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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Στα 104,4 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Βροχή κατασχέσεων από την εφορία τον Ιούλιο
EBRD: Εμπιστοσύνη
των επενδυτών στην Ελλάδα

Κυβέρνηση:

Την πεποίθηση ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην
Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό εκφράζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD), Σούμα Τσακραμπάρτι (Suma Chakrabarti), επισημαίνοντας πως τον ενθαρρύνει πολύ «η ετοιμότητα των ελληνικών αρχών να καταστήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα πιο φιλικό προς τους επενδυτές.
Κατά τον πρόεδρο της EBRD, πέραν των επενδύσεων
της Τράπεζας στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα
2,8 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, το ίδιο το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στη χώρα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά
και ενθαρρύνει άλλους επενδυτές να εξετάσουν προσεκτικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα.

ανόρθωσης της

Το σχέδιο
μεσαίας τάξης

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιούργησαν στο πρώτο επτάμη-

Ο Ντράγκι παίρνει ξανά
το… μπαζούκα
Ως μονόδρομος χαρακτηρίζεται η συνέχιση των εξαιρετικά ευνοϊκών πολιτικών της ΕΚΤ από το Bloomberg.
Ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (Quantitative
easing – QE) θα έχει ουσιαστικά ασήμαντο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά η ΕΚΤ απλά δεν έχει την πολυτέλεια να επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ, αναφέρεται σε
άρθρο του Bloomberg.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ που πρόκειται να αποχωρήσει σύντομα δεν έχει και πολλές άλλες επιλογές παρά να αγνοήσει τις διαμαρτυρίες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της
Ολλανδίας.
Ο Ντέιβιντ Πάουελ, οικονομολόγος του Bloomberg, εκτιμά ότι θα ανακοινωθούν περίπου 45 δισ. ευρώ νέων μηνιαίων αγορών ομολόγων.

Απογειώθηκε η επιβατική κίνηση
στο Ελ. Βενιζέλος

Α

πογειώθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόµιο της Αθήνας τον Αύγουστο, αφού για πρώτη φορά ξεπέρασε τους 3 εκατ. επιβάτες, µέσα
σε έναν µήνα. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του
«Ελ. Βενιζέλος», ο µήνας Αύγουστος έκλεισε µε 3,04
εκατ. επιβάτες σηµειώνοντας αύξηση 5,2%, σε σχέση
µε το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι.

νο του έτους οι φορολογούμενοι αυξήθηκαν οριακά κατά 320 εκατ.
ευρώ στα 104,428 δισ. ευρώ από 104,111 δισ. που ήταν στο τέλος
Ιουνίου.
Την ίδια ώρα «γκάζι» πάτησαν οι κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο μέσα στον Ιούλιο καθώς αυξήθηκαν κατά 6.764 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης φθάνουν από την αρχή του χρόνου σε
1.222.306 από 1.2015.755 που ήταν στο τέλος Ιουνίου.
Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών ανέρχεται για τον Ιούλιο σε
4.019.350 τον Ιούλιο από 3.750.195 που ήταν τον Ιούνιο, που σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες αυξήθηκαν κατά 269.155 άτομα.

Handelsblatt: Ανακάμπτουν
οι ελληνικές τράπεζες
«Οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν την κερδοφορία
τους, στην οποία συµβάλλει και το ράλι για οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου, γράφει η Handelsblatt. Η κεφαλαιακή τους επάρκεια, µε δείκτη 16%, αντιστοιχεί στον µέσο όρο του τραπεζικού κλάδου και κρίνεται ικανοποιητική.Το πρώτο εξάµηνο του έτους οι τράπεζες κατέγραψαν
σηµαντικά κέρδη από την αυξηµένη ζήτηση για οµόλογα.

«Το σχέδιο ανόρθωσης της µεσαίας τάξης τίθεται σε εφαρµογή», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και αναφέρονται στις
παρεµβάσεις για το 2020:1. ∆ιατήρηση του αφορολόγητου και
µείωση του συντελεστή για τα
εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ
στο 9%. 2. Ο φόρος στα αγροτικά σχήµατα θα είναι 10%. 3.
Μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 24%, και των µερισµάτων σε 5%.4. Αναστολή του
ΦΠΑ στις οικοδοµές, και έκπτωση 40% στις δαπάνες για
ανακαίνιση κτιρίων. Αναστολή
του φόρου υπεραξίας. 5. Επίδοµα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. 6. Μειωµένος συντελεστής
ΦΠΑ 13% για τα βρεφικά είδη,
τα παιδικά καθίσµατα και τα
κράνη. 7. ∆ιατήρηση του έκτακτου επιδόµατος των συνταξιούχων.

«Κλείδωσε» η Γκεοργκίεβα
στο τιμόνι του ΔΝΤ

Μ

ία υποψήφια, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επιβεβαίωσε την επιθυµία της να είναι προτεινόµενη», αναφέρει η ανακοίνωση του ∆ΝΤ. «Το διοικητικό συµβούλιο
τώρα θα προχωρήσει σε συναντήσεις µεταξύ της υποψήφιας και του εκτελεστικού συµβουλίου. Στόχος είναι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν, και το
αργότερο έως τις 4 Οκτωβρίου», σηµειώνεται ακόµη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ
2
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αμείωτες οι απειλές
της Τουρκίας
στην Κύπρο
Αμείωτες συνεχίζονται οι προκλητικές
δηλώσεις από την Τουρκία κατά της Κύπρου με «φόντο» τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ του νησιού.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ταγίπ Ερντογάν, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του ψευδοκράτους Μουσταφά Ακίντζι, δήλωσε η πρόταση για συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων,
η οποία απορρίφθηκε από την Ελληνοκυπριακή πλευρά, βρίσκεται ακόμη «στο
τραπέζι».
Ο Τσάβουσογλου ισχυρίστηκε ότι «η
Ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει μονομερείς πράξεις και δεν σκοπεύει να
μοιραστεί τους φυσικούς πόρους του νησιού».
«Η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση απέρριψε αμέσως την πρόταση της τουρκοκυπριακής πλευράς για συνεργασία
στον τομέα των υδρογονανθράκων με
ημερομηνία 13 Ιουλίου, όπως έπραξε το
2011 και το 2012, αλλά η πρόταση αυτή
βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι» δήλωσε ο
Τούρκος ΥΠΕΞ.
Συνέχισε λέγοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να λάβει υπόψη
της την πρόταση αυτή και να την δεχτεί
«προτού είναι πολύ αργά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εάν όντως θεωρεί την
τουρκοκυπριακή πλευρά ως συνιδιοκτήτη του νησιού.
Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας διεμήνυσε ότι εάν η ελληνοκυπριακή
πλευρά δεν αποδεχθεί αυτήν την πρόταση, «η κρατική τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία (ΤΡΑΟ) θα συνεχίσει αποφασιστικά τις δραστηριότητές της σε περιοχές
που έχει άδεια από την τουρκοκυπριακή πλευρά».
Από την πλευρά του, ο Ακιντζί σχολίασε στόχος του είναι οι φυσικοί πόροι του
νησιού να συμβάλλουν στην ειρήνη, τη
σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.
«Εμείς το επισημαίνουμε πάντοτε, κάναμε προτάσεις σχετικά με αυτό το θέμα…
Επιθυμούμε το φυσικό αέριο ως γέφυρα
ειρήνης και όχι ως σημείο έντασης. Προτείναμε σύσταση κοινής επιτροπής για
το θέμα αυτό», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, προσθέτοντας ότι η πρόταση
βρίσκεται στο τραπέζι από 2011.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Κυβέρνηση:

Το σχέδιο ανόρθωσης της µεσαίας
τάξης άµεσα σε εφαρµογή
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Γεωργιάδης:
Όλες οι επενδύσεις
είναι πραγματικών και
σοβαρών επιχειρηματιών

Επτά µέτρα στήριξης των «µικροµεσαίων»
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
«Το σχέδιο ανόρθωσης της µεσαίας τάξης τίθεται άµεσα σε εφαρµογή», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επισηµαίνοντας ότι η υλοποίηση των δεσµεύσεων
αναφορικά µε τις µειώσεις τόσο των φόρων όσο και των ασφαλιστικών εισφορών
µπαίνει αµέσως και µε προγραµµατισµένες κινήσεις σε τροχιά αµέσως µετά την
παρουσίαση του συγκεκριµένου και συνεκτικού σχεδίου στη ∆ΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Οι ίδιες πηγές σηµειώνουν «όπως ανακοίνωσε στη ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός, η
κυβέρνηση προχωρά στην εφαρµογή του αναπτυξιακού πακέτου φορολογικών
και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, την αγορά ακινήτων και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
Και αναφέρονται αναλυτικά στις παρεµβάσεις που ανακοίνωσε για το 2020 ο
πρωθυπουργός:
1. ∆ιατήρηση του αφορολόγητου και µείωση του συντελεστή για τα εισοδήµατα
µέχρι 10.000 ευρώ στο 9%, από 22% που είναι σήµερα. Πρόσθετο αφορολόγητο
1.000 ευρώ ανά παιδί.
2. Ο φόρος στα νέα αγροτικά σχήµατα θα είναι µόνο 10%.
3. Μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 28% στο 24%, και των µερισµάτων από
10% σε 5%.
4. Αναστολή για τρία χρόνια του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές, και έκπτωση 40% στις
δαπάνες για ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων. Αναστολή, επίσης, του
φόρου υπεραξίας των ακινήτων.
5. Επίδοµα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, µε εξαίρεση όσους ανήκουν σε πολύ
υψηλή εισοδηµατική κατηγορία.
6. Μειωµένος συντελεστής ΦΠΑ 13% για τα βρεφικά είδη, τα παιδικά καθίσµατα και τα κράνη.
7. ∆ιατήρηση του έκτακτου επιδόµατος των συνταξιούχων, που θα καταβληθεί
στο τέλος του 2020».

«Όλες οι επενδύσεις με τις οποίες ασχολούμαστε είναι επενδύσεις πραγματικών και
σοβαρών επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν
φτιάξει σχήματα με μεγάλη χρηματοδότηση
και τραπεζική και ιδιωτική. Αν όλα αυτά που
τώρα τα έχουμε ξεκολλήσει πάρουν όλα μαζί
μπρος, θα γίνει κοσμογονία στην Ελλάδα. Και
θα πάρουν, είμαι πολύ αισιόδοξος».
Aυτό ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ FM 104,6.
Για το τι παρέλαβε η κυβέρνηση όσον αφορά το Ελληνικό και τις υπόλοιπες επενδύσεις
ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρήκε χειρότερη κατάσταση από αυτό που είχε
εκτιμήσει. Συγκεκρμένα είπε:«Στο Ελληνικό,
η εικόνα που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση για περίπου ένα χρόνο ότι τον άλλο μήνα
μπαίνουν οι μπουλντόζες, ήταν εκτός τόπου
και χρόνου. Στον τομέα των επενδύσεων, γε-

Tσίπρας στο CNBC:

“Παραµένω αντισυστηµικός”
«Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να διαπραγµατευθεί για κάτι που πετύχαµε χωρίς διαπραγµατεύσεις» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο CNBC, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του ετήσιου φόρουµ του European
House Ambrosetti.
«Εµείς είχαµε µία στρατηγική και αποδείξαµε σε όλους ότι µπορούσαµε να πετύχουµε. Ανακτήσαµε την αξιοπιστία της χώρας, είχαµε για τρία συνεχόµενα χρόνια µεγάλα πλεονάσµατα. Επιστρέψαµε στην ανάπτυξη» σηµείωσε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε την εξουσία δεν αποδέχθηκε την πρόταση και θέλει να διαπραγµατευθεί κάτι που εµείς είχαµε πετύχει
χωρίς διαπραγµατεύσεις».
«Ψάχνει να βρει δικαιολογία για να εφαρµόσει νεοφιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις µέσα από την αύξηση των στόχων για τα πλεονάσµατα. ∆ιότι πιστεύει στις νεοφιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις που ήταν στον πυρήνα των µνηµονίων», προσέθεσε ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Ερωτηθείς αν παραµένει αντισυστηµικός, ο Αλ. Τσίπρας σηµείωσε: «Παραµένω
αντισυστηµικός. Αλλά νοµίζω ότι πρέπει να καταλάβουµε τι σηµαίνει κατεστηµένο στις µέρες µας. Επειδή νοµίζω ότι η πιο κρίσιµη ερώτηση είναι το για ποια συµφέροντα αγωνίζεσαι. Ποιον θέλεις να προστατεύσεις. Αν θέλουµε να προστατέψουµε τους αδύναµους, τους ευάλωτους, τότε θα πρέπει να αγωνιστείς, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις εναλλακτικά µονοπάτια για να υπερασπιστείς τα συµφέροντά τους».

νικότερα, τα βρήκαμε πολύ χειρότερα απ’ ότι
περιμέναμε καθώς ήταν τελείως «κολλημένες» σε όλα τα επίπεδα. Θυμάμαι ακόμα τον
κ. Τσακαλώτο που έλεγε «θα κάνουν ουρά οι
επενδυτές, δεν θα έχουμε τι να τους κάνουμε».
Και τελικά, όπως απεδείχθη, ο κ. Τσακαλώτος δεν έβλεπε απολύτως κανέναν επενδυτή.
Αυτό που ακούω ασταμάτητα από όλους τους
επενδυτές, Έλληνες και ξένους, είναι «επιτέλους, βρήκαμε κάποιον να μιλάμε». Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν μιλάς με
τον άλλο μαθαίνεις τι πρόβλημα έχει και προσπαθείς να του το λύσεις. Γι’ αυτό βλέπετε μεγάλη κινητικότητα».
Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τις Προκαταρκτικές - Εξεταστικές Επιτροπές ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε τα εξής:«Όπως ορίζεται από
το Σύνταγμα, οι Προκαταρκτικές ή Εξεταστι-

ΓΕΝΙΚΗ

κές Επιτροπές, δεν είναι πρωτοβουλία της

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΩΪΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ OIKONOMIKH ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ : Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
EK∆ΟΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: http://www.geniki-dimoprasion.gr,
e-mail: geniki@otenet.gr
EMBAΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
Γραφεία - Τυπογραφεία: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20, Πλατ. Βάθης 10438 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5247773 - 210 5228449- 210 5244858
FAX: 210 5236927-210 5232584

κυβερνήσεως, είναι κοινοβουλευτική διαδι-

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Ιδιωτών
Οργανισµών-Τραπεζών
Ανωνύµων Εταιρειών
Συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΕΥΡΩ
140
205
180
4%

EKTYΠΩΣΗ: ΚΛΕΝΙΚ Ε.Ε. - ∆.Τ.: THRASSOS PRESS ,
ΣΠΗΛΙΑΣ 5, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ. 210 2852961

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ= 340,75 ∆ΡΧ.

κασία. Αυτή θα πρέπει να είναι κοινοβουλευτική διαδικασία ψυχρή, χωρίς ένταση πάθους
και εικόνα αντεκδίκησης. Καμία σχέση και μακριά από εμάς όλα αυτά. Αλλά με τη θεσμικότητα που επιβάλλει το Σύνταγμα».

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΝΣΕΤΕ: Aνάγκη νέου πακέτου
οικονοµικής πολιτικής
Τ

ην ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου πακέτου οικονοµικής
πολιτικής, µε εφαρµογή του στην τριετία 2019-2021,
που θα περιλαµβάνει ένα εκλογικευµένο σύνολο µέτρων
µείωσης της υπερφορολόγησης και αύξησης των αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών, επισηµαίνεται σε έκθεση
του ΙΝΣΕΤΕ µε τίτλο: «Η Ελληνική Οικονοµία: Ανάπτυξη
και οικονοµική πολιτική µετά την έξοδο από τα Μνηµόνια».
Ο σχεδιασµός του πακέτου θα πρέπει να διασφαλίζει την δηµοσιονοµική σταθερότητα της οικονοµίας και την εξυπηρέτηση του χρέους, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις
για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην χώρα. Στην
έκθεση σηµειώνεται, ότι η βασική προϋπόθεση για να γίνει
εφικτός και βιώσιµος ο στόχος της µείωσης των απαιτούµενων πρωτογενών πλεονασµάτων, χωρίς να διακινδυνεύσουν
τα επιτεύγµατα της χώρας, είναι η αλλαγή προς το θετικό των
παραµέτρων της ανάλυσης βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους, και κυρίως το εκτιµώµενο κόστος δανεισµού και ο προσδοκώµενος ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.
Σύµφωνα µε την έκθεση του Ινστιτούτου, µε αυτό το πακέτο
είναι πιθανό η ανάπτυξη το 2020 να υπερβεί – υπό προϋποθέσεις – το 3% και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης να αυξηθούν κατά ποσοστό υψηλότερο του 2,3%, παρά τη µείωση της
υπερφορολόγησης. Αυτή η εξέλιξη, θα οδηγούσε µε ασφάλεια σε Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης το 2020
υψηλότερο και πάλι του 3,6% του ΑΕΠ, ακόµη και µε σηµαντική αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και µε αύξηση των κοινωνικών

έλουµε να βγάλουµε το διοικητικό
ζουρλοµανδύα που έχει η ∆ΕΗ. Είναι η µόνη επιχείρηση που το Υπερταµείο έχει, ας πούµε το ∆ηµόσιο, την πλειοψηφία των µετοχών και είναι ανοιχτή
στον ανταγωνισµό», επεσήµανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στον
ραδιοφωνικό σταθµό 9.84.
«Η ∆ΕΗ – πρόσθεσε – δεν είναι σαν τις
αστικές συγκοινωνίες, που µπορούν να πηγαίνουν µε κάποια συγκεκριµένη διαδικασία του νόµου περί ∆ΕΚΟ. Η ∆ΕΗ έχει
ανταγωνιστές. Οι ανταγωνιστές της αποφασίζουν σε δευτερόλεπτα. Η ∆ΕΗ πρέ-

Πρόεδρος EBRD:
Η εμπιστοσύνη
των επενδυτών στην
Ελλάδα έχει βελτιωθεί

Τ

δαπανών που θα οδηγούσαν σε αύξηση των Πρωτογενών ∆απανών Γενικής Κυβέρνησης το 2020 στο 2,2%.
Σε αυτή την περίπτωση, µε τις αναµενόµενες σηµαντικές
αναβαθµίσεις της Ελληνικής οικονοµίας, η εµπιστοσύνη στην
ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική και στη σταθερότητα
της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας µε υψηλή διεθνή
ανταγωνιστικότητα, εκτιµάται ότι θα διαµορφώνεται σε συνεχώς υψηλότερα επίπεδα. Η αυξανόµενη εµπιστοσύνη στην
προοπτική της δηµοσιονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης
µε εκλογικευµένο φορολογικό σύστηµα, θα συµβάλλει στην
προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων για την περαιτέρω
βελτίωση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.

Χατζηδάκης: Η ∆ΕΗ έχει ανταγωνιστές,
δεν µπορεί να κινείται µε τον αραµπά

Θ
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πει να κινηθεί µε τον αραµπά. Λοιπόν,
αυτό θέλουµε να αλλάξουµε µεταξύ των
άλλων», τόνισε αναφερόµενος σε σχετικό
νοµοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί το
επόµενο διάστηµα στη Βουλή.
Σε σχέση µε το άνοιγµα της επιχείρησης στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο
κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η∆ΕΗ δεν θα
µπορεί να τα κάνει όλα µόνη της και ότι
«µιλάµε από τώρα ανοικτά και για συνεργασίες µε ιδιώτες». Υπενθύµισε επίσης,
ότι η µεγαλύτερη ηλεκτρική εταιρεία της
χώρας έχει µερίδιο µόλις 3% στις ΑΠΕ.
Τέλος, αναφερόµενος στη µερική ιδιωτικοποίηση του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο υπουργός είπε

ότι θα υπάρξουν σύµβουλοι αποκρατικοποίησης που θα κάνουν προτάσεις και κατέληξε: «Μιλάµε πάντως για ένα µοντέλο µερικής ιδιωτικοποίησης, το οποίο δεν
είναι πρώτη φορά που εφαρµόζεται στην
Ελλάδα. ∆ηλαδή, στα δίκτυα έχουµε τον
∆ΕΣΦΑ στο φυσικό αέριο, δίκτυο που έχει
ιδιωτικοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά
66%, παρακαλώ! Έχουµε τον Α∆ΜΗΕ,
που ήταν πάλι στη ∆ΕΗ τους πυλώνες τους
µεγάλους, που έχει ιδιωτικοποιηθεί κατά
49%. Εποµένως, ας µη δείχνουν προς εµένα να λένε το κλασικό ‘ο νεοφιλελεύθερος,
ο νεοφιλελεύθερος’. Γιατί αν είµαι εγώ, είναι κι αυτοί».

ην πεποίθηση ότι η εµπιστοσύνη των επενδυτών στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σηµαντικά τον τελευταίο καιρό εκφράζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Σούµα Τσακραµπάρτι (Suma
Chakrabarti), επισηµαίνοντας πως τον ενθαρρύνει πολύ «η ετοιµότητα των ελληνικών αρχών να καταστήσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα πιο φιλικό προς τους επενδυτές». Προσθέτει ότι το “Ελληνικό” είναι ένα εµβληµατικό έργο, του οποίου η επιτυχής προώθηση «θα δείξει σε πιθανούς επενδυτές ότι τα
πράγµατα αλλάζουν στην Ελλάδα», σηµειώνοντας πάντως ότι «η χώρα µπορεί και πρέπει να
κάνει περισσότερα για να προσελκύσει επενδύσεις», π.χ, µειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και
περιορίζοντας τη γραφειοκρατία µε την οµαλότερη και αποτελεσµατικότερη χορήγηση αδειών και µε ταχύτερες διαδικασίες για την εγγραφή ακινήτων.
Ο πρόεδρος της EBRD εκφράζει ακόµη την
ελπίδα ότι η θετική πορεία των µεταρρυθµίσεων θα συνεχιστεί και την ακράδαντη πεποίθηση
ότι η Ελλάδα έχει όλα τα εχέγγυα να εξελιχθεί
σε επιτυχηµένη οικονοµία και να διαδραµατίσει
ηγετικό ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων. Ως
πιθανούς κινδύνους για την ελληνική οικονοµία
στη µεταµνηµονιακή εποχή αναφέρεται στις
αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσµιας επιβράδυνσης, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την
ανάπτυξη των εξαγωγών, ενώ προειδοποιεί ότι
οποιαδήποτε αναστροφή στις µεταρρυθµίσεις ή
αυξηµένη αβεβαιότητα σχετικά µε την πολιτική κατεύθυνση της χώρας θα µπορούσε να βλάψει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να οδηγήσει σε χαµηλότερες προοπτικές ανάπτυξης.
Ερωτηθείς σχετικά µε τα “κόκκινα” δάνεια εκφράζει την πεποίθηση ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη µείωσή τους.
Κατά τον πρόεδρο της EBRD, πέραν των επενδύσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα, οι οποίες
έχουν ξεπεράσει τα 2,8 δισ. ευρώ µέχρι σήµερα,
το ίδιο το γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στη χώρα
στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα στην αγορά και ενθαρρύνει άλλους επενδυτές να εξετάσουν προσεκτικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα.

ΕΣΕΕ: Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, θα δώσει ώθηση στην αγορά

Η

επίσπευση των µέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, θα δώσει ώθηση στην
αγορά. Αυτή είνα η εκτίµηση της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου κα
Επιχειρηµατικότητας, µετά τη σηµερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συµβουλίου µε κεντρικό θέµα την αποτίµηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην 84η
∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο βασικός προσανατολισµός των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, που είναι η άµεση αύξηση των αναπτυξιακών ρυθµών της ελληνικής οικονοµίας, δεν µπορεί παρά να βρίσκει σύµφωνο τον εµπορικό κόσµο και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.
Οι τέσσερις βασικοί άξονες της στρατηγικής της κυβέρνησης για το επόµενο δωδεκάµηνο, είναι η προσέλκυση επενδύσεων, οι στοχευµένες φοροελαφρύνσεις, η κανονικότητα στην αγορά εργασίας και το ψηφιακό κράτος. Η επιλογή τους από τον πρωθυπουργό και το οικονοµικό επιτελείο ήταν ιδιαίτερα εύστοχη καθώς αποτελούν τις κυρίαρχες προτεραιότητες που θέ-

τει και ο επιχειρηµατικός κόσµος, προκειµένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που ταλανίζουν
την αγορά και να ανοίξει ο δρόµος για νέα επιχειρηµατική δράση, µε δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.
Τα επιµέρους µέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για κάθε έναν από τους τέσσερις άξονες είναι ενταγµένα στην υπηρεσία του κεντρικού αναπτυξιακού στόχου της κυβέρνησης και
υπό αυτή την έννοια η επιχειρηµατικότητα εκτιµά πως σε γενικές γραµµές θα έχουν θετική επίδραση στο γενικότερο οικονοµικό κλίµα και θα συµβάλλουν στη σταδιακή αύξηση του εισοδήµατος των πολιτών, άρα και στην άνοδο της κατανάλωσης που είναι το κυρίαρχο ζητούµενο για
τις εµπορικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όµως, οι περιορισµένες δηµοσιονοµικές δυνατότητες
της χώρας και οι στόχοι για τα ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα είναι καθώς φαίνεται οι βασικές αιτίες που δεν επιτρέπουν ακόµη στην κυβέρνηση να κάνει πιο θαρραλέα βήµατα στην κατεύθυνση της άµεσης ικανοποίησης, αρκετών σηµαντικών και δίκαιων αιτηµάτων
του εµπορικού κόσµου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ.
190 10 Καλύβια
Τηλ.: 2299320308 Fax:2299048653
Καλύβια, 6/9/19
Αριθμ. πρωτ. 14804
ΑΔΑ: 6ΥΙ3Ω1Ξ-ΔΙ8
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόφαση Δημάρχου 453
για τον ορισμό Αντιδημάρχων
& Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του (άρθρο 59)
Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018
(Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου
και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α'
134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019
(ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.
3852/2010, όπως ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'
87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ.
3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα
της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β' 698)) για
τον Δήμο Σαρωνικού , σύμφωνα με τα
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους
29.002 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαρωνικού
έχει πέντε (5) Κοινότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να
ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/
20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 4224 ΤΕΥΧΟΣ
Β/28-8-16)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς
συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σαρωνικού κατά τόπον, με θητεία
από 1/9/2019 έως 6/11/2021.
1. τον κ. Πατσιαούρα Ηλία κατά τόπον
για την Κοινότητα Αναβύσσου
2. τον κ. Μπούτση Βασίλειο κατά τόπον για την Κοινότητα Καλυβίων
3. τον κ. Γκίκα Κωνσταντίνο κατά τόπον για την Κοινότητα Κουβαρά
4. τον κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη κατά
τόπον για την Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας.
5. τον κ. Γαλάνη Χαράλαμπο κατά τόπον για την Κοινότητα Σαρωνίδας και
τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :
α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης
των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην κοινότητα
β. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του
εξοπλισμού γραφείου, που βρίσκεται
στη κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας
γ. την υπογραφή, με εξουσιοδότηση
του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.
δ. τη συνεργασία με τους προέδρους
των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς
συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σαρωνικού, με θητεία από 1/9/2019
μέχρι 6/11/2021, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίνη
Χρήστο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και
τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συ-
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μπεριλαμβανομένων των πιστώσεων
που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Β. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
- την τέλεση γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση
των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
- τη οργάνωση διαδικασιών ποιοτικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών του Δήμου.
- την οργάνωση και λειτουργία της
υπηρεσίας Διαφάνειας, Διοικητικής υποστήριξης αιτημάτων πολιτών.
- την έκδοση και υπογραφή όλων των
αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω
ανατιθέμενες αρμοδιότητες σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ράπτη Δήμητρα.
Γ. τις Διεθνείς Σχέσεις και τις Διακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του
Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο.
Δ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων
των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων
2. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης
αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και
ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης
των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο,
Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης,
Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών
Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και
ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου
- Γραμματείας.
Γ. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
και ιδίως τα θέματα προβολής και Τουρισμού
Δ. τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Ε. Την ευθύνη και την εποπτεία για
την προετοιμασία φακέλου μεγάλων τεχνικών έργων και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.
ΣΤ. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον
καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας
σε συνεργασία με τις κατά τόπους κοινότητες.
Ζ. Την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και
εγγειοβελτιωτικών έργων.
Η. Την οργάνωση και λειτουργία της
υπηρεσίας Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνεργασία
με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ράπτη Δήμητρα.
Θ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Παλ. Φώκαιας

Ι. Κατασκευή παιδικών χαρών
Κ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης
όλων των δημοτικών κτιρίων και των
σχολικών μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Μπούτση Βασίλειο.
Λ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων
των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Μ. Την τέλεση πολιτικών γάμων
3. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίκα
Κωνσταντίνο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Εμπορίου
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και
εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών
που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία
του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών
αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για
την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς
και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου.
Β. τα θέματα δευτερογενούς τομέα μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής και του τριτογενούς τομέα εμπορίου και υπηρεσιών, όπως αδειοδοτήσεις
και ρύθμισης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Γ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων
των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων
4. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπούτση Βασίλειο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο
Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Την ευθύνη της Συντήρησης και
Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων
των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής
και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και
του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
- την καθαριότητα των εξωτερικών
χώρων των σχολικών μονάδων του Δήμου
- την επίβλεψη μελετών και έργων
προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
- Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων σε όλο το Δήμο.
- Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων
των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών
μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με
τον Αντιδήμαρχο Κυριακόπουλο Ιωάννη
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογρα-

φή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Γ. την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων (Ανακύκλωση
κ.λπ.).
Δ. τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία,
τους χώρους στάθμευσης, καθώς και
τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
• Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Καλυβίων, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και
εργαλείων
• την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και
λειτουργίας του τμήματος ύδρευσηςάρδευσης-αποχέτευσης διάθεσης των
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού
που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό
επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις.
• Τις επισκευές οδικού δικτύου και
αγροτικών δρόμων.
• Τη συντήρηση των αντλιοστασίων,
τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισμών και
τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης.
Ε. τις Διεθνείς Σχέσεις και τις Διακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του
Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Γκίνη Χρήστο.
ΣΤ. Την ευθύνη της οργάνωσης και
λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και
Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης
των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον
Αντιδήμαρχο κ. Γαλάνη Χαράλαμπο.
Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Καλυβίων.
Η. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων
των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Θ. Την τέλεση πολιτικών γάμων
5. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πατσιαούρα Ηλία καθ' ύλην Αντιδήμαρχο
Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη για την
υποβολή και διεκπεραίωση όλων των
προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον
τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ).
Την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών ως επίσης και την
εφαρμογή των σχετικών με αυτές προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την
πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων
κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06
περίπτωση ε' του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση
αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β. Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων παιδείας.
Γ. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας,
σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ράπτη Δήμητρα.
Δ. Την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου
ΣΤ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων
των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευ-

θύνης του.
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
6. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλάνη Χαράλαμπο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Τον συντονισμό και την επίβλεψη
του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
Β. Την οργάνωση του συστήματος
αποθήκης στη Δ.Κ. Αναβύσσου, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων.
Γ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού
που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό
επίπεδο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο.
Δ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων
των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να
είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για
λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του
α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. Γκίνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακόπουλος Ιωάννης.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. Κυριακόπουλου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Μπούτσης Βασίλειος.
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. Γκίκα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ηλίας,
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. Μπούτση Βασίλειου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Χαράλαμπος.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. Πατσιαούρα Ηλία που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας
Κωνσταντίνος.
στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. Γκίκας Κωνσταντίνος,
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Γκίνη Χρήστο.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν
δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια, 9/9/2019
Αριθ. Πρωτ. 14921
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ έχοντας
υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.
3584/07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων) όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του
Ν.4555/2018.
- Τις διατάξεις του αρθρ. 59 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Την αριθμ. 55/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Τις διατάξεις του αρθρ. 45 του Ν.
3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011).

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες
να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την
πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών για τις παρακάτω συμβουλευτικές
υπηρεσίες:
1.Μία θέση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διεκπεραίωσης υποθέσεων κτηματολογίου, πολεοδομικών και ιδιαίτερα τοπογραφικών θεμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα
11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ ECDL
ΟFFICE
Δ) Ειδικευμένη εμπειρία σε θέματα
ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ
στον τομέα διεκπεραίωσης υποθέσεων,
αιτήσεων πολιτών για θέματα κτηματολογίου, πολεοδομικών και ιδιαίτερα τοπογραφικών θεμάτων.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή
από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
2. Μία θέση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης των πολιτών και προβολής του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα
11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα
διορισμού απαιτείται χωριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου
Δημοσιογραφίας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
Δ) Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proﬁciency)
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή
από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα,
από την οποία να προκύπτουν το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με
βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την
13/9/19 , ημέρα Παρασκευή στo γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Σαρωνικού στο
Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνών & Ρήγα
Φεραίου – Ισόγειο) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 10/09/2019
Αρ. πρωτ. 2930
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη
CPV 55410000-7
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου
πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του
άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών,
Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους,
είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχεται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την
Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ.
Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη,
η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.noa.gr.
Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810
Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: abiri@noa.gr
Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι
τη Τετάρτη 9/10/2019.
Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ.
Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΣΦΑ 753/17
Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό (υπ’ αριθμ. 753/17)
με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης Αγωγού και Συστήματος
Καθοδικής Προστασίας με τη χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου
οχήματος (Remotely Operated Vehicle - ROV)», σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη του Διαγωνισμού.
Προϋπολογισμός: €320.000, πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 14/10/2019 και ώρα 12:00
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας tenderONE της εταιρείας cosmoONE
(www.marketsite.gr). Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. Η εγγραφή στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.cosmo-one.gr/register
Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών Έργων ΔΕΣΦΑ (κα. Αικ.
Δασκαλοπούλου τηλ.: 2130 884141)

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
ΑΔΑ: ΨΓ1ΘΟΡΡ2-6ΙΖ
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Ταχυδρομικών Λειτουργιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. ανακοινώνουν ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00, θα διενεργηθούν Αρχικοί Δημόσιοι Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί σε Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ ανά τη Χώρα για
τη Μίσθωση του έργου μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών σε (121)
χερσαίες ταχυδρομικές γραμμές.
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι κατά κανόνα δύο χρόνια, με έναρξη την 1η
Οκτωβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω Περιφερειακές Διευθύνσεις
ΕΛΤΑ:
1) Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Αττικής, τηλ.: 2103353476
2) Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, τηλ.: 2310289568
3) Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρ-Δυτ. Μακεδονίας, τηλ.: 2310589403
4) Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, τηλ.: 2651068602
5) Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 2410237598
6) Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά-Αιγαίου , τηλ.: 2104146110
7)Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2610270176
8) Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, τηλ.: 2810302842
Επίσης, μπορείτε να απευθύνεσθε και στις κατά τόπους Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου ΕΛΤΑ, καθώς και την Κ.Υ. ΕΛΤΑ, Διεύθυνση Ταχ. Λειτουργιών, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2103353144.
ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

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 ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.
Δημοπρασία No 2/2010
No
Εμπορευματοκιβωτίων:
MSCU474910.1, MSCU482202.8,
TRLU6562110
Είδος Εμπορεύματος: Africa Air
Cooler
Τιμή εκκίνησης: €50,00 (EURO
πενήντα ανά τεμάχιο)
Δημοπρασία No 4/2010
No
Εμπορευματοκιβωτίου:
MSCU2747250
Είδος Εμπορεύματος: Διακοσμητικοί καθρέφτες (368 τμχ) προέλευσης Κίνας Τιμή εκκίνησης:
€6.0000(έξι χιλιάδες EURO)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα διακήρυξη και οι όροι της δημοπρασίας δημοσιεύονται αναλυτικά στο
INTERNET, στην ιστοσελίδα της
ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ (Διεύθυνση: www.
akarport.gr).
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Α. Κολωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρων του Κρατικού Αερολιμένα Σκύρου προς άσκηση
και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου, καταστήματος πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφήςζαχαροπλαστικής, ειδών λαϊκής τέχνηςτουριστικών και τύπου για τρία χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον
Κρατικό Αερολιμένα Σκύρου στις 30-092019 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:30
π.μ. έως 09:00 π.μ..
Πληροφορίες και προκηρύξεις του διαγωνισμού δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Γ', τηλ.
210-8916271, Πύργος Ελέγχου πρώην
Ανατολικού Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Συγκρότημα ΚΕΠΑΘΜ, Ελληνικό Τ.Κ. 16777, καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) από 09:00 π.μ. έως
14:00 μ.μ..
Με εντολή Υπουργού
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικού-Εφοδιασμού
Χ. Χορταριά
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ: 34249
ΑΔΑ:9ΔΑΗΩ93-Ε3Κ
Πληροφορίες : Χαράλαμπος
Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την υπηρεσία καθαρισμού
δημοτικών κτιρίων του
Δήμου Διονύσου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτά προσδιορίζονται
με την αριθμ. 11/2019 μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €128.960,00
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος συντελεστή ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το τον οικείο προϋπολογισμό του
Δήμου (ΑΑΥ 727/2019, ΑΔΑ:6K0ΥΩ93Χ3Φ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 11/09/2019
Καταλυτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών 25/09/2019 και ώρα
15:00μμ.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα 180 ημερών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,
και θα ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτών
(2.080,00€) για το σύνολο της υπηρεσίας. Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από η λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
ήτοι μέχρι της 23/04/2019. Η εγγύηση
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr).
Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς (email:milonas@dionysos.gr,τηλ.
2132030623).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άγιος Στέφανος, 06/09/2019
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723
ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248
EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αρ. πρωτ. 5328Α΄
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Ν. Αλικαρνασσός, 04-09-2019
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 13 Ν. Αλικαρνασσός
ΑΔΑ: 6ΩΦΛ46ΨΧΘΓ-ΞΕΘ
Πληροφορίες: Μπαλαμούτσος Κων/νος
ΑΔΑΜ: 19PROC005535740
Τηλ.: 2810_240381, Φαξ.: 2810_228462
Email: kka4@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Διακηρύσσει ότι
Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, θα αναρτηθεί ο Ανοιχτός - Ηλεκτρονικός - Διεθνής Διαγωνισμός για
την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 31/12/2021, για τις παρακάτω ομάδες:
Φύση και προϋπολογισμός προϊόντων :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ
CPV
ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α.
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ–
1
15300000-1
64.659,36 73.065,08
ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
2
15411200-4
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ
26.875,00 30.368,75
3
15331170-9
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
12.580,00 14.215,40
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
4
15220000-6
17.082,00 19.302,66
– ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ
5
15119000-5
83.760,00 94.648,80
– ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
6
15119000-5 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
17.292,00 19.539,96
7
03142500-3
ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ
12.480,00 14.102,40
8
15540000-5
ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
25.665,00 29.001,45
9
15800000-6
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
69.574,10 78.780,10
10
15810000-9
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
62.529,85 70.658,73
11
15812121-7
ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ
19.082,00 21.562,66
ΣΥΝΟΛΑ
411.579,31 465.245,99
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 09η Σεπτεμβρίου 2019. Αριθμός
Αριθμός No_Doc_Ext : 2019-125265
Ημερομηνία υποβολής : 09/09/2019 11:19
Reception Id 19-436499-001
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 411.579,31 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 465.245,99 Ευρώ με ΦΠΑ, για 12 μήνες με δικαίωμα μονομερούς
παράτασης από την Υπηρεσία για άλλους 12 μήνες, και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη - σταθερή τιμή σε ευρώ για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων εκτός των
οπωροκηπευτικών που κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορίας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά και για όλα τα είδη της ομάδας που
υποβάλλουν προσφορά, ενώ η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76.870), ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης στο Κατάστημα
Κράτησης Αλικαρνασσού και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810240381
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 πμ – 11:00 πμ. Επίσης η διακήρυξη μπορεί
να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Εποπτευόμενο Φορέα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ».
Με εντολή Υπουργού
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ 6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εγώ Ο Δικαστικός Επιμελητής του
Εφετείου Πειραιώς ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών,
κάτοικος Αθηνών, Οδός Αιόλου Αριθ.
100 γνωστοποιώ ότι με την υπ’ αριθμόν 8427Β/05-09-2019 έκθεση επίδοσης μου, επέδωσα στον κ. ANTΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για
λογαριασμό του ΚΑΓΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
του ΦΩΤΙΟΥ, πρώην κάτοικο ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΦΜ 018115665),
και νυν αγνώστου διαμονής, και ομορρύθμου εταίρου της εταιρείας «Φ.ΚΑΓΙΑΦΑΣ – Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
η οποία έδρευε στη ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΩΝ – Κ. ΟΒΡΥΑ και νυν αγνώστου
έδρας, την από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ του
πρώτου κατά του δεύτερου που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
59110/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1311/2019, Είδος Δικογράφου:
ΚΛΗΣΗ, και ημερομηνία συζήτησης στις
22/01/2020 Είκοσι δύο του μήνα Ιανουαρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
στο Κτίριο 3, Αίθουσα 4, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ7
(ΜΟΝ) με Αριθμό Πινακίου: 29, καλούμενος επίσης να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, μετά της από 27.06.2012 και με ΓΑΚ
155167/2012 και με ΑΚΔ 12944/2012
συγκοινοποιούμενης αγωγής,
με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η
παρούσα κλήση, να ορισθεί δικάσιμος
για τη συζήτηση της από 27.06.2012
και με αριθμό κατάθεση δικογράφου
12944/28.09.2012 αγωγή της κατά του
εναγομένου και να γίνει δεκτή η αγωγή
σε όλο της το αιτητικό, ήτοι να υποχρεωθούν άπαντες οι εναγόμενοι όπως της
καταβάλουν αλληλεγύως και εις ολόκληρον έκαστος, α) το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ
και δεκαοκτώ λεπτών (12.753,18), εντόκως νομίμως από την επομένη της κατ΄
άρθρον 340 ΑΚ νόμιμης όχλησης της
προς την αντίδικο περί καταβολής του εκ
της επιταγής οφειλόμενου ποσού, άλλως
από την επίδοση της παρούσας μέχρι
την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, και
β) το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα τριών
λεπτών (16.770,33) εντόκως νομίμως
από την επομένη της κατ΄άρθρον 340 ΑΚ
νόμιμης όχλησης της προς την αντίδικο
περί καταβολής του εκ της επιταγής οφειλόμενου ποσού, άλλως από την επίδοση
της παρούσας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, και δη το συνολικό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα ενός
λεπτών ( 29.523,51) με το νόμιμο τόκο
κατά τα ανωτέρω άλλως από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του δεύτερου εναγόμενου προσωπική κράτηση
μέχρις ενός (1) έτους λόγω της τελεσθείσης αδικοπραξίας, και να καταδικασθούν
οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, με αιτούσα την «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»,
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αρ. 16, νόμιμα εκπρ/νη. Ορίσθηκε
δε από τoν κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ
δημοσίευση της στις Εφημερίδες Ο ΛΟΓΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ 10/09/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εγώ Ο Δικαστικός Επιμελητής του
Εφετείου Πειραιώς ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών,
κάτοικος Αθηνών, Οδός Αιόλου Αριθ.
100, γνωστοποιώ ότι με την υπ’ αριθμόν 8428B/05-09-2019 έκθεση επίδοσης μου, επέδωσα στον κ. ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έδρευε στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΚΑΒΑΛΑΣ αρ.
6, με ΑΦΜ 094422036 και νυν αγνώστου
έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθμόν 1865/2019 Απόφασης του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μικροδιαφορών), με την οποία ζητά να γίνουν
δεκτά τα αιτήματα της, δικάζει ερήμην της
εναγομένης, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε ενενήντα (90,00) ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό
των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με το
νόμιμο τόκο από την επομένη της παρέλευσης 60ημερών από την έκδοση του
τιμολογίου μέχρις εξοφλήσεως, επιβάλλει στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα
της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό είκοσι (120,00) ευρώ, κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε
στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 2406-2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της
ανάγουσας, με αιτούσα την «LAFARGE
BETON Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην
ΠΑΙΑΝΙΑ οδός 19,3ο ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ νόμιμα εκπρ/νη. Ορίσθηκε δε
από τoν κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ δημοσίευση της στις Εφημερίδες Ο ΛΟΓΟΣ
και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ
10/09/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εγώ Ο Δικαστικός Επιμελητής του
Εφετείου Πειραιώς ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών,
κάτοικος Αθηνών, Οδός Αιόλου Αριθ.
100 γνωστοποιώ ότι με την υπ’ αριθμόν 8429Β/05-09-2019 έκθεση επίδοσης μου, επέδωσα στον κ. ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για
λογαριασμό του ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, πρώην κάτοικο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, οδός
ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 40 και ήδη αγνώστου
διαμονής με ΑΦΜ 135687668, την από
25/07/2019 ΚΛΗΣΗΣ του πρώτου κατά
του δεύτερου που απευθύνεται ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης:
71756/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 1007/2019, Είδος Δικογράφου:
ΚΛΗΣΗ, και ημερομηνία συζήτησης στις
16/01/2020 Δέκα Έξι του μήνα Ιανουαρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο
του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο Κτίριο 13, Αίθουσα 106, Διαδικασία: ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: Η7 (ΠΟΛ)
με Αριθμό Πινακίου: 8, καλούμενος επίσης να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται, με
την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση, ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, να ορισθεί νέα ημερομηνία και ώρα
για τη συζήτηση της από 17.6.2013 αγωγής με Γ.Α.Κ. 88264/2013 και Α.Κ.Δ.
2506/2013 Ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, και να καταδικαστεί ο αντίδικος στην δικαστική δαπάνη,
με αιτούσα την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.», που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, οδός
ΑΜΕΡΙΚΗΣ αρ. 4, νόμιμα εκπρ/νη. Ορίσθηκε δε από τoν κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ δημοσίευση της στις Εφημερίδες Ο
ΛΟΓΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.
ΑΘΗΝΑ 10/09/2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η κάτωθι υπογεγραμμένη Δικαστική
Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Καλαμάτας με έδρα το Πρωτοδικείο Καλαμάτας, Βασιλική Μαραβά, με
Α.Φ.Μ. 044446578, κάτοικος Καλαμάτας στην οδό Ψαρών αρ. 16, με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Βικτωρίας Καλογεράτου, πληρεξούσιας δικηγόρου των εναγόντων: 1.
του Νικολάου Ζαφειρόπουλου του Χρήστου, κατοίκου Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης, Λοιγδών 57/3, με ΑΦΜ 153233236
και 2. της Πολυξένης Αρίζι του Vaske, κατοίκου Ξηροκρήνης. Θεσσαλονίκης, Παπαθανασίου 57, με ΑΦΜ 165054110, με
την υπ’ αριθ. 1259Β΄/09-09-2019 έκθεση επιδόσεώς μου, πήγα και επέδωσα
προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας για τον εναγόμενο Χρήστο Βέργο, πρώην κάτοικο Καλαμάτας στο 14ο
χλμ Καλαμάτας –Αθηνών, Ν. Μεσσηνίας
και ήδη αγνώστου διαμονής.
Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της
από 28-03-2019 ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασίας
Μικροδιαφορών), των πρώτων προς τον
δεύτερο, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και ζητά όσα με
λεπτομέρειες αναφέρονται σ’ αυτήν, στο
πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται
, α) η με Γ.Α.Κ. 13640/2019 και Ε.Α.Κ.
510/2019 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού από την παραπάνω δικηγόρο στην γραμματέα του πιο πάνω δικαστηρίου, β) η πράξη της Γραμματέως
του πιο πάνω Δικαστηρίου κ. Ευγενίας
Αμανατίδου, με την οποία ορίζεται χρόνος για συζήτηση στις 14-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00΄ π.μ., στην Αίθουσα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,
στο γραφείο 341, Διαδικασία Μικροδιαφορών, με αριθμό πινακίου 29, καθώς
και γ) η από 03-09-2019 παραγγελία επίδοσης, προκειμένου να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί κατά την συζήτησή της όταν και
όπου στην ανωτέρω αγωγή ορίζεται , με
την οποία οι ανωτέρω ενάγοντες ζητούν
να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή τους,
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει (α) στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 1.995 ευρώ που κατέβαλε στον
τραπεζικό λογαριασμό του για την αγορά του αυτοκινήτου που υποσχέθηκε να
τους πωλήσει και να τους μεταβιβάσει
την κυριότητά του (β) στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 980 ευρώ που κατέβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό του για
την αγορά του αυτοκινήτου που υποσχέθηκε να τους πωλήσει και να τους μεταβιβάσει την κυριότητά του και (γ) το ποσό των 2.000 ευρώ αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον στον καθένα για την ηθική
βλάβη που υποστήκαν από την εξαπάτησή τους από τον εναγόμενο νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Επικουρικώς, να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να καταβάλει στους ενάγοντες τα ως άνω ποσά βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και
να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική τους δαπάνη και στην αμοιβή της
πληρεξούσιας δικηγόρου τους.
Καλαμάτα , 09-09-2019
Η Δικαστική Επιμελήτρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΑΒΑ

Παρακαλούνται οι
φορείς οι οποίοι
πληρώνουν µέσω
∆ΟY να µας το
κοινοποιούν µε
έγγραφο για να
γίνεται η ανάλογη πίστωση τους

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” έχει
απόλυτη πληρότητα και ενημέρωση στο χώρο των δημοπρατούμενων έργων και προμηθειών, καθώς
και στον οικονομικό χώρο, με αναλύσεις στο χρηματιστήριο κλπ. Φρόντισε
να την έχεις κάθε μέρα κοντά σου.

διότι πλέον δεν
έχουµε ενηµέρωση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 135 ΚΠολΔ
Δικαστήριο: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ειδος δικογράφου: α) η υπ’ αριθμ.
63/2019 Πράξη της Ειρηνοδίκου Σαλαμίνος, αναφερόμενη στην με με ΑΚΔ
5/2016 αγωγή (διαδικασία μισθωτικών
διαφορών) και β) το υπ’ αρίθμ. 298/14-52019 Πρακτικό Συνεδριάσεως – Αναβολής του Ειρηνοδίκου Σαλαμίνος
Δικάσιμος 24-9-2019 και ώρα 10:00
Ενάγων - καλών: Ηλίας Χρ. Πετρόχειλος, δικηγόρος και κάτοικος Πειραιώς
(οδός Νοταρά αρ. 67).
Εναγόμενοι – καθών η κλήση: 1.Αναστάσιος Ζαχαριάδης του Ζαχαρία και
2.Ζαχαρίας Ζαχαριάδης του Αναστασίου, αμφότεροι κάτοικοι Σαλαμίνας, τέως επί της συμβολής των οδών Αγίας
Τριάδος και Σόλωνος και ήδη αγνώστου
διαμονής.
Εκθέσεις επιδόσεως: Λόγω της ιδιότητος των εναγομένων ως αγνώστου διαμονής τα άνω δικόγραφα κοινοποιήθηκαν προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Πειραιώς, με τις με αριθμούς 8132Δ/109-2019 και 8131Δ/10-9-2019 εκθέσεις
επιδόσεως μου, ο οποίος διέταξε την
δημοσίευση περιλήψεως στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
Πειραιάς, 10/09/2019
Η επισπεύδουσα την επίδοση
Αικατερίνη Αγγελοπούλου
Δικαστική επιμελήτρια,
Κολοκοτρώνη 74
Πειραιάς, τλφ 210 41 34 764

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89
(ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου
παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της
Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την
επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
“ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1549Ζ/5-9-2019
έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ 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 χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά
αυτής, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να
γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν
στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος
το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο
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 καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά 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 εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που

αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω
από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση 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 μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 8789 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249),
επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1546Ζ/5-92019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
Δημήτριο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Νικολάου,
πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κ. Λαχανά αρ. 33-35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο 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 καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων
κατά 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 εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που
αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω
από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και

το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση 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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 4425 Γ΄/10-092019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του
Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δήμητρας Ν. Κρανίτη κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για την Όλγα Δικέφαλου του Κωνσταντίνου, συζ. Γεωργίου Γεωργίου, με
Α.Φ.Μ. 042232083, πρώην κάτοικο Δροσιάς Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου
5) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της υπ’ αρ. 7970/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν
αγωγής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ", που εδρεύει στο
Μοσχάτο Αττικής, οδός Πειραιώς, αρ. 74,
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής, και το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: «Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που
ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για
έκαστο. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγόμενους, ευθυνομένους εις
ολόκληρον, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (62.358)
με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την
31.10.2015. Κηρύσσει την απόφαση
προσωρινά εκτελεστή. Καταδικάζει τους
εναγόμενους στα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας ύψους τριών χιλιάδων εκατό
ευρώ (100). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και
δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα
την 01-07-2019». Προς γνώση και για τις
νόμιμες.
Αθήνα 10-09-2019.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Δήμητρα Ν. Κρανίτη.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Αντώνιος Β. Παπαδημητρόπουλος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 4426 Γ΄/10-092019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του
Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Δήμητρας Ν. Κρανίτη κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για
τον Γεώργιο Γεωργίου του Βασιλείου, με
Α.Φ.Μ. 020193411, πρώην κάτοικο Δροσιάς Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου
5) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της υπ’ αρ. 7970/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν
αγωγής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ", που εδρεύει στο
Μοσχάτο Αττικής, οδός Πειραιώς, αρ. 74,
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής, και το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής: «Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που
ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για
έκαστο. Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τους εναγόμενους, ευθυνομένους εις
ολόκληρον, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ (62.358)
με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την
31.10.2015. Κηρύσσει την απόφαση
προσωρινά εκτελεστή. Καταδικάζει τους
εναγόμενους στα δικαστικά έξοδα της
ενάγουσας ύψους τριών χιλιάδων εκατό
ευρώ (100). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και
δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα
την 01-07-2019». Προς γνώση και για τις
νόμιμες.
Αθήνα 10-09-2019.
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Δήμητρα Ν. Κρανίτη.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Αντώνιος Β. Παπαδημητρόπουλος.
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∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα την πέμπτη (5η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195),
Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το
Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία
Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 8789 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του Σταύρου Παναγιωτόπυλου, πληρεξουσίου δικηγόρου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με
την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249),
επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 1548Ζ/5-92019 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον
Άγγελο ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ του Δημητρίου,
πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Τεγέας αρ. 22 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 2.7.2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά
αυτού, η οποία απευθύνεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά Να
γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν
στην ενάγουσα εις ολόκληρον έκαστος
το ποσό των 562.049,44€ με το νόμιμο
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 καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων κατά 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 εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 23-07-2019 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ της κ. Γραμματέως
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης: 66161/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2069/2019, που
αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω
από αυτήν υπάρχει Πράξη της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, που
ορίζει ότι: Η προθεσμία κατάθεσης των
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση 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

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”
έχει απόλυτη πληρότητα και ενημέρωση
στο χώρο των δημοπρατούμενων έργων και προμηθειών, καθώς και
στον οικονομικό χώρο, με
αναλύσεις στο χρηματιστήριο κλπ. Φρόντισε να την
έχεις κάθε μέρα κοντά σου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την με αρ. 10195Γ’/06.09.2019
Έκθεση Επιδόσεως, εγώ ο Δικαστικός
Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΜΑΝΑΣ, κάτοικος Αθηνών, Ζωοδ, Πηγής αρ. 12-14,
τηλέφωνο 210-3827019, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κας ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ πληρεξούσιας του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», 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 Γεωργίου, τέως κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Βασιλίσσης Ολγας αρ.
46 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ:
037060065, το από 26.08.2019 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 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) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., και
δ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., το οποίο
απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής και του οποίου ολόκληρο το περιεχόμενο αντιγράφεται στην παρούσα έκθεση επιδόσεως. Η
επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση του
περιεχομένου και για τις νόμιμες συνέπειες, 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 κατασχετήριο ως Τρίτη δυνάμει της υπ’ αριθμ.
1350/2003 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου: α) κάθε μορφής καταθέσεις και λογαριασμούς (όψεως, τρεχούμενους, ταμιευτηρίου, προθεσμιακούς,
κοινούς, τοποθετήσεις σε repos), μετοχές, ομόλογα και γενικώς κάθε απαίτηση του οφειλέτη μου ενεστώσα ή μέλλουσα 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 ποσού των (21.253,13 ευρώ)και του ποσού
αυτού νομιμοτόκως πλην του κονδυλίου
των τόκων από την επομένη της επίδοσης του παρόντος και μέχρι την πλήρη
και ολοσχερή εξόφληση και ΠΑΡΑΓΓΕΛΩ κάθε μία Τράπεζα να προβεί στην κατά 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 κατασχετηρίου. Επιπροσθέτως ΕΠΙΤΑΣΣΩ κάθε μία
Τράπεζα προς την οποία απευθύνεται το
παρόν κατασχετήριο από της ημερομηνίας επιδόσεως του κατασχετηρίου να μην
καταβάλει στον οφειλέτη Παναγιώτη Χριστοδουλέλη οποιοδήποτε ποσό που να
αφορά τις κατασχεθείσες υπέρ εμού κάθε μορφής καταθέσεις του και λογαριασμούς (όψεως, τρεχούμενους, ταμιευτηρίου, προθεσμιακούς, κοινούς, τοποθετήσεις σε repos), μετοχές, ομόλογα,
αξιόγραφα, το περιεχόμενο της τραπεζικής θυρίδας του και γενικώς κάθε απαίτησή του ενεστώσα ή μέλλουσα, προς
το πιστωτικό σας ίδρυμα, μέχρι του ποσού των (21.253,13 ευρώ) και το ποσό
αυτό νομιμοτόκως πλην του κονδυλίου
των τόκων από την επομένη της επίδοσης του παρόντος και μέχρι την πλήρη
και ολοσχερή εξόφληση. ΔΙΟΡΙΖΩ πληρεξούσια και αντίκλητο μου την δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Ασπασία Αποστόλου, 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 Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.
Αθήνα 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
251 Γ.Ν.Α.
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
Δ.95/19
Υπεύθυνος κος Ψυχογιάννης
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3, Κτίριο
Δ/νσης Υγ/κού, 7ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7464102-4105
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.00
Ποσόν
74400.00
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού χώρων - υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ,
Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και
Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής
Επιτροπής (ΑΑΥΕ) για 10 ημέρες ήτοι
22/10-31/10/2019 (ΑΔΑ Ω1ΝΘ6-ΨΗΣ)
251 Γ.Ν.Α.
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
Δ.94/19
Υπεύθυνος κος Ψυχογιάννης
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3, Κτίριο
Δ/νσης Υγ/κού, 7ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7464102-4105
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν
74400.00
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού χώρων - υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ,
Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και
Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής
Επιτροπής (ΑΑΥΕ) για 10 ημέρες ήτοι
12/10-21/10/2019 (ΑΔΑ 6ΡΣΜ6-Π7Ε)
Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
48/2019
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.00
Ποσόν
12000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ετήσιας
συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας (ΑΔΑ
6ΚΔΖ469ΗΔΧ-Η93)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΙΟΝΙΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός
04/2019 - 192673
Υπεύθυνος κ. Σπηλιώτη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2613-600163
Λήξη Προσφορών 07-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 10.00
Ποσόν
179800.00
Εγγύηση
2900.00
Περιγραφή Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ ΩΛΞ7ΟΡ1Φ-1Ρ9,
9ΒΜ3ΟΡ1Φ-8ΩΥ)
Γ.ΝΟΣ.
"ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
3/19
Υπεύθυνος Ε. Μπροκούμη
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο 210 33 81 138
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.30
Ποσόν
15000.00
Περιγραφή Προμήθεια πλήρους οδοντιατρικής μονάδας για τις ανάγκες του
Oδοντιατρικού τμήματος του Νοσοκομείου 6Γ7Μ4690ΩΜ-2ΨΗ
Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
28Α/19
Υπεύθυνος Ε. Μπροκούμη
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο 210- 33 81 138
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.30
Ποσόν
19000.00
Περιγραφή Ανάδειξη συντηρητή, για
την ετήσια συντήρηση της Πλυντικής
Μονάδας του Νοσοκομείου, με κάλυψη
ανταλλακτικών ΩΑΡΖ4690ΩΜ-Ι0Α
Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΠΥΡΓΟΥ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
18726
Υπεύθυνος Πουλιάσης Α.
Διεύθυνση Ε.Ο. Πύργου - Πατρών
Τηλέφωνο 26210-82784
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 17-09-2019 11.00
Ποσόν
4900.00
Περιγραφή Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας ΨΚ7046907Ε-ΝΜΥ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν/Μ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
Φ/Λ/17/9866
Υπεύθυνος κ. Π. Φεγγαρά
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 27310 - 21031,
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 17.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.00
Ποσόν
58860.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό και
ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό
ΩΤΙΑ46907Η-ΙΘΥ
Γ.ΝΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
71/2019
Υπεύθυνος Μαντά
Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τηλέφωνο 27213-63128,130
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν
13260.00
Περιγραφή (Κατώτατη ετήσια μίσθωση ή 1.105 ευρώ/μήνα) Ανάδειξη αναδόχου ενοικιάσεως τηλεοράσεων - ξαπλώστρων στους θαλάμους των νοσηλευτικών ασθενών του Νοσ/μείου Ν/Μ Καλαμάτας ΨΟΙΤ4690ΒΦ-8Ρ1
Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
19Α
Υπεύθυνος κα Ευμορφοπούλου
Διεύθυνση Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τηλέφωνο 213-2013147
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.00
Ποσόν
42557.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας (Η/Μ) εγκαταστάσεων για κάλυψη των αναγκών του Νοσ/
μείου με 6 άτομα (5 υδραυλικοί - 1 θερμαστής) για χρονικό διάστημα 4 μηνών
(ΑΔΑ ΩΤΚΒ46906Ε-Θ8Ψ)
Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
211/2019
Υπεύθυνος Σαμάκοη
Διεύθυνση Η. Γαζέπη 48
Τηλέφωνο 22213 - 50499
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 20-09-2019 10.00
Ποσόν
46426.00
Περιγραφή Ετησια
συντήρηση
13
μηχ/των αιμοκάθαρσης της ΜΤΝ
ΩΣ2146907Θ-ΤΤΤ
Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
212/2019
Υπεύθυνος Γεωργία Πιλάτη
Διεύθυνση Η. Γαζέπη 48
Τηλέφωνο 22213 - 50495
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.30
Ποσόν
4166.00
Περιγραφή Υπηρεσία : ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ) Ω2Ρ146907Θ-3ΣΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός
06/2019
Υπεύθυνος
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 5, Στρ/
δο ΦΑΚΙΝΟΥ, Παπάγου
Τηλέφωνο 210-7466235
Λήξη Προσφορών 21-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 21-10-2019 10.00
Ποσόν
3430000.00
Εν Συνεχεία Υποστήριξη - Follow on
Support (FOS) των Ηλεκτρονικών Συστημάτων (AVIONICS) των Αεροσκαφών C-130AUP, για 7 έτη (ΑΔΑ Ω9ΤΨ68ΛΕ)
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
62587/ΔΠΒΕ
Υπεύθυνος κος Δρόσος
Διεύθυνση Δ/νση Πωλήσ. Βορ. Ελλάδας, Αδριανουπόλεως 24
Τηλ.2310-384314, 454054 (Καλαμαριά)
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.13
Ποσόν
6750.00
Περιγραφή Επαναχρωματισμός ΚΠ Κεντρικής Θεσ/νίκης
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
1419

Διεύθυνση Διοικητηρίου 26
Τηλέφωνο 2553-0-22940, 24915
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 13.30
Διεξαγωγή 18-09-2019 13.30
Ποσόν
49025.00
Περιγραφή Υπηρεσίες και προμήθεια
για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βασικής λειτουργίας ΕΕΛ Διδυμοτείχου (ΑΔΑ 7ΜΩ4ΟΕΦΣ-ΕΔ9)
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
Υπεύθυνος κα Ρίζου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr-3ο
χλμ. Καρδίτσας-Τρικάλων
Τηλέφωνο 2441-0-71711
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 14-10-2019 10.00
Ποσόν
1496500.00
Περιγραφή Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των
Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης (ΑΔΑ 6ΖΤΒΟΡΥΕ-7Β7)
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
9321
Υπεύθυνος κα Φαϊτά
Διεύθυνση 9η Πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
Τηλέφωνο 2661-0-46362
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.30
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.30
Ποσόν
73770.00
Περιγραφή Επισκευή
αντλιών
λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων (ΑΔΑ
ΨΠ88ΟΡΓΤ-52Τ)
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός
8030/10/1436-ΚΗ
Υπεύθυνος
Δ/νση Λ. Αθηνών και Αντιγόνης 2-6
Τηλέφωνο 210-5103068, 5103231
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν
11000.00
Περιγραφή Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας επιστημονικών οργάνων και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού της Δ/νσης, για το έτος 2019 (ΑΔΑ
6ΛΔΘ46ΜΚ6Π-ΩΚΟ)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
71758
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν
24540.00
Περιγραφή Εργασίες
Επιθεώρησης,
Συντήρησης, Ρύθμισης, μέτρησης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή
καυστήρων για τα Σχολικά κτίρια και για
τα Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2019-2020
Ω253Ω96-ΜΜΑ
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
6362
Υπεύθυνος Ανάγνου Αγνή
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2267022296
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν
59520.00
Περιγραφή Προμήθεια : Αντίκατάσταση
στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Αράχοβας Ω3Ρ1Ω9Σ-ΡΜΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
54090/13915
54091/13916
Υπεύθυνος Κοσμά Σεβαστή
Διεύθυνση Καπλάνη 9 Ιωάννινα
Τηλέφωνο 2651 3 613 52 ,
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 24-09-2019 12.00-12.30
Ποσόν
73479.00
Περιγραφή Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων
Ω26ΑΩΕΩ-4ΗΚ - Ω4Ω2ΩΕΩ-Α3Π
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
19471
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2012900
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 10.00
Ποσόν
369106.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών ήτοι ΟΜΑΔΑ Α - Οργανα
παιδικής χαράς, ελαστικά δάπεδα ασφα-

λείας και πινακίδα έργου του Προγρ/
τος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" και ΟΜΑΔΑ Β Ιστός με φωτιστικό σώμα LED (ΑΔΑ ΡΟΔ6ΩΚΒ-ΛΟΛ)
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
16390
Υπεύθυνος Κατσαντώνη Ε., Κοκμωτού
Μ., Μπούτα Αικ.
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2019632/637
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν
216980.00
Περιγραφή Προμήθεια - τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου ΩΝΕ9ΩΚΡ-17Φ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
16393
Υπεύθυνος κκ Κατσαντώνη, Κοκμωτού
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2019632/637
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν
199987.00
Περιγραφή Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων και μηχ/των έργου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (ΑΔΑ
6ΚΜΓΩΚΡ-ΨΨΝ)
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
40523
Υπεύθυνος κκ Πάσσου, Βεργυρής
Διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62
Τηλέφωνο 210-5701638
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 15.00
Περιγραφή Προτάσεις για τη υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης
και υπόδησης στο Δήμο
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
40524
Υπεύθυνος κκ Πάσσου, Βεργυρής
Διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62
Τηλέφωνο 210-5701368
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 15.00
Περιγραφή Προτάσεις για τη απόσυρση
- αξιοποίηση αποβλήτων α) λιπαντικών
ελαίων οχημάτων, β) ελαστικών οχημάτων, γ) μπαταριών οχημάτων, δ) μεταχειρισμένων, άχρηστων ανταλλακτικών και
μηχανολογικού εξοπλισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου (skrap), ε) κατεστραμμένων πλαστικών κάδων αποκομιδής
απορριμμάτων
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
29537
Υπεύθυνος Βασιλική Αντωνοπούλου Κωστούλα Αντωνοπούλου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 2132007394-395
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 11.00
Ποσόν
725629.00
Περιγραφή Προμηθεια με τίτλο : Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ.
100 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
ΨΝΠ6Ω1Χ-ΦΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός
4490
Υπεύθυνος κα Κόττα
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310-213161
Λήξη Προσφορών 15-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 21-10-2019 10.00
Ποσόν
56165.00
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και λογοθεραπείας, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Τμημάτων του Δημοτικού
Κέντρου (ΑΔΑ 6Θ4ΧΟΚ9Ω-7ΥΔ)
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός
2292
Υπεύθυνος κος Καραμπατσάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2821-0-91888
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 14.30
Διεξαγωγή 09-10-2019 10.00
Ποσόν
404250.00
Εγγύηση
5390.00
Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για
το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες διαχείρισης
ιλύος για 12 μήνες +/-4 μήνες (269.500
ΕΥΡΩ με δικαίωμα προαίρεσης 134.750
ΕΥΡΦΩ) (ΑΔΑ 7ΧΞΑΟΡ26-ΨΨΛ)
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«Κλείδωσε»
η Γκεοργκίεβα
στο τιμόνι του ΔΝΤ
«Η περίοδος για την υποβολή
υποψηφιοτήτων για τη θέση του
επόμενου γενικού διευθυντή έληξε
την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου.
Μία υποψήφια, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επιβεβαίωσε την επιθυμία της να είναι προτεινόμενη»,
αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΝΤ.
«Το διοικητικό συμβούλιο τώρα
θα προχωρήσει σε συναντήσεις
μεταξύ της υποψήφιας και του
εκτελεστικού συμβουλίου. Στόχος
είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο έως τις 4 Οκτωβρίου», σημειώνεται ακόμη.
Προκειμένου να διαδεχθεί η Γκεοργκίεβα την Κριστίν Λαγκάρντ, το
εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ
αποφάσισε να κάνει μία εξαίρεση.
Η Βουλγάρα έχει συμπληρώσει
τα 66 χρόνια της, ενώ το ανώτατο
όριο για τον διορισμό του γενικού
διευθυντή του Ταμείου είναι τα 65
χρόνια. Ομως, το εκτελεστικό συμβούλιο πρότεινε να αρθεί αυτό το
όριο.

Ιταλία: Έλαβε ψήφο
εμπιστοσύνης
η νέα κυβέρνηση
Οι Ιταλοί βουλευτές έδωσαν με
μεγάλη πλειοψηφία ψήφο εμπιστοσύνης στην νέα κυβέρνηση του
πρωθυπουργού J. Conte .
Οι Ιταλοί βουλευτές έδωσαν με
μεγάλη πλειοψηφία ψήφο εμπιστοσύνης στην νέα κυβέρνηση του
πρωθυπουργού J. Conte.
Από τους 606 βουλευτές, 343
ψήφισαν υπέρ της νέας κυβέρνησης ενώ 263 ψήφισαν κατά και
τρεις απείχαν.
Στην ομιλία του από το βήμα της
Βουλής, πριν την ψηφοφορία, ο
Ιταλός πρωθυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα της κυβέρνησής του υποσχόμενος μια «νέα
εποχή μεταρρυθμίσεων» στην Ιταλία, εκτιμώντας πως πρέπει να
«βελτιωθεί το σύμφωνο σταθερότητας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που επιβάλλει στις χώρες μέλη
όριο δημοσιονομικού ελλείμματος
το 3% και του χρέους ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ το 60%.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πώς θα χειριστεί η νέα
ηγεσία της ΕΕ τον Trump

Ο

ταν πέρυσι ο Gordon Sondland
έφτανε στις Βρυξέλλες ως πρεσβευτής των ΗΠΑ, είχε εκφράσει την ελπίδα ότι οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Βρυξελλών θα µπορούσαν
να βελτιωθούν µετά την κρίση από την
οποία διήλθαν κατά τα πρώτα χρόνια
της διακυβέρνησης Trump, αναφέρει σε
δηµοσίευµά της η ελληνική υπηρεσία
της Deutsche Welle.
Σήµερα ωστόσο, δεν φαίνεται η σχέση
αυτή να έχει βελτιωθεί σηµαντικά.
Πρόσφατα ο υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ
Mike Pompeo πέρασε από τις Βρυξέλλες,
αλλά αίσθηση προκάλεσε ότι είχε λίγες
επαφές µε τους νυν ευρωπαίους αξιωµατούχους, κι αυτές περισσότερο εθιµοτυπικές.
Όπως εξήγησε ο Gordon Sondland, οι
ΗΠΑ αναµένουν την 1η Νοεµβρίου, ηµεροµηνία κατά την οποία ξεκινά επισήµως
η θητεία της νέας προέδρου της Κοµισιόν
Ursula von der Leyen, αλλά και των νέων
επικεφαλής των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
οργάνων.
Στο µεταξύ πρόσφατα ο πρόεδρος
Τραµπ για µια ακόµη φορά εξέφρασε τα
παράπονά του για την ΕΕ µέσω twitter,
σηµειώνοντας ότι δεν συµπεριφέρεται
δίκαια απέναντι στις ΗΠΑ στον τοµέα
των εµπορικών σχέσεων.
«Η σχέση µας µε την ΕΕ έχει φτάσει
πολλές φορές σε πολλά θέµατα σε αδιέξοδο, κυρίως στο θέµα του εµπορίου
και άλλα ζητήµατα», δήλωσε ο πρεσβευτής Gordon Sondland µετά την επίσκεψη
Pompeo.
Εντούτοις εξέφρασε την επιθυµία των
ΗΠΑ «να γυρίσουν σελίδα» και να ανοίξουν «ένα νέο κεφάλαιο» µε τη νέα ηγεσία της ΕΕ.
Μετά τις πρώτες επαφές µε την διάδοχο
του Jean Claude Juncker για την Κοµισιόν, ο Sondlandπροέβη µάλιστα στην
εκτίµηση ότι θα υπάρξει αλλαγής στά-

σης προς τις ΗΠΑ από την Ursula von der
Leyen.
Όπως δήλωσε, τόσο η νέα πρόεδρος της
Κοµισιόν όσο και οι νεοκελεγέντες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε κάποιες
χώρες της ΕΕ «ενδιαφέρονται λιγότερο
για να τακτικισµούς και περισσότερο για
µια συνεργασία µε τις ΗΠΑ µε στόχο την
επίτευξη κοινών αποτελεσµάτων» είτε
για την Κίνα, είτε για το Ιράν ή τη Μέση
Ανατολή.

Προτίµηση των ΗΠΑ στα νέα
πρόσωπα της ΕΕ
Όπως διευκρίνισε ο Sondland η προτίµηση των ΗΠΑ στους νέους επικεφαλής
των ευρωπαϊκών οργάνων δεν σηµαίνει
απαξίωση των προκατόχων τους.
«Είχαµε µαζί σηµαντικές επιτυχίες σε
πολλά πεδία, αλλά θέλουµε επίσης να
ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που υπάρχουν
ακόµη», δήλωσε.
Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της
Κοµισιόν Mina Andreeva σχολίασε ότι
«είναι φυσικό όταν αλλάζει η ηγεσία να
προσπαθεί κάποιος να δηµιουργήσει σχέσεις µε την επόµενη».
Αµερικανοί αξιωµατούχοι ωστόσο,
όπως η Evelyn Farkas, πρώην υφυπουργός Άµυνας επί Obama, θεωρεί ότι οι
κινήσεις αυτές δεν αποτελούν «έξυπνη
διπλωµατία».

κηνικό αποτροπιασµού εκτυλίσσεται στη Βενεζουέλα, µε την Ύπατη Αρµοστή του
ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα να αναφέρει πως οι εξωδικαστικές εκτελέσεις
φαίνεται πως συνεχίζονται και πως οι Ειδικές ∆υνάµεις ∆ράσης (FAES), που φέρεται να
ευθύνονται για αυτές, έχουν λάβει υποστήριξη από τα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης.
Η Μισέλ Μπατσελέτ δήλωσε ενώπιον του Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του
ΟΗΕ πως εκτός από τις φερόµενες εκτελέσεις, η υπηρεσία της τεκµηρίωσε τον βασανισµό
στρατιωτών και άλλων που κρατούνται αυθαίρετα και κάλεσε την κυβέρνηση του Νικολάς
Μαδούρο να τιµωρήσει τους δράστες.
Η Μπατσελέτ, που είχε δηµοσιοποιήσει στις αρχές Ιουλίου έκθεση όπου καταγράφονταν
λεπτοµερώς αναφορές αυτοπτών µαρτύρων για αποσπάσµατα θανάτου των FAES, δήλωσε
πως η µη κυβερνητική οργάνωση Monitor de Victimas εντόπισε 57 νέες φερόµενες εκτελέσεις από µέλη των FAES στο Καράκας εκείνο τον µήνα.
Η Ύπατη Αρµοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα εξέφρασε επίσης ανησυχία
για τις κυρώσεις των ΗΠΑ που έχουν σκοπό να ασκήσουν πίεση στον Μαδούρο προκειµένου να παραιτηθεί.
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ΠΟΥ: Κάθε
40 δευτερόλεπτα
ένας άνθρωπος
αυτοκτονεί
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OHE: Εκτελέσεις και βασανιστήρια
στη Βενεζουέλα
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άθε 40 δευτερόλεπτα
ένας άνθρωπος σε όλο
τον κόσμο θέτει τέρμα στη
ζωή του -- περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από αυτοκτονίες κάθε χρόνο παρά
στον πόλεμο, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ).
Ο απαγχονισμός, η δηλητηρίαση και ο αυτοπυροβολισμός
είναι οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι αυτοκτονίας, ανέφερε
ο ΠΟΥ που κάλεσε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν σχέδια
πρόληψης και αποσόβησης
των αυτοκτονιών ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να
αντιμετωπίσουν το στρες και
να μειώσουν την πρόσβαση
σε μέσα αυτοκτονίας.
«Η αυτοκτονία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Όλες οι ηλικίες, τα
φύλα και οι περιοχές του κόσμου επηρεάζονται και κάθε
απώλεια είναι πάρα πολύ»
αναφέρει η έκθεση του ΠΟΥ.
Η αυτοκτονία είναι ο δεύτερη
κυριότερη αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας από
15 έως 29 ετών, μετά τα τροχαία δυστυχήματα, και μεταξύ των έφηβων κοριτσιών ηλικίας από 15 έως 19 ετών είναι
η δεύτερη αιτία θανάτου μετά
τον θάνατο στη γέννα. Στα αγόρια εφήβους, η αυτοκτονία είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου
μετά τα τροχαία δυστυχήματα
και τη διαπροσωπική βία.
Συνολικά, σχεδόν 800.000
άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε
χρόνο -- περισσότεροι από
εκείνους που πεθαίνουν από
μαλάρια ή καρκίνο του μαστού, στον πόλεμο ή από ανθρωποκτονία, ανέφερε ο ΠΟΥ.
Τα παγκόσμια ποσοστά
έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια --μια υποχώρηση 9,8% καταγράφεται μεταξύ του 2010
και του 2016-- αλλά η μείωση
είναι ανομοιογενής. Στην περιοχή της αμερικανικής ηπείρου, για παράδειγμα, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά 6% από
το 2010 μέχρι το 2016.

