πιο ικανός πρωθυπουργός, έναντι 
20,75% του Α. Τσίπρα και τον κανένα από 
τους δύο να παίρνει την δεύτερη θέση.

- Μόνο το 17,59% είναι ικανοποιημένοι 
από την αντιπολιτευτική πολιτική του 
ΣΥΡΙΖΑ, με το 35,68% μόνο των ψηφοφό-
ρων του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ικανοποιη-
μένο.

- Η έρευνα καταγράφει και την αποδο-
χή των υπουργών. Πρώτος με διαφορά 
είναι ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και καθαρά 
δεύτερος, μακριά από τον τρίτο ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Την 
πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Νίκος 
Δένδιας, Νίκη Κεραμέως και Κωστής Χα-
τζηδάκης.

«Έπεσαν» οι υπογραφές 
για δημιουργία Ταμείου 
Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Οι τελικές υπογραφές για τη δημιουργία του Ταμείου Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων, «έπεσαν» από τον αρμόδιο υπουρ-
γό, Μάκης Βορίδης και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Τα-
μείου Επενδύσεων, Πιερ Λουίτζι Τζίλιμπερτ.

Τα αρχικά κεφάλια του Ταμείου ανέρχονται σε 80 εκατ. 
ευρώ τα οποία θα δεσμευθούν από το Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020, ενώ τα χρήματα τα οποία προ-
βλέπονται να «πέσουν» στην αγορά, θα φτάσουν τα 700 
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το 
υπουργείο, το ποσό των 80 εκατ. ευρώ είναι από τα μεγα-
λύτερα που έχουν δοθεί στην Ευρώπη.

Τα δάνεια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω των πιστω-
τικών ιδρυμάτων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα ξεκι-
νούν από τις 10.000 ευρώ, θα έχουν χαμηλά επιτόκια και με-
γαλύτερο χρόνο αποπληρωμής.

«Χρειαζόμαστε επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, προκει-
μένου να καταστεί πιο ανταγωνιστικός», τόνισε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε πως θα πρέπει να 
υπάρξει και μια καλλιέργεια πιο φιλική προς το περιβάλλον 
«για να είμαστε μέσα στο ευρωπαϊκό πλάνο για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά όλα απαιτούν επεν-
δύσεις».

Επισήμανε την ύπαρξη ενός χρηματοδοτικού κενού για 
την επίτευξη αυτών των στόχων, το οποίο στη γεωργία 
ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ και στην μεταποίηση αγροτι-
κών προϊόντων στα 2,85 δισ. ευρώ. 

σύμβουλος του ΕΤαΕ, Πιερ Λουίτζι Τζίλιμπερτ, σημείωσε 
πως το υπό σύσταση Ταμείο αφορά «την πρώτη χρηματο-
δοτική συμφωνία στο τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, με 
ένα πρόγραμμα εστιασμένο στη γεωργία». 

Βαρουφάκης: 
Έχω σκεφτεί να δημοσιεύσω 
τις ηχογραφήσεις 
των Eurogroup

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τις 
ηχογραφήσεις από τις συνεδριάσεις του Eurogroup στις 
οποίες έλαβε μέρος άφησε ο πρώην υπουργός Οικονομι-
κών Γιάνης Βαρουφάκης, στον απόηχο του Φεστιβάλ Βε-
νετίας όπου προβλήθηκε ταινία του Κώστα Γαβρά που εί-
ναι εμπνευσμένη από βιβλίο του για την διαπραγμάτευση 
του 2015.

Σημείωσε πως είναι διατεθειμένος να προσφέρει τα αρ-
χεία στην Βουλή, σε δικαστήριο και σε οποιονδήποτε άλλον 
τα ζητήσει, εξηγώντας ότι τα αποθήκευσε ακριβώς προκει-
μένου να εξυπηρετηθεί η διαφάνεια.

Φάνηκε ωστόσο να τρέφει επιφυλάξεις για το ενδεχόμε-
νο ανάρτησης των ηχογραφήσεων στο διαδίκτυο, δηλώνο-
ντας ότι στο Eurogroup ήταν ο μοναδικός υπουργός που 
σεβόταν την ιδιωτικότητα των ομολόγων του.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πρώτου Θέματος» ο αρ-
χηγός του ΜέΡΑ25 υποστήριξε ότι όλοι οι ΥΠΟΙΚ καταγρά-
φουν τις συνομιλίες στις συσκέψεις του Eurogroup. Εκτί-
μησε μάλιστα ότι είναι σωστή πρακτική καθότι δεν τηρού-
νται πρακτικά.

Διευκρίνισε ότι απείλησε τους Ευρωπαίους με δημοσίευ-
ση των ηχογραφήσεων το 2015 ώστε να σταματήσουν οι δι-
αρροές σε βάρος του, ειδικά καθότι – όπως κατήγγειλε – συ-
νήθως οι διαρροές ήταν ψευδείς.
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Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ
 βλέπει επενδυτικές 

προοπτικές στην Ελλάδα
«∆εν είναι µόνον ότι εφαρµόζουν τις σωστές πολιτικές, αλλά και ότι 

το πράττουν µε αίσθηση του επείγοντος», τόνισε απευθυνόµενος προς 
οµάδα εκπροσώπων του Τύπου, αναφορικά µε τις συναντήσεις του µε 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στελέχη της κυβέρνησης, ο 
υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Γουίλµπουρ Ρος.

Απαριθµώντας τις επαφές του µε την ελληνική κυβέρνηση, τόνισε ότι 
«είναι ιδιαίτερα σαφές ότι η παρούσα κυβέρνηση γνωρίζει τι χρειάζεται 
η Ελλάδα» και επισήµανε: «Ήδη κινείται προς χαµηλότερη φορολογία 
και µεταρρυθµίσεις» και η ταυτόχρονη συνύπαρξη αυτών των δυο αυτών 
στοιχείων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. ∆εν είναι όµως µόνον ότι οι πολιτι-
κές αυτές εµφανίζονται ως οι σωστές, αλλά και η εντύπωση που αποκό-
µισα ότι υπάρχει µία πραγµατική αίσθηση του επείγοντος στην υλοποί-
ησή αυτών των πολιτικών».

Απαντώντας σε ερωτήµατα του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφορικά µε την ελκυ-
στικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισµού, ο κ.Ρος τόνισε ότι 
«υπάρχουν πολλοί λόγοι (σ.σ. για τους οποίους θα έπρεπε κανείς να 
επενδύσει σήµερα στην Ελλάδα). Πρώτα από όλα, η ισοτιµία του ευρώ 
διαµορφώνεται σε χαµηλά επίπεδα. ∆εύτερον, η Ελλάδα έχει επιδείξει 
ότι διήλθε της κρίσης (σ.σ. ότι ξεπέρασε την κρίση) και πλέον επιτυγχά-
νει πρωτογενή πλεονάσµατα του προϋπολογισµού. Ποιος θα το φανταζό-
ταν πριν από µερικά χρόνια ότι η Ελλάδα θα εµφάνιζε πρωτογενή πλεο-
νάσµατα;», διερωτήθηκε.

Όπως πρόσθεσε, «εκτιµώ ότι -συν ελπίδα- όταν η ΕΕ αντιληφθεί ότι 
τούτη η κυβέρνηση πετυχαίνει αυτά που δήλωσε ότι θα πράξει, ελπίζω ότι 
θα της επιτρέψουν να µην έχει τόσο επιθετικούς στόχους για τα πρωτο-
γενή πλεονάσµατα, διότι πρόκειται για έναν παράγοντα που καθυστερεί 
την οικονοµία. Έτσι, ελπίζω ότι θα ανταµειφτούν για την πολύ καλή δου-
λειά που έχουν κάνει µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Είναι ένα τεράστιο 
κατόρθωµα να έχεις καταφέρει αυτά».

∆ευτερευόντως, πρόσθεσε ο κ. Ρος, «υπάρχουν κινήσεις που έχουν 
γίνει στον χώρο του LNG (υγροποιηµένου φυσικού αερίου) που έχουν 
βοηθήσει την Ελλάδα να καταστεί κέντρο διανοµής LNG. Ο αγωγός 
έχει ήδη ολοκληρωθεί και ήδη παραδόθηκε ένα φορτίο LNG στη Βουλ-
γαρία. Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική εξέλιξη η οποία αλλάζει τους 
όρους του παιχνιδιού, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Βουλγαρία εισά-
γει φυσικό αέριο εκτός της Ρωσίας. Και όταν ολοκληρωθεί το τµήµα του 
αγωγού που διέρχεται από την Ιταλία, η αγορά θα ανοίξει ακόµη περισ-
σότερο».

Ακόµη, «είναι πολύ καλή ιδέα η εκ νέου προώθηση της ιδιωτικοποίησης 
των Ελληνικών Πετρελαίων, και υπάρχει ένα πολύ δυναµικό πρόγραµµα 
ιδιωτικοποιήσεων επί του παρόντος, και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 
καθώς οι εταιρείες που ιδιωτικοποιούνται λειτουργούν καλύτερα απ’ ό,τι 
όταν βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο και ακόµη αποφέρουν έσοδα προς 
την κυβέρνηση για να τα διαθέσει σε άλλους σκοπούς. Έτσι συνολικά 
πιστεύω ότι κάνουν πολλές καλές κινήσεις», σηµείωσε ο κ. Ρος αναφερό-
µενος στην κυβέρνηση.

Ακόµη, απαντώντας σε άλλα ερωτήµατα, αναφέρθηκε εκτενώς στην 
επιτάχυνση της αδειοδότησης εταιρειών, την οποία προωθεί η κυβέρ-
νηση, αλλά και την επίλυση ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως 
είπε. «Αυτά είναι τα µεγάλα ζητήµατα για τα οποία όλοι µιλάµε επί χρό-
νια και πλέον εµφανίζεται ότι έχει έρθει το πλήρωµα του χρόνου να αντι-
µετωπιστούν και µάλιστα ταχέως» σηµείωσε.
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Το δεύτερο μεγαλύτερο 
έλλειμμα ΦΠΑ στην Ευρώπη
Στα 7,34 δισ. η φοροδιαφυγή µέσω 
ΦΠΑ και παραοικονοµίας στην Ελλάδα 

Το ένα τρίτο των εσόδων που θα µπορούσε 
να εισπράξει από τον ΦΠΑ έχασε η Ελλά-
δα το 2017, σύµφωνα µε την νεότερη έκ-

θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση, οι πτωχεύσεις 

και η δυσπραγία επιχειρήσεων στέρησαν από τα δη-
µόσια ταµεία σχεδόν 7,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Η απώλεια ισοδυναµεί µε το 33,6% των χρηµάτων 
που θα µπορούσε να εισπράξει η χώρα µας από τον 
έµµεσο φόρο. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό πίσω από την Ρουµανία και συνιστά την 
χειρότερη επίδοση για την χώρα µας την πενταε-
τία 2013-2017.

Η Ελλάδα ήταν µία από µόλις τρεις χώρες-µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το εισπρακτικό 
κενό αυξήθηκε σε σχέση µε το 2016 – κατά 2,6 µο-
νάδες.

Οι πρώτες εκτιµήσεις για το 2018 θέλουν το χάσµα 
να περιορίζεται στο 31% όµως τα στοιχεία δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί.

Τα στοιχεία της Κοµισιόν καταδεικνύουν πως η 
χώρα µας δεν έχει καταφέρει να καταπολεµήσει την 
απώλεια εσόδων στον ΦΠΑ κατά την διάρκεια της 
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης, µολονότι 
η πάταξη της φοροδιαφυγής και η τόνωση των δη-
µοσίων εσόδων θεωρούνταν «κλειδιά» ώστε να απα-
λυνθούν οι επιπτώσεις.

Η καλύτερη επίδοση καταγράφηκε το 2014, όταν 
το κενό σε σχέση µε τα προσδοκώµενα έσοδα ήταν 
27%. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές της επίµαχης πε-
νταετίας το ποσοστό ξεπερνούσε το τριάντα τοις 
εκατό.

Τα δεδοµένα φανερώνουν επίσης ότι το ύψος της 
φοροδιαφυγής δεν συνδέεται άρρηκτα µε το ύψος 
των συντελεστών.

Η ∆ανία και η Σουηδία παραδείγµατος χάρη εί-
χαν ΦΠΑ της τάξης του 25% το 2017 – η Κοπεγχά-
γη µάλιστα δεν έχει µειωµένο συντελεστή. Ωστόσο, 
το κενό για την Σουηδία δεν ξεπέρασε το 1,5% των 
δυνητικών εσόδων, ενώ στην ∆ανία διαµορφώθηκε 
στο 7,4%.

Η Κύπρος, όπου ο κύριος συντελεστής ήταν 19%, 
είχε την καλύτερη επίδοση στην ΕΕ, χάνοντας µό-
λις το 0,6% των εν δυνάµει εσόδων από τον φόρο.

Σχόλιο ΥΠΟΙΚ

Επί του θέµατος τοποθετήθηκε ο υπουργός Οικο-
νοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος συνέδεσε 
την αύξηση της φοροδιαφυγής µετά το 2014 µε την 
φορολογία που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν 
ανέλαβε τα ηνία, το επόµενο έτος.

«Τότε, το 2014, µειώθηκαν φορολογικοί συντελε-
στές και η οικονοµία επέστρεψε σε οικονοµική µε-
γέθυνση, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η φοροδιαφυ-
γή. Από το 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε 29 
νέους φόρους σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα.. Η 
υπερφορολόγηση των πολιτών οδήγησε και σε αύ-
ξηση της φοροδιαφυγής, κατά περίπου 3 δισ. ευρώ 
την προηγούµενη τετραετία».

Προσέθεσε πως επιλογή της σηµερινής κυβέρνη-
σης είναι η σταδιακή µείωση της φορολογικής επι-
βάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παραθέ-
τοντας ως πρώτο παράδειγµα την µείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ.

Ρυθµούς ανάπτυξης που µπορούν να φτάσουν και το 
3% προβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

Γιάννης Στουρνάρας.
Ο ίδιος µετά τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις του καλοκαι-

ριού (ανάκαµψη των φορολογικών εσόδων) θεωρεί πλέον 
ότι ο προϋπολογισµός φέτος θα κατορθώσει να εµφανίσει 
πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.

Τέλος εκτιµά ως θετική της προσήλωση της κυβέρνησης 
στους δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν συµφωνηθεί µε 
τους δανειστές, ενώ υποστηρίζει ότι µετά την µεγάλη απο-
κλιµάκωση των αποδόσεων των οµολόγων καθίσταται πιο 
εύκολη η µείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασµα 
µετά το 2022.

Μιλώντας το απόγευµα στο Belgian Business Club (BBC) 
ο κ. Στουρνάρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αποτελεί 
θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η κυβέρνηση δήλωσε από την 
αρχή της θητείας της ότι θα σεβαστεί τους συµφωνηµένους 
δηµοσιονοµικούς στόχους.

Άλλωστε και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποστηρίξει 
εδώ και αρκετά χρόνια, και η κυβέρνηση διαπραγµατεύε-
ται µε τους θεσµούς αµέσως ή εµµέσως, την µείωση του στό-
χου του πρωτογενούς πλεονάσµατος.» Προσέθεσε δε ότι 
η χθεσινή παρέµβαση της Κριστίν Λαγκάρντ δικαιολογεί 
πλήρως τη θέση αυτή.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΤτΕ η µεγάλη µείωση που 
έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστηµα στις αποδόσεις 
των κρατικών οµολόγων µπορεί να συµβάλλει ώστε να επι-
τευχθεί η βιωσιµότητα του ∆ηµόσιου Χρέους µε χαµηλότε-
ρα πρωτογενή πλεονάσµατα από εκείνα που είχαν συµφω-
νηθεί µε τους θεσµούς.

Συγκεκριµένα τα επιτόκια των οµολόγων είναι όπως είπε 
πολύ χαµηλότερα από εκείνα που προέβλεπε το βασικό σε-
νάριο της Κοµισιόν στην ανάλυση της βιωσιµότητας του Ελ-

ληνικού ∆ηµοσίου Χρέους. Επιπλέον το Σύµφωνο Σταθε-
ρότητας και ανάπτυξης αφήνει κάποια περιθώρια ευελιξί-
ας στη δηµοσιονοµική πολιτική, εφόσον η Κυβέρνηση προ-
χωρήσει σε πρόσθετες µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα µπο-
ρούσαν να ενισχύσουν την ανάκαµψη της οικονοµίας.

Σε κάθε περίπτωση κατέληξε ο κ. Στουρνάρας «οι πρό-
σφατες θετικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε την πρόσφατη 
άρση των capital controls, αναµένεται να διευκολύνουν την 
αναβάθµιση των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη 
λεγόµενη επενδυτική κατηγορία, εξέλιξη η οποία θα ανοί-
ξει το δρόµο για την ένταξή τους στο πρόγραµµα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ .

Αυτό, µε τη σειρά του, θα µειώσει περαιτέρω το κόστος 
δανεισµού για την ελληνική οικονοµία ενισχύοντας την 
ανάπτυξη και βελτιώνοντας τη βιωσιµότητα του χρέους. 
Στο θετικό αυτό σενάριο, η αύξηση του ΑΕΠ µπορεί να εί-
ναι υψηλότερη σε σχέση µε τις τρέχουσες προβλέψεις, και 
το ποσοστό της ν΄αγγίξει το 3%»

Ανάπτυξη που µπορεί 
να φτάσει στο 3% προβλέπει 

για φέτος ο Στουρνάρας

Σε ανοδική πορεία 
η οικοδοµή µετά τα θετικά 

µέτρα Μητσοτάκη

Προσδοκίες για τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας γεννούν τα µέτρα 
που αναµένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ σε συνδυασµό 

βέβαια µε την σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας.
Η δέσµευση του πρωθυπουργού για αναστολή του ΦΠΑ για τρία χρόνια και του 

φόρου υπεραξίας έχει δηµιουργήσει αισιοδοξία στο κλάδο της οικοδοµής. Είναι 
χαρακτηριστικό πως τον τελευταίο µήνα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 300 
κατασκευαστικές άδειες».

Όπως εκτίµησε ο ∆ηµήτρης Καψιµάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδί-
ας Κατασκευαστών Κτηρίων, µιλώντας στο ΣΚΑΙ µέχρι το τέλος του χρόνου χι-
λιάδες άδειες θα έχουν κατατεθεί και θα ξεκινήσουν γιαπιά όχι µόνο στην Αθή-
να αλλά και στις άλλες ελληνικές πόλεις. Χαρακτήρισε µάλιστα το µέτρο πολύ εν-
θαρρυντικό για την πορεία της χώρας»

Από τον Ιούλιο που ακούστηκε για πρώτη φορά η δέσµευση για τριετή αναστο-
λή του ΦΠΑ, η µία οικοδοµή άρχισε να ξεπηδά µετά την άλλη και ήδη τα πρώτα 
διαµερίσµατα έχουν πουληθεί . Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές οι επιπτώσεις 
του µέτρου αφορούν ένα ολόκληρο φάσµα επαγγελµατιών.

«Αυτό αυτοµάτως θα θέσει σε ισχύ και σε έναρξη 200 κλάδους που σχετίζονται 
µε την οικοδοµική δραστηριότητα που σηµαίνει άµεσα µείωση της ανεργίας, τζί-
ρο, χρήµα να κινείται στην αγορά , η οικοδοµική δραστηριότητα υπήρξε πάντα η 
ατµοµηχανή της εθνικής οικονοµίας» σηµείωνει ο ∆ηµήτρης Καψιµάλης.

Εργοδηγοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόµοι βλέπουν έναν καλύτερο ξανά µεροκάµα-
το στον µέχρι και πρόσφατα ανενεργό κλάδο.

Εκτός από την αναστολή των φόρων, η κυβέρνηση προγραµµατίζει έκπτωση 
40% στις δαπάνες αναβάθµισης των κτηρίων.

Άνοιξε η πλατφόρμα 
για τις 120 δόσεις

Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρµα 
για την υποβολή των αιτήσεων 

των οφειλετών προκειµένου να εντα-
χθούν στη νέα βελτιωµένη ρύθµιση 
για τις 120 δόσεις.

Οι οφειλέτες µπορούν να επι-
σκεφθούν το λογαριασµό τους στο 
Taxisnet µε τη χρήση των προσωπικών 
κωδικών πρόσβασής τους και στη συ-
νέχεια πατώντας την επιλογή που αφο-
ρά στις ρυθµίσεις οφειλών να µπουν 
στην πλατφόρµα ακολουθώντας τη δι-
αδικασία.

Σηµειώνεται ότι η νέα ρύθµιση προ-
βλέπει εκτός των άλλων µείωση τη 
ελάχιστης οφειλής στα 20 ευρώ από 30 
ευρώ που προέβλεπε η προηγούµενη, 
µείωση του επιτοκίου στο 3% από 5% 
στην προηγούµενη καθώς και έως 120 
δόσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν 
βασική οφειλή ως 1 εκατ. ευρώ.

Από την ερχόµενη εβδοµάδα, αιτή-
σεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθµιση 
των 120 δόσεων θα µπορούν να υποβά-
λουν και όσοι είχαν ήδη ενταχθεί στην 
παλαιά ρύθµιση των 120 δόσεων.
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔYΠ-1484
«Μηχανουργικές κατεργασίες τμημάτων εξοπλισμού του Αεριοστροβίλου της 

Μονάδας 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου κατά την συντήρηση C2», συνολικού Προϋπολογι-
σμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης € 135.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Το παρόν Συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου η Διακήρυξη ΔΥΠ - 1484 να τρο-
ποποιηθεί ως εξής:

1. Παρατείνεται η ηλεκτρονική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 
20.09.2019 και ώρα 13:00, αντί στις 11.09.2019 και ώρα 13:00.

   Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

2.  Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.
 Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και το συμπλήρωμα Νο 1 έχουν αναρτη-

θεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ΔΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr"  Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο http://
eprocurement.dei.gr/ 

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΤΗΛ.2105270800

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449
210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O Ιωάννης Νικ. Παπακωνσταντίνου, 

Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθη-
νών, οδός Αραχώβης αρ. 19-21, Αθήνα, 

μετά από παραγγελία που μου έδω-
σε η Παναγιώτα Νούσια, δικηγό-
ρος Αθηνών, ως πληρεξουσία της τρά-
πεζας με την επωνυμία «Volkswagen 
Bank GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRAENKTER HAFTUNG» ενερ-
γούσης μέσω του υποκαταστήματός της 
στην Ελλάδα με έδρα επί της Λ. Βουλια-
γαμένης αρ. 409Α, Ηλιούπολη Αττικής, 
νομίμως εκπ/νης με ΑΦΜ 999325022, 
ΦΑΕ Πειραιά 

επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο 
Αϊβαλιώτη του Κωνσταντίνου, πρώ-
ην κάτοικο Θεσσαλονίκης, Κόκκινο Χά-
νι, οδός Δυρμός άλλως οδός Δερβενακί-
ων αρ. 48, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 
066859974 και ήδη αγνώστου διαμονής,  

ακριβές αντίγραφο της από 30-4-2019 
ΑΙΤΗΣΗΣ (διαδικασία ασφαλιστικών μέ-
τρων νομής), της πρώτης κατά του Νικο-
λάου Αϊβαλιώτη, 

που απευθύνεται ενώπιον του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών με την οποία ζητεί-
ται να γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή, να 
αναγνωριστεί η τράπεζα προσωρινή νο-
μέας και κάτοχος του επίδικου ΙΧ οχή-
ματος μάρκας SEAT μοντέλο IBIZA CC 
1.4 Reference 85 HP, με αριθμό πλαισί-
ου 022143 και αριθμό κυκλοφορίας ΗΚΥ 
4509

Να διαταχθεί η αφαίρεση του ως άνω 
οχήματος από τα χέρια του καθ’ ου αλ-
λά και από οποιονδήποτε τρίτο έλκει δι-
καιώματα εξ αυτών ή κατέχει επ’ ονομα-
τί της και η απόδοσή του στην ενάγουσα

Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδο-
θεί προσωρινά εκτελεστή

Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δι-
καστική δαπάνη της ενάγουσας και στην 
αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου

ΓΑΚ: 43466/2019, ΕΑΚ: 645/16-5-
2019

Πινάκιο: ασφαλιστικά, Αριθμός: 2, αί-
θουσα/γραφείο: αίθουσα 8, 

Δικάσιμος: 27 Ιουνίου 2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09.00

Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέ-
πειες καλούμενο όπως παραστεί κατά τη 
μετ΄ αναβολή συζήτηση της ως άνω αίτη-
σης την 25η Οκτωβρίου 2019, όταν και 
όπου ως άνω ορίζεται.

Συντάχθηκε η υπ’ αρ. 3262/30-8-2019 
έκθεσή μου επίδοσης. 

Ο δικαστικός επιμελητής
Ιωάννης Νικ. Παπακωνσταντίνου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O Ιωάννης Νικ. Παπακωνσταντίνου, 

Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθη-
νών, οδός Αραχώβης αρ. 19-21, Αθήνα, 

μετά από παραγγελία που μου έδω-
σε η Παναγιώτα Νούσια, δικηγό-
ρος Αθηνών, ως πληρεξουσία της τρά-
πεζας με την επωνυμία «Volkswagen 
Bank GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRAENKTER HAFTUNG» ενερ-
γούσης μέσω του υποκαταστήματός της 
στην Ελλάδα με έδρα επί της Λ. Βουλια-
γαμένης αρ. 409Α, Ηλιούπολη Αττικής, 
νομίμως εκπ/νης με ΑΦΜ 999325022, 
ΦΑΕ Πειραιά 

επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο 
Αϊβαλιώτη του Κωνσταντίνου, πρώ-
ην κάτοικο Θεσσαλονίκης, Κόκκινο Χά-
νι, οδός Δυρμός, άλλως οδός Δερβενακί-
ων αρ. 48, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 
066859974 και ήδη αγνώστου διαμονής,  

ακριβές αντίγραφο των υπ’ αριθμ. 
109/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
του Ειρηνοδικείου Αθηνών, (συνεδρία-

ση της 27-6-2019) με τα οποία αναβάλ-
λεται η συζήτηση της με αριθμό κατάθε-
σης 645/2019 για τη δικάσιμο της 25ης 
Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09.00 

Συντάχθηκε η υπ’ αρ. 3263/30-8-2019 
έκθεσή μου επίδοσης. 

Ο δικαστικός επιμελητής
Ιωάννης Νικ. Παπακωνσταντίνου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αριθ. 14/2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Ιλίου Αττικής (Εκου-
σία Δικαιοδοσία) αναγνωρίσθηκε η ίδρυ-
ση του αθλητικού σωματείου με την επω-
νυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΥ-
ΛΙΟΝ», και για τη σχέση με την αλλο-
δαπή: «ΤΗRlLION SPORTS CLUB», 
που εδρεύει στον Δήμο Ιλίου Αττικής και 
εγκρίθηκε το από 08.04.2019 Καταστατι-
κό του, αποτελούμενο από τριάντα (30) 
άρθρα και σκοπούς αυτούς που ακριβώς 
αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού.

Αθήνα, 2° Σεπτεμβρίου 2019 
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 

Βιολέττα Ιωαννίδου

Με την υπ. αριθμ. Γ11621/6-9-2019 
έκθεση μου επιδόσεως κατόπιν επι-
σπεύσεως της κ. Ευτυχίας - Βασιλικής  
Ζούκα του  Θεοφάνη, κατοίκου  Σουηδί-
ας, προσωρινώς διαμένουσας στο Πα-
λαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 
33 (με ΑΦΜ 021765650) επέδωσα προς 
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθη-
νών για την κ. Βασιλική Ζούκα του Ευ-
αγγέλου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, 
οδός Κυθήρων αρ. 9 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντί-
γραφο της από 17-7-2019 κλήσεως μετ' 
από παραπομπή της ως άνω επισπευ-
δούσης κατά της δευτέρας δικάσιμος της 
οποίας ορίστηκε με την με γεν. αρ. κα-
τάθεσης 69041/2019 (κατά την νέα τακτι-
κή διαδικασία  - εμπράγματο) και Ε.Α.Κ.   
1692/2019 ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με μνεία περί 
προθεσμίας για την κατάθεση των προ-
τάσεων 100 ημέρες από την κατάθεση 
της αγωγής παρατεινόμενης αυτής κατά 
30 ημέρες για την περίπτωση εναγόμε-
νου αγνώστου διαμονής μετά της κάτω-
θι αυτής από 2-9-2019 συνταχθείσης πα-
ραγγελίας για επίδοση της προς τον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών προς 
γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. 
Αθήνα 6-9-2019 (ΤΣ) Αλέξιος I. Καλογε-
ρογιάννης. Δικαστικός Επιμελητής Εφε-
τείου Αθηνών 

Με την υπ. αριθμ. Γ11622/6-9-2019 
έκθεση μου επιδόσεως κατόπιν επισπεύ-
σεως της κ. Ευτυχίας - Βασιλικής  Ζούκα 
του  Θεοφάνη, κατοίκου  Σουηδίας, προ-
σωρινώς διαμένουσας στο Παλαιό Ψυ-
χικό Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 33 (με 
ΑΦΜ 021765650) επέδωσα προς τον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την 
κ. Βασιλική Ζούκα του Ευαγγέλου, πρώ-
ην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Κυθή-
ρων αρ. 9 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
εξώδικη γνωστοποίηση εξέτασης μάρ-
τυρα της ως άνω επισπευδούσης προς 
την  δευτέρα με την οποία της γνωστο-
ποιείται ότι σχετικά με την με γεν. αρ. 
κατάθεσης 69041/2019 κλήση ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
απευθυνομένη που αφορά την με αριθ-
μό 57794/3317/2017 αγωγή (ασκηθείσα 
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) θα 

εξετασθεί μάρτυρας ενώπιον του Ειρηνο-
δικείου Αθηνών, την Τετάρτη, 11-9-2019, 
ώρα 11.00 πμ οπότε και καλείτε να πα-
ραστεί άλλως εν απουσία της η εξέταση 
του μάρτυρα θα πραγματοποιηθεί ερή-
μην της. Αθήνα 6-9-2019 (ΤΣ) Αλέξιος I. 
Καλογερογιάννης. Δικαστικός Επιμελη-
τής Εφετείου Αθηνών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ.Δ.)
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της Πε-

ριφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρή-
της με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλεί-
ου Μάρτιν Ράντος, ΑΦΜ 070.859.701, 
ΔΟΥ Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλείου 
- Κρήτης, οδός Ροδαμάνθυος αρ. 05, 
τηλ. 2810.244.888, κιν. 6996.244.888, 
e-mail: info@rantos.gr, επέδωσα σύμ-
φωνα με το νόμο, στον Αντεισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Ηρακλείου Γεώρ-
γιο – Αλέξανδρο Βελτσίστα, με την με 
αρ. έκθεσης επιδόσεώς μου Β1807/29-
08-2019, ΓΙΑ ΤΟΝ Κίνγκσλεϋ 
(KINGSLEY) Οσουόχα (OSUOHA) 
του Τζουντ (JUDE) και της Πωλίνα 
(PAULINA), πρώην κατοίκου Ηρακλεί-
ου – Κρήτης και ήδη αγνώστου δια-
μονής, ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Τζεορτζιά-
να (GEORGIANA), συζ. Κίνγκσλεϋ 
(KINGSLEY) Οσουόχα (OSUOHA), 
το γένος Νικολάϊε (NICOLAIE) και 
Φρουσίνικα (FRUSINICA) Μαρίκα 
(MARICA), κατοίκου Δαφνών Ηρακλεί-
ου - Κρήτης, Α.Φ.Μ.: 163.551.295, ΔΟΥ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, το ακριβές αντί-
γραφο: της με αριθμ. 639/2019 ΑΠΟ-
ΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ-
ΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ειδική διαδικα-
σία γαμικών διαφορών),  με την οποία 
ο Δικαστής του ως άνω δικαστηρίου ΔΙ-
ΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου. ΟΡΙΖΕΙ 
το παράβολο ερημοδικίας, το οποίο τυγ-
χάνει προκαταβλητέο, στο χρηματικό πο-
σό των διακοσίων (200,00) ευρώ. ΔΕΧΕ-
ΤΑΙ την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ τη λύση του 
γάμου των διαδίκων, που τελέστηκε κα-
τά τον θρησκευτικό τύπο (Χριστιανοί Δι-
αμαρτυρόμενοι) στην Αμερικανική Εκ-
κλησία του Αγίου Ανδρέα στο Δήμο Αθη-
ναίων, την 26η/07/2010. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε 
βάρος του εναγόμενου την πληρωμή 
των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, 
τα οποία καθορίζει στο χρηματικό ποσό 
των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ, 
που θα τα καταβάλει υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου και τα οποία θα εισπραχθούν 
από το τελευταίο σύμφωνα με τις διατά-
ξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσό-
δων και ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΛΕΙ τον εναγόμε-
νο για να λάβει γνώση και για τις νόμι-
μες συνέπειες.

Ηράκλειο - Κρήτης, Τετάρτη, 
04 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δικαστικός Επιμελητής
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

Μάρτιν Ράντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 
Πρωτ.:12913
Τηλ.: 213-20.14.759

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
2. του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007,
3. τη με αριθ. 55 (αρ. πρωτ. 74802/29-

12-2010) εγκύκλιο
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης

4. την ανάγκη υποστήριξης σε νο-
μικά θέματα του έργου του Δημάρχου, 
του Δημοτικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότη-
τας Ζωής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την κάλυψη μιας (1) θέσης, ενός (1) 

επιστημονικού συνεργάτη (όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 163 του 
Ν3584/2007 με ειδική σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές 
και εξειδικευμένες γνώμες επί νομι-
κών θεμάτων του Δήμου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλλη-
νες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-Μ 
ελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καινά 
έχουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Πανεπι-
στημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομέα Δικαίου 
ή Περιφερειακής Ανάπτυξης και διδακτο-
ρικό δίπλωμα σε τομέα Δικαίου.

β) Ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε νο-
μικά θέματα που έχουν σχέση με Ο.Τ.Α.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν 
σ' αυτή τη θέση, πρέπει μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την επομένη της δημο-
σίευσης της παρούσας να υποβάλουν 
στο Δήμο:

α) αίτηση για πρόσληψη, συνοδευό-
μενη από βιογραφικό σημείωμα, από το 
οποίο να προκύπτει η ειδίκευση του αι-
τούντος, η αξιόλογη επαγγελματική απα-
σχόλησής του, οι επαρκείς γνώσεις και 
η σημαντική εμπειρία σε νομικά θέματα 
των Ο.Τ.Α.

β) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος 
νομικής ελληνικού ή ισότιμου ξένου Πα-
νεπιστημίου ή άλλο έγγραφο Δημόσιας 
Αρχής, ή ν.π.δ.δ., από το οποίο να προ-
κύπτει ή να εξυπακούεται η κατοχή τέ-
τοιου πτυχίου και

γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης από το οποίο να προκύπτει η 
ημερομηνία γέννησης του αιτούντος και 
ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας που έχει. 
Η παρούσα να δημοσιευθεί δημόσια διά 
του τύπου.

Ψυχικό,6 /9 /2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την με αριθμό 10.639Γ/  
05.09.2019 έκθεση  επίδοσης  και ύστε-
ρα από έγγραφη εντολή που μου δόθη-
κε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Ιωάννη ΣΤΑ-
ΘΗ του Αναστασίου και της Μαρίας κα-
τοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθέ-
νους 41-43  ΑΦΜ 019013265 επέδωσα 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρί-
ου και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλ-
λιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-
43 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές 
αντίγραφο της  από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ 
(Τακτική Διαδικασία)  του  πρώτου κατά 
του δευτερου  που απευθύνεται στο ΜΟ-
ΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
με ΓΑΚ 73522/2019  και ΕΑΚ 6483/2019 
Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά 
πόδας την από  2.9.2019 παραγγελία 
δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετα-
σθεί προς απόδειξη της αγωγής η μάρ-
τυρας:Σταματίνα Κεχριώτου του Γεωργί-
ου και της Βασιλικής  κάτοικος Καλλιθέ-
ας Αττικής οδός Χαροκόπου αρ. 35-ιδ.
υπάλληλος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας  
στις 2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09:15 π.μ.

Αθήνα  6.9.2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την με αριθμό 10.641Γ/  
05.09.2019 έκθεση  επίδοσης  και ύστε-
ρα από έγγραφη εντολή που μου δόθη-
κε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο της Αλεξάνδρας 
συζ. Αριστείδη Λαγκούρη το γένος Νά-
κο και Αγκουστέλας Τσομόρα κατοίκου 
Καλλιθέας Αττικής οδός Δημοσθένους 
41-43  ΑΦΜ 128039558 επέδωσα στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για 
τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου 
και της Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέ-
ας Αττικής οδός Δημοσθένους 41-43 και 
ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντί-
γραφο της  από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τα-
κτική Διαδικασία)  της  πρώτης κατά του 
δευτερου  που απευθύνεται στο ΜΟΝΟ-
ΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  με 
ΓΑΚ 73521/2019  και ΕΑΚ 6482/2019 
Αντικείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά 
πόδας την από  2.9.2019 παραγγελία 
δια της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετα-
σθεί προς απόδειξη της αγωγής ο μάρ-
τυρας:Θεοχάρ Μητρούσης του Αναστάς 
και της Χάϊδως κάτοικος Καλλιθέας οδός 
Αριστείδου 21-συνταξιούχος, στο Ειρη-
νοδικείο Καλλιθέας  στις 2.10.2019 ημέ-
ρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Αθήνα  6.9.2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την με αριθμό 10.640Γ/  
05.09.2019 έκθεση  επίδοσης  και ύστε-
ρα από έγγραφη εντολή που μου δό-

θηκε από τον δικηγόρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιο του Κωνστα-
ντίνου Χατζηγεωργίου του Σταύρου και 
της Θεοδοσίας κατοίκου Καλλιθέας Ατ-
τικής οδός Δημοσθένους 41-43  ΑΦΜ 
050117831 επέδωσα στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟ ΤΑΤΣΗ του Δημητρίου και της 
Ελένης πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττι-
κής οδός Δημοσθένους 41-43 και ήδη 
αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο 
της  από 12.8.2019 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Δι-
αδικασία)  του  πρώτου κατά του δευτε-
ρου  που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕ-
ΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  με ΓΑΚ 
73527/2019  και ΕΑΚ 6485/2019 Αντι-
κείμενο:Εμπράγματο,έχοντας παρά πό-
δας την από  2.9.2019 παραγγελία δια 
της οποίας δηλώνεται ότι θα εξετασθεί 
προς απόδειξη της αγωγής η μάρτυ-
ρας:Γεωργία-Ευαγγελία χα Ιωάννη Αδα-
μίδη το γένος Βασιλείου & Μαρίας Ανα-
γνωστιάδου κάτοικος Καλλιθέας Αττι-
κής οδός Ηρακλέους αρ. 50-συνταξιού-
χος, στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας  στις 
2.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 
π.μ.

Αθήνα  6.9.2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΟΥ-ΣΤΑΘΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.6469/04-9-2019 έκ-
θεση επιδόσεώς εμού του ιδίου, δικα-
στικού επιμελητή της περιφέρειας του 
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών, Ιωάννη Γ. Σταθαρά, κα-
τοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κω 
αριθμ.9 (Α.Φ.Μ. 115640654), μετά από 
έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου κ. 
Νικολέττας Κ. Γυλέκη, κατοίκου Αθηνών, 
οδός Ακαδημίας αριθμ.62, ως πληρεξου-
σίας της ενάγουσας ανώ-νυμης τραπεζι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιό-
λου αριθμ.86 και εκπροσωπείται νόμι-
μα (Α.Φ.Μ. 094014201), επιδόθηκε στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 
για λογα-ριασμό της εναγόμενης Ευαγ-
γελίας Γκάτσου του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 
126953037), τέως κατοίκου Μούλκι Αλι-
άρτου Βοιωτίας, ήδη δε αγνώστου διαμο-
νής, η από 02/07/2019 Αγωγή της πρώ-
της κατά της δεύτερης, η οποία απευθύ-
νεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθη-
νών και ζητά να γίνει δεκτή σύμφωνα 
με το αιτητικό της, του οποίου το περι-
εχόμενο έχει επί λέξει ως εξής: Να γίνει 
δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υπο-
χρεωθεί η εναγόμενη για την στο ιστο-
ρικό αναφερομένη αιτία, να μου κατα-
βάλει α) για την απαίτηση της εκ της με 
αριθμ.4083093480/06.05.2005 συμβά-
σεως τοκοχρεολυτικού δανείου το ποσό 
ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙ-
ΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ (253.643,10€), 
νομιμοτόκως, με το ισχύον συμβατι-
κό επιτόκιο υπερημερίας και με εξα-
μηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθε-
σμων και ανεξόφλητων τόκων από την 
14.05.2019 μέχρι ολοσχερούς εξοφλή-
σεως και β) για την απαίτηση της εκ της 
με αριθμ.4118245981/03.01.2006 συμ-
βάσεως τοκοχρεολυτικού δανείου το 
ποσό των ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑ-
ΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ 
(22.958,99€), νομιμοτόκως, με το ισχύ-
ον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και 
με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρό-
θεσμων και ανεξόφλητων τόκων από την 
10.06.2019 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσε-
ως, δηλαδή το συνολικό ποσό των ΔΙΑ-
ΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ 
(276.602,09€), νομιμο-τόκως με το εκά-
στοτε για την κάθε απαίτηση τραπεζικό 
επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο 
ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανε-
ξόφλητων τόκων μέχρι ολο-σχερούς εξο-
φλήσεως. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη 
να μου καταβάλει τον νόμιμο τόκο επιδι-
κίας του άρθρου 346 ΑΚ από την επίδο-
ση της αγωγής μέχρι και την πλήρη εξό-
φληση. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη 
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Να 
κατά-δικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει 
δικαστική δαπάνη μου και την αμοιβή της 
πληρεξούσιας δικηγόρου μου. Στη συνέ-
χεια του ως άνω δικογράφου υπάρχει η 
από 15/7/2019 με γενικό αριθμό κατάθε-
σης 61799/2019 και με ειδικό αριθμό κα-
τάθεσης 1958/2019 (διαδικασία: νέα τα-
κτική πολυμελούς, αντικείμενο: ενοχι-
κό) έκθεση κατά-θεσης της Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Αθηνών και ταυτόχρο-
νη σημείωση της, η οποία αναφέρει ότι 
η προθεσμία κατάθεσης των προτάσε-
ων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) 
ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η 

παραπάνω προθεσμία παρα-τείνεται κα-
τά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους δι-
αδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από 
τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτε-
ρικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρό-
θεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπό-
ψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθε-
ται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγω-
γής Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώ-
ση η αποδέκτρια και για να επέλθουν οι 
νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 06-09-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Ιωάννης Γ. Σταθαράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 11220 Ε΄/05-09-
2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού 
Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετεί-
ου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθή-
νας Αντωνίου Αν. Παπαγιαννούλα, κοι-
νοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθήνας κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για 
τον  Περδικάρη Βατούλη του Γεωργίου, 
πρώην κάτοικο Μοσχάτου Αττικής και 
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντί-
γραφο της υπ’ αρ. 4693/2018 Απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αγωγής 
της Περδικάρη Νάνη του Σεργκέϊ, κατοί-
κου Μοσχάτου Αττικής, και το διατακτικό 
της οποίας έχει ως εξής: «Δικάζει ερήμην 
του εναγόμενου. Ορίζει το νόμιμο παρά-
βολο για την περίπτωση που ο εναγόμε-
νος ήθελε ασκήσει  κατά της απόφασης 
το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικί-
ας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. 
Δέχεται την αγωγή. Απαγγέλλει την λύ-
ση του μεταξύ των διαδίκων γάμου που 
τελέστηκε την 3.6.1975 στον δήμο Σου-
χούμη Γεωργίας και καταχωρήθηκε στα 
μητρώα του Ληξιαρχείου της πόλης Τι-
φλίδας την 8.2.1994, με α.α 251. Κατα-
δικάζει τον εναγόμενο στη δικαστική δα-
πάνη της ενάγουσας την οποία καθορί-
ζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευ-
ρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα 
στις 04.05.2018». Προς γνώση και για τις 
νόμιμες. 

Αθήνα 05-09-2019.
Ο Δικαστικός Επιμελητής 

Αντώνιος Αν. Παπαγιαννούλας.
Η πληρεξούσια δικηγόρος 

Μελίνα Λαυρεντιάδου. 

Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ.Πρωτ. 0209201900058
Θέμα: «Περίληψη Προκήρυξης Μει-
οδοτικού Διαγωνισμού με Αρ. Πρωτ. 
3008201900002 για προμήθεια σχολι-
κού εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκαλί-
ας ενηλίκων και αίθουσες δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών»
Για την ανάθεση έργου με τον τίτλο «Συμ-
φωνία Πλαίσιο για προμήθεια σχολι-
κού εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκα-
λίας ενηλίκων και αίθουσες δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών», στην οδό 
25ης Μαρτίου 7, στον Ταύρο, Τ.Κ. 177 
78, στον α’ όροφο» η Αστική Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕ-
ΤΑδραση, Δράση για τη Μετανάστευση 
και την Ανάπτυξη», δυνάμει της υπ’ αριθ. 
5/29.8.2019  Απόφασης του Δ.Σ. , προ-
κηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι 
αναρτημένο στον ιστότοπο της Οργάνω-
σης www.metadrasi.org / διαγωνισμός 
-06-09-2019.
Περισσότερες πληροφορίες : 24 1008 
700 (335&336).
Τόπος παράδοσης προσφορών: 25ης 
Μαρτίου 7, 177 78, Ταύρος, 2ος όροφος 
– Πρωτόκολλο.
Λήξη υποβολής προσφορών: 
20/09/2019, ώρα 15:00.
Αποσφράγιση προσφορών: 23/09/2019, 
ώρα 11:00. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του κα-

ταθέτου.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. 33/2019
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε, προκηρύσσουν τον υπ' αριθμ. 33/2019 
ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 4 επιβατικών 
αυτίτων των ΕΛΤΑ προς κυκλοφορία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17.09.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

στα Γραφεία του ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10564 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, Γρα-
φείο 207).
Αντίτυπα της διακήρυξης και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδι-
αφερόμενους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Προμηθει-
ών ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353337 
& 2103353338).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                              ΑΔΑ: Ψ5ΝΗΟΡΡ2-4ΓΣ
Eλληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11619 Ανοι-
κτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412 / 2016 για την προμήθεια 81.000 μπλοκ εντύπων Barcode, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστη-
μα από 18.09.2019 έως 21.09.2019 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.
aov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνι-
σμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμη-
θειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρ-
μόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ. : 210 33 53 290.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                     ΑΔΑ: 9Ι020ΡΡ2-32Ν
Eλληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε, (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11219 Συ-
νοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια, κατόπιν παραγ-
γελίας, Προτυπωμένου Χαρτιού σε Φύλλο και Ρολό και Λευκού Χαρτιού σε Ρο-
λό του Υβριδικού Ταχυδρομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.258,06€ πλέ-
ον ΦΠΑ ήτοι 40.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκει-
ας ενός (1) έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 
2ος όροφος, γραφείο 207).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται 
στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promit.heus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνι-
σμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 και έως 15:00, από τη Δ/νση Προμη-
θειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρ-
μόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ. :2103353336.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγό-
ρου Αθηνών Κυριάκου Ζ. Μονογιού επι-
δόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών κ. Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥ-
ΚΟ για την πρώην κάτοικο Αθηνών και 
ΗΔΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Βαρβά-
ρα ή Βέρρα χήρα Γεωργίου Μπούσουλα 
, το γένος Μάρκου Βασσαλάκη , η από 
03-09-2019 ΑΓΩΓΗ ( ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ) 
απευθυνόμενη ενώπιον του Πολ. Πρω-
τοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 74919/2019 
- ΕΑΚ 2370/04-09-2019 με επίσπευση 
της Σταματούλας χήρας Αντωνίου Κού-
βδου , το γένος Σίμου και Αληθινής Κατ-
τέ , κατοίκου Χαλανδρίου , οδός Κύμης 
αριθ. 11 , με ΑΦΜ 064679088 κατά της 
ως άνω εναγομένης , με την οποία ζη-
τείται να αναγνωριστεί ότι ήρθη η διαλυ-
τική αίρεση της πλήρους καταβολής του 
τμήματος υπο την οποία τελούσε η πώ-
ληση του ακινήτου το οποίο αγοράστη-
κε από την εναγόμενη δια του με αριθ. 
335/14-02-1961 συμβολαίου του Συμ/
φου Αθηνών Κων/νου Νικ. Μανώλη και 

μετεγγράφει στο βιβλίο μεταγγραφών 
του Υποθ/κείου Χαλανδρίου στον τόμο 
ΜΔ και αριθ. 305 και να υποχρεωθεί ο 
Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γρα-
φείου Χαλανδρίου να προβεί στην κατα-
χώρηση της απόφασης που θα εκδοθεί 
στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και ιδί-
ως στο ΚΑΕΚ 05 147 08 41 001/9/0 .Για 
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέ-
πειες καλούμενη όπως συμμορφωθεί με 
τις δικονομικά οριζόμενες προθεσμίες. 
Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 
2618Δ/05-09-2019 έκθεση επίδοσης του 
Δικ/κού επιμελητή της περιφέρειας του 
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών Νικόλαου Ευαγ. Φουντούκη

Αθήνα 05-09-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Κυριάκος Ζ. Μονογιός 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγό-
ρου Αθηνών Κυριάκου Ζ. Μονογιού επι-
δόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών κ. Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥ-

ΚΟ για την πρώην κάτοικο Αθηνών και 
ΗΔΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Βαρβά-
ρα ή Βέρρα χήρα Γεωργίου Μπούσουλα 
, το γένος Μάρκου Βασσαλάκη , η από 
05-09-2019 ΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΟΡΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
της Σταματούλας χήρας Αντωνίου Κού-
βδου , το γένος Σίμου και Αληθινής Κατ-
τέ , κατοίκου Χαλανδρίου , οδός Κύμης 
αριθ. 11 , με ΑΦΜ 064679088 κατά της 
ως άνω καθής η κλήση , με την οποία 
γνωστοποιεί ότι θα εξεταστούν ως μάρ-
τυρες την Τετάρτη 11-09-2019 οι 1) Από-
στολος Αρσενόπουλος του Ανδρονίκου , 
κάτοικος Χαλανδρίου ( Κύμης 5 ) , 2) Εμ-
μανουήλ Αποστολίδης του Μενελάου , 
κάτοικος Βριλησσίων ( Δωδεκανήσου 30 
) , 3) Ανδρονίκη Χατζηπαντελή του Αντω-
νίου , κάτοικος Χαλανδρίου, ( Σαραντα-
πόρου 10 ) και ώρα 12.00 , 12.30 και 
13.00 αντίστοιχα ενώπιον της συμ/φου 
Αθηνών με έδρα την Γλυφάδα Αικατερί-
νη Προεστάκη του Εμμανουήλ στο γρα-
φείο της στην Γλυφάδα , οδός Δούσμανη 
αριθ. 18 , οι οποίοι θα βεβαιώσουν ένορ-
κα τα προς απόδειξη θέματα που αφο-
ρούν την από 03-09-2019 και με ΓΑΚ 
74919/2019 και ΕΑΚ 2370/2019 Αγωγή 
κατά της καλουμένης ενώπιον του Πολ. 
Πρωτ. Αθηνών. Για να λάβει γνώση η κα-
λούμενη να παραστεί στην άνω ένορ-
κη βεβαίωση όπου και ότε άνω ορίζεται. 
Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 
2619Δ/05-09-2019 έκθεση επίδοσης του 
Δικ/κού επιμελητή της περιφέρειας του 
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών Νικόλαου Ευαγ. Φουντούκη

Αθήνα 05-09-2019 
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Κυριάκος Ζ. Μονογιός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ  6051/05-09-2019 
Έκθεση Επίδοσης μου μετά από έγ-
γραφη παραγγελία της Δικηγόρου Θεσ/
νίκης Ελένης Κουλαρτσά πληρεξούσια 
της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», δ. τ. "Δ.Ε.Θ. - HELEXPO", 
που εδρεύει στην Θεσ/νίκη, οδός Εγνα-
τία, αρ. 154, Α.Φ.Μ. 099356797 και εκ-
προσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον Κο 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης για 
λογαριασμό της Αστικής Μη Κερδοσκο-
πικής, Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με 
την επωνυμία "Καταφύγιο Γυναίκας - Κέ-
ντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναι-
κών", που εδρεύει στην Θεσ/νίκη, οδός 
Εγνατία, αρ. 38, Α.Φ.Μ. 997760663 νό-
μιμα εκπροσωπούμενη και ήδη άγνω-
στης έδρας, πιστό αντίγραφο της από 
20-06-2019 και ενώπιον του Ειρηνοδι-
κείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Μικρο-
διαφορών) απευθυνόμενης Αγωγής της 
Πρώτης Κατά αυτής με την με Γ.Α.K.: 
24076/20-06-2019 και Ε.A.K.: 1236/20-
06-2019 Πράξη Έκθεσης Κατάθεσης Δι-
κογράφου (Μικροδιαφορές) της Γραμμα-
τέα του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης και την 
κάτω από αυτή Πράξη Προσδιορισμού 
του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης σύμφωνα 
με την οποία ορίζει Έκθεμα: Μικροδια-
φορές, Αριθμός: 27, Αίθουσα/Γραφείο: 
341, Ημερομηνία Δικασίμου: 11-11-2019, 
Ημέρα: Δευτέρα και Ώρα: 09:00, προς 
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και 
να παραστεί όταν και όπου η παραπάνω 
πράξη ορίζει, με την οποία ζητάει: Να γί-
νει δεκτή η Αγωγή της, Να υποχρεωθεί η 
εναγομένη να της καταβάλει το ποσό των 
626,31 ευρώ από 11.03.2014 και το πο-
σό των 1020,90 ευρώ από 14.09.2015, 
άλλως και όλως επικουρικά από την επί-
δοση της παρούσας και μέχρι την πλή-
ρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση 
που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. 
Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην κα-
ταβολή της Δικαστικής Δαπάνης και της 
αμοιβής της πληρεξούσιας Δικηγόρου 
της ενάγουσας.

05-09-2019
Η  Δικ. Επιμελήτρια 

Παρασκευή Νικ. Θώμογλου      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ)
Μετά από παραγγελία της Χριστίνας 

Σούτα του Χαραλάμπους, κατοίκου Με-
γάρων Αττικής, περιοχή Βλυχό, εγώ η 
Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πει-
ραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα 
νόμιμα στις 6-9-2019, με την υπ’ αριθμόν 
4100 έκθεση επίδοσής μου στον Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτή-
ριο Μπουγιούκο, ως κατά Νόμο αρμό-
διο για τον Φρανκ Ντόνι του Περικλί και 
της Αλκέτα (Franc Ndoni του Perikli και 
της  Alketa), πρώην κάτοικο Αθήνας, 
οδός Γκύζη 46 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, την από 4 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΞΩ-
ΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩ-
ΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ της πρώτης προς τον 
δεύτερο, με την οποία η προσκαλούσα 
αφού δηλώνει πως έχει συνάψει με το 
δεύτερο το με αριθμό 5671/20-07-2016 
σύμφωνο συμβίωσης της συμβολαιο-
γράφου Αθηνών Σωτηρίας Κασσαγιάννη 
Κουζέλη, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα 
βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών (Αριθ-
μός Πράξης 169 Τόμος 2 έτος 2016), τον 
καλεί να προσέλθει ενώπιον συμβολαιο-
γράφου για να προβούν στην από κοι-
νού λύση του. Η επίδοση γίνεται προκει-
μένου αυτή να λάβει γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 6-9-2019, Σοφία 
Δούκα, Αριστοτέλους 98 – 

Αθήνα τηλ. 6933286950 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν 363Ε/4-9-2019 

έκθεση επιδόσεώς μου επιδόθηκε νόμι-
μα στον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών για την Παυλίνα - Μαργαρί-
τα Κατσώχη του Νικολάου πρώην κάτοι-
κο Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Θεσσα-
λονίκης και τώρα αγνώστου διαμονής, 
μετά από έγγραφη παραγγελία του Δι-
κηγόρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου πλη-
ρεξουσίου του Αντίμπ (Antib or Adib) 
Χαζέμ (Khazem or Chazem) του Σαμίρ 
(Samir) κατοίκου Αθηνών, αντίγραφο 
της υπ' αριθμ. 7740/2019 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο 
διατακτικό της οποίας απαγγέλει τη λύ-
ση μεταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτι-
κού γάμου ο οποίος τελέστηκε στο Δη-
μαρχείο Νέας Σμύρνης την 1-3-2002. Για 
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συ-
νέπειες.

Αθήνα 4-9-2019
 Ο Δικαστικός Επιμελητής 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔ ΑΕ)

προκηρύσσει ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή ανα-

δόχου για την «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης ένα-

ντι Τρίτων, Εργοδοτικής Ευθύνης, Πυρός και Συμπληρωματικών καλύ-

ψεων των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα /

Καϊμακτσαλάν», σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ. Ο

ανωτέρω κανονισμός ευρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της

Εταιρείας. (www.etasa.gr - Προφίλ εταιρείας).

Η ΕΤΑΔ ΑΕ απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής

ή αλλοδαπής ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν την ικανότητα και την επαρκή

εμπειρία να ανταποκριθούν στις ζητούμενες υπηρεσίες. 

Από τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αποκλείονται προσφορές που

υποβάλλονται αυτοτελώς από πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών,

μεσίτες ασφαλίσεων και μεσάζοντες εν γένει. Οι συμμετέχοντες στον

παρόντα Διαγωνισμό οφείλουν να διαθέτουν τις εκ του νόμου απαι-

τούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες,

καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλε-

ση της υπό ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και

θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά αναλυτικά

αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης η οποία είναι αναρτημέ-

νη στην ιστοσελίδα http://www.etasa.gr.

Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια με δικαίωμα επέκτασης

για έξι (6) επιπλέον μήνες σε συμφωνία από κοινού με τον Ανάδοχο

στο τέλος του ασφαλιστικού έτους. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: διακοσίων ενός χιλιάδων Ευρώ

(201.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων

καθώς και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με μέγιστη διάρκεια

ασφάλισης δεκαοκτώ (18) μηνών, (προϋπολογισμός ενός έτους: εκα-

τόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 134.000,00) συμπεριλαμβα-

νομένου του φόρου ασφαλίστρων καθώς και όλων των νόμιμων επι-

βαρύνσεων). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσίευσης,

καθώς και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη. 

Η διάρκεια των οικονομικών προσφορών ορίζεται για διάστημα έξι

(6) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης αυτής από την πλευ-

ρά της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα ανέρχεται στο

ποσό των τεσσάρων χιλιάδων είκοσι Ευρώ (4.020,00 €) και θα είναι

διάρκειας 7 μηνών.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση στο κείμενο της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα

http://www.etasa.gr. Τα έγγραφα της προκήρυξης διατίθενται

περαιτέρω σε ηλεκτρονική μορφή για όποιον το επιθυμεί, στα γρα-

φεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, γραφείο 216 (Τμήμα Προμηθειών), από

τις 06/09/2019 έως και τις 16/09/2019, καθημερινές και ώρες

09:00 έως 15:00, με την επίδειξη βεβαίωσης κατάθεσης ποσού

τριάντα ευρώ (€30,00), μαζί με σχετική εξουσιοδότηση από τον

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που

ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην οποία θα κατα-

γράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντα, τα στοιχεία της

εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο,

αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής), καθώς και τα στοιχεία του

φυσικού προσώπου με διαμονή στην Αθήνα, μέσω του οποίου θα

γίνεται η επικοινωνία της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον ενδιαφερόμενο μέχρι την

ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Η κατάθεση του ως άνω

ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον με αριθμό 0026/0025-

490-200-649853 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΔ ΑΕ στην τράπεζα

Eurobank είτε στο Ταμείο της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος.

Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως τις 23/09/2019, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, Βουλής 7, 2ος όροφος,

γραφείο 214 (Γενικό Πρωτόκολλο). Η αποσφράγιση των προσφορών

θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την ως άνω

ημερομηνία και ώρα 11:30, στα γραφεία της ΕΤΑΔ ΑΕ, στην οποία

μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019

Ο Γενικός Διευθυντής

Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Κωτσάκος

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ

ΒΟΡΑ / ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΑΕ
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ: 34249
ΑΔΑ:9ΔΑΗΩ93-Ε3Κ
Πληροφορίες : Χαράλαμπος 
Μυλωνάς 
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την υπηρεσία καθαρισμού 

δημοτικών κτιρίων του  
Δήμου Διονύσου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δια-

γωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμ-
βασης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά, μόνο βά-
σει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των 
υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται 
με την αριθμ. 11/2019 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται στα €128.960,00 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογού-
ντος συντελεστή ΦΠΑ 24% και θα βα-
ρύνει το τον οικείο προϋπολογισμό του 
Δήμου (ΑΑΥ 727/2019, ΑΔΑ:6K0ΥΩ93-
Χ3Φ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 11/09/2019

Καταλυτική ημερομηνία  υποβο-
λής προσφορών 25/09/2019 και ώρα 
15:00μμ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύ-
ουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 180 ημερών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγω-
νισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 
σε 2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., 
και θα ανέρχεται στο ποσό των δύο χι-
λιάδων ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτών 
(2.080,00€) για το σύνολο της υπηρεσί-
ας. Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον τριάντα (30) ημέρες από  η λή-
ξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
ήτοι μέχρι της 23/04/2019. Η εγγύηση 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διο-
νύσου. 

Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την ιστο-
σελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr). 
Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυ-
λωνάς (email:milonas@dionysos.gr,τηλ. 
2132030623). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άγιος Στέφανος, 06/09/2019
Η Αντιδήμαρχος

Οικονομικής Διαχείρισης 
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   479 / 2019
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35387/2-

9-19 ως προς τις Εξουσιοδοτήσεις)
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

αφού έλαβε υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 
87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 
133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την 
αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 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 B’) απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 
87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 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 δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 
ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σύμφωνα με τα 
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 51.356 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξη (6) Αντιδήμαρχοι.

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ Β’ 1594/17.06.2014)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει, τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης με θητεία από την 1/9/2019 μέχρι και την 31/12/2020, 
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως 
εξής:
Α. Τον κ. Καλιντέρη Γεώργιο ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν 
οριστεί, ήτοι:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως: 
- την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Εσόδων και Περιουσίας, 
Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας, Προμηθειών και Αποθήκης, Ταμειακής Υπηρεσίας 
όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο, εξαιρουμένων των 
αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας που αφορούν την Δημοτική 
Ακίνητη Περιουσία (αρμοδιότητες 10 έως 14 σύμφωνα με την αρίθμηση του ισχύοντος 
ΟΕΥ, εξαιρουμένου μέρους της αρμοδιότητας (12) ήτοι της αρμοδιότητας 
“διαχείρισης της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση 
συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ)”, την οποία διατηρεί.

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως: 
•  - την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Διοικητικής 
Μέριμνας, Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού όπως 
προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και 
έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο

•   -την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των 
δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.η 
ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006) όπως ισχύει

•   -την τέλεση γάμων  

Β. Τον κ. Βασίλη Κρητικό ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας  και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν 
οριστεί, ήτοι:
•   -την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα 
των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και 
των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Αποκομιδής Οικιακών Απορριμμάτων 
και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σάρωσης και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
και Ειδικών Συνεργείων, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων  όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό 
πλαίσιο

•   - την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της 
Δ/νσης του

Γ. Τον κ. Ξηνταβελώνη Πέτρο ως Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας και ΚΕΠ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως 
αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:
•   -την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται 
στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν 
μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων 
και Περιουσίας που αφορούν την Δημοτική Ακίνητη Περιουσία (αρμοδιότητες 10 
έως 14 σύμφωνα με την αρίθμηση του ισχύοντος ΟΕΥ, εξαιρουμένου μέρους 

της αρμοδιότητας (12) ήτοι της αρμοδιότητας “διαχείρισης της εκμετάλλευσης της 
δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα 
είσπραξης μισθωμάτων κλπ)”, την οποία διατηρεί ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και 
Οικονομικών

•   -τις αρμοδιότητες που αφορούν Ευρωπαϊκά, Εθνικά η/και άλλα Προγράμματα 
σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του 
Δήμου , με σκοπό τον σχεδιασμό, την μελέτη , την οργάνωση, την συμμετοχή 
και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα αυτά και με στόχο την εισαγωγή 
καινοτομιών και την προώθηση της αλλαγής και της ανάπτυξης στην διοικητική, 
οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική τοπική πολιτική.

•  -την εποπτεία και ευθύνη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και 
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων τους όπως προβλέπονται στον ισχύοντα 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το 
ισχύον νομικό πλαίσιο

•   -την εποπτεία και ευθύνη για κάθε σχετική με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
την Ψηφιακή Πολιτική και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου, ενέργεια, 
εισήγηση κτλ 

Δ. Τον κ. Χαύτη Θεόδωρο ως Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών & 
Εγκαταστάσεων και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν 
οριστεί, ήτοι:
-την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων 

και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το 
ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Ε. Τον κ. Μηνόπουλο Κωνσταντίνο ως Αντιδήμαρχο Υγείας και  Κοινωνικής 
Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, 
ήτοι :  
•   -την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων 
Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, Πρόληψης και Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας, Προστασίας Γ’ Ηλικίας εξαιρουμένου του Τμήματος 
Προσχολικής Αγωγής,  όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο

•   την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Δομών όπως ενδεικτικά Παντοπωλείο, 
Φαρμακείο, Ιματιοθήκη κτλ., του Κέντρου Κοινότητας και κάθε άλλης συναφούς 
δομής με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας 

ΣΤ. Τον κ. Ιασωνίδη Φώτιο ως Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν 
οριστεί, ήτοι :  
•   - την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 

του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Παιδείας 
και δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, όπως προβλέπονται στον 
ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί 
από το ισχύον νομικό πλαίσιο

•   -την υποστήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου , ·Ä·½ 
εποπτεία αυτών και τη συνεργασία μ' αυτές κατά τις διατάξεις του νόμου

•   την συνεργασία και τον συντονισμό από κοινού δράσεων όπου προβλέπεται, με 
τον Αθλητικό Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συστατική πράξη του (ΦΕΚ Β 1798/9-8-11) 
όπως ισχύει 

Ζ. Αρμοδιότητες - Εξουσιοδοτήσεις

 Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών 
Υπηρεσιών. Για τις ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες κατά περίπτωση, εκτός 
αυτών που εξαιρούνται και αναφέρονται στην παρούσα ή ο νόμος 
εξαιρεί κατά περίπτωση ή ο Δήμαρχος εξαιρεί με άλλη σε ισχύ, απόφαση 
του, οι Αντιδήμαρχοι έχουν την εξουσιοδότηση για έκδοση και υπογραφή 
ή την συνυπογραφή όπου προβλέπεται, όλων των αποφάσεων, εγγράφων 
και δικαιολογητικών, τυχόν επιβολή προστίμων, κυρώσεων, πάσης φύσεως 
ενεργειών η/και πράξεων κτλ. που σχετίζονται με αυτές, όπως προβλέπονται 
στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και ο νόμος 
προβλέπει καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αντίστοιχων 
οργανικών μονάδων ή/και φορέων  του Δήμου. Ο Δήμαρχος διατηρεί ως Διατάκτης, την υπογραφή του Ισολογισμού, των 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, των εγκρίσεων τεχνικών προδιαγραφών 
μελετών, των απ’ ευθείας αναθέσεων, των συμβάσεων, των διακηρύξεων 
εξαιρουμένων των προσκλήσεων των αναδόχων, σύμφωνα με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο κατά περίπτωση

Η. Αναπλήρωση - Λήξη Θητείας

  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί 
ο Αντιδήμαρχος  Γ. Καλιντέρης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο Π. Ξηνταβελώνη.

 -Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γ. Καλιντέρη που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο  Αντιδημάρχος Π. Ξηνταβελώνης - Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Β. Κρητικού που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος Θ. Χαύτης  - Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Π. Ξηνταβελώνη που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος Γ. Καλιντέρης - Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Φ. Ιασωνίδη που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κ. Μηνόπουλος - Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κ. Μηνόπουλου που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φ. Ιασωνίδης - Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Θ. Χαύτη που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος Β. Κρητικός

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του 
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της 
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Ι. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην Ιστοσελίδα και στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου και περίληψή της να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον 
τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος
Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ιωάννης Κωνσταντάτος

Περίληψη της με αριθμό 
2885Γ΄/4.9.2019 έκθεσης επιδόσεως 
του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέ-
ρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμέ-
νου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ΜΙΧΑ-
ΗΛ Γ. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, μέλους, της 
Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμε-
λητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙ-
ΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, 
με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, 
νομίμως εκπροσωπούμενη, επιδόθηκε 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
για τον Παναγιώτη Στραμμένο του Γε-
ρασίμου και της Κωνσταντίνας, κάτοικο 
Αχαρνών Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 37, 
με ΑΦΜ: 132629499 και ήδη ΑΓΝΩΣ-
ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές αντίγραφο της 
από 15.07.2019 ΑΓΩΓΗΣ της ανωνύμου 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ» που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύ-
λη αρ. 30, με ΑΦΜ: 090000045 – Δ.Ο.Υ 
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά 
του Παναγιώτη Στραμμένου του Γερασί-
μου και της Κωνσταντίνας, πρώην κατοί-
κου Αχαρνών Αττικής, οδός Σκουφά αρ. 
37, με ΑΦΜ: 132629499, και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Λαμίας, μαζί με την κάτω απ' αυτήν 
πράξη με Αριθμό 1060/ΤΜ/156/19 της 
Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου 
με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω 
αγωγή κατατέθηκε την 20-8-2019, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 11:58. Μέσα σε εκα-
τό (100) ημέρες από την κατάθεσή της 
αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέ-
σουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν 
όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικα-
στικά έγγραφα που επικαλούνται. Επι-
σημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις 
δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 1 κ 2 Ν. 
4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 
του ΚΠολΔ) προς γνώση του και για τις 
νόμιμες συνέπειες. 

Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κα-
τόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδί-
ου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟ-
ΓΟΣ» και «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»

Ο Δικαστικός Επιμελητής 
Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 52 28 449

210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 54090/13915 - 54091/13916
Υπεύθυνος Κοσμά Σεβαστή
Διεύθυνση Καπλάνη 9 Ιωάννινα
Τηλέφωνο 2651 3 613 52 ,
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 24-09-2019 12.00-12.30
Ποσόν 73479.00
Περιγραφή Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και 
σφραγίδων Ω26ΑΩΕΩ-4ΗΚ - Ω4Ω2ΩΕΩ-Α3Π

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 19471
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2012900
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 10.00
Ποσόν 369106.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμι-
ση παιδικών χαρών ήτοι ΟΜΑΔΑ Α - Οργανα παιδικής χαράς, ελαστικά δάπεδα 
ασφαλείας και πινακίδα έργου του Προγρ/τος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" και ΟΜΑΔΑ Β - 
Ιστός με φωτιστικό σώμα LED (ΑΔΑ ΡΟΔ6ΩΚΒ-ΛΟΛ)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16390
Υπεύθυνος Κατσαντώνη Ε., Κοκμωτού Μ., Μπούτα Αικ.
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2019632/637
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν 216980.00
Περιγραφή Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου ΩΝΕ9ΩΚΡ-17Φ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16393
Υπεύθυνος κκ Κατσαντώνη, Κοκμωτού
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2019632/637
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν 199987.00
Περιγραφή Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχ/των 
έργου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (ΑΔΑ 6ΚΜΓΩΚΡ-ΨΨΝ)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 40523
Υπεύθυνος κκ Πάσσου, Βεργυρής
Διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62
Τηλέφωνο 210-5701638
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 15.00
Περιγραφή Προτάσεις για τη υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής 
διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο Δήμο

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 40524
Υπεύθυνος κκ Πάσσου, Βεργυρής
Διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62
Τηλέφωνο 210-5701368
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 15.00
Περιγραφή Προτάσεις για τη απόσυρση - αξιοποίηση αποβλήτων α) 
λιπαντικών ελαίων οχημάτων, β) ελαστικών οχημάτων, γ) μπαταριών οχημά-
των, δ) μεταχειρισμένων, άχρηστων ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλι-
σμού από τις υπηρεσίες του Δήμου (skrap), ε) κατεστραμμένων πλαστικών κά-
δων αποκομιδής απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Υπεύθυνος Βασιλική Αντωνοπούλου - Κωστούλα Αντωνοπούλου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 2132007394-395
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 11.00
Ποσόν 725629.00
Περιγραφή Προμηθεια με τίτλο : Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική 
ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ. 100 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 
ΨΝΠ6Ω1Χ-ΦΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Υπεύθυνος κα Κόττα
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310-213161
Λήξη Προσφορών 15-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 21-10-2019 10.00
Ποσόν 56165.00
Περιγραφή Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και λογοθεραπείας, για την 
κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου (ΑΔΑ 
6Θ4ΧΟΚ9Ω-7ΥΔ)

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 2292

Υπεύθυνος κος Καραμπατσάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2821-0-91888
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 14.30
Διεξαγωγή 09-10-2019 10.00
Ποσόν 404250.00
Εγγύηση 5390.00
Περιγραφή Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργα-
σιών (με χειριστή) για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και 
εργασίες διαχείρισης ιλύος για 12 μήνες +/-4 μήνες (269.500 ΕΥΡΩ με δικαίωμα 
προαίρεσης 134.750 ΕΥΡΦΩ) (ΑΔΑ 7ΧΞΑΟΡ26-ΨΨΛ)

Ε.Α.ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 990035/2019
Υπεύθυνος Σ.Φιλιππάκης
Διεύθυνση Μπόταση 51
Τηλέφωνο 2104599488
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 11.00
Ποσόν 21800.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Ετήσια τακτική συντήρηση ηλεκτρι-
κού υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
Ψ19Φ4690ΩΖ-ΩΤΠ

Ε.Κ.Α.Β.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 56/19
Διεύθυνση Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων
Τηλέφωνο 213-2143327, -317
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 12.00
Ποσόν 16000.00
Περιγραφή Ανάδειξη εταιρίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνε-
δριάσεων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για ένα έτος, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης (8.000 
ΕΥΡΩ/έτος) (ΑΔΑ 6ΒΣΛΟΡ1Π-Π38)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 24/2019
Υπεύθυνος κος Χάνδρος
Διεύθυνση Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας
Τηλέφωνο 2313-326615
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 59148.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου, αντικατάσταση κλείστρων - 
ροομέτρων, έλεγχος υδραυλικής δοκιμής και μεταφορά 2 φορές/εβδομάδα (ΑΔΑ 
ΩΕΜ2ΟΡ1Π-0ΩΑ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 25/2019
Υπεύθυνος κος Χάνδρος
Διεύθυνση Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας
Τηλέφωνο 2313-326615
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 8411.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαριότητας ιματισμού για 36 μήνες (ΑΔΑ 
6Β4ΑΟΡ1Π-8ΩΩ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός Α23-Α24
Υπεύθυνος κκ Λιάσκος, Κολοκύθας
Διεύθυνση Λεωφ. Κ. Καραμανλή
Τηλέφωνο 2231-0-23333
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Ποσόν 1465.00
Περιγραφή Προμήθεια αντ/κών και εργασία επισκευής του ΚΗΗ 7081 
οχήματος OPEL FRONTERA-B του ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΔΑ 6ΑΝΗΟΡ1Π-ΩΑΜ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 12836
Υπεύθυνος κος Θεοχάρης
Διεύθυνση Τέρμα Λεωφ. Ιπποκράτους, Π.Γ.Νοσ. Πατρών, Ρίο
Τηλέφωνο 2610-635914
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 10.00
Ποσόν 13491.00
Περιγραφή Ετήσιος ανάδοχος για εργασίες φανοποιϊας ασθενοφό-
ρων, ετήσιος ανάδοχος για εργασίες επισκευής και επένδυσης καθισμάτων 
ασθενοφόρων και προμήθεια αντιψυκτικού κόκκινου - πράσινου και απιονισμέ-
νου νερού (ΑΔΑ 67ΧΡΟΡ1Π-Τ0Ν)

Ε.Φ.Κ.Α./Α Τ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός 5553
Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 27, Ιωνία
Τηλέφωνο 2310-785321
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Ποσόν 240.00
Περιγραφή Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των 3 ψυκτών 
πόσιμου νερού, του κτιρίου του Α Τοπικού Υποκ/τος Μισθωτών Θεσ/νίκης για 
ένα έτος (ΑΔΑ Ψ6ΕΞ465ΧΠΙ-36Ο)

Ε.Φ.Κ.Α./Ζ Τ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός 10251
Υπεύθυνος κος Νίγδελης
Διεύθυνση Πολυτεχνείου 1, Θεσ/νίκη
Τηλέφωνο 2310-597739
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 12.00
Ποσόν 2108.00
Περιγραφή Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση και το-
ποθέτηση ραφιών ντέξιον καθώς και μεταφορά των ατομικών φακέλων σε νέο 
χώρο στο ισόγειο αρχείο του ΚΕ.Π.Α. που στεγάζεται στην Πύλη Αξιού (ΑΔΑ 
6093465ΧΠΙ-9ΞΧ)

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 11219
Υπεύθυνος κος Λομβράνος
Διεύθυνση Αιόλου 100, 2ος όρ., Γρ. 207
Τηλέφωνο 210-3353336
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή Προμήθεια, κατόπιν παραγγελίας, Προτυπωμένου Χαρ-
τιού σε Φύλλο και Ρολό και Λευκού Χαρτιού σε Ρολό του Υβριδικού Ταχυδρομεί-
ου (ΑΔΑ 9ΙΟ2ΟΡΡ2-32Ν)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κ Γρηγορακάκης, Φασλά
Διεύθυνση Μαντζαβίνου 5 και Αβλίχου, Αργοστόλι
Τηλέφωνο 2671-0-27546
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.00
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή ΑΝΑΚΛΗΣΗ-Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση Συ-
στημάτων Ασφαλείας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), Συστήματος 
Πυρανίχνευσης στο κτήριο της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και στην Εκθε-
ση Ψηφιδωτών στην Κεφαλονιά (ΑΔΑ 6ΠΥΤ4653Π4-ΣΔ0, ΩΣΛΧ4653Π4-Φ3Ξ) 
(ανάκληση ΑΔΑ ΨΥΡΧ4653Π4-200)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4029
Υπεύθυνος κκ Παναγιωτίδου, Υετίων
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη
Τηλέφωνο 2313-329549, 329566
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.30-11.00
Ποσόν 23560.00
Εγγύηση 380.00
Περιγραφή Ανάθεση των εργασιών συντήρησης των εκτυπωτών, των 
φάξ & των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, στις δομές της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών για ένα έτος (ΑΔΑ Ω4Ο6ΟΞΙΨ-Κ27)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4028
Υπεύθυνος κκ Παναγιωτίδου, Υετίων
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη
Τηλέφωνο 2313-329549, 329566
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.30-11.00
Ποσόν 33409.00
Εγγύηση 539.00
Περιγραφή Ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου Συκεών για ένα έτος (ΑΔΑ 67ΜΙΟΞΙΨ-ΖΑΡ)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμός 756
Υπεύθυνος κος Αθανασιάδης
Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όρ., Κατερίνη
Τηλέφωνο 2351-0-78537
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 26-09-2019 09.00-10.00
Ποσόν 6000.00
Εγγύηση 600.00
Περιγραφή (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα). Παραχώρηση καταστήματος 
εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας, εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλί-
ας και εμβαδού 55,58 τ.μ., για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για χρονικό 
διάστημα 6 ετών

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμός 758
Υπεύθυνος κ. Αθανασιάδης
Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όρ., Κατερίνη
Τηλέφωνο 2351-0-78537
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 09.00-10.00
Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 2000.00
Περιγραφή (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα). Παραχώρηση καταστήματος 
εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας, εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλί-
ας και εμβαδού κτίσματος 381,46 τ.μ. και ξύλινο κιόσκι - στέγαστρο 248,50 τ.μ., 
για χρήση αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα 10 ετών
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Τζόνσον: 
Καλύτερα νεκρός 
παρά να αναβάλλω 
το Brexit

Την απόλυτη δέσμευσή του στην 
υλοποίηση του Brexit εξέφρασε 
την Πέμπτη ο πρωθυπουργός της 
Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, απο-
κλείοντας το ενδεχόμενο μιας νέας 
αναβολής. 

Στο πλαίσιο ομιλίας του σε αστυ-
νομικούς στο Γιορκσάιρ, ο Μπό-
ρις Τζόνσον δήλωσε ότι προτιμά 
να βρεθεί νεκρός σε χαντάκι παρά 
να αναβάλλει την ημερομηνία του 
Brexit, επιμένοντας ότι θα πρέπει 
να γίνουν εκλογές στα μέσα Οκτω-
βρίου για να αποφασίσει ο λαός.

«Πρέπει να φύγουμε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτω-
βρίου», επανέλαβε ο Τζόνσον, μία 
ημέρα μετά τις απανωτές ήττες 
που υπέστη στη Βουλή των Κοινο-
τήτων, η οποία ενέκρινε νομοσχέ-
διο που τον υποχρεώνει να ζητή-
σει από τις Βρυξέλλες αναβολή του 
Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι δεν θέλει καθόλου 
να γίνουν εκλογές αλλά δεν βλέ-
πει άλλη διέξοδο, προκαλώντας 
για μια ακόμη φορά τον ηγέτη των 
Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν να 
συναινέσει στη διεξαγωγή εκλο-
γών στις 15 Οκτωβρίου. «Αν ο λαός 
πιστεύει πραγματικά ότι θα πρέ-
πει να μείνουμε στην ΕΕ και μετά 
την 31η Οκτωβρίου, αυτό είναι ένα 
ζήτημα που θα το αποφασίσουν οι 
ψηφοφόροι», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται 
να επαναφέρει την πρότασή του 
για εκλογές την ερχόμενη Δευτέρα 
στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου 
θα οριστικοποιηθεί η έγκριση του 
νομοσχεδίου κατά του no deal

Ιταλία: Ορκίστηκε 
η νέα κυβέρνηση

Η νέα ιταλική κυβέρνηση του Τζουζέπε Κό-
ντε, που σχηματίστηκε χάρη σε μια φιλοευ-
ρωπαϊκή πλειοψηφία, ορκίσθηκε ενώπιον 
του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα.

Οι δέκα υπουργοί του αντισυστημικού Κόμ-
ματος Πέντε Αστέρων (M5S), οι εννέα του 
Δημοκρατικού Κόμματος (PD), το μεγαλύ-
τερο κόμμα της αριστεράς) καθώς και ένας 
από το μικρό αριστερό κόμμα Ελεύθεροι και 
Ίσοι (LEU) και η υπουργός Εσωτερικών, που 
δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, ορκίσθηκαν, με 
πρώτο τον Κόντε, πίστη στη Δημοκρατία, 
στο Σύνταγμα και στους νόμους.

Μία από τις πρώτες αποφάσεις αναμένε-
ται να είναι ο διορισμός του πρώην πρωθυ-
πουργού του PD Πάολο Τζεντιλόνι ως εκπρο-
σώπου της Ιταλίας στη νέα Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αποκαλείται 
και «κιτρινοκόκκινος» λόγω των χρωμάτων 
που συνδέονται με το M5S και το PD.

Ο μέσος όρος ηλικίας των υπουργών είναι 
τα 37 έτη και αποτελεί ρεκόρ. Στο υπουργικό 
συμβούλιο συμμετέχουν επτά γυναίκες.

Η υπουργός Εσωτερικών Λουτσιάνα Λα-
μοργκέζε είναι υψηλόβαθμη δημόσιος υπάλ-
ληλος. Άλλοι σημαντικοί υπουργοί είναι ο 
ηγέτης των M5S Λουίτζι ντι Μάιο, υπουργός 
Εξωτερικών, και ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, 
υπουργός Οικονομικών.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει ψήφο 
εμπιστοσύνης από τα δύο σώματα του Κοι-
νοβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα: τη Δευ-
τέρα από την κάτω βουλή και την Τρίτη από 
τη Γερουσία. Η ψηφοφορία στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων δεν αναμένεται να παρου-
σιάσει προβλήματα, καθώς τουλάχιστον 340 
βουλευτές σε σύνολο 630 ανήκουν στα κόμ-
ματα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Η 
κατάσταση προμηνύεται λίγο πιο δύσκολη 
στη Γερουσία όπου ο νέος συνασπισμός δι-
αθέτει 167 αιρετούς σε σύνολο 315, μια μικρή 
πλειοψηφία μόνο εννέα εδρών.

Η νέα κυβέρνηση ώθησε στην αντιπολί-
τευση τον ακροδεξιό Ματέο Σαλβίνι, ο οποί-
ος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Εσωτερικών στην προηγούμενη 
κυβέρνηση με το M5S.

Η Λέγκα του Σαλβίνι και ένα άλλο ακροδε-
ξιό κόμμα, τα Αδέλφια της Ιταλίας (FdI), σχε-
διάζουν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις 
εναντίον της νέας κυβέρνησης. Το κόμμα FdI 
πραγματοποιεί την πρώτη του συγκέντρω-
ση τη Δευτέρα έξω από το κτίριο της κάτω 
βουλής.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει συχνά κυβερνητι-
κές κρίσεις. Η νέα κυβέρνηση είναι η 66η σε 
73 χρόνια κοινοβουλευτικής ιστορίας με τις 
προηγούμενες να έχουν διάρκεια ζωής κατά 
μέσο όρο τους 13 μήνες.

Ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει 
στους µετανάστες τις πύλες 

προς την Ευρώπη

Ωµός εκβιασµός από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντoγάν, ο οποίος 
δήλωσε σήµερα ότι µπορεί να αναγκασθεί να ανοίξει τον δρόµο προ-
σφύγων και µεταναστών προς την Ευρώπη, εάν η Αγκυρα δεν λάβει 

αρκετή διεθνή υποστήριξη στη διαχείριση των Σύρων προσφύγων.

Κατά τη διάρκεια οµιλίας του στην Αγκυρα, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η 
Τουρκία είναι αποφασισµένη να δηµιουργήσει µία «ζώνη ασφαλείας» στη 
βορειοανατολική Συρία σε σύµπραξη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες προς το τέλος 
του Σεπτεµβρίου, αλλά είναι έτοιµη να ενεργήσει και µόνη της αν είναι ανα-
γκαίο.

∆ήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην ανατολική Μεσόγειο σήµερα αν έχουµε 
λόγο αυτό έγινε λόγω της αγοράς των πλοίων σεισµικών ερευνών αλλά και των 
πλοίων γεωτρήσεων. Στο παρελθόν νοικιάζαµε. Ενδέχεται να έρθει και τρίτο 
πλοίο γεωτρήσεων. Στην ανατολική Μεσόγειο δεν κοιτάµε ποιος τι λέει. Κοι-
τάµε το τι λέµε εµείς! Αυτή τη στιγµή τα πλοία µας είναι στην περιοχή.Όλες οι 
φρεγάτες µας, οι κορβέτες µας είναι σε ετοιµότητα και τα αεροσκάφη µας είναι 
ετοιµότητα. Κανένας δεν µπορεί να µας στερήσει από τα δικαιώµατα µας. Εδώ 
έχει δικαιώµατα η «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρεια Κύπρου» , κι εµείς ως 
εγγυήτρια χώρα. έχουµε δικαίωµα να µιλάµε» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Στη χώρα µας έχουµε 3.650.000 πρόσφυγες.Τώρα προέκυψε 
και το Ιντλίµπ. Έχουµε κι αυτούς που έρχονται από το Αφγανιστάν. 

Όµως να ξέρετε πως αυτή η πορεία θα µας φτάσει σε διαφορετικά σηµεία. 
Ποιο είναι το σηµείο αυτό; H θα γίνει αυτό ( σ.σ. η ζώνη ασφαλείας) ή θα ανα-
γκαστούµε να ανοίξουµε τις πύλες µας. Η στηρίξτε µας ή θα µας παρεξηγήσετε. 
Ως ένα όριο αντέχουµε. ∆εν µπορούµε να σηκώνουµε µόνο εµείς το βάρος αυτό. 
∆είτε κι εσείς τι είναι να σηκώνεις το βάρος αυτό. ∆εν έχουµε πάρει την απαραί-
τητη στήριξη από την Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσµο και για να πάρουµε τη στή-
ριξη ίσως αναγκαστούµε να κάνουµε αυτό» είπε.

Ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το εµπό-
ριο (USTR) Ρόµπερτ Λάιτχαϊζερ και ο αµερικανός υπουρ-

γός Οικονοµικών Στίβεν Μνούτσιν συζήτησαν τηλεφωνικά µε 
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Κίνας Λίου Χε και τα µέ-
ρη συµφώνησαν οι συνοµιλίες τους για το εµπόριο να επαναλη-
φθούν σε επίπεδο υπουργών στην Ουάσινγκτον «τις προσεχείς 
εβδοµάδες», ανέφεραν οι υπηρεσίες του USTR σε ανακοίνωση 
που δηµοσιοποίησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης [τοπική ώρα· 
ξηµερώµατα της Πέµπτης ώρα Ελλάδας].

Νωρίτερα, το υπουργείο Εµπορίου της Κίνας είχε ανακοινώσει 
ότι οι κορυφαίοι διαπραγµατευτές των δύο πλευρών θα συνεχίσουν 
τις συνοµιλίες τους µε σκοπό να συναφθεί διµερής συµφωνία για 
το εµπόριο «στις αρχές Οκτωβρίου» στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Οι διαπραγµατεύσεις, που θεωρητικά θα επαναλαµβάνονταν τον 
τρέχοντα µήνα, θα γίνουν µετά την αµοιβαία επιβολή — από την 1η 
Σεπτεµβρίου — νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασµών.

«Τα δύο µέρη συµφώνησαν να διεξαχθεί ο δέκατος τρίτος κύκλος 
συνοµιλιών υψηλού επιπέδου για την οικονοµία και το εµπόριο στις 
αρχές Οκτωβρίου και να παραµείνουν σε στενή επικοινωνία», ανέ-
φερε στο δελτίο Τύπου που δηµοσιοποίησε το υπουργείο Εµπορί-
ου της Κίνας.

Μετά τον πιο πρόσφατο κύκλο διαπραγµατεύσεων στη Σαγκάη 
στα τέλη Ιουλίου, τα µέρη είχαν ανακοινώσει πως συµφώνησαν να 
επαναλάβουν τις συνοµιλίες τους τον Σεπτέµβριο στις ΗΠΑ, χωρίς 
ωστόσο να διευκρινίσουν την ηµεροµηνία.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν εµπλακεί επί έναν χρόνο και πλέον σε 
εµπορικό πόλεµο, µε την αµοιβαία επιβολή τιµωρητικών δασµών σε 
αγαθά αθροιστικής αξίας 360 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.

Ο αµερικανός πρόεδρος απείλησε το Πεκίνο ότι θα σκληρύνει 
ακόµα περισσότερο τον εµπορικό πόλεµο εάν επανεκλεγεί το 2020, 
προβλέποντας πως αυτό θα σηµάνει µεγάλη αιµορραγία για την 
Κίνα, για τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις στη χώρα.

ΗΠΑ-Κίνα: Ξανά συνοµιλίες για τους δασµούς
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