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Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν όφελος έως και 1.300 ευρώ
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 Ταχ. KEΜΠΑ

Αρ. Αδ.  94

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Πτώση 2,1% της βιομηχανικής 
παραγωγής τον Ιούλιο

 

Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του Ιου-
λίου, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιου-

λίου 2018, παρουσίασε µείωση 2,1% έναντι αύξησης 3,5% 
που σηµειώθηκε κατά την σύγκριση του 2018 µε το 2017. 
Ο µέσος Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της 
περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου, σε σύγκριση µε τον αντί-
στοιχο δείκτη της περιόδου 2018, παρουσίασε αύξηση 
0,8%.

Σημαντική αύξηση 
για τις εξαγωγές τον Ιούλιο 

Σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης επέστρεψαν οι ελλη-
νικές εξαγωγές τον Ιούλιο. Στον αντίποδα προβληµα-

τισµό προκαλεί η άνοδος των εισαγωγών και η διεύρυνση 
του εµπορικού ελλείµµατος. Οι εξαγωγές, συµπεριλαµβα-
νοµένων των πετρελαιοειδών, τον Ιούλιο 2019 αυξήθηκαν 
κατά 213 εκατ. ή κατά 7,2% και διαµορφώθηκαν στα 3,17 
δισ. από 2,96 δισ. τον αντίστοιχο µήνα του 2018.

Τα βλέμματα των αγορών 
στην ΕKT 

 

H συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ 
την Πέµπτη εξελίσσεται σε µία από τις περισσότε-

ρο αναµενόµενες των τελευταίων ετών, καθώς η ετοιµά-
ζεται να ενισχύσει την ευάλωτη οικονοµία της Ευρωζώ-
νης µε µία σειρά µέτρων στήριξης. Ο παγκόσµιος εµπο-
ρικός πόλεµος απειλεί να ωθήσει τη γερµανική οικονοµία 
σε ύφεση και οι µετωπικοί άνεµοι από το Brexit γίνονται 
ισχυρότεροι. 
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Κτηματαγορά: Επανεκκίνηση 
της «ατμομηχανής» 

Την πάλαι ποτέ ατμομηχανή της οικονομίας, την κτημα-

τογορά, προσπθεί να βάλει μπροστά η κυβέρνηση.
Πέρα από τη μείωση- έκπληξη στον ΕΝΦΙΑ,  ο πρωθυ-

πουργός εξήγγειλε το «πάγωμα» του ΦΠΑ για μία τριετία 
και του Φόρου Υπεραξίας, εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση 
στις νέες κατασκευές, ενώ εξαγγέλθηκε και έκπτωση ως 
40% στις δαπάνες αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων.

Από τον Ιούλιο που για πρώτη φορά έπεσε στο τραπέζι 
η δέσμευση για τριετή αναστολή του ΦΠΑ, η μία οικοδομή 
άρχισε να ξεπηδά μετά την άλλη και ήδη τα πρώτα διαμε-

ρίσματα έχουν πουληθεί . Είναι χαρακτηριστικό πως τον 
τελευταίο μήνα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 300 κα-

τασκευαστικές άδειες.

Ο Ερντογάν απειλεί με 5 εκατ. 
πρόσφυγες την Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας απείλησε ότι αν δεν έρθει η βο-

ήθεια από την Ευρώπη για το προσφυγικό ζήτημα θα ανοί-
ξει τα σύνορα και θα περάσουν προς την Ευρώπη περισ-

σότεροι από 5,5 εκατομμύρια πρόσφυγες.
Για τον Ταγίπ Ερντογάν μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

από την 84η ΔΕΘ. «Αν έχει διάθεση ο κ. Ερντογάν για μία 
ουσιαστική επανεκκίνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
θα πρέπει να το αποδείξει έμπρακτα. Ο κ. Ερντογάν πρέ-

πει να καταλάβει ότι δεν νοείται να απειλεί την Ευρώπη και 
την Ελλάδα εκμαιεύοντας περισσότερους πόρους για το 
προσφυγικό. Η Τουρκία έχει πάρει πολλά χρήματα, περί 
τα 6 δισ. για το μεταναστευτικό».

Τα νέα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη 
ΔΕΘ θα δώσουν «ανάσα» στα χαμηλά και μεσαία εισοδήμα-

τα, σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και μικρομεσαίους.
Σημαντικά είναι τα κέρδη μόνο και μόνο από τη μείωση του κα-

τώτατου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας φυσικών προσώ-
πων στο 9% από 22% σήμερα και του ανώτατου στο 40% από 45%.
Αυτοί που θα δουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις είναι οι ελεύθε-

ροι επαγγελματίες με τον φόρο για τους μικρομεσαίους να μειώ-
νεται έως και 60%. 
Αυτοί που θα δουν τις μεγαλύτερες ελαφρύνσεις είναι οι ελεύθε-

ροι επαγγελματίες για τους οποίους το κέρδος μπορεί να φθάσει 
τα 1.300 ευρώ.
Ο φόρος για τους έχοντες εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα μειω-

θεί κατά 60% με τον συντελεστή του 9%. 

Φορολογική «ανάσα» για τους «μικρομεσαίους»
Έσοδα: 
υπέρβαση 
του στόχου 
κατά 410 εκατ.

Αξιόλογη υπέρβαση του στό-
χου σηµειώθηκε στα έσοδα 

του προϋπολογισµού του µήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο κατά 410 
εκατ.  

Η καλή πορεία των εσόδων 
αποτελεί θετικό µεν στοιχείο, 
αλλά δεν είναι αρκετό προ-
κειµένου να καθησυχάσει τις 
ανησυχίες για δηµοσιονοµικό 
εκτροχιασµό, που γέννησαν οι 
προεκλογικές παροχές από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Τον Ιούνιο που ήταν προεκλο-
γικός είχαµε µια «τρύπα» 600 
εκατ. κάτω από τους στόχους. 

Με «οδηγό» την είσπραξη 1,1 
δισεκ. από την πρώτη δόση του 
φόρου εισοδήµατος τα έσοδα 
του Ιουλίου ξεπέρασαν τα προ-
ϋπολογισθέντα κατά 205 εκατ., 
ανακάµπτοντας από την απότο-
µη πτώση που σηµειώθηκε τον 
Ιούνιο. Ανάκαµψη η οποία δια-
τηρήθηκε και τον Αύγουστο.
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«Γεμίζουν» τα ταμεία, 
υπέρβαση του στόχου 
κατά 410 εκατ.

Αξιόλογη υπέρβαση του στόχου σημει-
ώθηκε στα έσοδα του προϋπολογισμού 
του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενισχύο-
ντας τις προσπάθειες του νέου οικονομι-
κού επιτελείου για επίτευξη των δημοσιο-
νομικών στόχων χωρίς αποκλίσεις.  

Η καλή πορεία των εσόδων αποτελεί 
θετικό μεν στοιχείο, αλλά δεν είναι αρκε-
τό προκειμένου να καθησυχάσει τις ανη-
συχίες για δημοσιονομικό εκτροχιασμό, 
που γέννησαν οι προεκλογικές παροχές 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑκαι για οποί-
ες οι θεσμοί έχουν ήδη κρούσει κώδωνα 
κινδύνου.

Τον Ιούνιο που ήταν προεκλογικός εί-
χαμε μια «τρύπα» 600 εκατ. κάτω από 
τους στόχους. 

Με «οδηγό» την είσπραξη 1,1 δισεκ. 
ευρώ από την πρώτη δόση του φόρου ει-
σοδήματος τα έσοδα του Ιουλίου ξεπέρα-
σαν τα προϋπολογισθέντα κατά 205 εκα-
τομμύρια ευρώ, ανακάμπτοντας από την 
απότομη πτώση που σημειώθηκε τον 
Ιούνιο. Ανάκαμψη η οποία διατηρήθηκε 
και τον Αύγουστο.

Η πορεία των εσόδων εντός των στό-
χων αποτελεί βασικό κριτήριο αξιοπι-
στίας μιας χώρας προς τους Ευρωπαί-
ους εταίρους και φυσικά προς τους πι-
στωτές της.

Το ερώτημα είναι εάν η ανάκαμψη και 
η υπέρβαση στα έσοδα θα είναι εν τέλει 
αρκετή ώστε να κλείσουν οι τρύπες που 
άνοιξαν εξαιτίας των παροχών που νο-
μοθέτησε προεκλογικά η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκτιμή-
σει πως το δημοσιονομικό τίμημα των εν 
λόγω μέτρων ισοδυναμεί με 1% του ΑΕΠ 
ετησίως.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού με τους 
θεσμούς είναι προγραμματισμένο για τα 
τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι δανειστές θα 
αξιολογήσουν την πορεία του προϋπο-
λογισμού.

Κρίσιμος παράγοντας θα είναι η ρύθμι-
ση οφειλών σε 120 δόσεις, που εάν προ-
σελκύσει μεγάλο αριθμών φορολογού-
μενων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά 
το πρωτογενές πλεόνασμα, φέρνοντάς 
το ακόμα πιο κοντά στον στόχο του 3,5% 
του ΑΕΠ.

Γεωργιάδης: 
Κεφάλαια άνω 
των 5 δισ. θα μοχλεύει 
η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Κεφάλαια ύψους άνω των 5 δισ. 
ευρώ ετησίως θα μπορεί να μο-

χλεύει σε δύο-τρία χρόνια από σή-
μερα η Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως 
επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, μιλώντας αργά χτες το βρά-
δυ στο δείπνο που διοργάνωσε το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ-
σαλονίκης (ΕΕΘ) στους κήπους του 
Κυβερνείου, με την ευκαιρία της 84ης 
Διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο 
υπουργός χαρακτήρισε ακόμη ως 
ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα 
και τη Θεσσαλονίκη το γεγονός ότι ο 
φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer επέ-
λεξε την πόλη για να ιδρύσει κέντρο 
έρευνας και ανάπτυξης για την τεχνη-
τή νοημοσύνη.

«Η εταιρεία Pfizer, που έψαχνε σε ποια χώρα 
της ηπειρωτικής Ευρώπης θα ίδρυε ένα κέ-
ντρο Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνητής νοη-
μοσύνης, μού ζήτησε ραντεβού. Προ πέντε 
ημερών ήρθε η απάντηση από τα κεντρικά 
τους, στις ΗΠΑ, ότι επέλεξαν η Ελλάδα να εί-
ναι η χώρα όπου θα ιδρύσουν το κέντρο και 
έδρα τους η Θεσσαλονίκη. Όταν μια εταιρεία 
ακουστεί παγκοσμίως ότι επιλέγει τη Θεσσα-
λονίκη, για να ιδρύσει ένα τέτοιο κέντρο με 
εξειδικευμένους μηχανικούς ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, αυτό κατά τη γνώμη μου εί-
ναι ένα καλό μήνυμα. Δεν είναι μόνο το οικο-
νομικό σκέλος και το σκέλος της απασχόλη-
σης, 200 θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες, 
είναι το μήνυμα που εκπέμπεται διεθνώς, ότι 
η Ελλάδα μπορεί να ανταγωνιστεί τις καλύτε-
ρες χώρες και να τις ξεπεράσει» υπογράμμι-
σε ο κ.Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι στόχος 
της κυβέρνησης είναι το επιχειρείν στην Ελ-
λάδα να γίνει ευκολότερο, γιατί ο χρόνος εί-
ναι χρήμα και η υφήλιος προχωρά και «δεν 
μπορούμε εμείς, που έχουμε και υψηλή φορο-
λογία, την οποία προσπαθούμε να μειώσου-
με, αλλά παραμένει πολύ υψηλή, να επιβαρύ-
νουμε την οικονομία μας με επιπλέον κόστος 
γραφειοκρατίας».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων στη ΔΕΘ, επισημαίνο-
ντας: «Η αναγεννητική προσπάθεια της ΔΕΘ, 
που έγινε τα τελευταία χρόνια και συνεχίζε-
ται με τον ίδιο ρυθμό, αποδίδει καρπούς κι 
αυτό μας γεμίζει μεγάλη περηφάνια και μας 
κάνει να τρέχουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύ-
τητα τον σχέδιο της ανάπλασης της ΔΕΘ, δι-
ότι οι υπάρχουσες υποδομές έχουν εξαντλή-
σει τα όριά τους. Θα τρέξουμε ήδη έχουμε συ-
ναντηθεί με διοίκηση ΔΕΘ και θα γίνει ξανά 
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης θα είναι στη διάθεσή σας, για 
να χρηματοδοτήσουμε κι εμείς από την πλευ-
ρά μας αυτό το έργο, που μας ενδιαφέρει, εν-
διαφέρει τον πρωθυπουργό, τη Θεσσαλονίκη 
και την Ελλάδα».
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 Ιδιωτών                                                                                         140
 Οργανισµών-Τραπεζών                                                               205
 Ανωνύµων Εταιρειών                                                                   180 
 Συµπεριλαµβάνεται  ΦΠΑ                                                           4%
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Μητσοτάκης: Μέτρα-ανάσα 

και µήνυµα ταχύτητας!

Με µια κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου ο πρωθυπουργός έδωσε από 
τη Θεσσαλονίκη και τη διπλή δηµόσια παρέµβαση που έκανε στο 
πλαίσιο της ∆ΕΘ το στίγµα των προθέσεων του για τη νέα διακυ-

βέρνηση που «µέτρα» ήδη δυο µήνες «ζωής».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να ακολουθήσει την πεπατηµένη και παρουσία-

σε συγκεκριµένα µέτρα - πολιτικές - επιλογές για την επόµενη χρόνια.
Ο ορίζοντας των δεσµεύσεων του αφορά τους επόµενους 12 µήνες και όπως είπε 

και ο ίδιος, στην ερχόµενη ∆ΕΘ θα έχει την ευκαιρία να κάνει τον δικό του απολο-
γισµό, δηµόσια, για το εάν υλοποίησε τα όσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε, εξήγ-
γειλε.

Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός δεν αξιοποίησε το βήµα της ∆ΕΘ για γε-
νικόλογες εξαγγελίες µε ορίζοντα 4ετίας.

Το ρίσκο του κ. Μητσοτάκη αφορά προφανώς την υλοποίηση των δεσµεύσεων που 
ανέλαβε, µε δεδοµένο µάλιστα ότι το χρονικό διάστηµα που ο ίδιος έθεσε για την 
υλοποίησή τους, είναι πολύ κοντά.

Σε ό,τι αφορά την ουσία, ο κ. Μητσοτάκης επέµεινε στο τρίπτυχο:
-µείωση φόρων
-προσέλκυση επενδύσεων - τόνωση της απασχόλησης
- εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ασφαλείας στην χώρα, γεγονός που αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευηµερία

Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ, η ανα-
στολή του ΦΠΑ στην οικοδοµή, η µείωση των φορολογικών συντελεστών, η µείωση 
του φόρου των πρώτων 10.000 για κάθε µισθωτό αλλά και η παροχή επιδόµατος 2000 
ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, είναι µέτρα που στοχεύουν σαφώς σε αυτό που 
ονοµάζεται «µεσαία τάξη».

Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στηρίξει το συγκεκριµένο, µεγάλο τµήµα της κοινωνίας. 
που δοκιµάστηκε από τις µνηµονικές πολιτικές και θεωρεί πως πολιτικά αυτό ακρι-
βώς το τµήµα είναι πιο κοντά στη Ν∆ και στη φιλελεύθερη ιδεολογία.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρωθυπουργός ήταν σκοπίµως ασφαλής σε δυο ζητήµατα: 
στο ενδεχόµενο σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα όσα έγιναν το καλοκαίρι του 
2015, αλλά και για το πρόσωπο που θα προτείνει για την πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
την άνοιξη του 2020.

Ως προς το πρώτο, ο ίδιος εξήγησε ότι στόχος του είναι να κοιτάει µπροστά, ενώ 
για το δεύτερο απάντησε πως «κάθε πράγµα στον καιρό του».

Ακόµη, ο κ. Μητσοτάκης επιµένει στην ανάγκη στήριξης του νέου εκλογικού νόµου, 
που θα φέρει η Ν∆ στη Βουλή και εκτίµησε ότι εάν αυτή η πρόταση δεν υποστηριχθεί 
από 200 βουλευτές, έτσι ώστε να µπορέσει να ισχύσει από τις επόµενες εκλογές, τότε 
η επόµενη ανάρτηση, το 2023 όπως είπε, θα είναι διπλή, καθώς η χώρα δεν θα κυβερ-
νηθεί µε απλή αναλογική και θα απαιτηθεί νέα εκλογική διαδικασία.

Συµπερασµατικά, το µήνυµα που επεδίωξε να εκπέµψει ο κ. Μητσοτάκης από το 
βήµα της ∆ΕΘ, είναι πως στόχος του είναι η αποτελεσµατικότητα στην υλοποίηση 
των πολιτικών, αλλά και η ταχύτητα. Σύµµαχός του στην πορεία προς την ανάπτυξη 
θα είναι η µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, θέµα για το οποίο είπε πως η συ-
ζήτηση στους κόλπους της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νίκαια  05/09/2019 
ΝOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Πρωτ.: 41337
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ & ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Τηλ: 2132075304, Fax: 2132075304
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Ταχ. Κώδικας: 18450, ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-

κά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού του 
Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στην Νίκαια Αττικής, και συγκεκρι-
μένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

με ειδίκευση 
στη ΡΥΘΜΙΚΗ

8 μήνες 4

102

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στην 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

8 μήνες 1

103

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στο 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

8 μήνες 1

104

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στη 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

8 μήνες 1

105

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στην 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

8 μήνες 1

106

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

με ειδίκευση 
στον ΜΑΖΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

8 μήνες 1

107

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στην 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

8 μήνες 5

108

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

με ειδίκευση 
στο ΣΤΙΒΟ

8 μήνες 1

109

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής 

Αγωγής στους 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΧΟΡΟΥΣ

8 μήνες 1

110

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

ανεξαρτήτου 
ειδίκευσης που 
να γνωρίζουν 
υποχρεωτικά  
ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

και  ΠΙΛΑΤΕΣ  

8 μήνες 3

111

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

ανεξαρτήτου 
ειδίκευσης που 
να γνωρίζουν 
υποχρεωτικά  

ΑΕΡΟΒΙΚΗ  και 
ΓΙΟΓΚΑ 

8 μήνες 2

112

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

με ειδίκευση 
στα Α.με.Α

8 μήνες 2

113

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής
με ειδίκευση στην 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΧΡΟΝΙΩΝ Η’ ΜΗ

8 μήνες 1

114

Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννου 

Ρέντη
Νίκαια

Πτυχιούχοι 
Φυσικής Αγωγής

με ειδίκευση 
στη ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ-ΠΑΡΚΑ

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 

θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101, 102, 
103, 104, 
105,  106, 
107, 108, 
109, 113, 

114

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 

θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

110

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΙΛΑΤΕΣ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΑΕΡΟΒΙΚΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΠΙΛΑΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ.

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΑΕΡΟΒΙΚΗ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΕ ΓΙΟΓΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ.

112

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
1. ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ.

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμμα-

τα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχι-
ακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτη-
ση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή δι-
δακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου 
στην Ελλάδα.

(4) Βεβαιώσεις φορέων που αποδεικνύουν γνώση αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα.
(5) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(7) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(8) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: 
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης 

(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) 
ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαι-
ολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα 
οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογο-
νεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 

εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτω-
ση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην 
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του 
καταστήματος του φορέα - Διεύθυνση Αθλητισμού -, καθώς και στο χώρο ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη στον 
οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα .

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προ-

μηθεύονται από το Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιω-
άννη Ρέντη και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημέ-
νη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δή-
μος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450 Νίκαια, απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου. 

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 τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   37769/09-09-2019
ΑΔΑ: 7ΖΗΓΩΕΒ-ΨΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό 
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέ-
ον συμφέρουσα από οικονομικής άπο-
ψης προσφορά για την : " Συντήρηση & 
επισκευή μεταφορικών μέσων για τα 
έτη 2020-2021-2022" ως προς τις ομά-
δες 1,4,7,8,9,10 και 11, προϋπολογισμού 
963.000,93€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Προσφορές γίνονται δεκτές για 
τουλάχιστον μία ομάδα. 

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 
17/09/2019 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 24/09/2019 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. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμή-
ματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύ-
ησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 
εκτιμώμενης αξίας (μη συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α.), του/των προσφερόμε-
νου/ων τμήματος/τμημάτων.

6. Όλα τα σχετικά των τευχών του 
διαγωνισμού ευρίσκονται στα γρα-

AKAΡΠΟΡΤ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
Εμπορεύματα ΑΖΗΤΗΤΑ. 
Πληροφορίες
Τηλ.: 26310 22600, 26310 56000. 
ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, Αστακού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η επανάληψη των δημοπρασιών No 

2/2010 και No 4/2010 που θα νίνει στις 
26/09/2019 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 
10:00 στα Γραφεία της ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ 
στην ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, Αστακού 
από την αρμόδια επιτροπή της ΑΚΑΡ-
ΠΟΡΤ Α.Ε.

Δημοπρασία No 2/2010
No Εμπορευματοκιβωτίων: 

MSCU474910.1, MSCU482202.8, 
TRLU6562110

Είδος Εμπορεύματος: Africa Air 
Cooler

Τιμή εκκίνησης: €50,00 (EURO πενή-
ντα ανά τεμάχιο)

Δημοπρασία No 4/2010
No Εμπορευματοκιβωτίου: 

MSCU2747250
Είδος Εμπορεύματος: Διακοσμητι-

κοί καθρέφτες (368 τμχ) προέλευσης Κί-
νας Τιμή εκκίνησης: €6.0000(έξι χιλιάδες 
EURO)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα διακήρυξη 
και οι όροι της δημοπρασίας δημοσιεύ-
ονται αναλυτικά στο INTERNET, στην 
ιστοσελίδα της ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ (Διεύ-
θυνση: www.akarport.gr).

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Α. Κολωνία 

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 Δικη-
γόρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου πληρε-
ξουσίου του Αντίμπ (Antib or Adib) Χαζέμ 
(Khazem or Chazem) του Σαμίρ (Samir) 
κατοίκου Αθηνών, αντίγραφο της υπ' 
αριθμ. 7740/2019 απόφασης του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο δια-
τακτικό της οποίας απαγγέλει τη λύση με-
ταξύ των διαδίκων νομίμου πολιτικού γά-
μου ο οποίος τελέστηκε στο Δημαρχείο 
Νέας Σμύρνης την 1-3-2012. Για να λά-
βει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 4-9-2019
 Ο Δικαστικός Επιμελητής 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡ. ΑΛΕΚΟΣ 

Παρακαλούνται οι 
φορείς οι οποί-
οι πληρώνουν 

µέσω ∆ΟY να µας 
το κοινοποιούν µε 
έγγραφο για να 
γίνεται η ανάλο-
γη πίστωση τους 
διότι πλέον δεν 

έχουµε ενηµέρω-
ση από τις αρµό-

διες ∆ΟΥ.

φεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι 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 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μή-
να Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτρι-
ος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),  
Δικαστικός  Επιμελητής  της περιφέ-
ρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το 
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία 
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύ-
ει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 
(ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου  
παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτό-
πυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της 
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
“ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθή-
να, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσω-
πείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέ-
δωσε με την υπ’ αριθμ. 1547Ζ/5-9-2019 
έκθεση επιδόσεώς του  στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον  Νικό-
λαο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου, πρώ-
ην κάτοικο Διονύσου, οδός Λ. Δημοκρα-
τίας αρ. 95 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
ακριβές αντίγραφο της από  χρονολογία 
2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ  της πρώτης κατά αυ-
τού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να γί-
νει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υπο-
χρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν 
στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος 
το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κα-
τά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια 
της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοι-
κητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέ-
ον τόκων υπερημερίας επί των καθυστε-
ρουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κα-
τά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα 
με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε 
κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 
2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως 
και όλως επικουρικώς από την επίδοση 
της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδο-
θεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδι-
καστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δα-
πάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγ-
γράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκ-
θεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δι-
κογράφου: ΑΓΩΓΗ,  Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑ-
ΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ει-
δικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που 
αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικο-
γράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω 
από αυτήν υπάρχει Πράξη  της κ. Γραμ-
ματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που 
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των 
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκα-
τό (100) ημέρες από την κατάθεση της 
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία πα-
ρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. 
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζή-
τηση της παρούσης όταν και όποτε κατά 
νόμον ορισθεί.

Αθήνα 5-9-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

(Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιδόσας Δικαστικός  Επιμελητής
 (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογα-

ριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου 

και όχι το όνομα του καταθέτου.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Ζωγράφου: 9/09/2019
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                        Αρ.Πρωτ.: 1772
ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του  
άρθρου 25 του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 Εγκριτική Απόφαση 
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε, 
μεταξύ άλλων, στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» η πρόσλη-
ψη δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυ-
ψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους». 

5. Την υπ’ αριθ. 44/13-06-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων 
ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 
2019, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ280/Α΄)».

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Δήμου Ζωγράφου (ΦΕΚ 582/τ.Β΄/24-02-2017) καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 1430/09-07-2019 βεβαίωση της Προέδρου του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης κενών θέ-
σεων.

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ.1426/9-07-2019 βεβαίωση του αν/τη προϊσταμένου της Δι-
εύθυνσης του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθο-
δοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνο-

λικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Ν. 
Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμ-
βασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
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Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 
Δήμου Ζωγράφου

Δήμος 
Ζωγράφου

ΥΕ Καθαριστών/
-στριων 8 μήνες 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Κωδικός 

θέσης
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κρι-

τήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 
4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες          1    2     3       4      5         6         7     8        9      10        11       12 και άνω
μονάδες      0    0     0     200   275    350    425   500   575   650      725     800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων      3*      4         5       6         7        8          9     10      11        12 ….
μονάδες    150    200 250    300    350     400    450   500    550     600 ….
      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων   3      
μονάδες 120   
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες  30 60 110
7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων      1 2 3 4 5 ….
μονάδες       50 100 150 200 250 ….
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολ-
λαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  
ΠΕ & ΤΕ           5     …    5,5  …    6  …    6,5  …    7    …    7,5   …   8    …   8,5  …   9    ...    9,5    …   10
κατηγορία ΔΕ 10   …    11  …    12   …  13  …    14   …   15     … 16   …    17   …  18  …  19     …    20
μονάδες            200   …  220 …   240  … 260 …  280  …   300   … 320 … 340  …   360 … 380 …    400
10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας   1    2     3     4    5     6      7     8    9   10    11   12    13    14  …   57   58   59  60 και άνω
μονάδες    7   14    21  28  35   42   49    56  63  70   77   84    91    98  … 399  406  413  420
11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλα-
σιάζεται με το συντελεστή “3”)

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 
μονάδες  150 … 180 … 
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασι-

άζεται με το συντελεστή “2”)
ποσοστό αναπηρίας    50%    …   60%   …    67%   …    70%    … 
Μονάδες                  100       …   120    …    134     …   140     … 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε 
καθήκοντα. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑ-

ΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν 
όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσε-
ων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩ-
ΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ  του  ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας 

(Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυ-
ρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πα-
ράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σή-
μανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου 
ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήμα-
τος ΣΟΧ  με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά 

τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως 
ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του 
νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημε-
ρήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«12.02.2019» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής 
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ζωγράφου 
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο 
φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο 
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 
6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτη-
μένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θε-
ωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Ζωγράφου», Ανακρέοντος 60, Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου, Ν. Αττικής, απευθύνο-
ντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Δημήτρη Γιώτα (τηλ. επικοινωνίας: 
210 77 13 802 – 210 77 88 916).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αι-
τήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρε-
σίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του δήμου Ζωγράφου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστε-
ρη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευ-
ση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δη-
μόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπη-
ρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τό-
πους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυν-
ση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και 
άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του 
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσ-

σει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 
της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελι-
κή επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγμα-
τοποιείται ως εξής: 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα 
της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επι-
κουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκε-
ντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτε-
κνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, 
βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατό-
μου).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγεί-
ται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο 
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονά-
δες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθε-
ξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέ-

σα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμ-
μετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων 
μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συ-
νταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 
2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπη-
ρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@
asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστα-
σης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κα-
τατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, 
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από 
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω 
της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον 
κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλε-
κτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε πε-
ρίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφε-
ται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν 
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψη-
φίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγ-
χου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτι-
κά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βά-
σει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται 
για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζη-
μίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντι-
καθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οι-
κείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρ-
φωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υπο-
ψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα 
και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορι-
σμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το 
κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των κα-
θηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν 
απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας 
απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση επο-
χιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη 
υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανα-
καλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδι-
καίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, 
οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγ-
γεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγ-
γραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτη-
μα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκ-
δοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτη-
σης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που 
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελί-
δα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ 

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.
New Products & Services Development & Promotion Department

A N N O U N C E M E N T
“Public Power Corporation S.A. of Greece launches an International, Open, Electronic 
Request For Proposals DNPSDPD–3/19 for Concluding Three-Years-Term “MASTER 
DES LNG SALE AGREEMENTS (MSAs)” in order to expand the list of the already exist-
ing LNG eligible suppliers. 
The full updated text of Request of Proposal DNPSDPD–3/19 shall be available on 
16.09.2019 at PPC’s website: https://eprocurement.dei.gr/.
The RfP shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. For registra-
tion to the platform please contact:
Mr. Christos Rakovitis, Tel.: +30-210-2723810/Mob.:+30-6937290980
The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.

The electronic platform shall be open for the submission of Documentation 
pertaining to Stage 1a of the Request from Monday, 16.09.2019, 09:00 a.m 
Athens local time (GMT+3) to Wednesday, 18.09.2019 17:00 Athens local 
time (GMT+3).

For further information, please contact:
Mr. I. Lysaridis, Tel. +30-210-5283608, i.lysaridis@dei.com.gr
Mr.  S. Kopelias  Tel. +30-210-5283605 s.kopelias@dei.com.gr
Mr. I. Mavroeidis, Tel. +30-210-5283603, i.mavroeidis@dei.com.gr
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 3077/1954
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ-

ΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕΓΑΕ», που εδρεύει στη 
Μαγούλα Αττικής, επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (με Α.Φ.Μ. 099551996), όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται,

ΔΗΛΩΝΕΙ  ΟΤΙ:
Επειδή  παρήλθε  η  προθεσμία  αποθήκευσης  των  παρακάτω ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε 
Ιδιωτικά Παραρτήματα της Εταιρίας μας και ειδικότερα:

Περιγραφή εμπορευμάτων κατά Τελωνειακή κατάσταση, Ιδιωτικό Παράρτημα και 
Τίτλο:

A. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 44. Στεγασμένη ισόγεια αποθήκη στην περιοχή Με-

ντήτι, στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας, ιδιοκτησίας  ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.
• Τίτλος Νο3647: Ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες πα-

ρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΟΤ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ     ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΥΜΑ   ΚΙΛΑ:  800.000
ΣΑΚΟΙ:  1.200  ΚΙΛΑ:  30.000
   ΣΥΝΟΛΟ: 830.000
Η παραλαβή των σάκων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με κα-

ταμέτρηση και επαλήθευση του είδους από τις εξωτερικές ενδείξεις. Τα κιλά ελήφθησαν 
από τις εξωτερικές ενδείξεις των σάκων. Έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος του περιεχομέ-
νου σε μερικούς σάκους. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλ-
λοίωση της ποσότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση  του όγκου 
και του βάρους, καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί. 

2. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 12024. Ειδικότερα: α) κτίριο νέας μονάδας επεξερ-
γασίας και παραγωγής οργανικού λιπάσματος με τις υπ’ αριθ.1 (4τάφροι) και 2 (12 κυτία 
μπετόν & αλάνα 850μ2) αποθήκες, β) κτίριο παλαιάς μονάδας επεξεργασίας και παραγω-
γής οργανικού λιπάσματος με τις υπ’ αριθ.1 (4τάφροι) και 2 (7κυτία μπετόν) αποθήκες, γ) 
θάλαμος ψυγείων χωρίς ψύξη υπ’ αριθ.1  εντός συγκροτήματος εργοστασίου & δ) θάλα-
μος ψυγείων με ψύξη υπ’ αριθ.3, εντός συγκροτήματος εργοστασίου στην Αμφιτρίτη Αλε-
ξανδρούπολης, ιδιοκτησίας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.

• Τίτλος Νο2500: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες πα-
ρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 1.902.472,59  

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-
νε με ογκομέτρηση των σωρών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότη-
τας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους κα-
θώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δε μπορεί να προσδιοριστεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδό-

θη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2500 Τίτλος είναι έτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα από κο-
πριά πουλερικών 2.500.000 χιλιόγραμμων καθαρών (απόθεμα).

(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 
597.527,41 χιλιόγραμμων καθαρών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηρια-
σμό 1.902.472,59 χιλιόγραμμα καθαρά έτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος από 
κοπριά πουλερικών (2.500.000 – 597.527,41 = 1.902.472,5).

• Τίτλος Νο2501: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες πα-
ρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΗΜΙΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 1.453.511,47 
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-

νε με ογκομέτρηση των σωρών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότη-

τας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους κα-
θώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δε μπορεί να προσδιοριστεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδό-

θη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2501 Τίτλος είναι ημιέτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα από 
κοπριά πουλερικών 2.000.000 χιλιόγραμμων καθαρών (απόθεμα).

(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 
546.488,53 χιλιόγραμμων καθαρών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηρια-
σμό 1.453.511,47 χιλιόγραμμα καθαρά ημιέτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος 
από κοπριά πουλερικών (2.000.000 – 546.488,53= 1.453.511,47).

• Τίτλος Νο2502: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες πα-
ρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ AGROFER ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΠΑΛΕΤΕΣ: 119  με 40 σάκους πλαστικούς εκάστη
Σύνολο πλαστικών σάκων: 4.760

Χιλ/μα μικτά: 119.000
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 

με καταμέτρηση των παλετών και των σάκων και δοκιμαστική ζύγιση των σάκων.
Οι σάκοι είναι πλαστικοί και φέρουν ενδείξεις διάφορες όπως είδους, βάρους κ.α.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότη-

τας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξε-

δόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2502 Τίτλος είναι έτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα 
AGROFER από κοπριά πουλερικών, τοποθετημένο σε 760 παλέτες, οι οποίες περι-
έχουν (φέρουν) 40 πλαστικούς σάκους εκάστη. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις της 
αποθέτιδας το σύνολο των ανωτέρω πλαστικών σάκων είναι 30.400  και το βάρος 
εκάστου 25 kg. Σύνολο μικτών χιλιόγραμμων 760.000 (απόθεμα).

(β)Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 641.000 
χιλιόγραμμων μικτών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 119.000 χιλ/
μα μικτά έτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος AFROFER από κοπριά πουλερι-
κών (760.000 -641.000=119.000).

• Τίτλος Νο2541: Ημερομηνία έκδοσης 14/11/2014 και λήξης μετά από γενόμενες πα-
ρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΑΥΓΟΥ

ΠΑΛΕΤΕΣ:72 (εβδομήντα δύο) με 20 χαρτοκιβώτια εκάστη
Σύνολο χαρτοκιβωτίων:1440 (χίλια τετρακόσια σαράντα)

Σύνολο Μικτών κιλών:   37.440 (τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα)
Κατά δήλωση της αποθέτιδας το βάρος εκάστου χαρτοκιβωτίου είναι 26 kg.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-

νε με καταμέτρηση των παλετών και των χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική ζύγιση των χαρ-
τοκιβωτίων.

Έγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 5 (πέντε) χαρτοκιβώτια και διαπιστώθηκε ότι κάθε 

χαρτοκιβώτιο έχει εντός μία μπλε νάιλον σακούλα που περιέχει κίτρινη-υποκίτρινη σκόνη, 
κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη, σκόνη αυγού.

Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των χαρτοκιβωτίων, το είδος 
του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. Τα χαρτοκιβώτια δε φέ-
ρουν ενδείξεις.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας 
των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους.

• Τίτλος Νο2920: Ημερομηνία έκδοσης 09/06/2015 και λήξης μετά από γενόμενες πα-
ρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΑΥΓΑ ΝΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΛΕΤΕΣ: 500(πεντακόσιες)Χ300 χάρτινες θήκες η κάθε μία 
Σύνολο χάρτινων θηκών: 150.000(εκατό πενήντα χιλιάδες)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των παλετών και των χάρτινων θηκών και δοκιμαστική επαλήθευση του 
αριθμού των αυγών σε κάθε καρτέλα.

Έγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 10 (δέκα) παλέτες και διαπιστώθηκε ότι κάθε παλέτα 
φέρει 300 χάρτινες θήκες και κάθε χάρτινη θήκη περιέχει 30 (τριάντα) αυγά.

Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των παλετών, το είδος του 
εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. 

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα των ψυγείων ή τυχόν πλημμελή λειτουργία 
των ψυκτικών τους εγκαταστάσεων καθώς και για την ποιοτική κατάσταση των εμπορευ-
μάτων όπως και για την τυχόν θραύση των αυγών.

• Τίτλος Νο3439: Ημερομηνία έκδοσης 03/06/2016 και λήξης μετά από γενόμενες πα-
ρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΑΥΓΟΥ 

ΠΑΛΕΤΕΣ: 80 (ογδόντα) με 20 χαρτοκιβώτια εκάστη
Σύνολο χαρτοκιβωτίων: 1.600 (χίλια εξακόσια)Χ26 kg

Σύνολο μικτών χιλιόγραμμων:41.600 (σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια) 
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-

νε με καταμέτρηση των παλετών και των χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική ζύγιση των χαρ-
τοκιβωτίων.

Έγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 5 (πέντε) χαρτοκιβώτια και διαπιστώθηκε ότι κάθε 
χαρτοκιβώτιο έχει εντός μία μπλε νάιλον σακούλα που περιέχει κίτρινη-υποκίτρινη σκόνη, 
κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη σκόνη αυγού.

Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των χαρτοκιβωτίων, το είδος 
του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. Τα χαρτοκιβώτια δε φέ-
ρουν ενδείξεις.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας 
των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους.

3. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 11960. Μεταλλικές δεξαμενές υπ’ αριθμ. 1,2,3,5,8 
και ισόγειες αποθήκες Α και Β, οι οποίες βρίσκονται εντός του οινοποιείου στη Στενήμαχο 
Νάουσας, ιδιοκτησίας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. Πρόκειται για φορολο-
γική αποθήκη με αριθμό αδείας ELA0018020001 Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

•   Τίτλος Νο  2469 ημερομηνία έκδοσης 08/10/2014 και λήξης 31/12/2014,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ.
1)Μεταλλικά καλάθια(ΜΠΙΝΣ):6 (έξι)Χ500 φιάλες.

2)Μεταλλικό καλάθι(ΜΠΙΝ):1(ένα)Χ339 φιάλες
Σύνολο μεταλλικά καλάθια(ΜΠΙΝΣ):7 (επτά)

Φιάλες: 3.339(τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα)Χ1,300 kgr (τύπου 0,75 Lit)
Χιλ/μα μικτά:4.341(τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα)

 Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-
νε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κα-
τά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών 
διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη πε-
ρίπτωση 339 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστι-
κή ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, 
απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.  

• Τίτλος Νο  2637 ημερομηνία έκδοσης 19/12/2014 και λήξης 31/03/2015,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥ-
ΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ-GR.RESERVE 750ML ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2011

1)Μεταλλικά καλάθια:46 (σαράντα έξι)Χ500 φιάλες.
2)Μεταλλικό καλάθι:1(ένα)Χ425 φιάλες

Σύνολο μεταλλικά καλάθια:47 (σαράντα επτά)
Φιάλες:23.425(είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εί-

κοσι πέντε) Χ1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)
Χιλ/μα μικτά:30.453(τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία)

 Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-
νε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κα-
τά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών 
διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη πε-
ρίπτωση 425 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστι-
κή ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, 
απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.   

•  Τίτλος Νο  2927 ημερομηνία έκδοσης 17/06/2015 και λήξης 30/09/2015,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

 Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙ-
ΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ, όπως παρακάτω:

1. CAVA ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
2. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

3. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1992 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
4. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1993 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
5. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2000 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
6. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2009 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

Σύνολο μεταλλικά καλάθια:6 (έξι) περιέχοντα συνολικά φιάλες 2.988(δύο 
χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ)Χ1,25   kgr(τύπου 0,75 lit)

Χιλ/μα μικτά:3.735(τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε)
 Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-

νε με καταμέτρηση των καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμα-
στική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών σε κάθε μεταλλικό καλάθι κάθε κατηγορίας δι-
απιστώθηκε αριθμός 498 φιαλών τύπου 0,75 lit με ετικέτες CAVA 89, ΝΑΟΥΣΑ 1989,ΓΟΥ-
ΜΕΝΙΣΣΑ 1992, ΝΑΟΥΣΑ 1993, ΝΑΟΥΣΑ 2000, ΝΑΟΥΣΑ 2009. Ο αποθέτης φέρει απο-
κλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε 
αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.  

• Τίτλος Νο  3670 ημερομηνία έκδοσης 07/11/2016 και λήξης 31/01/2017,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙ-
ΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, όπως παρακάτω:

GRANDE RESERVE ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2013
Μεταλλικά καλάθια:32 (τριάντα δύο) περιέχοντα συνολικά φιάλες 15.997 (δε-
καπέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά) Χ1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά:20.796(είκοσι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι)
 Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 

με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και των φιαλών εντός των μεταλλικών καλαθιών 
και δοκιμαστική ζύγιση μερικών   φιαλών. Κατά γενόμενη επαλήθευση του αριθμού των φι-
αλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει περίπου 500 φιά-
λες. Οι φιάλες είναι γυάλινες, πλήρεις τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα.

•   Τίτλος Νο  3842 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018,  που έχει 
εκδοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥ-
ΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (2003,2004,2005,2006,2007):

Μεταλλικά καλάθια:18 (δεκαοκτώ), περιέχοντα συνολικά φιά-
λες 7.310 Κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών και φιαλών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύμα-
τος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση δηλώνει ότι αναλαμβά-
νει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπο-
ρεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυ-
τού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2219 τίτλου μας.

•  Τίτλος Νο  3843 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ:
ΠΑΛΕΤΕΣ:6 (έξι) περιέχουσες η κάθε μία 65 χ/τια κατά τη συνα-
φή δήλωση του αποθέτη των 12 φιαλών και τύπου 0,75 lit.

Σύνολο χ/τιων :390 (τριακόσια ενενήντα)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 

με καταμέτρηση των παλετών και χ/τίων.
Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών τριών χαρτοκιβωτίων 

διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο περιέχει 12 φιάλες.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύμα-

τος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δη-
λώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική 
ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλ-
λοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 
2220 τίτλου μας.

• Τίτλος Νο  3855 ημερομηνία έκδοσης 22/03/2017 και λήξης 30/06/2017,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ GRANDE 
RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:24 (είκοσι τέσσερα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 11.997
Κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύμα-
τος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δη-
λώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική 
ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλ-
λοίωση ή βλάβη αυτού.

•   Τίτλος Νο  3986 ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017,  που έχει 
εκδοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟ-
ΔΕΙΑΣ (1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004):

Μεταλλικά καλάθια:22 (είκοσι δύο) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες  10.564 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, 
ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύ-
νεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή 
λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών 
τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2885 τίτλου μας.

•  Τίτλος Νο  3987 ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1976,1979,1986,1988,1992,1998,2000,2001,2003,2005):

Μεταλλικά καλάθια:16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες  7.096 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, 
ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύ-
νεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή 
λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. Ο πα-
ρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2886 τίτλου μας.

• Τίτλος Νο  4032 ημερομηνία έκδοσης 25/08/2017 και λήξης 28/02/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:20(είκοσι) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.769 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. 

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύ-
ματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του 
εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλά-
βης αυτού.

•   Τίτλος Νο  4050 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/03/2018,  που έχει 
εκδοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:13(δεκατρία) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.334 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. 

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύ-
ματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του 
εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλά-
βης αυτού.

•  Τίτλος Νο  4051 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/12/2017,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥ-
ΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:
Μεταλλικά καλάθια:39(τριάντα εννιά) περιέχοντα κατά 

τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 19.015 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 

με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-

ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. 
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Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύ-
ματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του 
εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλά-
βη αυτού.

•   Τίτλος Νο  4067 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει 
εκδοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983,1984,1985,2000,1994,1995,1996):

Μεταλλικά καλάθια:11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες  5.491 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότε-
ρα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και 
ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύμα-
τος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.  

•  Τίτλος Νο  4068 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1979, 1983,1985,1986,1987,198
8,1990,1992,1993,1994,1995,1996,1998,1999,2000,2001):
Μεταλλικά καλάθια:11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.490 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότε-
ρα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και 
ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύμα-
τος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4069 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1974, 1978, 1979, 
1983, 1985, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004):

Μεταλλικά καλάθια:15 (δεκαπέντε) περιέχοντα κατά 
τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.430 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότε-
ρα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και 
ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύμα-
τος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4070 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1998, 2004, 2005, 2006, 2007):

Μεταλλικά καλάθια:5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 1.576 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότε-
ρα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και 
ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύμα-
τος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4100 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1988, 1991, 2000):

Μεταλλικά καλάθια:17 (δεκαεπτά) περιέχοντα κατά 
τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 8.499 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2084/34 τίτ-

λου. 
β)  Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των 

εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. 
Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπο-
ρεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιό-
τητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής 
αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4101 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
Μεταλλικά καλάθια: 9 (εννιά) περιέχοντα Κατά τη συναφή δή-
λωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.054 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2105/68 τίτ-

λου.
β)  Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των 

εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. 
Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπο-
ρεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  στην φυσική ιδιό-
τητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής 
αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4102 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
Μεταλλικά καλάθια: 38 (τριάντα οκτώ) περιέχοντα κατά 

τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 18.718 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 

με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ 

άριθμ. 2447 τίτλου. β)  Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώ-
λεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης 
απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνι-
κή συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφεί-
λεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φι-
αλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4103 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 20 (είκοσι) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.741 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ 
άριθμ. 2470 τίτλου. β)  Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώ-
λεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης 
απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνι-
κή συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφεί-
λεται  στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φι-
αλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. 

• Τίτλος Νο  4107 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013

Μεταλλικά καλάθια: 7 (επτά) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.431 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια 
ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύ-
τως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συ-
ντήρηση του εμπορεύματος  και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  
στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών 
ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4108 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 30/04/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013

Μεταλλικά καλάθια:13 (δεκατρία) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.036 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια 
ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύ-
τως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συ-
ντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  
στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών 
ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4112 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ(1984,1988,1989,1991,1992,1997,1998,2001)

Μεταλλικά καλάθια:10 (δέκα) περιέχοντα κατά τη συναφή 
δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.999 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια 
ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύ-
τως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συ-
ντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  
στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών 
ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4113 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗ-
ΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ(1993,1994,1996,1997,1999)

Μεταλλικά καλάθια: 5(πέντε) περιέχοντα κατά τη συναφή δή-
λωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.309 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια 
ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύ-
τως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συ-
ντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  
στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών 
ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4250 ημερομηνία έκδοσης 09/01/2018 και λήξης 31/03/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΧΥΜΑ
Μεταλλική δεξαμενή υπ’αριθμ.1 χιλ/μα καθαρά:154.000.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγι-
νε με ογκομέτρηση.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την ποιότητα, κατάσταση, προέλευση του εμπορεύμα-
τος, την τεχνική συντήρηση αυτού, την οποία ρητά δηλώνεται ότι ανέλαβε ο αποθέτης, για 
κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στη φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρ-
ροής ή θραύσης των δεξαμενών ως και για χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

Επίσης δεν ευθύνεται για το ποσοστό των ξένων υλών (οινολάσπης) ως και για κάθε ζη-
μιά, βλάβη ή καταστροφή προερχόμενη από πυρκαγιά ή ανωτέρα βία.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπο-
ρευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ο παρών 
τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 3154 τίτλου μας.

•  Τίτλος Νο  4398 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙ ΕΣΟ-
ΔΕΙΑΣ 2014

Μεταλλικά καλάθια: 51 (πενήντα ένα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 19.747 κατά τη συνα-
φή δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 
με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση  των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια 
ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύ-
τως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συ-
ντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  
στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών 
ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

• Τίτλος Νο  4399 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018,  που έχει εκ-
δοθεί  σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙ-
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»  και  ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE 
RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013 & LEGACY 1879 ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2012 όπως παρακάτω:

Α) GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ: Μεταλλικά καλάθια: 12 (δώδεκα) περιέχο-
ντα κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.497 τύπου 0,75 lit.

Β) LEGACY 1879: Μεταλλικά καλάθια: 16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη συ-
ναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 7.997 τύπου 0,75 lit.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ:28 (είκοσι οκτώ)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε 

με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια 

ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύ-

τως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συ-
ντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται  
στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος  ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών 
ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. 

4. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 101. Μισθωμένη στεγασμένη αποθήκη συνολικής 
επιφάνειας 560 τετραγωνικών μέτρων περίπου που βρίσκεται στη θέση Βαρυμάτση στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων.

• Τίτλος Νο184 ημερομηνία έκδοσης 04/01/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρα-
τάσεις, 03/07/2018,  που έχει εκδοθεί  σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ»  και  ισχύει 
για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο  τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ                 ΤΕΜΑΧΙΑ: 382
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ STATUS 50AH 12V    85
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WINNER CLASSIC 70AH 12V   56
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WINNER HERCULES GEL 85AH 12V  18
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 35AH 12V ΑΡ.Ψ.Π  142
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΞΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 44AH 12V AP.   62
ΣΤΟΙΧΕΙΟ MONIMO AJAX 2V 1500AH   19
ΣΥΝΟΛΟ     ΤΕΜΑΧΙΩΝ 382
Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημει-

ώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύ-
πο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση 
Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι πο-
σότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κα-
τάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για 
την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

B. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 102. Παραχωρούμενος αποθηκευτικός χώρος, από 

τη MEGA HELLAS LOGISTICS AE, συνολικής επιφάνειας 100 τετραγωνικών μέτρων ο 
οποίος αποτελεί τμήμα στεγασμένης αποθήκης, που βρίσκεται επί της οδού ΝΟΕ στη θέ-
ση Δύο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής, ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων.

• Τίτλος Νο196 ημερομηνία έκδοσης 03/02/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρα-
τάσεις, 02/08/2018,  που έχει εκδοθεί  σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ»  και  ισχύει 
για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο  τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ                 ΤΕΜΑΧΙΑ:  758
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    ΤΕΜΑΧΙΑ
ΜΠΑΤ.WINNER CYCLOP SPIRAL 45AH 7   280
ΜΠΑΤ.WINNER CYCLOP SPIRAL 45ΑΗ 750Α 12V  160
ΜΠΑΤ.WINNER CYCLOP SPIRAL 55ΑΗ 850B 12V  120
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WINNER ADVANCE MF 74ΑΗ 12V   198
ΣΥΝΟΛΟ     ΤΕΜΑΧΙΩΝ 758
Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημει-

ώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύ-
πο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση 
Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι πο-
σότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κα-
τάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για 
την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

EΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
Τα  παραπάνω  εμπορεύματα,  όπως  έχουν  περιγραφεί,  σε  πλειστηριασμό  ενώπιον  

του  κ. Ειρηνοδίκη  Ελευσίνας,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  22,  23,  45  και  46  και  επόμ.  
του  Ν.Δ. 3077/54  “Περί Γενικών Αποθηκών” την 24/09/2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 
– 12:00 π.μ.  στα Γραφεία της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΥ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΩΝ  
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ  (ΠΑΕΓΑΕ),  επί της οδού Γ. Γεννηματά 100 στη Μαγούλα Ατ-
τικής, με  τους  παρακάτω  όρους:

1. Η  τιμή  πρώτης  προσφοράς  των  εμπορευμάτων  ορίζεται ως εξής:
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 184 το ποσό των 2.350,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 196 το ποσό των 2.650,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2469 το ποσό των 24.972,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2500 το ποσό των 102.733,52 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2501 το ποσό των 46.512,37 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2502 το ποσό των 7.021,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2541 το ποσό των 88.732,80 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2637 το ποσό των 175.007,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2920 το ποσό των 144.000,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927 το ποσό των 80.550,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3439 το ποσό των 98.592,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3647 το ποσό των 33.500,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3670 το ποσό των 108.000,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 το ποσό των 110.015,50 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3843 το ποσό των 31.777,20 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3855 το ποσό των 81.000,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986 το ποσό των 199.659,60 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987 το ποσό των 146.532,40 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4032 το ποσό των 72.022,05 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4050 το ποσό των 36.312,50 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4051 το ποσό των 140.180,40 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4067 το ποσό των 162.000,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068 το ποσό των 82.294,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069 το ποσό των 169.655,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070 το ποσό των 26.266,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100 το ποσό των 261.000,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4101 το ποσό των 27.574,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4102 το ποσό των 127.296,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4103 το ποσό των 66.245,60 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4107 το ποσό των 23.180,00 Ευρώ Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4108 το ποσό των 34.603,80 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4112 το ποσό των 91.800,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113 το ποσό των 61.200,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4250 το ποσό των 279.202,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4398 το ποσό των 153.753,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4399 το ποσό των 142.605,00 Ευρώ
2. Η δηλοποιούσα  εταιρία  δεν ευθύνεται:
α) Για  την  κατάσταση,   ποιότητα,   προέλευση,   βάρος   και   τεχνική   συντήρηση   των  

εμπορευμάτων  και  για  κάθε  απομείωση,  αβαρία  ή  βλάβη  που  οφείλεται  σε  φυσικούς  
λόγους  ή  ιδιότητες  των  εμπορευμάτων  ή  της  κακής  τους  συσκευασίας,  για  ελλείψεις,  
ζημιές  ή  βλάβες  που  οφείλονται  σε  ανώτερη  βία,  πυρκαγιά  ή   εμπρησμό,   ακόμη   δε  
και   για   ζημιές   που   προέρχονται   από  τρωκτικά,  σαράκι,   έντομα   ή   άλλα   παράσι-
τα  όπως  και  το  άρθρο  25  του  Ν.Δ.  3077/54 αναλυτικά  ορίζει.

β) Η  δηλοποιούσα  δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  οφειλόμενους  φόρους,  δασμούς  ή  τέ-
λη  στο  Δημόσιο,  που  βαρύνουν  τα  εκποιούμενα  εμπορεύματα, που  αναφέρονται  στην  
παρούσα  Δηλοποίηση  είτε  σαν  Τελωνειακώς  Ελεύθερα  είτε  σαν  Τελωνειακώς  Υπο-
κείμενα,  ή  για  όσα  τελούν  υπό  το  καθεστώς  του  Ν. 2682/99  (περί  Φορολογικών  
Αποθηκών). Όλα  τα  προαναφερόμενα  (δασμοί,  φόροι  κλπ.)  βαρύνουν  τον  τελευταίο  
πλειοδότη,  στον οποίο κατακυρώνονται τα εμπορεύματα  και  καταβάλλονται  απ’  αυτόν,  
πριν  από  την  παραλαβή  των  εμπορευμάτων  από  την Προνομιούχο  Ανώνυμο  Εται-
ρία  Γενικών  Αποθηκών  Ελλάδος  ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 45 και 
51 του Ν.Δ. 3077/1954.

3. Δηλώνεται ρητά, ότι τα προαναφερόμενα εμπορεύματα  εκποιούνται,  όπως  είναι  και 
βρίσκονται  στα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Παραρτήματα της  δηλοποιούσης.

Όσοι επιθυμούν να πλειοδοτήσουν μπορούν ελεύθερα, να  εξετάσουν αυτά, πριν  από 
την ημερομηνία του πλειστηριασμού, έτσι  ώστε  να  είναι  ενήμεροι  για  το  είδος,  την  πο-
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ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ  ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώνουν µέσω ∆ΟY 

να µας το κοινοποιούν µε έγγραφο για να γίνεται η ανά-

λογη πίστωση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρωση 

από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ
σότητα,  ποιότητα,  κατάσταση,  εμπορική  αξία  κλπ.

Για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται  στα  γραφεία  της  δηλοποιούσης 
Προνομιούχος  Ανώνυμος  Εταιρία  Γενικών  Αποθηκών  Ελλάδος  ΑΕ  (ΠΑΕΓΑΕ)  Γ. Γεν-
νηματά 100, Μαγούλα Αττικής και στα τηλέφωνα 2105500109 & 2105500011 κατά  τις  ερ-
γάσιμες  ημέρες  και  ώρες (08:30 – 16:30), η  οποία  σε  καμία περίπτωση  δεν  ευθύνεται 
για τυχόν παράλειψη ως προς την εξακρίβωση των  παραπάνω.

4. Η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  τα  περισσότερα  και  ο  οποίος  βαρύ-
νεται,  επί  πλέον,  με  τα  δικαιώματα  των  υπαλλήλων  του  πλειστηριασμού  και  του  κή-
ρυκα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  49  του  Ν.Δ.  3077/54.

5. Κάθε  πλειοδότης  οφείλει  να  καταθέσει  πριν  τη  συμμετοχή  του στον  πλειστηρια-
σμό  εγγύηση  με Τραπεζική  επιταγή σε  διαταγή Προνομιούχος  Ανώνυμος  Εταιρεία  Γε-
νικών  Αποθηκών  Ελλάδος  ΑΕ τα παρακάτω αντίστοιχα ποσά κατά τίτλο:

 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 184 το ποσό των 352,50 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 196 το ποσό των 397,50 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2469 το ποσό των 3.745,80 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2500 το ποσό των 15.410,03 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2501 το ποσό των 6.976,86 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2502 το ποσό των 1.053,15 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2541 το ποσό των 13.309,92 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2637 το ποσό των 26.251,05 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2920 το ποσό των 21.600,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927 το ποσό των 12.082,50 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3439 το ποσό των 14.788,80 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3647 το ποσό των 5.025,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3670 το ποσό των 16.200,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 το ποσό των 16.502,33 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3843 το ποσό των 4.766,58 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3855 το ποσό των 12.150,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986 το ποσό των 29.948,94 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987 το ποσό των 21.979,86 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4032 το ποσό των 10.803,31 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4050 το ποσό των 5.446,88 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4051 το ποσό των 21.027,06 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4067 το ποσό των 24.300,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068 το ποσό των 12.344,10 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069 το ποσό των 25.448,25 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070 το ποσό των 3.939,90 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100 το ποσό των 39.150,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4101 το ποσό των 4.136,10 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4102 το ποσό των 19.094,40 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4103 το ποσό των 9.936,84 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4107 το ποσό των 3.477,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4108 το ποσό των 5.190,57 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4112 το ποσό των 13.770,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113 το ποσό των 9.180,00 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4250 το ποσό των 41.880,30 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4398 το ποσό των 23.062,95 Ευρώ
 Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4399 το ποσό των 21.390,75 Ευρώ
Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, όταν τελειώσει ο  πλει-

στηριασμός, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη (υπερθεματιστή),  η  οποία 
θα επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση του εκπλειστηριάσματος, όπως  ορίζεται  
στην  επόμενη  παράγραφο.

6. Αμέσως μετά την κατακύρωση ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα του 
πλειστηριασμού,  ο  τελευταίος  πλειοδότης (υπερθεματιστής) είναι  υποχρεωμένος να  κα-
ταθέσει στο  Ταμείο της  ΠΑΕΓΑΕ το  εκπλειστηρίασμα με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή 
της ΠΑΕΓΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 
7116299  λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.

Σε  περίπτωση  μη  εμπρόθεσμης  κατάθεσης  του  εκπλειστηριάσματος  ο  τελευταί-
ος πλειοδότης  (υπερθεματιστής)  αυτοδίκαια  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  κάθε  δικαίω-
μά του επί  του  πλειστηριασμού.

Επί πλέον θα καταπίπτει και η εγγύηση που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή του στον 
πλειστηριασμό  και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, με την επιφύλαξη κάθε 
δικαιώματος της  Προνομιούχου  Ανωνύμου  Εταιρίας  Γενικών  Αποθηκών  Ελλάδος  ΑΕ 
από τον  αναπλειστηριασμό.

7. Ο υπερθεματιστής είναι υποχρεωμένος  να  παραλάβει  τα  εμπορεύματα  που κατα-
κυρώθηκαν στο  όνομα  του,  αφού  προηγουμένως  καταβάλλει  τυχόν  φόρους  και  τέλη,  
το  αργότερο  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της  κατακύρωσης,  βα-
ρυνόμενος  με  όλες  τις  δαπάνες  για  την  παραλαβή  των  εμπορευμάτων  από  τα Ιδιωτι-
κά Παραρτήματα  στα  οποία  βρίσκονται  αυτά,  για  την  πληρωμή  κάθε  δαπάνης  γενικά  
που  αφορά  αυτά, καθώς  και  τα  δικαιώματα  αποθήκευσης  της Προνομιούχου Ανωνύμου 
Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ από την ημέρα του  πλειστηριασμού,  διαφορετι-
κά  εκπίπτει  από  τα  δικαιώματά  του  και  επαναλαμβάνεται  ο  πλειστηριασμός  σε  βάρος  
του,  χωρίς  προηγούμενη  ειδοποίηση  του,  ενώ  κανένα  δε  δικαίωμα  δεν  έχει  να  ζητή-
σει  επιστροφή  της  κατατεθείσης  εγγυήσεως  ή  του πλειστηριάσματος  που  κατέβαλλε.

8. Επιπλέον ο υπερθεματιστής των εμπορευμάτων, τα οποία είναι Τελωνειακώς Υποκεί-
μενα  είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τα εμπορεύματα αυτά τους οφειλόμενους φό-
ρους και δασμούς  να προσκομίσει στο Κατάστημα της Προνομιούχου  Ανωνύμου  Εταιρί-
ας  ΑΕ  τις σχετικές άδειες του αρμοδίου Τελωνείου πριν την παραλαβή των εμπορευμά-
των, που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.

9. Η  δηλοποιούσα   Προνομιούχος  Ανώνυμος  Εταιρία  Γενικών  Αποθηκών  Ελλάδος  
ΑΕ   δεν έχει  καμιά  ευθύνη  για  κάθε  φθορά,  βλάβη  ή  καταστροφή  των  εμπορευμά-
των,  μετά  την  κατακύρωση  τους.

10. Οι  πλειοδότες,  καθώς  και  κάθε παριστάμενος  τρίτος,  οποιοδήποτε  έννομο  συμ-
φέρον ή δικαίωμα ή σχέση προς τα  εκπλειστηριαζόμενα  εμπορεύματα  κι  αν  προβάλ-
λουν,  δεν δικαιούνται  να  ζητήσουν  για  οποιονδήποτε λόγο  ή  αιτία  την   αναβολή  του 
πλειστηριασμού, ούτε να υποβάλλουν  σχετικό  αίτημα  ή  αντιρρήσεις  γενικά  προς κατα-
χώρηση  στην  έκθεση  πλειστηριασμού,  εφ’  όσον  κατά  το  άρθρο  50  παρ. 3  του  Ν.Δ.  
3077/54  και  το  άρθρο  52  Εισαγ. Ν. Κωδ. Πολ. Δικ.  δεν  συγχωρείται τέτοια αίτηση και θε-
ωρείται νομό  αβάσιμη  και  δεν  συντρέχει  αρμοδιότητα  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  ή  
οποιουδήποτε  Δικαστηρίου  να  διατάξει  αναστολή  εκτελέσεως  ή  αναβολή του πλειστηρι-
ασμού,  ούτε  κατά  συνέπεια  ευχέρεια  του  επί  του  πλειστηριασμού  υπαλλήλου ν’ απο-
φανθεί πάνω σ’ αυτή, ούτε να καταχωρήσει στο πρακτικό ή στην έκθεση  πλειστηριασμού.

11. Κάθε πλειοδότης  που  παίρνει  μέρος  στον  πλειστηριασμό,  θεωρείται  ότι  γνωρί-
ζει  και  αποδέχεται  όλους  τους  όρους  της  παρούσης  δηλοποίησης, παραιτείται  δε  από  
κάθε  δικαίωμά  του,  για  προσβολή  ή  ακύρωση  αυτού.

12. Η  δηλοποιούσα Προνομιούχος  Ανώνυμος  Εταιρία  Γενικών  Αποθηκών  Ελλάδος  
ΑΕ   έχει  το  δικαίωμα  της  ματαίωσης  του  πλειστηριασμού  σε  κάθε  στιγμή,  κατά  την  
περίοδο  της  διενέργειας  αυτού,  γενικά  ή  κατά  ένα  μέρος  και πριν την κατακύρωση του, 
κατά  την  ανέλεγκτη  κρίση  του  εκπροσώπου  της.

Η  παρούσα  να  δημοσιευθεί  σε  εφημερίδα  που  εκδίδεται  στην  περιφέρεια  του  Κα-
ταστήματος  Μαγούλας.

Αρμόδιος  Δικαστικός  Επιμελητής  καλείται  να  τοιχοκολλήσει  την  παρούσα  στο  Κατά-
στημα  του  Ειρηνοδικείου Ελευσίνας και εις τα ενταύθα και στα γραφεία της δηλοποιούσης 
Προνομιούχου  Ανωνύμου  Εταιρίας  Γενικών  Αποθηκών  ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100 
Μαγούλα Αττικής αφού  αντιγράψει  αυτήν,  ολόκληρη,  στην  έκθεση  της  τοιχοκόλλησης.

Μαγούλα,  09/09/2019
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ

Χαράλαμπος Αποσκίτης  Ελένη Γαβριηλίδου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την με αρ. 10195Γ’/06.09.2019 

Έκθεση Επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός 
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετεί-
ου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθη-
νών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΜΑΝΑΣ, κά-
τοικος Αθηνών, Ζωοδ, Πηγής αρ. 12-14, 
τηλέφωνο 210-3827019, ύστερα από έγ-
γραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθη-
νών κας ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ πλη-
ρεξούσιας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ-
μία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, 
επί των οδών Δ. Αρεοπαγίτου και Μακρή 
αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με 
ΑΦΜ: 090012333, επέδωσα προς τον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για 
τον Παναγιώτη Χριστοδουλέλη του Γε-
ωργίου, τέως κάτοικο Αμαρουσίου Αττι-
κής, επί της οδού Βασιλίσσης Ολγας αρ. 
46 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 
037060065, το από 26.08.2019 ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ του πρώτου 
κατά του δευτέρου εις χείρας των τρίτων 
των Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών: 
α) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε., β) ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., γ) ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., και 
δ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., το οποίο 
απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδί-
ου Δικαστηρίου και Αρχής και του οποί-
ου ολόκληρο το περιεχόμενο αντιγράφε-
ται στην παρούσα έκθεση επιδόσεως. Η 
επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση του 
περιεχομένου και για τις νόμιμες συνέ-
πειες, με αιτητικό: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΥΤΟΥΣ και υπό την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος μου ΚΑΤΑΣΧΩ συντηρητικά 
εις χείρας κάθε μίας Τράπεζας προς την 
οποία απευθύνεται το παρόν κατασχε-
τήριο ως Τρίτη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
1350/2003 απόφασης του Ειρηνοδικεί-
ου Αμαρουσίου: α) κάθε μορφής καταθέ-
σεις και λογαριασμούς (όψεως, τρεχού-
μενους, ταμιευτηρίου, προθεσμιακούς, 
κοινούς, τοποθετήσεις σε repos), μετο-
χές, ομόλογα και γενικώς κάθε απαίτη-
ση του οφειλέτη μου ενεστώσα ή μέλλου-
σα προς το πιστωτικό σας ίδρυμα, μέχρι 
του ποσού της συνολικής απαίτησης μου 
ανερχομένης σε (21.253,13 ευρώ) και 
του ποσού αυτού νομιμοτόκως, πλην του 
κονδυλίου των τόκων, από την επόμενη 
της επίδοσης του παρόντος και μέχρι την 
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και β) την 
τραπεζική θυρίδα ή θυρίδες που ο καθ’ 
ου κατέχει και μισθώνει στην Τράπεζά 
σας και του περιεχομένου της, κινητών 
ή και χρημάτων μέχρι του συνολικού πο-
σού των (21.253,13 ευρώ)και του ποσού 
αυτού νομιμοτόκως πλην του κονδυλίου 
των τόκων από την επομένη της επίδο-
σης του παρόντος και μέχρι την πλήρη 
και ολοσχερή εξόφληση και ΠΑΡΑΓΓΕ-
ΛΩ κάθε μία Τράπεζα να προβεί στην κα-
τά το άρθρο 985 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ 
δήλωση στο Ειρηνοδικείο της έδρας της, 
εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από 
την επίδοση του παρόντος κατασχετηρί-
ου. Επιπροσθέτως ΕΠΙΤΑΣΣΩ κάθε μία 
Τράπεζα προς την οποία απευθύνεται το 
παρόν κατασχετήριο από της ημερομηνί-
ας επιδόσεως του κατασχετηρίου να μην 
καταβάλει στον οφειλέτη Παναγιώτη Χρι-
στοδουλέλη οποιοδήποτε ποσό που να 
αφορά τις κατασχεθείσες υπέρ εμού κά-
θε μορφής καταθέσεις του και λογαρια-
σμούς (όψεως, τρεχούμενους, ταμιευ-
τηρίου, προθεσμιακούς, κοινούς, τοπο-
θετήσεις σε repos), μετοχές, ομόλογα, 
αξιόγραφα, το περιεχόμενο της τραπεζι-
κής θυρίδας του και γενικώς κάθε απαί-
τησή του ενεστώσα ή μέλλουσα, προς 
το πιστωτικό σας ίδρυμα, μέχρι του πο-
σού των (21.253,13 ευρώ) και το ποσό 
αυτό νομιμοτόκως πλην του κονδυλίου 
των τόκων από την επομένη της επίδο-
σης του παρόντος και μέχρι την πλήρη 
και ολοσχερή εξόφληση. ΔΙΟΡΙΖΩ πλη-
ρεξούσια και αντίκλητο μου την δικηγό-
ρο και κάτοικο Αθηνών Ασπασία Απο-
στόλου, οδός Γερμανού Καραβαγγέλη 
αρ. 6, Αθήνα, τηλ. 210-3814749, email: 
sapostolou6@gmail.com. Γίνεται μνεία 
ότι συνημμένα συγκοινοποιείται η με 
αριθμό 1350/2003 Απόφαση του Ειρη-
νοδικείου Αμαρουσίου.

Αθήνα 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μή-
να Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτρι-
ος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),  
Δικαστικός  Επιμελητής  της περιφέ-
ρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το 
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία 
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύ-
ει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 
(ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου  
παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτό-
πυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της 
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
“ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθή-
να, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσω-
πείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέ-
δωσε με την υπ’ αριθμ. 1549Ζ/5-9-2019 
έκθεση επιδόσεώς του  στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ετερόρ-
ρυθμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΑΓ-
ΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
νόμιμα εκπροσωπούμενη, που είχε την 
έδρα της στις Αχαρνές, οδός Λιοσίων 
αρ. 85 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, 
ακριβές αντίγραφο της από  χρονολο-
γία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ  της πρώτης κατά 
αυτής, η οποία απευθύνεται στο Πολυ-
μελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να 
γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υπο-
χρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν 
στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος 
το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κα-
τά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια 
της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοι-
κητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέ-
ον τόκων υπερημερίας επί των καθυστε-
ρουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κα-
τά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα 
με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε 
κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 
2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως 
και όλως επικουρικώς από την επίδοση 
της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδο-
θεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδι-
καστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δα-
πάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγ-
γράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκ-
θεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δι-
κογράφου: ΑΓΩΓΗ,  Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑ-
ΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ει-
δικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που 
αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικο-
γράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω 
από αυτήν υπάρχει Πράξη  της κ. Γραμ-
ματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που 
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των 
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκα-
τό (100) ημέρες από την κατάθεση της 
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία πα-
ρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. 
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζή-
τηση της παρούσης όταν και όποτε κατά 
νόμον ορισθεί.
Αθήνα 5-9-2019 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Επιδόσας Δικαστικός  Επιμελητής
 (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μή-
να Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτρι-
ος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),  
Δικαστικός  Επιμελητής  της περιφέ-
ρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το 
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία 
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύ-
ει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-
89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγρά-
φου  παραγγελίας του Σταύρου Πανα-
γιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτ-
λο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπρο-
σωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), 
επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1546Ζ/5-9-
2019 έκθεση επιδόσεώς του  στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον  
Δημήτριο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου, 
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κ. Λαχα-
νά αρ. 33-35 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από  χρονο-
λογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ  της πρώτης κα-
τά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πο-
λυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά 
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να 
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβά-
λουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκα-
στος το ποσό των 562.049,44€ με το νό-
μιμο τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 
κατά τους όρους της συμβάσεως, στα 
όρια της 2393/15/30,7.1996 πράξης του 
διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, 
πλέον τόκων υπερημερίας επί των κα-
θυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων 
κατά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφω-
να με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως 
δε κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 
2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως 
και όλως επικουρικώς από την επίδοση 
της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδο-
θεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδι-
καστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δα-
πάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγ-
γράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκ-
θεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δι-
κογράφου: ΑΓΩΓΗ,  Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑ-
ΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ει-
δικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που 
αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικο-
γράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω 
από αυτήν υπάρχει Πράξη  της κ. Γραμ-
ματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που 
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των 
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκα-
τό (100) ημέρες από την κατάθεση της 
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία πα-
ρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. 
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζή-
τηση της παρούσης όταν και όποτε κατά 
νόμον ορισθεί.
Αθήνα 5-9-2019 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Επιδόσας Δικαστικός  Επιμελητής
 (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μή-
να Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτρι-
ος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),  
Δικαστικός  Επιμελητής  της περιφέ-
ρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το 
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία 
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύ-
ει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-
89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγρά-
φου  παραγγελίας του Σταύρου Πανα-
γιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτ-
λο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπρο-
σωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), 
επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1548Ζ/5-9-
2019 έκθεση επιδόσεώς του  στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον  
Άγγελο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου, 
πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Τεγέ-
ας αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
ακριβές αντίγραφο της από  χρονολο-
γία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ  της πρώτης κατά 
αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυ-
μελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να 
γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υπο-
χρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν 
στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος 
το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας από 16.2.2008 κα-
τά τους όρους της συμβάσεως, στα όρια 
της 2393/15/30,7.1996 πράξης του διοι-
κητού της Τραπέζης της Ελλάδος, πλέ-
ον τόκων υπερημερίας επί των καθυστε-
ρουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κα-
τά τα ανωτέρω ανά εξάμηνο, σύμφωνα 
με τη σύμβαση πιστώσεως, νομίμως δε 
κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 
2601/1998 μέχρις εξοφλήσεως, άλλως 
και όλως επικουρικώς από την επίδοση 
της παρούσης και μέχρις εξοφλήσεως, 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδο-
θεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδι-
καστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δα-
πάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγ-
γράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκ-
θεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δι-
κογράφου: ΑΓΩΓΗ,  Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑ-
ΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ει-
δικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που 
αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικο-
γράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω 
από αυτήν υπάρχει Πράξη  της κ. Γραμ-
ματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που 
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των 
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκα-
τό (100) ημέρες από την κατάθεση της 
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία πα-
ρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. 
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζή-
τηση της παρούσης όταν και όποτε κατά 
νόμον ορισθεί.
Αθήνα 5-9-2019 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
(Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Επιδόσας Δικαστικός  Επιμελητής
 (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Τράπεζα της Αγγλίας: 
Έχουμε προετοιμάσει 
τις τράπεζες για σοκ

Η Τράπεζα της Αγγλίας, το 
κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ήδη 
προετοιμάσει τις ιδιωτικές τρά-
πεζες ώστε να αντεπεξέλθουν σε 
οποιοδήποτε σοκ προκαλέσει η 
αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τόνισε ο Άλεξ Μπρέιζιερ, 
εκτελεστικός διευθυντής της ΤτΑ 
αρμόδιος για τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, στην 
εφημερίδα The Times.

«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
δεν θα συντριβεί αφού αποχωρή-
σουμε από την ΕΕ», διαβεβαίωσε 
ο Μπρέιζιερ την εφημερίδα, ενώ 
σημείωσε επίσης ότι η επικείμενη 
αντικατάσταση του διοικητή του 
κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος 
δεν πρόκειται να την εκτροχιάσει 
και να πολιτικοποιήσει τον ρόλο 
του.

Ο απερχόμενος διοικητής της 
ΤτΑ Μαρκ Κάρνι ολοκληρώνει τη 
θητεία του στα τέλη του Ιανουα-
ρίου του 2020. Ο αντικαταστάτης 
του αναμένεται να ονομαστεί επί-
σημα από τον υπουργό Οικονομι-
κών Σάτζιντ Τζάβιντ.

Ευρωζώνη: 
Ελαφρώς βελτιωμένο 
το επενδυτικό κλίμα 
τον Σεπτέμβριο

Το επενδυτικό κλίμα στην ευρω-
ζώνη βελτιώθηκε ελαφρώς τον 
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έρευνα 
της Sentix, προειδοποιώντας 
ωστόσο ότι η οικονομική κατά-
σταση στην ευρωζώνη παραμένει 
τεταμένη.

Ο όμιλος ερευνών Sentix ανακοί-
νωσε πως ο δεικτης επενδυτικού 
κλίματος στην ευρωζώνη σημεί-
ωσε άνοδο στις -11,1 μονάδες τον 
Σεπτέμβριο από τις -13,7 μονάδες 
τον προηγούμενο μήνα.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 
πτώση στις -14 μονάδες.

Η εκτίμηση των επενδυτών για 
την τρέχουσα κατάσταση επιδει-
νώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο 
μήνα, και διαμορφώθηκε στο χαμη-
λότερο επίπεδο από τον Ιανουά-
ριο του 2015, στις -9,5 μονάδες.

Ωστόσο, βελτιώθηκε το οικονο-
μικό outlook, με τον υποδείκτη να 
σημειώνει άνοδο στις -12,8 μονά-
δες τον Σεπτέμβριο από τις -20 
μονάδες.

Ο Ερντογάν απειλεί 
ότι θα στείλει 
5,5 εκατ. πρόσφυγες 
στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλώντας το 
απόγευμα της Κυριακής από την πόλη Μα-
λάτια απείλησε ότι αν δεν έρθει η βοήθεια 
από την Ευρώπη για το προσφυγικό ζήτημα 
θα ανοίξει τα σύνορα και θα περάσουν προς 
την Ευρώπη περισσότεροι από 5,5 εκατομ-
μύρια πρόσφυγες.

«Αν σε αυτόν τον αγώνα μας δεν μας δώ-
σουν την απαραίτητη στήριξη, δεν θα μπο-
ρέσουμε να εμποδίσουμε τους 3,6 εκατ. Σύ-
ρους πρόσφυγες και άλλα 2 εκατ. προσφύ-
γων που θα φτάσουν στα σύνορα μας από 
το Ιντλιμπ» είπε χαρακτηριστικά και με σαφή 
απειλητική διαεση ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα γίνει αυτό που θέλουμε αλλιώς θα ανοί-
ξουμε τα σύνορα», επανέλαβε ο  Ερντογάν. 
«Είτε θα μοιραστείτε αυτό το βάρος, είτε θα 
ανοίξουμε τα σύνορα», προειδοποίησε ο 
Τούρκος πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την 
κατηγορία ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη εκπληρώ-
σει πλήρως τις υποσχέσεις της στην παρο-
χή οικονομικής βοήθειας, με βάση τη συμφω-
νία Άγκυρας- Βρυξελλών του 2016. Η Τουρ-
κία έχει δαπανήσει 40 δισεκατομμύρια δολά-
ρια για τους Σύρους πρόσφυγες, δήλωσε ο 
Ερντογάν, ενώ τόνισε ότι η βοήθεια της Ένω-
σης είναι «περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ». 
«Θα πρέπει να ανησυχούμε εμείς για αυτό; 
Ας ανησυχήσουν εκείνοι αυτή τη φορά», είπε.

για τα ελληνοτουρκικά και τον Ταγίπ Ερ-
ντογάν μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
από την συνέντευξη Τύπου στην 84η ΔΕΘ. 
«Θα συναντηθώ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΗΕ. 
Θα είναι μια πρώτη συνάντηση. Αν έχει διά-
θεση ο κ. Ερντογάν για μία ουσιαστική επα-
νεκκίνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα 
πρέπει να το αποδείξει έμπρακτα. Πρόθεσή 
μου είναι να συνομιλώ, γιατί μόνο τότε μπο-
ρείς να βρεις λύσεις αμοιβαία αποδεκτές. 
Προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση με τα 
επιχειρήματα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο 
που είναι με το μέρος μας. Εχω θέσει το θέμα 
των ενεργειών της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις μου, εί-
ναι ευρωπαϊκό θέμα. Ευρωπαϊκό πρόβλημα 
είναι και το προσφυγικό. Ο κ. Ερντογάν πρέ-
πει να καταλάβει ότι δεν νοείται να απειλεί 
την Ευρώπη και την Ελλάδα εκμαιεύοντας 
περισσότερους πόρους για το προσφυγικό. 
Η Τουρκία έχει πάρει πολλά χρήματα, περί τα 
6 δισ. για το μεταναστευτικό».

Τα βλέµµατα των αγορών 
στη συνεδρίαση της ΕKT 

την Πέµπτη

   

H συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (ΕΚΤ) αυτή την εβδοµάδα εξελίσσεται σε µία από τις 
περισσότερο αναµενόµενες των τελευταίων ετών, καθώς η κεντρική 

τράπεζα ετοιµάζεται να ενισχύσει την ευάλωτη οικονοµία της Ευρωζώνης µε 
µία σειρά µέτρων στήριξης.

Ο παγκόσµιος εµπορικός πόλεµος απειλεί να ωθήσει τη γερµανική οικονοµία 
σε ύφεση και οι µετωπικοί άνεµοι από το Brexit γίνονται ισχυρότεροι. Έτσι, δεν 
αποτελεί καµία έκπληξη ότι η ΕΚΤ έχει σχεδόν δεσµευθεί για νέα µέτρα στήρι-
ξης την Πέµπτη, τα οποία θα είναι από τα τελευταία που µπορεί να πάρει ο επι-
κεφαλής της Μάριο Ντράγκι, πριν αποχωρήσει στις 31 Οκτωβρίου.

Το Reuters καταγράφει πέντε βασικά ερωτήµατα για τις αγορές αναφορικά µε 
τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέµπτη:

1. Πόσο θα υποχωρήσουν τα επιτόκια;
Η ΕΚΤ τείνει στην ανακοίνωση ενός πακέτου που θα περιλαµβάνει µία µείωση 

των επιτοκίων, µία ενισχυµένη δέσµευσή της για διατήρηση των χαµηλών επιτο-
κίων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και µία αποζηµίωση των τραπεζών για τις 
παρενέργειες των αρνητικών επιτοκίων, δήλωσαν πηγές στο Reuters την περα-
σµένη εβδοµάδα. Το ελάχιστο που περιµένουν οι αγορές είναι µία µείωση κατά 
10 µονάδες βάσης του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο -0,50% που θα είναι 
η πρώτη από το 2016. 

2. Θα αρχίσει και πάλι το QE (τις αγορές οµολόγων) η ΕΚΤ;
Σχεδόν το 90% των οικονοµολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters αναµέ-

νουν ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την επιστροφή στην ποσοτική χαλάρωση, αρχής 
γενοµένης µε µηνιαίες αγορές στοιχείων ενεργητικού ύψους 30 δισ. ευρώ από 
τον Οκτώβριο. Αναλυτές σηµειώνουν ότι αυτό θα συνοδευθεί από αλλαγές στους 
κανόνες της ΕΚΤ για την αγορά οµολόγων, δεδοµένης της ανεπάρκειας επιλέξι-
µων τίτλων. 

3. Πόσο αποτελεσµατικά θα είναι τα µέτρα;
Μετά τη µείωση των επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα - ρεκόρ και τη διοχέτευση 

2,6 τρισ. ευρώ φθηνού χρήµατος στην οικονοµία από το 2015, ο πληθωρισµός 
παραµένει κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, που είναι κοντά στο 2%, και η ανάπτυξη 
υποτονική. Οι πληθωριστικές προσδοκίες υποδηλώνουν ότι ο στόχος της ΕΚΤ 
για τον πληθωρισµό δεν θα επιτυγχάνεται επί χρόνια. 

4.  Είναι πιθανή η λήψη µέτρων που θα βοηθήσουν
τις τράπεζες;

Ναι. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να υπάρξει ένα κλιµακωτό επιτό-
κιο καταθέσεων για να µειωθεί το πλήγµα από τα πολύ αρνητικά επιτόκια. Η 
ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι εξετάζει αυτό το ενδεχόµενο. Η κλιµάκωση του επιτοκίου 
σηµαίνει ότι η ΕΚΤ περιορίζει το ποσοστό της υπερβάλλουσας ρευστότητας που 
υπόκειται στο επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο σήµερα είναι -0,40%. Η υπερβάλ-
λουσα ρευστότητα - δηλαδή τα διαθέσιµα των τραπεζών εκτός των υποχρεωτικών 
- ανέρχεται σε περίπου 1,2 τρισ. ευρώ ή το 10% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, σύµ-
φωνα µε τη Nomura. 
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