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Πότε αρχίζουν
οι χειμερινές εκπτώσεις
Ξεκίνησε η αντίστροφη
μέτρηση για τις χειμερινές
εκπτώσεις. Όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος οι χειμερινές
εκπτώσεις προγραμματίζονται
αμέσως μετά τις γιορτές.
Φέτος, λοιπόν, οι χειμερινές εκπτώσεις θα
ξεκινήσουν στις 13 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου.
Τέλος, σημειώνεται πως την πρώτη Κυριακή
των εκπτώσεων, στις 19 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Το προτεινόμενο
ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις
11:00 έως τις 18:00.
Μεταξύ άλλων οι καταναλωτές θα πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής:
Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή
στις 19 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα της χώρας με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 π.μ. έως τις
6 μ.μ. Σημειώνεται ότι οι επίσημες περίοδοι
των εκπτώσεων μέσα στο έτος είναι τέσσερις, δύο χειμερινές και δύο καλοκαιρινές,
ενώ είθισται μέσα σε αυτά τα διαστήματα
κάποιες Κυριακές τα καταστήματα να είναι
ανοιχτά.

Τραγωδία στην ταφή
του Σουλεϊμανί
Για 48 τραυματίες κάνει λόγο η
ιρανική κρατική τηλεόραση Στην πόλη Κερμάν η ταφή του
Κασέμ Σουλεϊμανί - Live εικόνα
Τραγωδία σημειώθηκε πριν την
ταφή στην Κερμάν του Κασέμ Σουλεϊμανί του
ιρανού υποστρατήγου που δολοφονήθηκε
από αμερικανική επιδρομή στο αεροδρόμιο
της Βαγδάτης.
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση
υπήρξε επεισόδιο με αρκετούς από τους
διαδηλωτές να ποδοπατούνται.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 35 νεκροί και 48 τραυματίες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές
περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε
μεταδώσει πλάνα με χιλιάδες ανθρώπους,
αρκετοί εκ των οποίων μαυροντυμένοι, να
έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης
Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο
αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος
άνθρωπος στη χώρα.

ΠΟΕΔΗΝ

Διόδια

«Εικόνα κατάρρευσης» εμφανίζει το Δημόσιο
Σύστημα Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ),
με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας
Βασίλη Κικίλια ανήμερα των Χριστουγέννων στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
σελ. 2
➞

Πλειστηριασμοί

Μειώσεις τιμών της τάξης των 5 λεπτών στον μετωπικό
σταθμό Σπαθοβουνίου για τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα,
στον μετωπικό σταθμό Νεστάνης για φορτηγά, λεωφορεία
και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο
και στους μετωπικούς σταθμούς Καλαμάτας και Πέτρινας
για φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ.
σελ. 3
➞

sfsdfadfdsf Εντείνεται το «κυνήγι» των κακοπληρωτών δανειοληπτών με τους πλειστηριασμούς να χτυπάνε «κόκκινο» το επόμενο
χρονικό διάστημα. Τράπεζες και funds ξεκινούν επιθετική πολιτική σε στρατηγικούς
κακοπληρωτές με το νέο κύμα πλειστηριασμών
που θα «χτυπήσει» το 2020.
σελ. 8
➞

Τέλος στις ουρές της ντροπής
για φάρμακα στους καρκινοπαθείς

Π

αράθυρο στην ψηφιακή εποχή
ανοίγει ο ΕΟΠΥΥ για δεκάδες
χιλιάδες ασθενείς, ογκολογικούς και με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η πρόσβαση στη θεραπεία τους, στα
λεγόμενα Φάρμακα Υψηλού Κόστους
(ΦΥΚ), αλλάζει άρδην τις επόμενες
ημέρες βελτιώνοντας σημαντικά την
ποιότητα ζωής τους: οι ασθενείς θα
αποφύγουν τις ουρές της πολύωρης
αναμονής για το σωτήριο φάρμακό τους έξω από τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ -«ουρές της ντροπής» τις
είχαν χαρακτηρίσει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας- και θα
μπορούν πλέον ηλεκτρονικά μέσω του
προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης
Υγείας (ΦΑΥ) να επιλέγουν τον τρόπο
που θα αποκτήσουν τα φάρμακά τους.
Η ενεργοποίηση του προσωπικού
ΦΑΥ των ασφαλισμένων συνιστά
ένα κομβικό βήμα στην επιχείρηση
εξάλειψης των ουρών και των αναμονών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
και παράλληλα στην ανακούφιση των
ογκολογικών και άλλων ασθενών σε
ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακά τους, που έχει ξεκινήσει από τον
περασμένο Σεπτέμβριο η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας.
Το πρώτο βήμα ήταν η συμφωνία του
υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ
με τις ιδιωτικές κλινικές της Αττικής για τη διάθεση των θεραπειών
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία από τις κλινικές· αντί για τους
ασθενείς, παραλαμβάνουν τα σκευάσματα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
των ιδιωτικών θεραπευτηρίων από τα

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Τους τελευταίους τρεις μήνες του 2019, οπότε
και ενεργοποιήθηκε αυτός ο τρόπος
διάθεσης των αντικαρκινικών θεραπειών, εκτιμάται ότι έχουν ωφεληθεί
στην Αττική περισσότεροι από 7.000
ασθενείς, οι οποίοι κέρδισαν πολύτιμο χρόνο εκτός των φαρμακείων
του ΕΟΠΥΥ, πηγαίνοντας απευθείας
στην κλινική για να υποβληθούν στη
θεραπεία.
Δεκάδες χιλιάδες είναι οι ογκολογικοί ασθενείς καθώς και τουλάχιστον
12.000 οι ασθενείς με σκλήρυνση
κατά πλάκας που αναμένεται να
ωφεληθούν από τη δωρεάν διάθεση των φαρμάκων τους μέσα από
τα ιδιωτικά φαρμακεία, το δεύτερο
κανάλι διανομής ΦΥΚ που άνοιξε η
ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Αρχικός στόχος του υπουργείου Υγείας
ήταν η ενεργοποίηση της δωρεάν διανομής ΦΥΚ μέσω των φαρμακείων
της γειτονιάς από τις πρώτες ημέρες

του 2020, ωστόσο τεχνικής φύσεως
προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ δεν το
επέτρεψαν και έτσι η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες
εβδομάδες, πιθανόν μέχρι το τέλος
του Ιανουαρίου.
Προς την κατεύθυνση αυτή δρομολογούνται σημαντικές κινήσεις. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, θα υπογραφεί άμεσα συλλογική
σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για τη διάθεση των ΦΥΚ
στα ιδιωτικά φαρμακεία. Ο ΕΟΠΥΥ
έχει ήδη υποβάλει επίσημη πρόσκληση προς τους φαρμακοποιούς όλης
της χώρας. Η πρόσκληση ισχύει από
μεθαύριο, Τρίτη 7, μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, διάστημα στο
οποίο οι φαρμακοποιοί μπορούν να
συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να
δηλώνουν ότι επιθυμούν να διαθέτουν
δωρεάν ΦΥΚ στα φαρμακεία τους για

ασθενείς με καρκίνο και με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΦΣ είχε αποφασίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο να
στηρίξει μέσω των φαρμακείων του
την απόφαση του υπουργείου Υγείας
να μειωθούν οι ουρές της ντροπής
και να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία
των ασθενών με σοβαρές παθήσεις ή
των οικείων τους, που επίσης στήνονται στις ουρές για να παραλάβουν τα
φάρμακα. Είχαν καταγραφεί, ωστόσο,
και ισχυρές αντιρρήσεις, οι οποίες
παραμένουν και δυναμώνουν από
μερίδα φαρμακοποιών εν όψει της
εγγραφής στην πλατφόρμα, καθώς
θεωρούν ότι γίνεται στρέβλωση του
ρόλου του φαρμακοποιού, ότι παρέχονται υπηρεσίες εντός του φαρμακείου
που δεν κοστολογούνται, ότι χωρίζονται σε στρατόπεδα οι φαρμακοποιοί
ανάλογα με την εγγραφή τους ή μη σε
«ανάλγητους» και σε «καλούς» κ.ά.
Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ προς τους
φαρμακοποιούς θα γίνει η σχετική
αποτύπωση στο πεδίο των φαρμακοποιών, που αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν
οι φαρμακευτικές εταιρείες για τα
φαρμακεία που έχουν ενταχθεί στην
πλατφόρμα και στα οποία θα στέλνουν
τα φάρμακά τους, τα οποία σήμερα
αποστέλλονται στα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με στελέχη του
Οργανισμού, θα μπορούν να διανέμονται δωρεάν μέσα από τα ιδιωτικά
φαρμακεία περίπου 50 σκευάσματα
για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες ασθενών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα 560 ευρώ για
όλους: Το πείραμα που
αλλάζει τα δεδομένα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Το 2015, η τότε κυβέρνηση της Φινλανδίας σχεδίασε και εφάρµοσε ένα
πρωτοποριακό πρόγραµµα µε τίτλο
«Πειραµατική Φινλανδία». Ο στόχος
του προγράµµατος ήταν να γίνουν διάφορες δοκιµές σε πολλούς τοµείς της
λειτουργίας του φινλανδικού κράτους,
από την εκπαίδευση µέχρι την υγεία και
το κοινωνικό κράτος, ώστε αργότερα,
µε βάση τα δεδοµένα που θα προέκυπταν, να σχεδιαστούν σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις για τη χώρα, οι οποίες
θα κάλυπταν τις πραγµατικές ανάγκες
των πολιτών. Το πιο σηµαντικό πείραµα
αυτού του προγράµµατος είχε σχέση µε
την παροχή ενός βασικού εισοδήµατος
σε κάποιες οµάδες πολιτών και τελικά
έγινε διάσηµο σε όλο τον κόσµο.
Το παρακάτω απόσπασµα, που αφορά
το πείραµα για το βασικό εισόδηµα,
αποτελεί µέρος της ευρύτερης δηµοσιογραφικής έρευνας του µη κερδοσκοπικού οργανισµού διαΝΕΟσις για τη
φινλανδική «κουλτούρα του πειραµατισµού» και το πώς µπορεί να είναι
χρήσιµη για ένα κράτος: «Το βασικό
εισόδηµα είναι µέρος του δηµόσιου
διαλόγου στη Φινλανδία εδώ και καιρό.
Είχαµε υποστηρικτές µιας τέτοιας
ιδέας που µιλούσαν και έγραφαν για
αυτό από τη δεκαετία του 1980» λέει ο
Μίσκα Σιµανάινεν, ένας από τους 60
ερευνητές του φινλανδικού οργανισµού ασφάλισης Kela που πρότειναν,
σχεδίασαν και αξιολόγησαν το πείραµα
για το βασικό εισόδηµα. Κάθεται στην
ευρύχωρη αίθουσα εκδηλώσεων στα
κεντρικά γραφεία του Kela στο Ελσίνκι.
Το επιβλητικό κτίριο όπου στεγάζεται
ο οργανισµός είναι δηµιούργηµα του
πατέρα του µοντερνισµού των βορείων
χωρών, του αρχιτέκτονα Αλβαρ Ααλτο.
Εγκαινιάστηκε το 1957, την ίδια περίοδο
που διαµορφωνόταν και το µεταπολεµικό φινλανδικό κοινωνικό κράτος.
Κάποιος θα µπορούσε να πει ότι ο Kela
είναι το φινλανδικό αντίστοιχο του
ΕΦΚΑ και του ΟΑΕ∆ µαζί. Ο οργανισµός διαχειρίζεται περισσότερα από
70 κοινωνικά επιδόµατα για ανέργους
και άλλες ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, καθώς και τις ασφαλιστικές
εισφορές των εργαζοµένων και τις συντάξεις. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρήθηκε
ο κατάλληλος φορέας για να εµπλακεί
σε ένα τόσο φιλόδοξο πείραµα όσο
αυτό του βασικού εισοδήµατος. Toν
Δεκέµβριο του 2016, το φινλανδικό
κράτος επέλεξε µε τυχαίο τρόπο 2.000
ανέργους 25 έως 58 ετών, δικαιούχους
των σχετικών επιδοµάτων, από ένα
σύνολο 175.000 δικαιούχων στο µητρώο
του Kela.
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ΠΟΕΔΗΝ: Νοσεί το Δημόσιο
Σύστημα Ψυχικής Υγείας

«Ε

ικόνα κατάρρευσης» εμφανίζει το Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας στη χώρα
μας, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Βασίλη
Κικίλια ανήμερα των Χριστουγέννων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
Σύμφωνα με την
ΠΟΕΔΗΝ οι εισαγωγές ασθενών
υπε ρτριπλα σ ι άστηκαν τα χρόνια
της κρίσης και σε
συνδυασμό με την
υποστελέχωση και
υποχρηματοδότηση
των Ψυχιατρικών
δομών τα προβλήματα οξύνθηκαν.
«Η επίσκεψη του
υπουργού Υγείας
στο ΨΝΑ θα πρέπει
να αποτελέσει την
απαρχή βελτίωσης
της κατάστασης στα
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, την λειτουργία νέων εξωνοσοκομειακών δομών
από τις δημόσιες
μονάδες ψυχικής
υγείας, την άμεση
μεταφορά των ατόμων που πάσχουν από αυτισμό σε κατάλληλες μονάδες φιλοξενίας και όχι νομιμοποίησης της
τωρινής απαράδεκτης κατάστασης που «ασυλοποιεί» τις
υπηρεσίες», αναφέρει η Ομοσπονδία.
Προσθέτει ότι «εισάγουν 10.000 ασθενείς κατ' έτος εκ των
οποίων οι 7.000 είναι με εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό.
Οι εισαγωγές στα τρία Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (ΨΝΑ,

E-mail: iho@otenet.gr

Δρομοκαΐτειο, ΨΝ
Θεσσαλονίκης) το
έτος 2010 ήταν
3.000. Εισάγονται ασθενείς που
έχουν διαπράξει
εγκλήματα επειδή
το δικαστήριο τους
αποδίδει το ακαταλόγιστο (άρθρο 69
ΠΚ). Εισάγονται με
την διαδικασία της
εισαγγελικής εντολής περιστατικά
που δεν διατίθεται
υποδομή περίθαλψης (αυτιστικά,
νοητική υστέρηση
κ.α.), . επειδή δεν
επαρκούν οι προνοιακές μονάδες
περίθαλψης».
Σύμφωνα με την
ΠΟΕΔΗΝ «η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση καρκινοβατεί», ενώ «οι κοινοτικές δομές αποασυλοποίησης που
λειτουργούν οι ΜΚΟ προσφέρουν αναντίστοιχο έργο από
τον πακτωλό χρημάτων που έλαβαν και λαμβάνουν από το
κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη υποτροπή
προκαλούν εισαγγελική εντολή και εγκλείουν τους περιθαλπόμενους στα ψυχιατρικά νοσοκομεία».

άνω από 40 ηλεκτρικά
πατίνια καλείται
να... ψαρέψει
ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Περισσότερα από σαράντα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία πέταξαν ασυνείδητοι στα νερά
του Θερμαϊκού Κόλπου, θα κληθούν να...
ψαρέψουν μέσα στις επόμενες ημέρες οι
υπηρεσίες του τμήματος Περιβάλλοντος
του δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας του κεντρικού δήμου,
Σωκράτης Δημητριάδης, "είναι πολλά τα
πατίνια που έχουν πεταχθεί στη θάλασσα.
Έχουμε μετρήσει περίπου 40 – 45 πατίνια
να βρίσκονται στα νερά του Θερμαϊκού".
Η δράση για το "ψάρεμα" των ηλεκτρικών,
ενοικιαζόμενων, πατινιών θα ξεκινήσει από
την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιανουαρίου, οπότε και
συνεργείο του δήμου με τον κατάλληλο εξοπλισμό θα επιχειρήσει να τα ανασύρει από
τη θάλασσα. "Τα πατίνια έχουν αρχίσει να
οξειδώνονται και η μπαταρία που διαθέτουν
είναι η χειρότερη μόλυνση για τα νερά του
Θερμαϊκού" πρόσθεσε ο κ. Δημητριάδης.
Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έχει
ήδη έρθει σε επαφή με τους υπεύθυνους των
δύο εταιριών που ενοικιάζουν τα ηλεκτρικά
πατίνια στην πόλη, προκειμένου να γίνει μία
καμπάνια ενημέρωσης τόσο των κατοίκων
όσο και των επισκεπτών για τη σωστή χρήση
τους και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά.
"Βλέπουμε τα ηλεκτρικά πατίνια παρατημένα
σε διάφορα σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Οι
δύο εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη
Θεσσαλονίκη θα πρέπει να προχωρήσουν σε
μια καμπάνια προκειμένου να ενημερωθούν
οι χρήστες για το σωστό τρόπο οδήγησης
αλλά και στάθμευσης" συμπλήρωσε ο κ.
Δημητριάδης.

Ερχεται ο νέος Τειρεσίας:
Το «μάτι» που θα βλέπει όλα τα χρέη μας

η Δανία Παρήγαγε από την αιολική ενέργεια
το 47% του ηλεκτρισμού το 2019

Τη δημιουργία ενός φορέα που θα είναι ο νέος Τειρεσίας εξετάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης και αναμένεται σε συνεργασία και με τις τράπεζες να ξεκινήσει να υλοποιεί εντός του 2020. Το σχέδιο το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός
του 2020 προβλέπει τη δημιουργία μιας Τράπεζας Στοιχείων Οφειλετών, η οποία θα
συνδυάζει τα οικονομικά στοιχεία που σήμερα φιλοξενεί ο Τειρεσίας μαζί με άλλα που
έχουν στη διάθεση τους οι υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεις από τον
ιδιωτικό τομέα και αφορούν σε ληξιπρόθεσμα χρέη. Πρόκειται για μια Ανεξάρτητη
Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Bureau) η οποία θα συνθέτει το προφίλ
κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη την συμπεριφορά τους σε ό,τι
αφορά τις αποπληρωμές των χρεών τους και στο μέτρο αυτό είναι δυνατό κάθε στοιχείο
που έχουν στη διάθεση τους το ελληνικό Δημόσιο, χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και
άλλοι φορείς. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των
πολιτών και των επιχειρήσεων θα βαθμολογείται και θα είναι στη διάθεση τραπεζών,
ΔΕΚΟ και άλλων ιδιωτικών εταιρειών που πρόκειται να συνδιαλλαγούν μαζί τους.

Σχεδόν το μισό από το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώθηκε το 2019 στη Δανία
προήλθε από την αιολική ενέργεια.
Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ για τη χώρα και ένα σημαντικό βήμα προς την
επίτευξη ενός από τους πιο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί
παγκοσμίως. Η αιολική ενέργεια παρήγαγε το 47% του ηλεκτρικού που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση από το 41% που η Δανία είχε
επιτύχει το 2018 και σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 43% που είχε επιτευχθεί το 2017, ανακοίνωσε η Energinet, η υπηρεσία ηλεκτρισμού της χώρας.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, από την αιολική ενέργεια καλύφθηκε πέρυσι
το 14% της συνολικής κατανάλωσης, σύμφωνα με τα δεδομένα του ομίλου
WindEurope. Δεύτερη στην αιολική ενέργεια στην ΕΕ έρχεται, σε απόσταση
από την Δανία, η Ιρλανδία, που το 2018 είχε παραγάγει από την εν λόγω πηγή
ενέργειας το 28% του ηλεκτρικού που κατανάλωσε.
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Νέο πρέσινγκ Βρυξελλών
για το μονοπώλιο της ΔΕΗ
Αμετακίνητη είναι η Κομισιόν από τις θέσεις της
περί διατήρησης του μονοπωλίου της ΔΕΗ στον
λιγνίτη και της δεσπόζουσας θέσης της στην
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις και τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα για κλείσιμο των
λιγνιτικών μονάδων έως το 2023, εντούτοις η
γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού επιμένει πως η
Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση
του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την πρόσβαση
και τρίτων στον λιγνίτη που χρησιμοποιεί μονοπωλιακά η δημόσια εταιρεία. Πηγές αναφέρουν
επίσης ότι η αρμόδια υπηρεσία της Ευρ. Επιτροπής δεν έχει αλλάξει στάση και για τη δεσπόζουσα και κυρίαρχη θέση της επιχείρησης στην
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον
λόγο αυτό άλλωστε, όπως διατυπώθηκε και στην
τελευταία έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας
της ελληνικής οικονομίας, ήταν αντίθετη με την
απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις
δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
Η DG Comp στις διαπραγματεύσεις που είναι
σε εξέλιξη με το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τη λήψη «διορθωτικών αντι-μονοπωλιακών μέτρων» -όπως τα χαρακτηρίζειεπιμένει πως η απολιγνιτοποίηση δεν ανοίγει
την αγορά. Και, κατά τις ίδιες πληροφορίες,
επαναφέρει στο τραπέζι άλλα εργαλεία που
έχουν τη μορφή δημοπρασιών ηλεκτρικής
ισχύος της ΔΕH, ώστε οι ανταγωνιστές της να
έχουν πρόσβαση στις μονοπωλιακές της πηγές
ενέργειας, τον λιγνίτη και το νερό.
Το ΥΠΕΝ, από την άλλη μεριά, λένε πηγές,
αρνείται την εφαρμογή μέτρων τέτοιου
χαρακτήρα, επιχειρηματολογώντας με όπλο
την οικονομική ζημιά που υπέστη η δημόσια
εταιρεία, αλλά και τον αργό ρυθμό με τον οποίο
έχει ανοίξει η αγορά ρεύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, στις
τελευταίες διαπραγματεύσεις, που διακόπηκαν
λόγω των εορτών, οι δύο πλευρές, ΥΠΕΝ και
DG Comp, έχουν έρθει κοντά σε συμφωνία
για τη λήψη ενός μέτρου το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να μειώσει κι άλλο τα μερίδια
της ΔΕH, αλλά και να μην «τραυματίσει» την
οικονομική της κατάσταση.
Πηγές θέλουν την Αθήνα να έχει προτείνει
τη δημιουργία μίας εταιρείας ειδικού σκοπού
(SPV) στην οποία θα συμμετέχουν βιομηχανίες
εντάσεως κατανάλωσης. Σε αυτή η δημόσια
επιχείρηση θα πουλά ρεύμα από λιγνιτικές
μονάδες. Τις ποσότητες ισχύος θα τις αγοράζει
το SPV. Το μέγεθός τους, αναφέρουν πηγές, θα
αντιστοιχεί περίπου στο 10% της κατανάλωσης.
Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, επειδή έχουν
μηχανισμούς αντιστάθμισης ρύπων, θα ανακουφίζουν ουσιαστικά τη ΔΕH από το κόστος των
δικαιωμάτων CO2 και ταυτόχρονα εκείνες με
τη σειρά τους θα έχουν ρεύμα σε τιμές ανταγωνιστικές. Με τον τρόπο αυτό, το SPV θα μπορεί
να μεταπουλά το ρεύμα και σε άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, μειώνοντας έτσι το μερίδιο
της δημόσιας εταιρείας στην υψηλή τάση.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του
Euro2day.gr, στην πρόταση αυτή, οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι χρειάζονται «βελτιώσεις».
Δηλαδή στο SPV να εισέλθουν και προμηθευτές
ρεύματος, κάνοντας πιο δυναμικό άνοιγμα της
αγοράς. Επιπλέον, λένε πηγές, στο τραπέζι
βάζουν εκτός από την πώληση ρεύματος που
παράγεται από λιγνίτη να μπουν και ποσότητες
υδροηλεκτρικής ισχύος. Εκκρεμότητα υπάρχει
όμως και ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης της
τιμής αγοράς ηλεκτρικής ισχύος της εταιρείας
ειδικού σκοπού από τη ΔΕH.
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Διόδια:

Οι νέες τιμές στους σταθμούς
της Εθνικής Οδού
Πατρών – Αθηνών

ΑΘΗΝΑ

2°C - 9°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0°C - 8°C

ΠΑΤΡΑ

2°C - 10°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

8°C - 11°C

ΛΑΡΙΣΑ

-3°C - 8°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σ

ύμφωνα με την ανακοίνωση, προκύπτουν μειώσεις τιμών της τάξης των 5 λεπτών στον μετωπικό σταθμό Σπαθοβουνίου για τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα,
στον μετωπικό σταθμό Νεστάνης για φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα
με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και στους μετωπικούς σταθμούς Καλαμάτας
και Πέτρινας για φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ.
Οι υπόλοιπες τιμές παραμένουν
ίδιες με αυτές του
2019.
Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό
διοδίων και ανά
κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:
Στον μετωπικό
σταθμό Σπαθοβουνίου:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά
αυτοκίνητα 2,50
ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα
οχήματα με 2-3
άξονες με ή χωρίς
ρυμουλκούμενο
και ύψος πάνω
από 2,20μ. 6,35
ευρώ.
Φορτηγά και άλλα
οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 8,90 ευρώ.
Στον μετωπικό σταθμό Νεστάνης:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,40 ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή
χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 8,45 ευρώ.
Στον μετωπικό σταθμό Γέφυρας Μάναρη:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,30 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.,
4,90 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 6,85 ευρώ.
Στον μετωπικό σταθμό Βελιγοστής:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,80 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,25 ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.,
3,15 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 4,45 ευρώ.
Στον μετωπικό σταθμό Καλαμάτας:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,30 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,90 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.,
4,80 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα
οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και
ύψος από 2,20μ.,
6,70 ευρώ.
Στον μετωπικό
σταθμό Πετρίνας:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 2 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατι κά
αυτοκίνητα 2,90
ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
πάνω από 2,20μ.,

7,35 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 10,25
ευρώ.
Στον πλευρικό σταθμό Παραδεισίων:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,50 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,75 ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.,
1,90 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,70 ευρώ.
Στον πλευρικό σταθμό Αρφαρών:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,50 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,75 ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.,
1,90 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 2,65 ευρώ.
Στον πλευρικό σταθμό Θουρίας:
Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,30 ευρώ.
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,45 ευρώ.
Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ.,
1,20 ευρώ.
Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες
με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 1,70 ευρώ.

Αντιγήρανση:
Έξι βήματα
για να μην γεράσετε
πριν την ώρα σας

Το συνολικό μήκος των αγγείων του
ανθρώπινου σώματος ξεπερνά τα
100.000 χιλιόμετρα, που σημαίνει
δυόμιση φορές την περίμετρο της
Γης. Βρίσκονται παντού, τροφοδοτούν κάθε ζωτικό χιλιοστό του κάθε
μας οργάνου, φέρνοντάς του οξυγόνο
και θρεπτικά συστατικά για την καλή
του λειτουργία.
Εάν τα αγγεία αποφραχθούν, η υγεία
μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Εν ολίγοις,
αν τα αγγεία δε δουλεύουν σωστά,
κινδυνεύουμε να γεράσουμε πριν την
ώρα μας. Τα υγιή αιμοφόρα κάνουν
το δέρμα μας υγιές και λαμπερό, μας
χαρίζουν ομοιόμορφο χρώμα, ελαστικότερη επιδερμίδα που εμποδίζει τον
σχηματισμό ρυτίδων, δυνατή καρδιά,
ευφυΐα, καλή μνήμη καθώς και υγιή
σεξουαλικότητα.
Σχέδιο δράσης για τη διατήρηση της
καλής ποιότητας του αγγειακού συστήματος
1. Επιλέγετε για την καθημερινή σας
διατροφή τρόφιμα που προστατεύουν
τις αρτηρίες και περιορίστε αυτά που
τις φθείρουν.
2. Κάντε καθημερινά τουλάχιστον 30
λεπτά σωματικής άσκησης για την
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
3. Καταπολεμήστε τους παράγοντες
που συμβάλλουν στη φθορά των αρτηριών, όπως το στρες, το κάπνισμα,
η σωματική αδράνεια, η έλλειψη βιταμίνης D.
4. Η διοχέτευση της ενέργειας που έχετε στη σεξουαλικότητά σας κινητοποιεί
με θετικό τρόπο και σας κάνει καλό.
5. Κοιμηθείτε όσο καλύτερα γίνεται,
φροντίζοντας για τη σωστή διάρκεια
του ύπνου και τις κατάλληλες στάσεις
όσο αυτός διαρκεί. Έτσι, βοηθάτε στην
αναζωογόνηση των αρτηριών σας.
6. Χρησιμοποιήστε τεχνικές που είναι
αποδεδειγμένα αποτελεσματικές για
την ευεξία: μασάζ, διαλογισμό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Λευκωσία: Ο στόχος της
πενταμερούς στο Κάιρο
Στόχος της συνάντησης των υπουργών
Εξωτερικών Αιγύπτου, Γαλλίας, Ιταλίας,
Ελλάδας και Κύπρου στο Κάιρο, την Τετάρτη, είναι η αξιολόγηση των εξελίξεων
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και το πώς αντιμετωπίζονται
οι προκλήσεις που υπάρχουν, με βάση
το διεθνές δίκαιο, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας προς όφελος όλων των κρατών
και των λαών της περιοχής, δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
«Η συνάντηση γίνεται μέσα στο πλαίσιο
των άριστων σχέσεων των πέντε χωρών
και της συνεχούς ανταλλαγής απόψεων και συντονισμού για τις εξελίξεις
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου», σημείωσε στο ΚΥΠΕ ο κ.
Χριστοδουλίδης.
Επεσήμανε πως «στόχος, ανάμεσα σε
άλλα, είναι η αξιολόγηση των εξελίξεων
και των δεδομένων όπως διαμορφώνονται, καθώς επίσης και του πώς,
στη βάση μιας θετικής προσέγγισης,
αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις στην
περιοχή, και διαμορφώνονται, με βάση
το διεθνές δίκαιο, συνθήκες ασφάλειας
και σταθερότητας προς όφελος όλων
των κρατών και των λαών της περιοχής».
Όπως μεταδίδεται από αιγυπτιακά
ΜΜΕ, το υπουργείο Εξωτερικών της
Αιγύπτου ανακοίνωσε πως το Κάιρο θα
φιλοξενήσει την Τετάρτη μια υπουργική συντονιστική συνάντηση με τους
υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της
Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου
για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες
ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι θα έχει
συνάντηση με τους ομολόγους του για
να συζητήσουν για προώθηση των προσπαθειών για εξεύρεση μιας συνολικής
πολιτικής διευθέτησης για την κρίση στη
Λιβύη και για τις στρατιωτικές ενέργειες που στοχεύουν στο να εμποδίσουν
αυτές τις προσπάθειες. Οι υπουργοί
Εξωτερικών θα συζητήσουν επίσης τη
συνολική κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο.

ΕΕ: Εκτακτη σύνοδος
των ΥΠΕΞ
την Παρασκευή
με θέμα το Ιράν
Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Παρασκευή,
10 Ιανουαρίου, με αντικείμενο την ιρανική κρίση, όπως έγινε γνωστό από δύο
διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες και
μεταδίδει το ΑΠΕ. Η έκτακτη σύνοδος
θα ξεκινήσει στις 14.00, ώρα Βρυξελλών
(15.00 ώρα Ελλάδας). Η ΕΕ επιδιώκει
να κατευνάσει τις εντάσεις μετά τον
θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ
Σουλεϊμανί σε αμερικανική αεροπορική
επιδρομή στη Βαγδάτη, στα τέλη της
περασμένης εβδομάδας.

Ραγδαίες εξελίξεις -Reuters:

Αποχωρεί ο συνασπισμός
δυνάμεων των ΗΠΑ από το Ιράκ

Μ

ια επιστολή με την οποία οι ΗΠΑ γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να αποσύρουν
τις δυνάμεις τους από το Ιράκ δίνει στη δημοσιότητα το πρακτορείο Reuters.
Σύμφωνα με την επιστολή αυτή, ο συνασπισμός δυνάμεων των ΗΠΑ σκοπεύει
να αποσυρθεί σε διάστημα ορισμένων εβδομάδων, συνέπεια της ψήφισης στο κοινοβούλιο
της Βαγδάτης που ζητά από την ιρακινή κυβέρνηση την απομάκρυνση των αμερικανικών
στρατευμάτων, μετά την επιχείριση που κατέληξε στη δολοφονία του Ιρανού Στρατηγού
Κασέμ Σουλεϊμανί.

Στην επιστολή, την οποία
υπογράφει ο διοικητής των
αμερικανικών δυνάμεων στο
Ιράκ, Στρατηγός Γούλιαμ Σίλι,
αναφέρεται ρητά πως ο συνασπισμός θα μετακινήσει τις
δυνάμεις του «τις επόμενες
ημέρες και εβδομάδες».
«Εξαιτίας της διαφοροποίησης ως προς την κυριαρχία
της ιρακινής δημοκρατίας
και όπως ζητήθηκε από το ιρακινό κοινοβούλιο και τον
πρωθυπουργό, o συνασπισμός θα μετακινήσει τις δυνάμεις
του στο πέρασμα των ερχόμενων ημερών και εβδομάδων»
αναφέρει η επιστολή.
Το πρακτορείο Reuters υποστηρίζει πως έχει διασταυρώσει την αυθεντικότητα της επιστολής, με την οποία
γνωστοποιείται η πρόθεση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν
από το Ιρακ. Ωστόσο, ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή,
ο οποίος και δημοσίευσε το σύνολο της επιστολής στο
Twitter, υποστηρίζει πως το Πεντάγωνο επιφυλάχθηκε
για να επιβεβαιώσει αν πράγματι αυτή η επιστολή εστάλη
από τον Αμερικανό Στρατηγό ή όχι.
Την πληροφορία φέρεται να επιβεβαιώνει, σύμφωνα με
το Reuters και ιρακινή στρατιωτική πηγή που αναφέρεται
στην συνομιλία με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.
«Σεβόμαστε το κυριαρχικό σας δικαίωμα να διατάξετε
την αποχώρησή μας» φέρεται να είπε ο Αμερικανός Στρατηγός Σίλι.
Στο ιρακινό κοινοβούλιο, απουσία των κούρδων βουλευτών
και των περισσότερων σουνιτών, πολλοί βουλευτές φώναζαν
«Οχι στην Αμερική!». Το κοινοβούλιο, που συνήλθε σήμερα
εκτάκτως, υιοθέτησε απόφαση που ζητεί από την κυβέρνηση να διαφυλάξει την κυριαρχία της χώρας ακυρώνοντας
το αίτημα συνδρομής που είχε απευθύνει προς την διεθνή

κοινότητα για να αντιμετωπίσει στο Ισλαμικό Κράτος και
κατά συνέπεια να ακυρώσει
την πρόκληση προς τις στρατιωτικές δυνάμεις του υπό τις
ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού.
Μόνο 168 από τους 329 βουλευτές ήσαν παρόντες στην
σημερινή συνεδρίαση και
παρά τα αιτήματα για την
διεξαγωγή ψηφοφορίας, ο
πρόεδρος της βουλής κήρυξε μόνος του την έγκριση της
απόφασης εν μέσω μεγάλης οχλαγωγίας.
Ο υπό τις ΗΠΑ στρατιωτικός συνασπισμός κατά του Ισλαμικού Κράτους είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι σταμάτησε
τις περισσότερες επιχειρήσεις του κατά των τζιχαντιστών,
την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ιρακινών δυνάμεων
ασφαλείας εξαιτίας των επανειλημμένων επιθέσεων με ρουκέτες κατά των βάσεων όπου στεγάζεται το προσωπικό του.
«Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία του προσωπικού του συνασπισμού που είναι αφοσιωμένο στην
κατανίκηση του Ισλαμικού Κράτους. Οι επανειλημμένες
επιθέσεις κατά τους τελευταίους δύο μήνες από στοιχεία του
Κατάιμπ Χεζμπολάχ έχουν προκαλέσει τον θάνατο μελών
του προσωπικού των Ιρακινών Δυνάμεων Ασφαλείας και
ενός Αμερικανού πολίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση
του συνασπισμού.
«Κατά συνέπεια είμαστε τώρα προσηλωμένοι στην προστασία των ιρακινών βάσεων που φιλοξενούν δυνάμεις
του συνασπιμσού. Αυτό έχει περιορίσει την ικανότητά
μας να πραγματοποιούμε αποστολές εκπαίδευσης με τους
εταίρους μας και να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις κατά
του Ισλαμικού Κράτους. Αρα, έχουμε διακόψει αυτές τις
δραστηριότητες. Η κατάσταση θα τελεί υπό επανεξέτασιν»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ουάσιγκτον διαψεύδει αποχώρηση
του αμερικανικού στρατού από το Ιράκ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει απόφαση για μια αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ, δήλωσε
σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ Έσπερ, απαντώντας στην επιστολή της αμερικανικής στρατιωτικής
διοίκησης που ειδοποιεί τη Βαγδάτη για αναδιάρθρωση των αμερικανικών δυνάμεων, την οποία δημοσίευσε το Reuters.
«Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους. «Αυτή η επιστολή δεν αντιστοιχεί στο πνεύμα που μας διακατέχει σήμερα», πρόσθεσε.
«Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα ... Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν
έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ», τόνισε ο Έσπερ και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και
τους εταίρους της Αμερικής.
Σύμφωνα με την επιστολή, στην οποία είχε πρόσβαση το Reuters, Ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων
στο Ιράκ ενημέρωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας ότι οι ΗΠΑ θα σεβαστούν «την κυρίαρχη απόφαση σας να
διατάξετε την αναχώρησή μας».
Την αυθεντικότητα της επιστολής επιβεβαίωσε στο Reuters πηγή του ιρακινού στρατού.
Το ιρακινό κοινοβούλιο ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής
προς τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους. Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η
κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο
Ιράκ και για τη διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου επί των όπλων.
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Λευκός Οίκος:
Αναγνώριση
της σημασίας
της στρατηγικής σχέσης
Αθήνας-Ουάσιγκτον
η επίσκεψη Μητσοτάκη

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί μια
έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας που έχει
η στρατηγική σχέση Αθήνας - Ουάσιγκτον
υπογράμμισε ανώτερος αξιωματούχος του
Λευκού Οίκου. Κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή για τις σχέσεις των δύο χωρών, ο
Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι το
επίπεδο των διμερών σχέσεων βρίσκεται ίσως
στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
«Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης προωθεί
ένα όραμα για ένα κοινό μέλλον, στο οποίο
οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σταθεροί εταίροι
που εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση ζητημάτων σε μια περιοχή μείζονος
σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού
Οίκου, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και
σύνεσης στην ανατολική Μεσόγειο και στα
Βαλκάνια. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτός
ο ρόλος καθίσταται ακόμα πιο πολύτιμος
σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία
συντελούνται μεγάλες αλλαγές στη περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου. Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα μεταμορφώνεται από πηγή
προβλημάτων σε πηγή λύσεων. Και αποτελεί
έναν πυλώνα σταθερότητας που αποτελεί ένα
κρίσιμο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής
της Αμερικής για την Ανατολική Μεσόγειο».
«Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω από την
πλευρά της Αμερικής την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεών μας, όπου
συνεργάζονται όχι μόνο ως σύμμαχοι του
ΝΑΤΟ αλλά και ως χώρες με κοινές αξίες
και κοινά στρατηγικά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, υπογράμμισε το γεγονός ότι η
Αθήνα μοιράζεται με την Ουάσιγκτον την
ίδια προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας
που σχετίζεται με την τεχνολογία 5G.
Περιγράφοντας αναλυτικά τα βήματα που
έχει κάνει η κυβέρνηση για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εκτίμησε ότι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη θα στείλει
το μήνυμα στους Αμερικανούς επενδυτές ότι
η Ελλάδα είναι ανοιχτή στην επιχειρηματικότητα και ότι έχει αλλάξει σημαντικά το
οικονομικό κλίμα στη χώρα μας.
«Η (ελληνική) κυβέρνηση κατανοεί τη σημασία των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρουν οι ΗΠΑ, όπως είναι η αξιοποίηση
της δύναμης της επιχειρηματικής μας κουλτούρας και της δύναμης των κεφαλαιαγορών
μας στην προσπάθεια της Ελλάδας να βγει
από μια δεκαετία κρίσης. Γνωρίζουμε ότι η
κυβέρνηση σκέφτεται μεγαλεπήβολα και ότι
οι αμερικανικές εταιρείες αντιδρούν θετικά»,
επισήμανε ο αξιωματούχος.
Το ζήτημα της ενέργειας αναμένεται ότι
θα αποτελέσει κεντρικό θέμα συζήτησης
στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον
Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την εξέλιξη της Ελλάδας σε ενεργειακό
κόμβο και αναγνωρίζουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην προώθηση της
ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής
διαφοροποίησης της Ευρώπης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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TurkStream: Η Ρωσία
ξεκινά μεταφορά αερίου
στην Ελλάδα
Νέα στρατηγική ακολουθεί η Ρωσία,
με την Ελλάδα και την Β. Μακεδονία
να μπαίνουν στο πλάνο της για την
μεταφορά αερίου μέσω του νέου αγωγού TurkStream, όπως ανακοίνωσε η
βουλγαρική εταιρεία διαχειρίστρια
αερίου Bulgartransgaz.
Σκοπός των Ρώσων είναι να παρακάμψουν την Ουκρανία στις παραδόσεις
αερίου στην Ευρώπη.
«Οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού
αερίου, όχι μόνο για εμάς αλλά και
για την Ελλάδα και τη Β. Μακεδονία, γίνονται από το σημείο εισόδου
(στα σύνορά μας με την Τουρκία)»,
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Bulgartransgaz, Vladimir Malinov.
Ο ρωσικός παραγωγός φυσικού αερίου Gazprom ξεκίνησε να μεταφέρει
περίπου 3 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου στη Βουλγαρία
μέσω του TurkStream την 1η Ιανουαρίου, παρακάμπτοντας μια διαδρομή
που προηγουμένως περνούσε από την
Ουκρανία και τη Ρουμανία.
Μέσω αυτής της διαδρομής, πέρυσι
η Gazprom είχε στείλει στην Ελλάδα
3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
και στη Β. Μακεδονία 500.000 εκατ.
κυβικά μέτρα.
Ο Malinov σημείωσε ότι οι γραμμές
(ο αγωγός TransBalkan) ήταν αδρανείς προς το παρόν, αλλά πρόσθεσε
ότι πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποστολές στη Ρουμανία,
τη Μολδαβία και την Ουκρανία εάν
υπήρχε ζήτηση.
«Έχουμε ανοίξει έτσι τη διαδρομή για
την πρόσβαση στο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) από τον τερματικό
σταθμό της Ελλάδας στη Ρεβυθούσα
μέχρι την Ουκρανία», ανέφερε.
Το ενεργειακό πρότζεκτ του
TurkStream αποτελείται από δύο
αγωγούς, με συνολική χωρητικότητα
15,75 δισ. κυβ. μέτρων.
Το πρώτο τμήμα θα προμηθεύει την
Τουρκία και το δεύτερο θα επεκτείνεται από τη Βουλγαρία έως τη Σερβία
και την Ουγγαρία. Ο δεύτερος
αγωγός θα αναπτυχθεί πλήρως έως το
τέλος του έτους.
Το πρακτορείο καταλήγει με μια
αναφορά στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας
και Ουκρανίας, που έχουν επιδεινωθεί
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας
από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2014
και αφότου οι αυτονομιστές υπέρ του
Κρεμλίνου κατέλαβαν ένα τμήμα της
ανατολικής Ουκρανίας.
Αν και η Ρωσία και η Ουκρανία στο
τέλος του περασμένου έτους υπέγραψαν πενταετή συμφωνία για τη
διαμετακόμιση φυσικού αερίου στην
Ευρώπη, οι όγκοι προβλέπεται να μειωθούν από 65 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα το 2020 σε 40 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα ετησίως από το 2021
έως το 2024. Εξάλλου για το θέμα του
TurkStream, αλλά και περιφερειάκα
ζητήματα στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να συζητήσουν ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και ο Βλάντιμιρ Πούτιν στις
8 Ιανουαρίου.

Tα πολλά «μυστήρια»
της Bουλιαγμένης

Ε

να «βαρύ σύννεφο» φαίνεται να έχει «εγκατασταθεί» πάνω από τη χερσόνησο στο
Mικρό Kαβούρι της Bουλιαγμένης. Kαι δεν οφείλεται στο καταχείμωνο, αλλά στα
πολλά «μυστήρια» που τεκταίνονται γύρω από τον «νέο Aστέρα». Oι υπεύθυνοι
τόσο της Aστήρ Παλάς, όσο και της Four Seasons, δηλαδή ο Στ. Kουτσοβίτης, αλλά και ο
ομογενής Σαμ Iωαννίδης, «ήρθαν», έμειναν για ένα διάστημα που κράτησε η ανακαίνιση,
αλλά στη συνέχεια «απήλθαν» χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.
Στο τιμόνι της Aστήρ έγιναν διαδοχικές αλλαγές μέχρι τη διαμόρφωση ενός «διπλού σχήματος»,
με δύο διευθύνοντες συμβούλους,
ενώ και η Four Seasons έφερε
νέο δικό της επικεφαλής από
τη Γαλλία. Προφανώς, όμως, το
«μπέρδεμα» με τις αρμοδιότητες
ήταν τέτοιο που το Δ.Σ. της Aστήρ
αναγκάστηκε χριστουγεννιάτικα
να πάρει ξανά αποφάσεις.
«Δεδομένου ότι υφίσταται ανάγκη επαναπροσδιορισμού της
ανάθεσης αρμοδιοτήτων και των
προσώπων που δικαιούνται να
εκπροσωπούν την εταιρία στο
όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου, να υπογράφουν και
να δεσμεύουν αυτή έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των
Aρχών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να
απονείμει γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης
της εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα», λέει η νέα
απόφαση. Ποια είναι αυτά; Ότι την εταιρία δεσμεύουν τρεις
κατηγορίες προσώπων, με πρώτους τους δύο διευθύνοντες
συμβούλους Sachin Gupta και Jeffrey Macdonald, τον
Anton Bischof, το νέο οικονομικό διευθυντή κ.α.
Oι δύο CEO έχουν ο καθένας δικαίωμα «γενικής υπογραφής», αλλά ανάλογα με το ύψος των συμβάσεων (μέχρι
100.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ) χρειάζονται δύο
υπογραφές. Για πάνω από 500.000 ευρώ η εταιρία «θα
εκπροσωπείται από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο
κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.». Yπάρχει και μια εξαίρεση
για τις πληρωμές προς την Άκτωρ που είχε αναλάβει την
ανακατασκευή των ξενοδοχείων, ότι είτε ο Gupta, είτε ο
Macdonald, είτε ο οικονομικός διευθυντής «ενεργώντας
από κοινού σε οποιονδήποτε δυνατό συνδυασμό ανά δύο»,
έχουν το δικαίωμα πληρωμών χωρίς περιορισμό χρηματικής αξίας.
Όλα αυτά μαρτυρούν ότι στο παρελθόν υπήρξαν «σκιές»

γύρω από την οικονομική διαχείριση, ενώ πολλά κυκλοφόρησαν
μέχρι και για υπερτιμολογήσεις σε
ορισμένες εργασίες και προμήθειες που έγιναν για την αναμόρφωση
του συγκροτήματος. Tο σίγουρο
είναι ότι τουλάχιστον μέχρι πριν
λίγο καιρό υπήρχαν εταιρίες που
προσπαθούσαν να πληρωθούν
για τις υπηρεσίες που είχαν προσφέρει.
Kι αν, όπως λέγεται, γίνεται «επαναξιολόγηση των τιμολογίων»,
υπεύθυνες είναι οι εταιρίες ή οι
αρμόδιοι της Aστήρ Παλλάς που
έκλεισαν τις συγκεκριμένες συμφωνίες; Tο αν ήταν «ατυχείς» επιλογές τούτο βαρύνει όσους
πήραν τις αποφάσεις για την τοποθέτησή τους. Eκτός κι αν
έχουν διαπιστωθεί «άλλες καταστάσεις» οπότε θα πρέπει
να κινηθούν και οι αντίστοιχες διαδικασίες. Oι «γκρίνιες»
πάντως εντός της κοινοπραξίας συνεχίζονται...
Aπό ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο τα οικονομικά και το
μπλέξιμο των αρμοδιοτήτων που φέρνει «γκρίνια» στο
επενδυτικό σχήμα του Aστέρα.
Eίναι και άλλες «αβεβαιότητες». Kαταρχήν, για το κατά
πόσο, -και για πόσο-, θα παραμείνει στην κοινοπραξία ο
Tούρκος Φερίτ Σαχένκ.
Mπορεί επίσημα να μην προκύπτει θέμα αποχώρησης,
αλλά η δύσκολη περίοδος για τον όμιλο Dogus συνεχίζεται.
Tην ίδια ώρα δεν δείχνουν να προχωρούν και με ιδιαίτερη
ταχύτητα οι εργασίες για τις 13 super luxury βίλες στο
σημείο όπου παλιότερα βρισκόταν το ξενοδοχείο «Aφροδίτη» και στις οποίες ποντάρει η AGC για την απόσβεση
της επένδυσης και όχι μόνο...
Tούτο έχει δώσει «έδαφος» σε φήμες περί αδυναμίας
εξεύρεσης αγοραστών. Eίναι έτσι ή πρόκειται απλά για
ένα «κακό φεγγάρι»;
H αλήθεια θα φανεί τους επόμενους μήνες...

Νέα σύμβαση της «Δρομέας» με τον γερμανικό στρατό
Υπεγράφη μεταξύ του Γερμανικού Στρατού και της εταιρίας "Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α. ΔΡΟΜΕΑΣ", μετά
από διαγωνιστική διαδικασία, σύμβαση διαρκείας 2+1+1 έτη για την παραγωγή εξήντα χιλιάδων (60.000) ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενων γραφείων, προϋπολογισμού 15.000.000 (15 εκατ.) ευρώ.
Η νέα αυτή σύμβαση είναι επιπρόσθετη των 5.000.000 (5 εκατ.) ευρώ, σύμβαση διαρκείας 4 μηνών για την παραγωγή
ειδικών ερμαρίων, που υπεγράφη στις αρχές Νοεμβρίου 2019.
Η έναρξη των παραδόσεων και των δύο συμβάσεων θα ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου του 2020. Οι τεχνικές
προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα Ε.Ν. για την εργονομία, την ασφάλεια, την αντοχή, τις απαιτήσεις των Γερμανικών GS και κατά την παραγωγή τους εφαρμόζονται
οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO για την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Υγεία και
Ασφάλεια τα οποία εφαρμόζει η εταιρεία.
Αυτή η νέα επιτυχία που επετεύχθη κατόπιν αξιολόγησης των αυστηρών κριτηρίων ποιότητας που τηρεί η ΔΡΟΜΕΑΣ, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την υψηλή ποιοτική στάθμη και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
που παράγει η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ.
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Mαγνήτης
η Aλεξανδρούπολη
Στο κέντρο του ενδιαφέροντος των HΠA για
τις γεωπολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην
Aνατολική Mεσόγειο, στα Bαλκάνια και στην
Oυκρανία βρίσκεται η Aλεξανδρούπολη. Tόσο
για το λιμάνι της όσο και για τον σταθμό FSRU
της Gastrade που θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά. Tούτο το ενδιαφέρον, το οποίο αναμένεται
να αποτυπωθεί έμπρακτα και κατά το διαγωνισμό για τη μακροχρόνια παραχώρηση του
λιμένα που προγραμματίζεται να ξεκινήσει
μέχρι το Mάρτιο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
σχέδιο των Aμερικανών, το οποίο περιλαμβάνει την Kαβάλα και τον Bόλο. Στόχος είναι
η δημιουργία ενός «τόξου» μέσω του οποίου
θα προωθούν τις δικές τους εμπορικές αλλά
κυρίως στρατιωτικές κινήσεις, αποφεύγοντας
το λιμάνι του Πειραιά που ελέγχεται από τους
Kινέζους, αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
όπου συμμετέχουν και ρωσικά συμφέροντα.
Έτσι, στη νέα αμυντική συμφωνία EλλάδαςHΠA προβλέπεται η χρήση ενός μέρους του
λιμανιού της Aλεξανδρούπολης για χρήση από
το αμερικανικό Πολεμικό Nαυτικό, ενώ μόλις
προ διμήνου επίλεκτα τμήματα και εξοπλισμός
των αμερικανικών Eνόπλων Δυνάμεων έκαναν
«απόβαση», -για τρίτη συνεχή χρονιά-, στο
λιμάνι του Bόλου με κατεύθυνση τη βάση στο
Στεφανοβίκειο.
Παράλληλα, οι Aμερικανοί ποντάρουν κατά
προτεραιότητα στην Aλεξανδρούπολη, βλέποντας την ευκαιρία μέσω του FSRU για την λειτουργία μιας εναλλακτικής πύλης εφοδιασμού
της ευρύτερης περιοχής και με απώτερο στόχο
τον περιορισμό της εμβέλειας του ρωσικού
φυσικό αερίου, αλλά κυρίως την ενεργειακή
απεξάρτηση της Oυκρανίας από τα «δεσμά»
της Mόσχας.
Για αυτό και τα τρία τελευταία χρόνια παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις
γύρω από το project και κυρίως για τη συμμετοχή της ΔEΠA λόγω της τεχνογνωσίας της
και εμπειρίας της σε διεθνή έργα στρατηγικής
σημασίας. Yπό αυτό το πρίσμα το «παρών» της
στην πλέον περιζήτητη υποδομή γεωπολιτικής
σημασίας της περιοχής αποκτά ειδικό βάρος.
Eίναι ενδεικτικό ότι, πέρα από τις διαρκείς
δηλώσεις του πρέσβη Πάιατ και ο ίδιος ο
Aμερικανός πρόεδρος Tραμπ φέρεται να είχε
αναφερθεί στο θέμα του FSRU, τον Oκτώβριο
του 2017, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
του τότε πρωθυπουργού Aλέξη Tσίπρα στην
Oυάσιγκτον. Ένδεκα μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2018, ανακοινώθηκε ότι έπεσαν
οι υπογραφές μεταξύ ΔEΠA και Gastrade,
στο πλαίσιο του Southeast Europe Energy
Forum το οποίο συνδιοργανώνεται από το
Eλληνοαμερικανικό Eπιμελητήριο.
Oι εξελίξεις, όμως, επιταχύνθηκαν μετά την
κυβερνητική αλλαγή πέρυσι τον Iούλιο. Tο
θέμα του FSRU ήταν, όπως λένε οι πληροφορίες, στην ατζέντα όσων συζητήθηκαν κατά τη
συνάντηση του K. Mητσοτάκη με τον T. Πάιατ
στις αρχές Δεκεμβρίου, ενόψει της επίσκεψης
του Έλληνα πρωθυπουργού στην Oυάσιγκτον
από την ερχόμενη Tρίτη. Mια επίσκεψη που
γίνεται σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων και διεργασιών στην Aν.
Mεσόγειο.
Στις 23 Δεκεμβρίου, το ΔΣ της ΔEΠA υπέγραψε τη συμφωνία για συμμετοχή της εταιρίας
με 20% στη Gastrade και τώρα πλέον δρομολογούνται οι επόμενες κινήσεις, για το δεσμευτικό Market Test και την τελική επενδυτική
απόφαση, ώστε το FSRU Aλεξανδρούπολης
να μπει σε ράγες υλοποίησης με προοπτική
λειτουργίας το 2022.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Οι αποκρατικοποιήσεις της νέας χρονιάς
Σ

την κρισιμότερη χρονιά του προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων
αναδεικνύεται το 2020, καθώς
αναμένεται να παιχτούν τα πιο
«βαριά χαρτιά» του TAIΠEΔ,
με τα προσδοκώμενα έσοδα
να υπολογίζονται στα 2,4 δισ.
ευρώ. Kαι αυτό καθώς όλα τα
κεντρικά «στοιχήματα» σε επίπεδο κρατικών assets, από το
Eλληνικό μέχρι τη ΔEΠA και
από το 30% του ΔAA μέχρι τα
10 περιφερειακά λιμάνια, θα
«κληρώσουν» στη διάρκεια
της νέας χρονιάς, χωρίς όμως
τούτο να σημαίνει ότι θα έχουμε
και ολοκλήρωση, τουλάχιστον
για κάποια εξ αυτών. Στη «λίστα» του TAIΠEΔ πέραν των
παραπάνω περιλαμβάνονται η
Eγνατία Oδός, τα ποσοστά σε
EΛΠE, ΔEH, EYΔAΠ, EYAΘ,
η υπόγεια αποθήκη N. Kαβάλας, μεγάλα και μικρότερα ακίνητα, οι μαρίνες, οι ιαματικές

πηγές.
Για πόσα από αυτά όμως θα
υπάρξουν εξελίξεις, είναι
ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση,
η επιτυχία σε μεγάλο βαθμό
εξαρτάται τόσο από το θετικό
momentum όσον αφορά το
κλίμα της χώρας προς τους διεθνείς επενδυτές, όσο βέβαια
και από το διάστημα που θα
χρειαστεί μεταξύ της διενέργειας των διαγωνισμών και των
τελικών υπογραφών με τους
αναδόχους, ώστε να καταβληθούν τα τιμήματα.
Eάν ο φιλόδοξος στόχος των
2,4 δισ. επιτευχθεί, θα κλείσουν,
-σε ένα ποσοστό τουλάχιστον-,
οι μεγάλες «τρύπες» στους λογαριασμούς του TAIΠEΔ που
μεταφέρονται από έτος σε έτος.
Tο σίγουρο είναι ότι το 2019 μας
αποχαιρέτησε ως «έτος απραξίας» στο κρίσιμο μέτωπο των
αποκρατικοποιήσεων, κάτι για
το οποίο «ευθύνονται» οι εκλο-

γικές αναμετρήσεις, αλλά όχι
μόνο αυτές...
Eίναι χαρακτηριστικό ότι πραγματική «σανίδα σωτηρίας»
για το «ταμείο» του TAIΠEΔ
αποτέλεσε η ολοκλήρωση της
συμφωνίας 20ετούς παράτασης
της σύμβασης παραχώρησης
για τον ΔAA, που «έφερε» 1,13
δισ. ευρώ. Aλλιώς ο πήχης των
περσινών εισπράξεων από νέα
έργα δεν θα ξεπερνούσε ούτε
τα 130 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα,
στη διάρκεια του 2019 ολοκληρώθηκαν μόλις πέντε projects.
Tο πρώτο στα τέλη Φεβρουαρίου αφορούσε την επέκταση για
τον ΔAA, οι μέτοχοι του οποίου
κατέλαβαν συνολικό τίμημα 1,4
δισ. ευρώ (περιλαμβανομένου
του ΦΠA), με το καθαρό έσοδο
για το TAIΠEΔ να ανέρχεται σε
1,132 δισ. ευρώ.
Eίχε προηγηθεί, βέβαια, το
«θρίλερ» με την απόρριψη της
προηγούμενης συμφωνίας από

την Kομισιόν που ζήτησε αναθεώρηση της αποτίμησης. Eάν
δεν είχε γίνει αυτό, το καθαρό
έσοδο που θα εισέπραττε το Tαμείο θα ήταν 483 εκ. ευρώ (600
εκ. μαζί με τον ΦΠA).
Aπό εκεί και πέρα, τον Aπρίλιο
ολοκληρώθηκε η πώληση της
EEΣΣTY, δηλαδή της επισκευαστικής βάσης του OΣE, στην
TPAINOΣE, με τίμημα 22 εκ.
ευρώ. Tον ίδιο μήνα ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής
για την μακροχρόνια παραχώρηση (40 ετών) της μαρίνας
Aλίμου η Άκτωρ Παραχωρήσεις. H διαδικασία έγινε μέσω
ηλεκτρονικής δημοπρασίας
(e-Auction) για πρώτη φορά
σε διαγωνισμό παραχώρησης
και τα «χτυπήματα» ανέβασαν
το τίμημα στα 57,5 εκ. ευρώ.
H Άκτωρ Παραχωρήσεις
βγήκε νικήτρια έναντι της
ABIAPEΠΣ (Γ. Γρύλλος) και
της κοινοπραξίας Lamda-

Dogus, ωστόσο έκτοτε ζητήθηκαν διαδοχικές παρατάσεις από
το TAIΠEΔ για την καταβολή
του εφάπαξ τιμήματος.
Tελικά, τώρα και υπό το «φως»
του πρόσφατου ομολόγου της
Eλλάκτωρ, η Άκτωρ φέρεται
να «κλείδωσε» την εξασφάλιση
της χρηματοδότησης, -μέσω
ελληνικών τραπεζών-, για το
τίμημα και τις προβλεπόμενες
επενδύσεις ύψους 50 εκ.
Πάντως, η πρώτη δόση του τιμήματος (27,8 εκ.) αναμένεται
να εισπραχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
H περίπτωση της Aφάντου,
ένα από τα πολυετή σήριαλ
των αποκρατικοποιήσεων, επίσης έκλεισε τον Iούνιο με την
υπογραφή των δύο συμβάσεων
πώλησης. Aφενός για το GolfBόρειο Aφάντου με την πλευρά του M. Aγγελιάδη (M.A.
Angeliades Inc.), χωρίς όμως
να έχει γίνει ακόμη λόγω εκκρε-

μοτήτων το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής, για το
τίμημα των 26,9 εκ. ευρώ. Aφετέρου για το Nότιο Aφάντου
με τον όμιλο Nικολαΐδη (T.N.
Aegean Sun Inves-tments Ltd)
όπου και καταβλήθηκε το εφάπαξ τίμημα των 15,2 εκ. ευρώ.
Tον Aύγουστο έπεσαν οι υπογραφές για τη μακροχρόνια παραχώρηση (40 έτη) της μαρίνας
Xίου στο σχήμα με επικεφαλής
την Alvum Enterprises (όμιλος
Tσάκου). H πρώτη δόση των
600.000 ευρώ, από το συνολικό
τίμημα των 6,2 εκ. ευρώ καταβλήθηκε στα τέλη του 2019.
O διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Castello Bibelli στην
Kέρκυρα με ανάδοχο τον όμιλο
Φάις βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και η πρώτη
δόση των 1,6 εκ. ευρώ από το
συνολικό τίμημα των 4,2 εκ.
αναμένεται ότι θα καταβληθεί
άμεσα.

ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Εμπορικής & Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με το
δ.τ «METALOUMIN», που εδρεύει στις
Αχαρνές Αττικής οδός Αγ. Φανουρίου,
αρ. 20, με Α.Φ.Μ. 094446292 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ, ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης με τεχνικές κατασκευαστικές εργασίες, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, περιοχή Άνω Οριά, με Α.Φ.Μ
079068815 και ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές αντίγραφο της από 06-12-2019
ΚΛΗΣΗΣ (Διαδικασία Μικροδιαφορών)
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με
ΓΑΚ 5115/2019 ΕΑΚ 190/2019, η οποία
κατατέθηκε στις 09/12/2019 και με στοιχεία προσδιορισμού, πινάκιο: Μικροδιαφορές, αριθμός πινακίου: 2, αίθουσα/
γραφείο: ακροατήριο, ημερομηνία 0904-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 03/01/2020
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Κάσσαρη

Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αρ.
1, με ΑΦΜ 094495606 (αριθμ. ΓΕΜΗ
2428701000 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και
εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του Ανδρέα Ρουπακιά, μεταφορέα,
με πρώην έδρα στο Κορωπί Αττικής (8ο
χλμ Βάρης-Κορωπί) και ήδη αγνώστου
έδρας και πρώην διευθύνσεις διαμονής
στο Κορωπί Αττικής, οδός Χαράς αρ. 7
και στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 97 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.
1015/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Ανακοπής), του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε
και δημοσιεύθηκε στις 24/10/2018. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 12/12/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Κάσσαρη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ

	
  

Α.Δ.Α.: ΨΚ96ΟΡΧΖ-ΚΛ0
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. : 3806
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
διακηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του υποέργου 1:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
προϋπολογισμού 2.892.885,00€
(χωρίς ΦΠΑ).
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 30 / 12 /2019. Προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το
πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται
ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την
ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο
δικτυακό τόπο: https://deya.malevizi.gov.

gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα
να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από
τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της
διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και με ημερομηνία
αποσφράγισης την 14/02/2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.eprocurement.gov.gr του ως
άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό
Αριθμό: 83347
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα
στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.892.885,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7, 32441200-8 &
09331200-0
Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία
προσφορά για όλες τις ομάδες.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμή. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και
οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου
που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με

δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου
του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει
σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των
ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α'
147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές
των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο
ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (57.857,70€). Η εγγύηση
συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
δηλαδή να λήγει την 13/03/2021
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι
όροι της παρούσης περιγράφονται στο
τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.
Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης
είναι στην Ε.Ε. η 18/12/2019 και στον
ελληνικό τύπο η 30/12/2019.
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα
της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.
gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Γάζι : 20 / 12 /2019
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Λιαδάκης Αναστάσιος

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 3245Γ/31-12-2019
έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια
του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε
ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 3142Γ/11-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του
Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου,
κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από
έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES»,
κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας της εταιρείας «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΚΥΠΡΟΥ
LEASING», όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. 711688/23-02-2018 σε ορθή
επανάληψη την 26-02-2018, ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, που εδρεύει στο Μαρούσι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 3143Γ/11-12-2019 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του
Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΠΕΑΜΙ ΕΠΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,
η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής,
οδός Μονοματίου, αριθ. 1, με Α.Φ.Μ.
095525902 νομίμως εκπροσωπούμενης, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MEATLAND ΕΠΕ», που εδρεύει στην Κόριμθο, περιοχή Εξαμίλια, με
Α.Φ.Μ. 095467562 και ήδη αγνώστου
έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.
68/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών),
που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε
στις 12/06/2019. Προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 12/12/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Κάσσαρη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Η Αμαλία θυγ. Σωτηρίου και Σοφίας Βασιλείου, συζ. Θεοφίλου Πανούση, κάτοικος Παραλίας Αυλίδος άσκησε την από
5-11-2019 (αριθ. καταθ. 192/19) αγωγή
της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών,
που στρέφεται κατά των: 1) Σωτηρίας χας
Βασιλείου Βασιλείου, το γένος Γεωργίου
και Γεωργίας Ισσαρη, 2) Ελένης Βασιλείου του Βασιλείου Βασιλείου και της
Σωτηρίας, κατοίκων Ελεώνα Βοιωτίας,
3) Ελένης Βασιλείου του Σωκράτη και
της Βασιλικής, συζ. Αποστόλου Κουτζούκη, κατοίκου Ελεώνα Βοιωτίας και
ήδη αγνώστου διαμονής, η δικάσιμος
της οποίας θέλει να ορισθεί ενώπιον
του άνω Δικαστηρίου.
Η παρούσα επίδοσή μου με αριθμό
5276Γ'/18-12-2019 γίνεται προκειμένου οι καθ' ων να λάβουν γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Θήβα 29-11-2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 2.585 Δ/07-01-2020
έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του
Εφετείου Αθηνών, Διονυσίου Ματθαίου,
με γραπτή παραγγελία της δικηγόρου
Χρυσάνθης Ιωαν. Καούνη, πληρεξούσιας της Ευαγγελίας Παπακοσμά του
Αναστασίου και της Μαρίας, κατοίκου
Αγίας Παρασκευής Αττικής, Τήνου αριθμ.
22, με ΑΦΜ: 067072837 - ΔΟΥ Αγίας
Παρασκευής, ήρθα και επέδωσα στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, πρώην
σχολή Ευελπίδων για λογαριασμό του
Ανδρέα Τσικουρίδη του Αναστασίου και
της Εφης, πρώην κατοίκου Καματερού
Αττικής, οδός Πηλέως αριθμ. 20 και ήδη
αγνώστου διαμονής, επίσημο αντίγραφο της με αριθμό πρωτ. 7959/31-12-19
Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας
Πράξης Υποθήκης, με επίσπευση της
πρώτης κατ' αυτού και επί της κυριότητας ποσοστού 50% οικοπέδου κειμένου
εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του δήμου Αχαρνών, επί της οδού Πλαπούτα,
στο Ο.Τ. 58Α, συνολικής έκτασης 121,10
τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης και 128 τ.μ.
κατά το κτηματολογικό φύλλο που συνορεύει Βόρεια με ιδιοκτησία Στέλιου
Κιόση, Νότια με ιδιοκτησία Ιωάννη Αγγελόπουλου, Ανατολικά με οδό Πλαπούτα
και Δυτικά με ιδιοκτησία Τσικουρίδη. Για
γνώση και για τα νόμιμα.
Αθήνα 07/01/2020
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 468ΣΤ’/29-11-2019 Έκθεσή μου Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Αναστασίου Πρίφτη,
πληρεξούσιου δικηγόρου του Αουρέλ
Μεσάου (Aurel Meshau) του Γκέργκ,
κατοίκου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Γαϊτανάκη 10, με ΑΦΜ 124760000, ΔΟΥ
Ν. Ιωνίας, επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την
ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΤΑΪΛΑΝΙ (Migena Dajlani)
του Μαλίκ, πρώην κατοίκου ομοίως και
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 27-06-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), του
πρώτου κατά της δεύτερης, απευθυνόμενης στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτησή του, να του ανατεθεί
προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων
τέκνων τους Κρίστιαν Μεσάου (Kristian
Meshau) και Ξένιας Μεσάου (Ksenja
Meshau), να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, κλπ ως λεπτομερώς σε αυτήν αναφέρονται. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει
Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδος:
ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΔΙΑΤΑΓΗΣ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
56436/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
7026/2019 και χρονολογία κατάθεσης

27/06/2019. Την 27-06-2019 η κ. Πρόεδρος Υπηρεσίας όρισε δικάσιμο για
προσωρινή διαταγή την 15-07-2019 με
κλήτευση καθής προ 48 ωρών. Επίσης
υπάρχει Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Είδους ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΤΑΓΗ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
56436/2019, Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης
7026/2019, που κατόπιν συζητήσεως του
αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής προσδιόρισε με ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ του κ. Δικαστού τη συζήτηση της αίτησης την 8η Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ στο
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με
Αριθμό πινακίου 1 και κτίριο και αίθουσα
γνωστοποιούμενα την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα αναρτημένο στον 1ο
όροφο του κτιρίου 5. Στις 15-7-2019 συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή και έγινε
ΔΕΚΤΗ, με ανάθεση προσωρινώς στον
αιτούντα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του. Στις 8-11-2019 με πράξη του
κ. Δικαστού ανέβαλλε συζήτηση για τις 5
Φεβρουαρίου 2020. Για να λάβει γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη
συγχρόνως να παραστεί στην ορισθείσα
μετ’ αναβολή συζήτηση όπου και όταν
ανωτέρω ορίζεται.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Πειραιώς
Ηλίας Δ. Αρκουμάνης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθμόν 1290/2019 έκθεσή
μου επίδοσης, με επίσπευση των 1. Φωτίου Παπαδημητρίου, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, Πλωμαρίου 8, 2. Παναγιώτας
Παπαδημητρίου, κατοίκου Αμισιανών
Ν. Καβάλας, 3. Παρθένας Παπαδημητρίου, κατοίκου Γερμανίας, Lange str,
Springe, επέδωσα στην κα. Aναστασία
Μπερμπερη Εισαγγελική Πάρεδρο Καβάλας, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ
258/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Παγγαίου, για τον αγνώστου διαμονής κ.
Αθανάσιο Ρουμελιώτη του Χριστοδουλου, ο οποίος υποχρεώθηκε, ως ομόρρυθμο μέλος και εκκαθαριστής της ήδη
λυθείσης ομορρύθμου εταιρείας με την
επωνυμία ‘’Αθανάσιος Ρουμελιώτης και
Γεώργιος Ρουμελιώτης Ο.Ε. Ανοικοδομησέως’’, εδρεύουσης στην Καβάλα,
να μεταβιβάσει προς τους πρώτους, το
αναφερόμενο στην απόφαση ακίνητο.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης
Μητροπόλεως 10- Καβάλα
Τηλ.251 1111 289
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8243Δ/16-122019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν
της από 13-12-2019 εγγράφου εντολής
της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ
ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο
χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ:
094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην
για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παραλαβή:
Νικόλαος Καραχάλιος - Εισαγγελικός
Πάρεδρος) για τον IGBAL JABID του
Amdidoyl με ΑΦΜ 033575395, πρώην
κάτοικο Ασπροπύργου Αττικής (θέση
Κορυτζά) και ήδη αγνώστου διαμονής
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της
υπάριθμ. 1103/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική
διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του
εναγομένου.ΟΡΙΖΕΙ για την περίπτωση
ασκήσεως απ' τον εναγόμενο ανακοπής
ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής παράβολο 200 ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την
αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των

δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (12.960,23
ευρώ).ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην
δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την
οποία ορίζει στο ποσό των 350 ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην
Κόρινθο στις 14-11-2019 με απόντες
τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους
Δικηγόρους τους.
Κόρινθος 7/01/2020
Ο δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8255Δ/17-122019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν
της από 16-12-2019 εγγράφου εντολής
της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ
ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο
χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ:
094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην και
επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την Ναταλία
Ιγροπούλου με ΑΦΜ: 115897240 πρώην κάτοικο Ν. Κόσμου Αττικής {1ο κατάστημα (Δελούδη 8) & 2ο (Μπακνανά
11)] και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές
επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ.
72/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της
απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της εναγόμενης.ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι
κρίθηκε ως απορριπτέο.ΔΕΧΕΤΑΙ κατά
τα λοιπά την αγωγή.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την
υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα πέντε λεπτών
(34.561,15 €) και μέχρι την πλήρηεξόφληση του.ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη
στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα
οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων
(800) ευρώ.ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε
και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς
να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις6-3-2019
Κόρινθος 7/01/2020
Ο δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Γεώργιος Ιωάν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του
Εφετείου Ναυπλίου με έδρα στο Πρωτοδικείο Κορίνθου (Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος),δια της υπ’ αριθμ. 8222Δ/13-122019 έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν
της από 12-12-2019 έγγραφης εντολής
της Γεωργίας Σμυρνιώτη Δικηγόρου
Κορίνθου πληρεξούσιας της: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ
ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», με έδρα στην Κόρινθο [ Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 90ο
χλ.μ. ] νομίμως εκπροσωπουμένης ΑΦΜ:
094098987 Δ.Ο.Υ/ Κορίνθου μετέβην
για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (παραλαβή:
Μαρία Κρουστάλλη – αντιεισαγγελέας)
για την Αικατερίνη ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ του
Γεωργίου με ΑΦΜ:043898155, πρώην
κατοίκου Αιγάλεω(Κοραή αρ.99)και ήδη
αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπάριθμ. 580/2019
ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (τακτική διαδικασία), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Το διατακτικό της απόφασης επί λέξει: ΔΙΚΑΖΕΙ
ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την
περίπτωση ασκήσεως από την εναγό-

μενη ανακοπής ερημοδικίας κατά της
παρούσας αποφάσεως.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ό,τι κρίθηκε απορριπτέο ΔΕΧΕΤΑΙ την
αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση
της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα το χρηματικό ποσό των δώδεκα
χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα
τριών λεπτών (12.063,33 €).ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των
δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα
οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων
εβδομήντα (370) Ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κόρινθο, σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στην
Κόρινθο στις 20/6/2019 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι ούτε οι πληρεξούσιοι
Δικηγόροι τους, με την παρουσία και της
Γραμματέως του έδρας
Κόρινθος 7/01/2020
Ο δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Ι. Βασιλόπουλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 10.820/16-12-1019
έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, Μαρίας
–Μπέλλα Τραπατσέλη, η ανωτέρω επιμελήτρια, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μου, ως πληρεξουσίου της Δήμητρας
Καραμανίδου του Χαραλάμπους, εν διαστάσει συζύγου Κάχα Τζανγκβελάτζε του
Σάλβα, κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής,
θέση «Γερμανικά», οδός Αλιάρτου αρ.
20, επέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα
του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τον Κάχα Τζανγκβελάτζε του Σάλβα, πρώην
κατοίκου Αθηνών, και ήδη αγνώστου
διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ.
13.504/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Οικογενειακό και Προστασίας Ανηλίκων) με την
οποία λύθηκε ο υφιστάμενος μεταξύ των
ανωτέρω διαδίκων νόμιμος πολιτικός γάμος που τελέστηκε στο Δημαρχείο του
Δήμου Αιγάλεω Αττικής στις 7 Νοεμβρίου
2011 και καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο
του ανωτέρω Δήμου με αρ. πράξης 213,
τόμο 192, έτος 1986, προς γνώσιν και
για τις νόμιμες συνέπειες,
Αθήνα 7-1-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Ηλίας Μπαλτης
Α.Μ. ΔΣΑ 17135
ΚΕΔΡΗΝΟΥ 31, 11522, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-8237255, 6944890820
e-mail: ibaltis@yahoo.gr

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΑΔΑ: 6Ε35Ω1Ζ-14Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 54
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για
την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το ακίνητο πρέπει να έχει
συνολικό εμβαδό 85 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο
και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην
πόλη της Στυλίδας με εύκολη πρόσβαση
σε πεζούς και οχήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη δημοσίευση της
διακήρυξης ήτοι έως την 28η Ιανουαρίου 2020.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία,
στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην
αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ
270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής
εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από
της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία πα-
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ρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.,
Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31,
Στυλίδα, Τηλέφωνο 22383-50134 και
FAX 2238024783.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή
αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και
την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Στυλίδα 07.01.2020
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΔΑ: ΨΕΚ1Ω1Φ-ΩΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:63088 Νικήτη
Τηλέφωνο:2375350124
fax: 2375023244
e-mail: dimkaradimou@yahoo.gr
Πληρ.: Καραδήμου Δήμητρα
Αρ. Πρωτ.: 20096
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
20096/27-12-2019
ΑΔΑΜ:
19PROC006125715 2019-12-31
Ο Δήμος Σιθωνιας, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 144/19868/23-122019 ( ΑΔΑ: ΩΓΕΧΩ1Φ-ΒΜΒ ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής , ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης του έργου: «Βελτίωση-Αναβάθμιση Δικτύου Αγροτικής Οδοποιίας
Περιοχής "Λιβροχιό" Δήμου Σιθωνίας »,
Εκτιμώμενης αξίας: 927.822,58 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από
την κατηγορία εργασιών: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό: 917.764,60€ €
(δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-01-2020, ημέρα:
Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών
ορίζεται η 22:00μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-01-2020 ημέρα : Δευτέρα και
ώρα:10:00 π.μ. στα γραφεία του Διοικητηρίου του Δήμου Σιθωνίας.
Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού

(παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016
ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016 ). Η διακήρυξη
του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
πρότυπο τεύχος Παράρτημα Β’ ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή.
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών:
α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία
Έργα Οδοποιίας (2ης τάξης και άνω
που αφορά μεμονωμένους οικονομικούς
φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις και
αντίστοιχα 1ης τάξης για ενώσεις οικονομικών φορέων).
β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1
(γ), 1(ε), 3(α) και 3(β) του άρθρου 76
του ν. 4412/2016.
Για την κατηγορία των Έργων Οδοποιίας
πρέπει να περιλαμβάνουν στην βασική
τους στελέχωση τουλάχιστον έναν (1)
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή δύο (2)
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1)
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας και δύο (2)
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας
2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.557,00 ευρώ με ισχύ
τουλάχιστον δέκα (9) μηνών και 30 ημερών, ήτοι 20 Νοεμβρίου 2020 .
3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 9 μήνες .
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ »
στον άξονα προτεραιότητας (Ι) «Δράσεις
για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» έως το ποσό των
700.000,00€ και το επιπλέον κόστος
από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

EΛTPAK A.E.
ANΩNYMOΣ EMΠOPIKH, BIOMHXANIKH & ANTIΠPOΣΩΠEIΩN MHXANΩN
& ANTAΛΛAKTIKΩN & NAYTIΛIAKH ETAIPEIA
Γ.E.M.H. 341201000
ANAKOINΩΣH

Aνακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1
του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του N.3310/2005,
όπως αυτές τροποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το N. 3414/2005. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό της
Aνώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Yποστήριξης Στρατού (AΣΔYΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠM), με Aριθμό Διακήρυξης 43/19 και συστημικό αριθμό EΣHΔHΣ 83182, για την «Προμήθεια Mηχανημάτων
Eνόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση Kαταστάσεων Έκτακτης
Aνάγκης, Φυσικών Kαταστροφών, και την αποκατάσταση ζημιών» (MIS
5037642), ΠEΠ «Kεντρική Mακεδονία 2014 - 2020».
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της
EΛTPAK A.E.

www.prismadv.gr
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Έρχονται επιβαρύνσεις
1.000% για τα παλιά
αυτοκίνητα…
Επιβάρυνση από 1.000% και πάνω θα
επιβάλλουν τα τελωνεία στον εκτελωνισμό των παλαιών και ρυπογόνων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών έχουν εισέλθει τα παλαιά και
ρυπογόνα αυτοκίνητα που εισάγονται
κατά χιλιάδες κάθε μήνα αυξάνοντας το
μέσο όρο ηλικίας του ήδη γερασμένου
στόλου μας αλλά και επιβαρύνοντας
το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr τόσο τα στελέχη
της Ειδικής Επιτροπής όσο και τα στελέχη από την αγορά έχουν συμφωνήσει να
επιβάλλουν υπέρογκους φόρους που θα
κυμαίνονται από 1.000% και πάνω για
τα αυτοκίνητα που πληρούν την οδηγία
ρύπων Euro3 (πρώτη άδεια κυκλοφορίας από το 2000 έως το 2005) ή και
παλαιότερα.
Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές παλαιών
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και η
Ελλάδα θα σταματήσει να αποτελεί την
«χωματερή» της υπόλοιπης Ευρώπης
μαζί με τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ ή τις χώρες τις Αφρικής!
Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών
πέραν της κατάργησης του Ιστορικού
Τέλους Ταξινόμησης που αποκάλυψε το
Newsauto.gr και στην υιοθέτηση του
νέου τρόπου υπολογισμού του Τέλους
Ταξινόμησης με την Αξία Λιανικής
προ Φόρων εξετάζει την αύξηση των
απομειώσεων στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με μικρές ηλικίες
ώστε να γίνουν πιο προσιτά στους
καταναλωτές και βέβαια να μειωθεί η
μέση ηλικία του γηρασμένου στόλου
οχημάτων.
Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το νέο
αυξημένο Τέλος Ταξινόμησης που προκύπτει από την εφαρμογή του τρόπου
υπολογισμού του μέσω Αξίας Λιανικής
προ Φόρων και θα γίνουν πιο προσιτά
για τους καταναλωτές. Παράλληλα οι
απομειώσεις εξαιτίας των διανυθέντων
χιλιομέτρων είναι επίσης πολύ πιθανό
να επανεξεταστούν και να «επιδοτούνται» επιπλέον τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα με λίγα διανυθέντα χιλιόμετρα
έναντι εκείνων που έχουν διανύσει
πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα!

Αντίστροφη μέτρηση
για τους πλειστηριασμούς

Ε

ντείνεται το «κυνήγι» των κακοπληρωτών δανειοληπτών με τους πλειστηριασμούς
να χτυπάνε «κόκκινο» το επόμενο χρονικό διάστημα. Τράπεζες και funds ξεκινούν
επιθετική πολιτική σε στρατηγικούς κακοπληρωτές με το νέο κύμα πλειστηριασμών
που θα «χτυπήσει» το 2020.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών, έχει στείλει
σαφές μήνυμα πώς δεν θα υπάρξει άλλη παράταση για την
προστασία της πρώτης κατοικίας.
Η καινούργια χρονιά φέρνει και μια νέα εποχή στην αγορά
των «κόκκινων» δανείων, η οποία θα σημάνει και το τέλος
της ανοχής που έδειχναν μέχρι σήμερα οι τράπεζες όχι μόνο
σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά και σε νοικοκυριά
τα οποία δεν τηρούν τη ρύθμιση της οφειλής τους και διαθέτουν ακίνητη περιουσία που μπορεί να ρευστοποιηθεί.
Η τακτική που θα ακολουθηθεί είναι μία πιο επιθετική
μορφή διαχείρισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων, με
πλειστηριασμούς ακινήτων, ακόμη και αν πρόκειται για την
πρώτη κατοικία ή τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

περιουσίας του δανειολήπτη.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1/7/2019 μέχρι 31/12/2019,
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν εισέλθει 58.711 ενδιαφερόμενοι και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας
της αίτησης, συναινώντας στην άρση του φορολογικού και
τραπεζικού απορρήτου τους, περί τους 39.063 χρήστες.
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες ανέρχονται σε 1.368. Έχουν δοθεί 402 προτάσεις
ρύθμισης από τις τράπεζες, εκ των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές από δανειολήπτες οι 124 και εκκρεμεί η αποδοχή
των υπολοίπων. Κρατική επιδότηση έχει ήδη εγκριθεί σε
63 πολίτες.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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EYΔΑΠ: Γόρδιος δεσμός…
€320 εκατ.
ο διαγωνισμός
για την Ψυτάλλεια

Την συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας και μεγάλου νομικού γραφείου
των Αθηνών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου ως
ανεξάρτητοι φορείς να γνωμοδοτήσουν για
τον διαγωνισμό της Ψυτάλλειας ύψους 320
εκατ. ευρώ, ζητά με απόφαση που έλαβε
στις 20 Δεκεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος σοβαρών
καταγγελιών για έλλειψη ανταγωνισμού
στον διαγωνισμό καθώς πριν ένα μήνα, η
διοίκηση της ΕΥΔΑΠ παρέλαβε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία
απέρριπτε για τυπικούς λόγους τους τρεις
από τους δύο υποψήφιους. Πρόκειται για
τις κοινοπραξίες Ιντρακάτ – ΤΕΡΝΑ – Suez
και Κωνσταντινίδης – Μυτιληναίος, περνώντας στην επόμενη φάση μόνο το δίδυμο
ΑΚΤΩΡ-ΑΒΑΞ, το οποίο έχει μέχρι σήμερα
τη λειτουργία του ΚΕΛ, που σημειωτέον
έχει κατασκευάσει.
Μάλιστα για το θέμα υπήρξε προ εβδομάδων παρέμβαση στην κυβέρνηση και της
πολυεθνικής Suez, η οποία κατήγγειλε την
απόρριψή της για τυπικούς λόγους, αφήνοντας σκιές για μεθοδεύσεις στο διαγωνισμό.
Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
παραδόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες
στις 9 Δεκεμβρίου στην διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και αφορούσε «την επικύρωση του
πρακτικού της πρώτης φάσης ελέγχου
και αξιολόγησης του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών». Ωστόσο το περιεχόμενό της
δεν υποβλήθηκε στο ΔΣ.
Στις 18 Δεκεμβρίου με εισήγησή του ο διευθύνων σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης, ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο ότι λόγω
του μεγέθους του διαγωνισμού, είναι προ
όφελος της εταιρείας η ανάπτυξη επαρκούς
ανταγωνισμού. Επικαλούμενος μάλιστα τις
νομικές και τεχνικές δυσκολίες του διαγωνισμού εισηγείται και τελικά ψηφίζεται από το
διοικητικό συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου,
η «ανάθεση στο ΤΕΕ της αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού» και
«στην δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος
και Συνεργάτες του νομικού ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής».

