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Δόθηκε παράταση
για τα αδήλωτα
τετραγωνικά στους δήμους
Με τροπολογία που κατέθεσε ο
υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης
Θεοδωρικάκος στη Βουλή
παρατείνεται έως 31.8.2020 η
δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους,
για λόγους που αφορούν στη μεγάλη
ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό.
Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1
του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η
δήλωσή τους στους Δήμους, για αδήλωτα
τετραγωνικά, ακολουθεί την καταληκτική
ημερομηνία της τακτοποίησης αυθαιρέτων
και η απαλλαγή του προστίμου θα αφορά την
τελευταία πενταετία από τον χρόνο της
δήλωσης. Με άλλη τροπολογία από 1.11.2020
συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήμο
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) –ανεξάρτητα αν
έχει προβλεφθεί στον οικείο Οργανισμό.
Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας:
Δίνεται παράταση του κύκλου κινητικότητας του 2019 έως 15.7.2020 προκειμένου να
διεκπεραιωθούν εκκρεμότητες που προέκυψαν λόγω του Covid-19. Αναπροσαρμόζεται η
προθεσμία για αξιολόγηση. Νέα ημερομηνία
έναρξης των διαδικασιών για αξιολόγηση
της περιόδου 2019 ορίζεται η 15η/7/2020.
Ρυθμίζονται -για λόγους ταχύτητας- τεχνικά
θέματα που αφορούν τη συγκρότηση των
συμβουλίων για επιλογή προϊσταμένων στο
Δημόσιο.

Προκαταρκτική εξέταση για
την συνομιλία Παππά-Μιωνή
Στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο»
μπαίνει από σήμερα η
περιβόητη συνομιλία του
πρώην κορυφαίου υπουργού
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Νίκου
Παππά με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.
Και αυτό καθώς ο προϊστάμενος της
εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας κ. Ευ.
Ιωαννίδης, ο οποίος χθες παρέλαβε το
επίμαχο υλικό, έδωσε εντολή για διενέργεια
προκαταρκτικής έρευνας. Αντικείμενο της
έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν
διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα
αντικείμενα. Μάλιστα, πληροφορίες
αναφέρουν πως όσα ακούγεται να λέει ο κ.
Παππάς δεν είναι αντίστοιχα με όσα είχε
καταθέσει στην προανακριτική επιτροπή της
Βουλής! Σε πρώτη φάση πάντως ο εισαγγελέας θα ελέγξει τη νομιμότητα του επίμαχου
ηχητικού ντοκουμέντου, καθώς για τις
δικαστικές αρχές είναι πολύ σημαντικό να
διαπιστωθεί αν η επίμαχη συνομιλία ήταν
δημόσια ή ιδιωτική.

Βίλα Ιόλα

Μεγάλος περίπατος

Από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων πρόκειται να ‘’περάσει’’ το έργο για την
αποκατάσταση της Βίλας Ιόλα, προχωρώντας
ένα βήμα παραπάνω τη σύνθετη διαδικασία
αδειοδότησης κι εγκρίσεων για το ιστορικό
διατηρητέο μνημείο στην Αγία Παρασκευή.
➞ σελ. 2

ΣΔΟΕ

Μετά την Βασ. Ολγας και την Πανεπιστημίου
όπου ήδη καθημερινά όλο και περισσότεροι
κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας χρησιμοποιούν τους διευρυμένους πεζόδρομους
και τις ποδηλατικές διαδρομές, ο Μεγάλος
Περίπατος της πόλης κάνει το επόμενο βήμα
στην Πλατεία Συντάγματος.
σελ. 3

Τις πληροφορίες που προέρχονται και από
ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες αξιοποιεί
το υπουργείο Οικονομικών για να ανιχνεύσει
και να αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού, ξεπλύματος
«βρώμικου χρήματος».

➞

➞ σελ. 8

ΖΟΖΕΠ Μπορέλ:

Στηρίζουμε σθεναρά
την κυριαρχία της Ελλάδας
Τ

α σύνορα της Ελλάδας με την
Τουρκία είναι και σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
Τουρκία και η Ε.Ε. έχει την αποφασιστικότητα να προστατέψει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το
Διεθνές Δίκαιο. Αυτό επισήμανε ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας,
στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για
την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά
την επίσκεψη τους στο Στρατιωτικό
Φυλάκιο 1, στις Καστανιές του Έβρου,
ενώ διαμήνυσε στην Άγκυρα πως "είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο,
αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να
συζητήσουμε υπό καθεστώς απειλών
ή να βοηθήσουμε στη νομιμοποίηση
των συνεχών παραβιάσεων της νομιμότητας εκ μέρους της Τουρκίας".
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη χαρά του
για τη συνάντηση με τον κ. Μπορέλ
και αναφέρθηκε στα γεγονότα στα
ελληνονοτουρκικά σύνορα, λέγοντας:
«Στο μέρος αυτό, πριν από λιγότερο
από 4 μήνες, Έλληνες, Ευρωπαίοι
και η διεθνής κοινότητα έγιναν μάρτυρες μιας αδιανόητης κατάστασης:
της εκμετάλλευσης από την Τουρκία
της ελπίδας χιλιάδων ανθρώπων για
μια καλύτερη ζωή.
Εκμετάλλευσης ανθρώπων που είχαν
ενεργά καθοδηγηθεί εδώ, προκειμένου να διέλθουν τα σύνορα, παραπλανημένοι από εκστρατείες παραπληροφόρησης που είχαν ενορχηστρωθεί

Ο Ζοζέπ Μπορέλ και ο Νίκος Δένδιας.

από Τούρκους αξιωματούχους στο
υψηλότερο επίπεδο, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι τα σύνορα αυτά ήταν ανοικτά και ότι περισσότεροι από εκατό
χιλιάδες τα είχαν διασχίσει μεταβαίνοντας στην Ελλάδα και την ΕΕ».
Τόνισε ότι «απέτυχε αυτή η θλιβερή απόπειρα εκβιασμού της ΕΕ για
απόσπαση παραχωρήσεων» και
σημείωσε πως «εδώ στον Έβρο, ο
Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης μαζί με τους προέδρους
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν,
καθώς και με τον πρωθυπουργό της
Κροατίας, εξέφρασαν στις 3 Μαρτίου την αποφασιστικότητα της ΕΕ
να προστατέψει αποτελεσματικά τα
εξωτερικά της σύνορα, σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο».

Στο μεταξύ, τις ημέρες που ακολούθησαν, οι δυνάμεις της FRONTEX αναπτύχθηκαν στην περιοχή του Έβρου
και παραμένουν εδώ, έως σήμερα,
ενώ η ΕΕ απέρριψε την παραβίαση
από την Τουρκία της Κοινής Δήλωσης
ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016 και
καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την εργαλειοποίηση αθώων
ανθρώπων.
«Σήμερα, μετά από μια σύντομη
ανάπαυλα, εξ αιτίας της πανδημίας,
η Τουρκία δήλωσε εκ νέου ότι τα χερσαία σύνορά της με την Ευρώπη είναι
ανοικτά, η ακτοφυλακή της συνοδεύει
σκάφη γεμάτα μετανάστες με κατεύθυνση τα ελληνικά νησιά και εμμένει
στην υπονόμευση της ασφάλειας, της
σταθερότητας και της ειρήνης στην
Ανατολική Μεσόγειο», παρατήρησε

ο κ. Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών
ξεκαθάρισε τη θέση και στάση της
χώρας μας και υπογράμμισε:
«Η Ελλάδα έχει επιδείξει έμπρακτα
τη βούλησή της και την ικανότητά της
να επιλύει μακροχρόνιες διαφορές με
τους γείτονές της, με βάση το διεθνές
δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τις
αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας.
Προϋποθέσεις sine qua non για κάθε
μέλος της ΕΕ, αλλά και για τις χώρες
που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή.
Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο,
αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να
συζητήσουμε υπό καθεστώς απειλών
ή να βοηθήσουμε στη νομιμοποίηση
των συνεχών παραβιάσεων της νομιμότητας εκ μέρους της Τουρκίας».
«Ο διάλογος μεταξύ γειτονικών χωρών
με αντικείμενες ακτές για την οριοθέτηση των ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας είναι η μόνη ενδεδειγμένη οδός,
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας», δήλωσε ο κ. Δένδιας και
συνέχισε: «Η Ελλάδα έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει στο υψηλότερο
επίπεδο τη βούλησή της να συζητήσει
καλή τη πίστη το ζήτημα αυτό με την
Τουρκία και παραμένει έτοιμη να το
κάνει. Όμως, αυστηρά εντός πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και του
Δικαίου της Θάλασσας. Κάτι τέτοιο
όμως, μπορεί να εξεταστεί μόνον αν
η Άγκυρα ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και της
ΕΕ για αποκλιμάκωση των εντάσεων,
αποχή από μονομερείς ενέργειες και
επιστροφή στη νομιμότητα».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Άνοιξαν τα σπήλαια
του Διρού: Με μάσκες
οι επισκέψεις
και απολυμάνσεις
σε βάρκες

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Άνοιξαν τις πύλες του τα Σπήλαια Διρού, όπως πληροφόρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, ιδιοκτήτρια
και διαχειρίστρια αυτών.
Τα Σπήλαια Διρού επαναλειτουργούν
και υποδέχονται και πάλι με ασφάλεια τους επισκέπτες, μετά τη σχεδόν
τρίμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας. Η
ΕΤΑΔ ΑΕ και η Διεύθυνση των Σπηλαίων
έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα και επιβεβλημένα μέτρα προστασίας από την
Covid -19, ενώ τηρούνται αυστηρά όλα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν
οριστεί από τα υπουργεία Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Υγείας.
Διευκρινίζεται, πως, σύμφωνα με τις
οδηγίες, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιείται μόνο η μικρή λιμναία διαδρομή και είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας, τόσο για τους εργαζόμενους
όσο και για τους επισκέπτες.
Οι χώροι έχουν απολυμανθεί και θα
επαναλαμβάνονται τακτικά οι απολυμάνσεις. Όσον αφορά τις βάρκες και τα
σωσίβια θα απολυμαίνονται έπειτα από
κάθε διαδρομή. Το ωράριο λειτουργίας
είναι καθημερινές και Σαββατοκύριακα
από τις 9:00 έως τις 17:00 (το ταμείο
είναι ανοικτό έως τις 16:45).
Στον Πύργο Διρού βρίσκονται τα
περίφημα σπήλαια Αλεπότρυπα και
Βλυχάδα, 5 χλμ ΒΔ. Τα εξερεύνησαν
οι σπηλαιολόγοι Ιωάννης και Άννα
Πετροχείλου. Το σπήλαιο Αλεπότρυπα
ανακαλύφθηκε το 1958. Οι αρχαιολογικές έρευνες άρχισαν το 1970 υπό τη
διεύθυνση του αρχαιολόγου Γεωργίου
Παπαθανασόπουλου.
Η σπηλιά, κατά τη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής Περιόδου (4000 3000
π.Χ.), χρησιμοποιήθηκε σαν καταφύγιο,
κατοικία, εργαστήριο, αποθήκη αγαθών,
νεκροταφείο και τόπος λατρείας.
Ο πλούτος και η ποιότητα των ευρημάτων αποδεικνύουν ότι στην Αλεπότρυπα αναπτύχθηκε μια πολυάνθρωπη
κοινωνία που εξελίχθηκε σε σημαντικό
κέντρο, με έντονο εμποροναυτικό και
γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Το παράδοξο, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Γ.
Παπαθανασόπουλο, είναι ότι βρέθηκαν
στην επιφάνεια σκελετοί που δεν είχαν
ενταφιαστεί, γεγονός που τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι νεολιθικοί
άνθρωποι είχαν πεθάνει από ξαφνικό
σεισμό, ο οποίος προκάλεσε μεγάλης
έκτασης καταπτώσεις βράχων από την
οροφή και έφραξε και την είσοδο της
σπηλιάς.
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Στην τελική ευθεία η αξιοποίηση
της θρυλικής Βίλας Ιόλα

Α

πό το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων πρόκειται να ‘’περάσει’’ το έργο για
την αποκατάσταση της Βίλας Ιόλα, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω τη σύνθετη
διαδικασία αδειοδότησης κι εγκρίσεων για το ιστορικό διατηρητέο μνημείο στην
Αγία Παρασκευή, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο εδώ και δεκαετίες κι έχει ενταχθεί σε
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.
Σήμερα, 25/6 στο ΚΣΝΜ έχει
από το Υπουργείο Πολιτισμού
προγραμματιστεί να συζητηως διατηρητέο ιστορικό μνημείο
θεί το θέμα καταρχάς για την
(σ.σ. γεγονός πάντως το οποίο
αλλαγή χρήσης του κτιρίου
δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να
της “οικίας Ιόλα” σε εκθεσιακό
γλιτώσει από τους βανδαλισμούς
χώρο και κέντρο πολιτιστικών
και τα …γκράφιτι) και δύο χρόνια αργότερα το κτήμα που την
δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα
συζητηθεί και η μελέτη αποκαπεριβάλει χαρακτηρίστηκε, με
τάστασης για τη «δημιουργική
τροποποίηση του εγκεκριμένου
επανάχρηση» του ακινήτου ,
Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίας Πατην οποία προωθεί ο δήμος με
ρασκευής (ΦΕΚ 451, 31-8-2000),
χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ.
ως «Κέντρο Πολιτιστικών Δραευρώ. Μάλιστα, η πρώην πρώην
στηριοτήτων» του Δήμου. Από
κατοικία του μεγάλου συλλέκτη
τότε η απόκτηση του κτήματος
έργων τέχνης Αλέξανδρου Ιόλα,
και της βίλας από το Δημόσιο
31 χρόνια μετά το θάνατό του,
αποτέλεσε διαρκή στόχο των
ήταν προ διετίας στα 12 πρώτα
Κυβερνήσεων και των Δημοτικών αρχών.
ανενεργά, εμβληματικά δημοτι- Ο γκαλερίστας Αλέξανδρος Ιόλας.
κά κτίρια τα οποία εντάσσονται
Στόχος τώρα του δήμου είναι
στη δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακί- η «ανάδειξη του σε πολιτιστικό τοπόσημο αντάξιο του
νητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ονόματος και της ιστορίας του», όπως χαρακτηριστικά
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» αναφέρεται. Το ακίνητο αποκτήθηκε από το δήμο το 2017
(ΕΠΑνΕΚ).
και το 2018 υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ η πρόταση για «δηΗ ιστορία του εμβληματικού χώρου από το 1998, ξεκινάει μιουργική επανάχρηση της ιδιοκτησίας Ιόλα στο Δήμο
τη δεκαετία του 1960 όταν ο διάσημος συλλέκτης έργων Αγίας Παρασκευής» Η πρόταση του δήμου Αγίας Πατέχνης και γκαλερίστας Αλέξανδρος Ιόλας αποκτά το κτήμα ρασκευής περιλαμβάνει, για το κτίριο τη λειτουργία του
του στην Αγία Παρασκευή Αττικής και κτίζει τη βίλα του, η ως πολιστικού κυττάρου με δράσεις «ιδιαίτερου Τεχνοοποία σχεδιάστηκε από τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Γιάννη λογικού Επιστημονικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος»,
Τσαρούχη και τον Παύλο Καλαντζόπουλο.
ενώ για τον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η πλήρης
Πριν από δύο δεκαετίες, το 1998 η βίλα χαρακτηρίστηκε αποκατάστασή του.

E-mail: iho@otenet.gr

Mytilineos:
Δημιούργησε 281 νέες
θέσεις εργασίας το 2019

Η Mytilineos συνεχίζει να αναπτύσσεται σε
ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
γεμάτο προκλήσεις, με κύριο μέλημά της
να παραμένει μια υγιής και βιώσιμη επιχείρηση που θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία
προς όλους, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο
μέλλον για τη χώρα.
Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται και στην
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, η οποία
δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Πρόκειται για τη 12η συνεχόμενη Έκθεση δημοσίευσης Μη Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων, που επικεντρώνεται στην ανάλυση
του τρόπου που διαχειρίζεται η Mytilineos,
κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της,
κάθε θέμα που είναι Ουσιαστικό τόσο για τις
ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων όσο και
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με παράλληλη
παρουσίαση των επιδόσεων της σε θέματα
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (ESG).
Η Mytilineos αναγνωρίζοντας την ανάγκη
των επενδυτών για πληρέστερη ενημέρωση
σχετικά με την ενσωμάτωση Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων στη διαδικασία των
επενδυτικών τους αποφάσεων, εισήγαγε, στην
Έκθεση του 2019, συγκεκριμένες καινοτομίες
που αναδεικνύουν την πάγια συμβολή της
στην προσπάθεια επίτευξης μακροπρόθεσμων βιώσιμων οικονομικών επιδόσεων:
Την εισαγωγή μίας νέας ενότητας με τίτλο
«Σύνοψη Επίδοσης ESG» που εστιάζει τόσο
στις βασικές δεσμεύσεις τις Εταιρίας για τα
επόμενα χρόνια όσο και στις επιδόσεις της
σε βασικά Μη-Χρηματοοικονομικά θέματα,
που ενδιαφέρουν τους μετόχους και τους
επενδυτές ως προς τις δυνητικές τους επιδράσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Κτηματολόγιο: Ψηφιακά πλέον
όλες οι βασικές διαδικασίες και υπηρεσίες

Τα βρετανικά γραμματόσημα
θα κυκλοφορήσουν με άλλη… Queen

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες έρχονται σταδιακά σε επαφή με τις ψηφιακές
υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Το τελευταίο διάστημα δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στην Αθήνα
χρησιμοποίησαν τις online υπηρεσίες του Κτηματολογίου για να ελέγξουν την
ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβάλλει. Ποιες διαδικασίες του Κτηματολογίου μπορούν να γίνουν ψηφιακά; Σχεδόν όλες είναι η απάντηση.
Μέσα από την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) μπορούν
μεταξύ άλλων να γίνουν τα εξής:
Eπικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας
Hλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου
Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης
Προανάρτηση
Ανάρτηση
Ανάρτηση - Αιτήσεις διόρθωσης
Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων
Τελικά στοιχεία Κτηματογράφησης - Αρχικές εγγραφές
Εντοπισμός μέσω κινητού

Μια άλλη βασίλισσα θα φιγουράρει στα βρετανικά γραμματόσημα σε μια νέα
σειρά Royal Mail – στο πλαίσιο της 50ής επετείου του βρετανικού ροκ συγκροτήματος. Τα συνολικά 13 γραμματόσημα που θα πωληθούν τον επόμενο
μήνα θα απεικονίζουν έργα τέχνης από τα πιο δημοφιλή εξώφυλλα άλμπουμ
των Queen, εικόνες από τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος και την
πρώτη τους φωτογράφηση σε στούντιο το 1974.
«Τι τιμή! Πραγματικά θα είμαστε πλέον μέρος των νοικοκυριών», σχολίασε ο
ντράμερ του συγκροτήματος Ρότζερ Τέιλορ.
Ο κιθαρίστας, Μπράιαν Μέι, πρόσθεσε: «Αφότου εμείς οι τέσσερις ξεκινήσαμε την εξερεύνησή μας πριν από 50 χρόνια, οι ζωές μας αφιερώθηκαν στο να
κάνουμε πραγματικότητα το κάθε «αδύνατο όνειρό μας. Πολλές φορές είναι
παράξενο να ξυπνάς και να αντιλαμβάνεσαι τη θέση την οποία έχουμε τώρα.
Καταλήξαμε ένας εθνικός θεσμός!».
Οι Queen, που έχουν πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους στη σταδιοδρομία τους, είναι το τρίτο μουσικό συγκρότημα που τα βρετανικά ταχυδρομεία
τιμούν με την έκδοση σειράς γραμματοσήμων, μετά από τους Beatles το 2007
και τους Pink Floyd το 2016.

Ιδιοκτησία - Εκδοση:

Εκδότης - Διευθυντής

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος,
106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38.17.700, 210 38.17.716
FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281

ΣΟΦΙΑ ΧΡ.
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το Νόμο
•

Σύμβουλος Εκδοσης

ΖΩΗ ΧΡ. ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

Εκτύπωση NEWS PRESS HOLD
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΜΠΑΡΛΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Τυπογραφείο - Κορωπί
Ορφέως 13, 19400 Κορωπί Αττικής
ΤΗΛ.: 210-6620788
email: nphold@gmail.com
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ADVERT ATHENS
Την ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ίδρυσε το 1971 ο † Χρήστος Τζίνης

• Τράπεζες - Οργανισμοί - Δήμοι: Ετήσια ταχυδρομείο & internet 350,00
ευρώ ❖ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Alpha Bank Aριθμ. Λογ/σμού: 101/002320010276
• IBAN: GR30 0140 1010 1010 0232 0010 276 ή Αγροτική Τράπεζα Αριθμ.
Λογ/σμού 0020400319494 ή Εθνική Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού 129/44077762 • ΙΒΑΝ: GR6501101290000012944077762 ή Τράπεζα Πειραιώς Aριθμ.
Λογ/σμού: 5126-031584-606 • ΙΒΑΝ: GR89 0172 1260 0051 2603 1584 606
❖ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.” Τζωρτζ 6 - Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
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O Κων. Βουλγαρίδης
νέος πρόεδρος της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Κωνσταντίνος
Βεργώνης ορίστηκε επικεφαλής του νέου Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
που συγκροτήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Α΄ Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Αντιεισαγγελέας
Εφετών κ. Ευστάθιος Βεργώνης και Γενικός
Γραμματέας ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Δημήτριος Φούκας.
Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Προεδρείου,
έχει ως εξής:
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων συνήλθαν σήμερα 23
Ιουνίου 2020 σε συνεδρίαση για την συγκρότηση του Προεδρείου της Ένωσης, η σύνθεση του
οποίου είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευστάθιος Βεργώνης,
Αντεισαγγελέας Εφετών
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρηγόριος Κομπολίτης,
Ειρηνοδίκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Φούκας,
Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Ευστάθιος Βεργώνης,
Αντεισαγγελέας Εφετών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευστάθιος Βεργώνης,
Αντεισαγγελέας Εφετών
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρηγόριος Κομπολίτης,
Ειρηνοδίκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Φούκας,
Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Ευστάθιος Βεργώνης,
Αντεισαγγελέας Εφετών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νικόλαος Σαλάτας, Πρόεδρος Εφετών
Μαργαρίτα Στενιώτη , Εφέτης
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης
Ακολούθως κατά την πρώτη συνεδρίαση της η
Προσωρινή Διοίκηση αποφάσισε:
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και των Εφετειακών Επιτροπών στις
27 Σεπτεμβρίου 2020 και 4 Οκτωβρίου 2020.
Την συνάντηση του Προεδρείου με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Π. Πικραμμένο και τον
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,
προκειμένου να συζητηθούν θέματα, που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και αποτελούν
αντικείμενο έντονου δημοσίου διαλόγου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νικόλαος Σαλάτας, Πρόεδρος Εφετών
Μαργαρίτα Στενιώτη , Εφέτης
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης
Ακολούθως κατά την πρώτη συνεδρίαση της η
Προσωρινή Διοίκηση αποφάσισε:
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και των Εφετειακών Επιτροπών στις
27 Σεπτεμβρίου 2020 και 4 Οκτωβρίου 2020.
Την συνάντηση του Προεδρείου με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Π. Πικραμμένο και τον
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,
προκειμένου να συζητηθούν θέματα, που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες και αποτελούν
αντικείμενο έντονου δημοσίου διαλόγου.

Ξεκινούν οι παρεμβάσεις, οι εναλλακτικές διαδρομές

Ο Μεγάλος Περίπατος
το Σάββατο στο Σύνταγμα

3
Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

20°C - 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21°C - 29°C

ΠΑΤΡΑ

20°C - 33°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21°C - 27°C

ΛΑΡΙΣΑ

19°C - 30°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μ

ετά την Βασ. Ολγας και την Πανεπιστημίου όπου ήδη καθημερινά όλο και περισσότεροι κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας χρησιμοποιούν τους διευρυμένους
πεζόδρομους και τις ποδηλατικές διαδρομές, ο Μεγάλος Περίπατος της πόλης
κάνει το επόμενο βήμα στην Πλατεία Συντάγματος.
Στις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου ξεκινούν
οι παρεμβάσεις του Μεγάλου Περιπάτου στην κάτω
πλευρά της πλατείας Συντάγματος, που απελευθερώνουν
περισσότερο δημόσιο χώρο, στην πιο πολυσύχναστη
περιοχή της πρωτεύουσας, κάνοντάς την πιο φιλική
και πιο ευχάριστη για όσους ζουν κι εργάζονται εκεί
αλλά και για τους χιλιάδες καθημερινούς επισκέπτες
της. Παράλληλα τίθενται σε ισχύ και οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την ομαλή διέλευση όλων
των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, στην πλατεία Συντάγματος οι παρεμβάσεις αφορούν στο οδικό τμήμα που συνδέει την οδό
Σταδίου (διασταύρωση με Καραγιώργη Σερβίας) με την
οδό Φιλελλήνων (διασταύρωση με Μητροπόλεως) όπου
θα δημιουργηθεί νέος επιπλέον χώρος για πεζούς στη
δεξιά πλευρά κυκλοφορίας.
Με τις νέες ρυθμίσεις κυκλοφορίας, θα παραμείνουν
τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες για όλα τα
οχήματα και μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων. Επιπλέον, στο τμήμα
μεταξύ των οδών Ερμού και Μητροπόλεως θα δημιουργηθεί εσοχή για στάση λεωφορείων. Με αυτές τις ρυθμίσεις, η κυκλοφοριακή λειτουργία δεν μεταβάλλεται,
ενώ διασφαλίζεται η ροή των οχημάτων που εισέρχονται
από τις οδούς Σταδίου και Βασ. Γεωργίου Α’, προς την
οδό Φιλελλήνων, με δυνατότητα δεξιάς στροφής προς
την οδό Μητροπόλεως και αριστερής στροφής προς την
οδό Όθωνος, όπως ακριβώς και σήμερα.
Στην παρούσα φάση, από αυτό το οδικό τμήμα θα μπορούν να διέρχονται και να κάνουν στάση για επιβίβαση
και αποβίβαση τόσο τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ όσο
και τα ταξί. Η Τροχαία και η Δημοτική Αστυνομία θα
φροντίσουν για τον συστηματικό έλεγχο της στάσης και
της στάθμευσης, στο σύνολο των οδών της περιοχής. Οι
νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην κάτω πλευρά της
Πλατείας Συντάγματος, εκτός από την απόδοση σημαντικού χώρου στους πεζούς, θα διευκολύνουν επίσης
την διέλευση από την οδό Ερμού προς το κέντρο της
πλατείας, αφού η διάβαση των πεζών θα έχει μικρότερο
μήκος. Για την αποφυγή των καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκληθούν τις πρώτες ημέρες των αλλαγών, οι
συγκοινωνιολόγοι προτείνουν εναλλακτικές διαδρομές

που θα διευκολύνουν την μετακίνηση των οδηγών:
Από βορειοδυτικές περιοχές και Ομόνοια, Πατήσια,
Κυψέλη
Μέσω Ακαδημίας
Μέσω Πειραιώς - Χαμοστέρνας - Καλλιρόης
Μέσω Λ. Αλεξάνδρας
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Μεγάλου Περιπάτου
της Αθήνας στοχεύουν στη μείωση της διερχόμενης
κυκλοφορίας από το κέντρο της Αθήνας (οχήματα που
τόσο η προέλευση όσο και ο προορισμός τους δεν έχουν
σχέση με το κέντρο) και για το λόγο αυτό προτείνεται η
κίνηση σε περιφερειακούς του κέντρου άξονες.
Επίσης προτείνονται εναλλακτικά μέσα και συνδυασμοί
μετακινήσεων:
Για την είσοδο στο κέντρο από τα προάστια προτείνεται
και η μετεπιβίβαση, τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
στις παρυφές των κεντρικών περιοχών, όπως στο μετρό
(π.χ. στον μεγάλο υπόγειο χώρο στάθμευσης στο μετρό
Συγγρού-Φιξ) και στα λεωφορεία και τρόλεϊ.
Για τις κοντινές μετακινήσεις στο κέντρο προτείνεται,
όπου είναι δυνατόν, το περπάτημα και το ποδήλατο.
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ώρες κυκλοφοριακής
αιχμής στο κέντρο είναι 8:30-10:00 το πρωί και 2:004:00 το απόγευμα.
Στην παρούσα φάση σταδιακής εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Μεγάλου Περιπάτου, δεν έχει
ενεργοποιηθεί ακόμα η αποκλειστική χρήση των ΜΜΜ
στις νέες λωρίδες κυκλοφορίας τους, που διαμορφώνονται στο κέντρο της πόλης έπειτα από πολλά χρόνια
(Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Βασ.Σοφίας, Φιλελλήνων
και στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος). Οι
λεωφορειολωρίδες θα ενεργοποιηθούν σύντομα, όταν
η κυκλοφορία προσαρμοστεί στις νέες ρυθμίσεις, ταυτόχρονα με τη λειτουργία αρκετών νέων οργανωμένων
χώρων και θέσεων αναμονής ταξί.
Στην πλατεία Συντάγματος, οι επιβάτες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τα ταξί που βρίσκονται στον χώρο
αναμονής επί της οδού Όθωνος, τα οποία πλέον έχουν
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη λεωφορειολωρίδα
αντίθετης ροής επί της Λ. Αμαλίας (από την οδό Όθωνος
έως την οδό Φιλελλήνων) με νότια κατεύθυνση.

Διαβήτης:
Τα σημάδια
που δείχνουν
τον κίνδυνο από
την ηλικία των 8
Πρώιμα σημάδια που δείχνουν
ότι ένα άτομο μπορεί να είναι
πιο ευάλωτο στον διαβήτη τύπου 2 ως ενήλικας μπορεί να
παρουσιάζονται στα παιδιά ηλικίας 8 ετών, δηλαδή δεκαετίες
νωρίτερα πριν από την πιθανή
διάγνωση, σύμφωνα με μία νέα
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
Diabetes Care. Η έρευνα εξέτασε τις επιδράσεις της βαθμολογίας γενετικού κινδύνου για την
ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 στην
ενήλικη ζωή στον μεταβολισμό
αξιολογώντας δείγματα αίματος
που ελήφθησαν από τους συμμετέχοντες στη μελέτη στις ηλικίες
των 8, 16, 18 και 25 ετών.
Η μελέτη παρακολούθησε
περισσότερους από 4.000 ανθρώπους που είχαν λάβει μέρος
στη μελέτη «Παιδιά των 90s»
– μελέτη υγείας που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο
του Bristol στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι ερευνητές
συνδύασαν γενετικές πληροφορίες με μια προσέγγιση που
λέγεται «μεταβολομική» και η
οποία περιλαμβάνει την μέτρηση πολλών μικρών μορίων στο
δείγμα αίματος, προκειμένου να
εντοπιστούν μοτίβα ενδεικτικά
των πρώτων σταδίων ανάπτυξης
του διαβήτη τύπου 2.
Όπως εξηγεί ο ένας εκ των επικεφαλής ερευνητών, Δρ. Joshua
Bell, «γνωρίζαμε ότι ο διαβήτης
δεν αναπτύσσεται μέσα σε μία
νύχτα. Αυτό που δεν ξέραμε
είναι πόσο νωρίς στη ζωή ενός
ατόμου γίνονται ορατά τα πρώτα
σημάδια της δραστηριότητας
της πάθησης, αλλά και πώς
μοιάζουν.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Περί καταθέσεως στο Τριμελές Εφετείο
Λαμίας Αιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής
μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων
που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά
δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ. Δ12α/Φ.
ΜΑΚΡ.1/οικ.6342/2-10-2012 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα
στο ΦΕΚ 309/8-10-2012 (τ.ΑΑΠ & ΠΘ),
και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε
αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για
τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Λαμίας
- Καρπενησίου, στο τμήμα Λαμία – Μακρακώμη (Παλιούρι – Πτελέα), από χ.θ.
3+779,96 έως χ.θ. 13+311,69, του Δήμου Μακρακώμης, στο νομό Φθιώτιδας.
ΚΑΤΑ
1. Νικολάου Συράφου του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Αθηνών (αρ.ιδ.Κ.Π. 095002).
2. Της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΙΝΑΧΟΣ ΑΒΒΕ», που
εδρεύει στη Γραμμένη Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, νόμιμα εκπροσωπούμενης (αρ.ιδ.Κ.Π. 095003).
3. Ελένης Παπασταθοπούλου, κατοίκου
Λαμίας, οδός Καραϊσκάκη αρ. 94 (αρ.
ιδ.Κ.Π. 095004).
4. Γεωργίου Κυργιόπουλου του Διονυσίου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095005).
5. Κωνσταντίνου Σκούρα του Γεωργίου,
κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095006).
6. Κωνσταντίας Καρβουνιάρη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βρυξελλών, οδός
Chausse d' Anvens 489 (αρ.ιδ. Κ.Π.
095007, 095280, 095281).
7. Δημητρίου Παπακωνσταντίνου
του Νικολάου, κατοίκου Λαμίας (αρ.
ιδ.Κ.Π.095008 και 095010).
8. Παναγιώτη Κοντογεώργου του Ευαγγέλου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095009).
9. Ελένης συζ.Ιωάννη Καλογήρου (αρ.
ιδ.Κ.Π. 095011).
10. Χρήστου Σδράλη του Ανδρέα, κατοίκου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.
ιδ.Κ.Π. 095012).
11. Πέτρου Δεληγιάννη του Ταξιάρχη,
κατοίκου Παλαιάς Γιαννιτσού Δήμου
Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π.
095013, 095283).
12. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERBETON Α.Ε.» , που εδρεύει στη Λαμία, νόμιμα εκπροσωπούμενης
(α.ρ.ιδ.Κ.Π. 095014).
13. Ευθυμίας συζ.Ευαγγέλου Παππά,
κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095015).
14. Βασιλικής συζ.Βασιλείου Φούντα,
κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095016).
15. Σωτηρίας χήρας Αριστείδη Χαντζή,
κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου
αρ.3 (αρ.ιδ. 095017).
16. Ευαγγέλου Χαντζή του Αριστείδη,
κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου
αρ.3 (αρ.ιδ. 095017).
17. Ιωάννη Χαντζή του Αριστείδη, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.
ιδ. 095017).
18. Κωνσταντίνας Χαντζή του Αριστείδη,
κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3
(αρ.ιδ. 095017).
19. Γεωργίου Χαντζή του Αριστείδη, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας, οδός Πατρόκλου αρ.3 (αρ.
ιδ. 095017).
20. Ανδρέα Καραγιάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095018).
21. Δημητρίου Καραγιάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095018).

22. Γεωργίου Ντούμα του Δημητρίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Μανδηλαρά αρ.52
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095019).
23. Ελευθερίας Νερόλη του Βάϊου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095020.1).
24. Αγγελικής Νερολή του Γεωργίου,
κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095020.2).
25. Παναγιώτη Νερολή του Δημητρίου,
κατοίκου Λαμίας, οδός Αιγίνης αρ.3 (αρ.
ιδ.Κ.Π.095021).
26. Παναγιώτη Νερόλη του Κωνσταντίνου
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095021).
27. Μαριάνθης χήρας Δημητρίου Μουστερή, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095022).
28. Ευστρατίου Φερεντίνου του Σταύρου,
κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
Βόρεια Καρολίνα (αρ.ιδ.Κ.Π. 095023).
29. Ζωής Φερεντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
Βόρεια Καρολίνα (αρ.ιδ.Κ.Π. 095023).
30. Νικολάου Κατσανού του Ηλία, κατοίκου Φαλήρου Αττικής (αρ.ιδ.Κ.Π.
095024).
31. Θωμά Αποστόλου του Στυλιανού, κατοίκου Ν.Ηρακλείου Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095025, 095286).
32. Νικολάου Τσατσάνη του Γεωργίου,
κατοίκου Γραμμένης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095026).
33. Κωνσταντίνου Κυριόπουλου του
Νικολάου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου
Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π.
095027).
34. Παναγιώτη Κοντογεώργου του Ευαγγέλου, κατοίκου Γραμμένης Δήμου
Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π.
095277).
35. Ηλία Ντούμα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095278).
36. Βασιλικής χήρας Αθανασίου Κακάβα,
κατοίκου Αθηνών (αρ.ιδ.Κ.Π. 095279).
37. Γεωργίου Αθανασίου του Χρήστου,
κατοίκου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός
Σαλαμίνος αρ. 44 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095282).
38. Παναγιώτη Δασακλή του Αθανασίου
(αρ.ιδ. Κ.Π. 095284).
39. Γεωργίου Αθανασόπουλου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστρίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095285).
40. Βασιλικής Αποστόλου του Στυλιανού,
κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός
Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095286).
41. Ιωάννας Αποστόλου του Στυλιανού,
κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός
Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095286).
42. Χριστίνας Αποστόλου του Στυλιανού,
κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός
Μπιζανίου αρ.23 (αρ.ιδ. Κ.Π. 095286).
43. Σταυρούλας Μπράντζου του Ηλία,
κατοίκου Αγ.Τριάδας Καρδίτσας (αρ.
ιδ.Κ.Π.095287).
44. Ξανθής Κοντογεώργου του Βασιλείου, συζ. Δημητρίου Υφαντή (αρ.
ιδ.Κ.Π.095028, 095030.2).
45. Βασιλικής Κουτρίδη του Παναγιώτη
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095030.1).
46. Αριστέας συζ. Σπυρίδωνος Τσεκούρα,
κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095032).
47. Ευαγγελίας Δρόσου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095033).
48. Χρήστου Κουτσοδόντη του Μιχαήλ
(αρ. ιδ. Κ.Π. 095033)
49. Αικατερίνης Βέλλιου του Σπυρίδωνος,
κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095034).
50. Παναγιώτας Παπαγιαννίδη του Γρηγορίου, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π.
095034).
51. Χρήστου Παληκάρα του Νικολάου,
κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095035).
52. Δημητρίου Μπαρτσιώκα του Βασιλείου, κατοίκου Λαμίας, οδός Π.Ευθυμιάδη
αρ.34 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095036).
53. Χαρίκλειας Μπαρτσιώκα του Βασιλείου, κατοίκου Λαμίας, οδός Π.Ευθυμιάδη
αρ.34 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095036).
54. Κωνσταντίνου Γιαννακού του Νικολάου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095037).
55. Δημητρίου Καλαθά του Ηλία, κατοίκου
Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095038).

56. Ηλία Καλαθά του Δημητρίου, κατοίκου
Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095038).
57. Χρήστου Δρόσου του Σπυρίδωνος,
κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095039).
58. Ηλία Μαργαρίτη του Αθανασίου, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095040).
59. Γεωργίας Μπελόγλου του Παύλου,
κατοίκου Λαμίας, οδός Αγ.Παρασκευής
αρ. 12 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095040).
60. Αθανασίου Καραγκούνη του Αχιλλέα,
κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095041).
61. Κυριακούλας Δρακοπούλου του
Αντωνίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Πρέσπας αρ.54 (αρ.ιδ.Κ.Π.
095042).
62. Νικολάου Αντωνίου του Αντωνίου,
κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός Πρέσπας αρ.54 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095042).
63. Κωνσταντίνου Γώγια του Ιωάννη,
κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095043).
64. Ζωής Σιούτα του Στέργιου, κατοίκου
Μάκρης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095044).
65. Αικατερίνης Σιούτα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σπερχειάδας Δήμου
Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π.
095044).
66. Δήμητρας Σιούτα του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Μάκρης Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095044).
67. Αλίκης συζ.Ιωάννη Καρέλη, κατοίκου Λαμίας, οδός Τανάγρας αρ.18 (αρ.
ιδ.Κ.Π.095045).
68. Παναγιώτη του Σωτηρίου, κατοίκου
Λαμίας, (αρ.ιδ.Κ.Π. 095046).
69. ’Αννας Χατζητσοπάνη του Παναγιώτη, κατοίκου Λαμίας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095046).
70. Σεραφείμ Ζαχαρόπουλου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Λαμίας, οδός Τυμφρηστού αρ. 42 (αρ.ιδ.Κ.Π. 095047).
71. Ιωάννη Φέκα του Ηλία, κατοίκου Μάκρης Δήμου Μακρακώμης Ν.Φθιώτιδας
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095048).
72. Αικατερίνης Μητσοπούλου, συζ. Ευαγγέλου, κατοίκου Μάκρης Φθιώτιδας
(αρ.ιδ.Κ.Π. 095049).
73. Ευαγγέλου Σκαρλάτου του Σεραφείμ,
κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095288).
74. Ηλία Σκαρλάτου του Σεραφείμ, κατοίκου Αρχανίου Δήμου Μακρακώμης
Ν.Φθιώτιδας (αρ.ιδ.Κ.Π. 095288).
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει
στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας την από
17-1-2020 (υπ’ αριθμ. ΒΑΒ Τριμελούς
4/2020 και Αρ. Βιβλ.Εφ. 14/2020) αίτησή του κατ’ αυτών που απευθύνεται η
παρούσα ειδοποίηση, ήτοι κατά όλων
όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό
πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα
κυριότητας επί των ανωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υποχρέων
προς αποζημίωση αυτών, η οποία αίτηση
πρόκειται να συζητηθεί στο Κατάστημα
συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου
Λαμίας την 12-01-2021, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00.
Στην αίτηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο εκθέτει ότι με την υπ΄αριθμ.πρωτ.
Δ12α/Φ.ΜΑΚΡ.1/οικ.6342/2-10-2012
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε
νόμιμα στο ΦΕΚ 309/8-10-2012 τ.Α.Α. &
Π.Θ., κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και
ειδικότερα για τη βελτίωση της Εθνικής
Οδού Λαμίας-Καρπενησίου, στο τμήμα
Λαμία-Μακρακώμη(Παλιούρι-Πτελέα),
από χ.θ.3+779,96 έως 13+311,69 του
Δήμου Μακρακώμης, στο Νομό Φθιώτιδας. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ.
πρωτ.Δ12/6714επ./19-4-2016 απόφαση
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε το 2ο
διορθωτικό κτηματολόγιο για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της Ε.Ο.
Λαμίας-Καρπενησίου, στο τμήμα ΛαμίαΚαρπενήσι(Παλιούρι-Πτελέα) από έξοδο
Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, στη

χ.θ. από 3+779,96 έως χ.θ.13+311,69»,
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας(Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων).
Το Ελληνικό Δημόσιο με την με αρ.καταθ.
65/2013, αρ.βιβλ.εφεσ. 173/2013 αίτησή
του, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Λαμίας, ζήτησε τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης
των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν
αναγκαστικά με την υπ΄αριθμ.πρωτ.
Δ12α/Φ.ΜΑΚΡ.1/οικ.6342/2-10-2012
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επί της εν λόγω
αίτησης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 67/2015
απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λαμίας,
με την οποία, όμως, δεν καθορίσθηκε
προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης
για την εδαφική έκταση και τα επικείμενα
των ακινήτων, στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Γραμμένης και Αρχανίου, καθότι δεν υπήρχε γι’ αυτά τιμή στην
από 11-12-2012 αρχική έκθεση Προεκτίμησης του άρθρου 15 του Ν.2882/2001
και συνακόλουθα και στην ανωτέρω αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατόπιν τούτου, το Ελληνικό Δημόσιο με
την από 14-1-2019 (αριθ.ΒΑΒ.Μονομελούς: 6/2019, αριθ.Βιβλ.Εφεσ: 12/2019)
αίτησή του, προς το Μονομελές Εφετείο
Λαμίας, ζήτησε τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης της
εδαφικής έκτασης και των επικειμένων
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων που
κείνται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου, Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του Δήμου
Μακρακώμης, Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, σύμφωνα με την από 175-2016 Έκθεση της Επιτροπής Προεκτίμησης Απαλλοτριωθέντων Ακινήτων
(άρθρου 15 του Ν.2882/2001), καθώς και
την από 16-10-2018 Συμπληρωματική
Έκθεση της Επιτροπής αυτής. Επί της
εν λόγω αίτησης εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 95/2019 απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας, η οποία καθόρισε την
προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης
της εδαφικής έκτασης και των επικειμένων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων
που κείνται στην περιοχή των Τοπικών
Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου,
Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του
Δήμου Μακρακώμης, Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας, σε τιμές μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στην αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
στις από 17-5-2016 και από 16-10-2018
Εκθέσεις της Επιτροπής Προεκτίμησης
Απαλλοτριωθέντων Ακινήτων (άρθρου
15 του Ν.2882/2001).
Εν όψει των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο με την από 17-1-2020 (υπ’ αριθμ.
ΒΑΒ Τριμελούς 4/2020 και Αρ. Βιβλ.Εφ.
14/2020) αίτησή του ζητεί να καθορισθεί
από το Τριμελές Εφετείο Λαμίας η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης της
εδαφικής έκτασης και των επικειμένων
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, που
κείνται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου, Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης, του Δήμου
Μακρακώμης, Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, ως εξής:
ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
Εδαφικές εκτάσεις σε απόσταση μέχρι και
200μ. από το όριο του οικισμού
Αγροτεμάχιο ξηρικό: 1,10 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ 1,80
= 1,98 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 1,10 ευρώ Χ 1,40
= 1,54 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ
1,40 Χ 1,80 = 2,77 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 1,10
ευρώ Χ 1,60 = 1,76 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές:
1,10 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 3,17 ευρώ
ανά τ.μ.
Εδαφικές εκτάσεις στο υπόλοιπο τμήμα
του Δ.Δ. Γραμμένης
Αγροτεμάχιο ξηρικό: 0,75 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 0,75 ευρώ Χ 1,80
= 1,35 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 0,75 ευρώ Χ 1,40
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= 1,05 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 0,75 ευρώ Χ
1,40 Χ 1,80 = 1,89 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 0,75
ευρώ Χ 1,60 = 1,20 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές:
0,75 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 2,16 ευρώ
ανά τ.μ.
Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο τμήμα μέχρι και
200μ. από το όριο του οικισμού
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,60 ευρώ Χ 1,30 =
2,08 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,60 ευρώ Χ 1,80 Χ
1,30 = 3,74 ευρώ ανά τ.μ.
Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε
επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο υπόλοιπο τμήμα
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,20 ευρώ Χ 1,30 =
1,56 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,20 ευρώ Χ 1,80 Χ
1,30 = 2,8 ευρώ ανά τ.μ.
Δ.Δ. ΑΡΧΑΝΙΟΥ
Εδαφικές εκτάσεις σε απόσταση μέχρι και
200μ. από το όριο του οικισμού
Αγροτεμάχιο ξηρικό: 1,10 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ 1,80
= 1,98 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 1,10 ευρώ Χ 1,40
= 1,54 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 1,10 ευρώ Χ
1,40 Χ 1,80 = 2,77 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 1,10
ευρώ Χ 1,60 = 1,76 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές:
1,10 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 3,17 ευρώ
ανά τ.μ.
Εδαφικές εκτάσεις στο υπόλοιπο τμήμα
του Δ.Δ. Αρχανίου
Αγροτεμάχιο ξηρικό: 0,80 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο ποτιστικό: 0,80 ευρώ Χ 1,80
= 1,44 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ξηρικό: 0,80 ευρώ Χ 1,40
= 1,12 ευρώ ανά τ.μ.
Ελαιοπερίβολο ποτιστικό: 0,80 ευρώ Χ
1,40 Χ 1,80 = 2,01 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ξηρικές: 0,80
ευρώ Χ 1,60 = 1,28 ευρώ ανά τ.μ.
Λοιπές δενδροκαλλιέργειες ποτιστικές:
0,80 ευρώ Χ 1,60 Χ 1,80 = 2,30 ευρώ
ανά τ.μ.
Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο τμήμα μέχρι και
200μ. από το όριο του οικισμού
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,90 ευρώ Χ 1,30 =
2,47 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,90 ευρώ Χ 1,80 Χ
1,30 = 4,44 ευρώ ανά τ.μ.
Εδαφικές εκτάσεις με πρόσωπο σε
επαρχιακή οδό-εθνική οδό στο υπόλοιπο τμήμα
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ξηρικό: 1,20 ευρώ Χ 1,30 =
1,56 ευρώ ανά τ.μ.
Αγροτεμάχιο-ελαιοπερίβολο- δενδροκαλλιέργεια ποτιστικό: 1,20 ευρώ Χ 1,80 Χ
1,30 = 2,8 ευρώ ανά τ.μ.
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ
Γεώτρηση: 100 ευρώ ανά μ.βάθους
Επίχωμα με αμμοχάλικο: 12 ευρώ ανά
κυβ.μ.
Αποθήκη λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(35,70 τ.μ.): 31,20 ευρώ ανά τ.μ.
Σκέπαστρο από λαμαρίνα: 30 ευρώ
ανά τ.μ.
Βοηθητικό κτίσμα(σταύλος μεταλλικό στέγαστρο), (739,35 τ.μ.): 158 ευρώ ανά τ.μ.
Βοηθητικό κτίσμα(οικίσκος γεώτρησης)
λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(8,5 τ.μ.):
104 ευρώ ανά τ.μ.
Αποθήκη λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(228,50 τ.μ.): 49,92 ευρώ ανά τ.μ.
Αποθήκη λαμαρινοσκεπής πλινθόκτιστη(216,90 τ.μ.): 31,20 ευρώ ανά τ.μ.
Αποθήκη λαμαρινοσκεπής μεταλλική
μέτριας κατασκευής: 20 ευρώ ανά τ.μ.
Ισόγειος κατοικία κεραμοσκεπής φέρουσα κατασκευή(83,60 τ.μ.): 196,80
ευρώ ανά τ.μ.
Βοηθητικό κτίσμα(σταύλος) λαμαρινοσκεπής: 31,20 ευρώ ανά τ.μ.
Φωτεινή πινακίδα διπλής όψης: 120 ευ-

ρώ το τεμάχιο
Φωτεινή πινακίδα: 80 ευρώ το τεμάχιο
Εγκατάσταση ηλεκτροφωτ.καλώδια χαλκού: 3 ευρώ ανά τ.μ.
Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ηλεκτρ.εγκατάστασης: 50 ευρώ το τεμάχιο
Στέγαστρο αντλιών: 200 ευρώ το τεμάχιο
Οπλισμένο σκυρόδεμα: 90 ευρώ ανά
κυβ.μ.
Διακοσμητικό συντριβάνι: 150 ευρώ κατ’
αποκοπή
Μεταλλικός σκελετός από κοιλοδοκούς:
2 ευρώ το κιλό
Σύστημα αποχέτευσης ομβρίων: 20 ευρώ
ανά τρέχον μέτρο
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης: 6 ευρώ ανά
τρέχον μέτρο
Υπόγειος αγωγός Φ26: 2 ευρώ ανά τρέχον μέτρο
Υπόγειος αγωγός Φ20: 2 ευρώ ανά τρέχον μέτρο
Υπόγειος αγωγός Φ32: 3 ευρώ ανά τρέχον μέτρο
Υπόγειος αγωγός Φ12.5: 1 ευρώ ανά
τρέχον μέτρο
Υπόγειος αγωγός Φ110: 11 ευρώ ανά
τρέχον μέτρο
Υπόγειος αγωγός Φ90: 8 ευρώ ανά τρέχον μέτρο
Βάνα παροχής νερού Φ110: 200 ευρώ
το τεμάχιο
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης Φ75: 6 ευρώ
ανά τρέχον μέτρο
Περίφραξη με κράσπεδο: 10 ευρώ ανά
τρέχον μέτρο
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα: 60 ευρώ ανά κυβ.μ.
Εξυγίανση με αμμοχάλικο και κροκαλοπαγή υλικά: 10 ευρώ ανά κυβ.μ.
Δίκτυο απαγωγής λυμάτων οικιακής χρήσης: 200 ευρώ ανά τρέχον μέτρο
Λιγούστρα μικρά: 5 ευρώ έκαστο
Καλλωπιστικά: 5 ευρώ έκαστο
Έλατα μεσαία: 80 ευρώ έκαστο
Έλατα μικρά: 50 ευρώ έκαστο
Κολώνες φωτισμού: 150 ευρώ το τεμάχιο
Παροχές ύδρευσης: 50 ευρώ κατ’ αποκοπή
Πινακίδες σήμανσης: 60 ευρώ το τεμάχιο
Φυτά μικρά: 5 ευρώ έκαστο
Σιδερένια κάγκελα: 100 ευρώ για μεταφορά
Κυπαρίσσια μεσαία: 50 ευρώ έκαστο
Κυπαρίσσια μεγάλα: 80 ευρώ έκαστο
Βάνα άρδευσης: 35 ευρώ το τεμάχιο
Πόρτες μεταλλικές (2 τεμάχια): 100 ευρώ
για μεταφορά
Μουριά μεσαία: 20 ευρώ εκάστη
Αντλίες βενζίνης, αυτόματος μηχάνημα
πλυντηρίου αυτοκινήτων δεν αποζημιώνονται διότι η Εταιρεία μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει σε κάποιο άλλο σημείο:
200 ευρώ για μεταφορά.
Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη
(ύστερα από αίτημα των καθ΄ ων) να
εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 Ν.4070/2012 κατά το
οποίο: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας, που υπάγεται στη
Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του
άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) η
επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των
δικαιούχων αποζημίωσης, στις περιπτώσεις, που υπολογίζεται με βάση την αξία
του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται
υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων
αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων».
Αντίγραφα της ως άνω αιτήσεως τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα στον Πίνακα Δημοσιεύσεων του Kαταστήματος του Εφετείου
Λαμίας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων
των Καταστημάτων του Δήμου Μακρακώμης και των Τοπικών Κοινοτήτων Γραμμένης και Αρχανίου.
Ειδοποιούνται οι παραπάνω καθ’ ών η
αίτηση, όπως και οιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 19
παρ. 4 του Ν.2882/2001, και καλούνται
να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο
κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως την ανωτέρω ημέρα της δικασίμου.
Λαμία 24-06-2020
Η Πληρεξούσια
του Ελληνικού Δημοσίου
Μαρία Γραμματικάκη
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Τηλ: 22310-34245

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρθ. 9.570 Β / 24-6-2020 έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για
τον αγνώστου διαμονής ERI (Έρι) Επίθετο ΗΑLΑJ (Χάλαι) του QΑΖΙΜ (Κιαζίμ)
και της GJYZE (Γκιούζε) πρώην κάτοικο
Π. Φαλήρου Αττικής και ήδη αγνώστου
διαμονής, την από 23.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή
της Κωνσταντίνας Χρηστάκη του Κων/
νου και της Αργυρώς η οποία καλεί τον
ανωτέρω για την από κοινού λύση του
υπ' αριθμόν 7059/21-12-2016 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς
Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση
που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην
παρούσα πρόσκληση της, θα προβεί
στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα
με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7
του Ν4356/2015.
Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
MAPIA Ν. ΜΥΛΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αρθ. 9.571 Β / 24-6-2020
έκθεση επίδοσης μου επέδωσα στον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
για τον αγνώστου διαμονής MALKHAZI
(Μαλχάζι) Επίθετο BAIBORODIN (Μπαιμποροντίν) του MARLENI (Μαρλένι) και
της NAILI (Ναιλι) κάτοικο Αιγάλεω-Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, την από
23.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της Ελένης Χρηστάκη του Νικολάου και της Ανδριανής η
οποία καλεί τον ανωτέρω για την από
κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7246/173-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/
φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου.
Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκληση της,
θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς,
σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ'
άρθρο 7 του Ν4356/2015.
Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
MAPIA Ν. ΜΥΛΩΝΑ
ΑΔΑ: 6Ι7ΞΩ1Δ-6Γ3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σκόπελος 24 /06/2020
Αριθ. Πρωτ. 3745

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ
Τ.Κ.37003 Σκόπελος
Τηλ.24243-50116
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Στις 07 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κτίριο Ξενία), θα διενεργηθεί ενώπιον
της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, φανερή, προφορική και πλειοδοτική
δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης. Η παραχώρηση θα γίνει για τρία έτη
έως και 31-12-2022 , έναντι ανταλλάγματος του Δήμου Σκοπέλου:
Τοποθεσία
ΒΕΛΑΝΙΟ
ΜΗΛΙΑ
ΧΟΒΟΛΟ-ΝΕΟ
ΚΛΗΜΑ (ΝΤΑΜΑΡΙ)
ΕΛΙΟΣ-Ν. ΚΛΗΜΑ
(δεξιά του λιμενοβραχίονα)
ΧΟΒΟΛΟ-Ν. ΚΛΗΜΑ (αριστερά του
λιμενοβραχίονα)
ΕΛΙΟΣ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΙΚΗ

Άσκηση
Τετραγωνικά Τιμή Εκκίνησης
Δραστηριότητας
Μέτρα
ανά έτος
420,00
3.500,00€
Τοποθέτηση ομπρελοκαθι15,00
σμάτων & αυτοκινούμενης ή
μη τροχήλατης καντίνας
Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων
200,00
2.000,00 €
αναψυχής
Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων
195,00
800,00 €
αναψυχής
Τοποθέτηση ομπρελοκαθι500,00
6.000,00 €
σμάτων
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

350,00

3.000,00 €

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων
αναψυχής
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

50,00

300,00 €

298,00

500,00 €

449,18

300,00 €

460,00

1.500,00 €

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά :
Α) Αίτηση συμμετοχής
Β)Φορολογική ενημερότητα.
Γ) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο
Δ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , για το ποσό που θα είναι ίσο με
δέκα τοις εκατό (10%) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωση, η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης κατά την υπογραφή αυτής,
με ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, όπως
ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος ,ότι έχει λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΣΤ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
Ζ) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κ/Ξ
Η)Πληρεξούσιο
Θ) Άδεια διαμονής σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., από το γραφείο Εσόδων Περιουσίας
και Ταμείου του Δήμου Σκοπέλου Διεύθυνση Σκόπελος Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο 2424 3
50116 fax 2424023219.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 3038/24-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου
Αθηνών, Κωνσταντίνας Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10,
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει
της Ιωάννας Χαλάψη του Άντολφ, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Δημοσθένους, αρ. 251, με ΑΦΜ 141090162, στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Αθηνών,
για τον Ολεξάντρ Κοντράτιεβ του Βιτάλι, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής,
οδός Μανταγριωτάκη, αρ. 26 και ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της από 26-06-2019 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία
αιτείται: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα
αγωγή 2. Να λυθεί ο από 06-01-2007
πολιτικός γάμος της με τον εναγόμενο, ο
οποίος τελέσθηκε στο Κίιβσκι Ντονέτσκ
της Ουκρανίας. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 03-07-2019 έκθεση
κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 59143/2019 και ΕΑΚ
509212019 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονη πράξη
της κας Γραμματέως με την οποία όριζε
ως χρόνο συζήτησης στις έντεκα (11)
του μήνα Μαΐου του δύο χιλιάδες είκοσι
(2020) έτους, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00
πμ, στο ακροατήριο του παραπάνω δικαστηρίου, Κτίριο 6, Αίθουσα 12, Αριθμός
Πινακίου 25, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ). Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες,
καλούμενο να παραστεί όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα 04.07.2019
Η πληρεξούσια Δικηγόρος
Μαρίνα Κολοβού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 3037/24-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας
του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνας Γ.
Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά
8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη
επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής
εταιρείας με την επωνυμία 'ΈΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.", που εδρεύει στο
Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ.
274 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για
τον Νικόλαο Τερζή του Γεωργίου, πρώην
κάτοικο Πειραιά, οδός Πινδάρου, αρ. 12
ή και Γλυφάδας, Νέας Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 85, με ΑΦΜ 0473130494
και ήδη αγνώστου διαμονής,ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του πρώτου (α')
απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμόν
1311/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) με
ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγόμενου, 2/ Ορίζει
παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των
εκατό ευρώ (100 ευρώ), 3/ Δέχεται την
αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να
καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των
χιλίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα έξι
λεπτών (1.032,66 ευρώ), με το νόμιμο
τόκο από την επομένη της επίδοσης
της αγωγής και μέχρι την εξόφληση,
5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά
εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη, 6/ Επιβάλει
σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά
έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει
στο ποσό των εκατό (100 ευρώ). 7/ Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε
στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 30-052017. Στο τέλος της απόφασης υπάρχει
η από 21.06.2020 έγγραφη παραγγελία
προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ, με
την οποία επιτάσσει τον καθ΄ού συνάμα
όπως καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα
πέραν του ποσού των 1.433,78 ευρώ
με την από 18-10-2017 επιταγή προς
πληρωμή, νομίμως κοινοποιηθείσα στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών διά της με αριθμό 3604Δ'/01-11-2017 έκθεση επίδοσης
του Δικ. Επιμελητή. Τα ακόλουθα ποσά
ορίζονται στα εξής: 1/ Για νόμιμους τόκους υπερημερίας για το κεφάλαιο της ως
άνω απόφασης εξ ευρώ 1.032,66 από
07-11-2017 μέχρι σήμερα 196,20 ευρώ,

2/ Για σύνταξη της παρούσας 30 ευρώ,
3/ Για έξοδα επίδοσης 43,40 ευρώ, 4/ Για
έξοδα δημοσίευσης της επιταγής σε δύο
εφημερίδες 90 ευρώ ήτοι το ποσό των
τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (359,60 ευρώ) και συνολικά
δηλαδή το ποσό των χιλίων επτακοσίων
ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ
λεπτών (1.793,38 ευρώ) [1.433,78 ευρώ
από προεπιδοθείσα επιταγή της 18-102017 + 359,60 ευρώ] και όλα αυτά με
τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της
επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφληση, εκτός των τόκων διαφορετικά θα
επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση και
τότε θα πληρωθούν και 30,00 ευρώ για
την σύνταξη της εντολής προς εκτέλεση.
Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 21-06-2020
Η Δικηγόρος
Πηνελόπη Κυριακού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την 3021/17-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά 8-10, τηλ.
210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει
των 1/ Ρίζου Αθανασίου του Ιωάννη, 2/
Ελιζμπαριάν Άννας, 33/ Ρίζου Χριστίνας του Αθανασίου, στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ανατασία
Αλβανιτοπούλου του Κων/νου και της
Ελευθερίας, χήρας Αλέξανδρου Δερμετζόγλου, πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριωτών, αρ. 17
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο του με αριθμό 48/2020 Πιστοποιητικού περί αναβολών πινακίου
του Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’αριθμ.
6474/2011 πρωτόδικης απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που
προσδιορίστηκε προς εκδίκαση για την
05-03-2020, ημέρα Πέμπτη με αριθμό
πινακίου 3, 8ο τμήμα εμπράγματο Τριμελές Β2 (-1) Υπόγειο, ώρα 11,00. Προς
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά τη συζητηση
της παρούσας όπου και όταν ανωτέρω
ορίζεται. Γίνεται μνεία ότι συγκοινοποιούνται και 1/ επικυρωμένο αντίγραφο
της από 02-01-2013 και με αριθμό καταθεσης δικογράφου 72/2013 Εφέσεως
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία
προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον
του 8ου Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
στις 19-02-2015 με αριθμό πινακίου 23,
σύμφωνα με την οποία αιτείται α/ Να γίνει δεκτή η παρούσα έφεση, β/ Να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη υπ’αριθμ.
6474/2011 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία),κατά τα κεφαλαία της εκείνα κατά τα
οποία προσβάλλεται διά της παρούσης
εφέσεως, γ/ Να γίνει δεκτή η αγωγή κατά
των αντιδίκων, σύμφωνα με το αίτημα
της, ώστε: Α/ Να αναγνωρισθούμε συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι του
ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου μετά
της α εναγομένης ήδη εφεσίβλητης και
επικουρικώς των διαδόχων της ζ και η
εναγομένων, ήδη ζ και η εφεσιβλήτων
κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας
που τους αντιστοιχεί, ήτοι 1/6 εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου για τον κάθε
ενάγοντα, ήδη εκκαλούντα ήτοι επί της
με τα στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) αποθήκης του υπογείου, που χρησιμποποιείται
ως διαμέρισμα- κατοικία, η οποία φέρει
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
(ΚΑΕΚ)050361137012/2/1, εμφαίνεται
με τα στοιχεία αυτά στο από Δεκεμβρίου
1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου
του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Κρικέλα,
οι δε αναλογίες και λοιπά στοιχεία της
αναγράφονται στον επίσης από Δεκεμβρίου 1994 πίνακα του ίδιου μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στην άνω
154.773/10-02-1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Βύρωνος κας Θεοδώρας
Συκιώτη- Παπαγαλάνη, αποτελείται από
πέντε (5) μικρότερους χώρους, συνορεύει γύρω του με κοινόχρηστο λεβητοστάσιο, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο
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και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και με
ακάλυπτο χώρο του τμήματος του άνω
οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί
η οικοδομική αυτή και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε (105,00),
όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια
ενενήντα τέσσερα (294,00), αναλογία
όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα πέντε και τριάντα εκατοστά (45,30),
δηλαδή συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά
(329,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί
του τμήματος του άνω οικοπέδου επί
του οποίου η άνω οικοδομή διακόσια
πενήντα χιλιοστά (250/1οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες
κοινοχρήστων διακόσια ογδόντα επτά
χιλιοστά (287/1οοο), στις δαπάνες θέρμανσης διακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά
(287/1οοο) και ψήφους διακόσιες πενήντα (250) σε σύνολο χιλίων (1000). Β/
Να υποχρεωθούν οι ζ και η εναγόμενοι,
ήδη ζ και η εφεσίβλητοι να αποδώσουν
το παραπάνω ακίνητο κατά τα ανωτέρω
περιγραφόμενα ποσοστά ιδιοκτησίας
τους, καθώς και να διαταχθεί η αποβολή κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα
από αυτούς ή κατέχει στο όνομά τους,
Γ/ Να διαταχθεί η διόρθωση της αρχικής και κάθε μεταγενέστερης εγγραφής
με τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της
παρούσας ενδείξεις του κτηματολογικού
φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου του
Κτηματολογικού Γραφείου Βύρωνος της
με τα στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) αποθήκης του υπογείου, που χρησιμοποιείται
ως διαμέρισμα- κατοικία η οποία φέρει
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
(ΚΑΕΚ)050361137012/2/1, εμφαίνεται
με τα στοιχεία αυτά στο από Δεκεμβρίου
1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης υπογείου
του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Κρικέλα,
οι δε αναλογίες και λοιπά στοιχεία της,
αναγράφονται στον επίσης από Δεκεμβρίου 1994 πίνακα του ίδιου μηχανικού, τα οποία προσαρτώνται στην άνω
154.773/10-02-1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Βύρωνος Θεοδώρας Συκιώτη- Παπαγαλάνη, αποτελείται από
πέντε (5) μικρότερους χώρους, συνορεύει γύρω του με κοινόχρηστο λεβητοστάσιο, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο
και με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και με
ακάλυπτο χώρο του τμήματος του άνω
οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί
η οικοδομική αυτή και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε (105,00),
όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια
ενενήντα τέσσερα (294,00), αναλογία
όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα πέντε και τριάντα εκατοστά (45,30),
δηλαδή συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά
(329,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας επί
του τμήματος του άνω οικοπέδου επί
του οποίου η άνω οικοδομή διακόσια
πενήντα χιλιοστά (250/1οοο) εξ αδιαιρέτου, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες
κοινοχρήστων διακόσια ογδόντα επτά
χιλιοστά (287/1οοο), στις δαπάνες θέρμανσης διακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά
(287/1οοο) και ψήφους διακόσιες πενήντα (250) σε σύνολο χιλίων (1000) και
η καταχώριση ημών των αιτούντων ως
συγκυρίων της εν λόγω ιδιοκτησίας και
σε ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου εκάστου
εξ ημών δυνάμει της υπ’αριθμόν 2.144/84-2009 πράξης αποδοχής κληρονομίας
της κυριότητας του ως ακινήτου, Δ/ Να
αναγνωρισθεί η και πέραν του ποσοστού
της νόμιμης μοίρας εξ 1/6 για καθένα εξ
ημών των εναγόντων ήδη εκκαλούντων
ακυρότητα της διάθεσης από την α΄εναγομένη, ήδη α’ εφεσίβλητη της ως άνω με
τα στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) αποθήκης
του υπογείου, ήτοι του κατά τα άνω καταπιστεύματος, δυνάμει του υπ’αριθμόν
28267/06-05-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ξάνθης κας Κωνστατίνας
Νταιλιάνη που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού
Γραφείου Βύρωνα, με αριθμό 1455 και
ημερομηνία 11-05-2006 και του υπ’αριθμόν 110/12/12/2008 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας
Νικολάου Ανδριανοπούλου που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του
Κτηματολογικού Γραφείου Βύρωνα, με

αριθμό 4.165 και ημερομηνία 12/12/08
αλλά και η ακυρότητα των λοιπών μεταβιβάσεων του επίδικου ακινήτου από τους
ειδικούς διαδόχους της για τον ίδιο λόγο,
κατά τα προδιαληφθέντα δυνάμει των α/
υπ’αριθμ. 1100/1212/2008 συμβολαίου
της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Δήμητρας Νικολάου Ανδριανοπούλου που
έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά
φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου
Βύρωνα, με αριθμό 4.165 και ημερομηνία 12/12/2008 και β/ του υπ’αριθμόν 1175-23/02/2009 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας
Νικολάου Ανδριανοπούλου που έχει καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του
Κτηματολογικού Γραφείου Βυρωνα, με
αριθμό 714 και ημερομηνία 24/02/2009.
Να επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο εφέσεως και Ε/ Να καταδικασθούν
οι αντίδικοι στην καταβολή της εν γένει
δικαστικής δαπάνης και της αμοιβή του
πληρεξουσίου δικηγόρου, αμφοτέρων
των βαθμών δικαιοδοσίας και 2/ επικυρωμένο αντίγραφο της από 15-11-2019
με ΓΑΚ 11075/2019 και ΕΑΚ 8965/2019
Κλήσεως ενώπιον του 8ου Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 05-03-2020 με
αριθμό πινακίου 3 και ζήτάει α/ Να γίνει
δεκτή η παρούσα κλήση, β/ Να ορισθεί
νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω από 02-01-2013 έφεσης με
σκοπό να γίνει δεκτή αυτή καθ’όλο το
αιτητικό της, γ/ Να καταδικασθούν οι
αντίδικοι στα δικαστικά έξοδα και των
βαθμών δικαιοδοσίας. Προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 10-06-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Φιλοποίμην Καρδαράς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 8534 Β΄
και 8535 Β΄ /19.6.2020 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του
Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας
Κοτσή, για τους: 1)Αθανάσιο Μελιμόπουλο του Γεωργίου και 2)Παναγιώτη
Μελιμόπουλο του Γεωργίου αντίστοιχα,
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο
της από 26.5.2020 ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ του
Παναγιώτη Μελιμόπουλου του Κων/νου
και της Παρθένας, κατοίκου Κατερίνης,
ΑΦΜ 051336700, η οποία απευθύνεται
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης
(Τακτική Διαδικασία), σύμφωνα με την
οποία δηλώνεται ότι παραιτείται από το
δικόγραφο της από 1.8.2008 αναγνωριστικής αγωγής, με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης δικογράφου 3207/648/2008
(Τακτική Διαδικασία) που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για να λάβουν γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Κατερίνη 19/6/2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Κοτσή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης με τις υπ’ αρ. 8532 Β΄
και 8533 Β΄ /19.6.2020 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του
Πρωτοδικείου Κατερίνης Παναγιώτας
Κοτσή, για τους: 1)Αθανάσιο Μελιμόπουλο του Γεωργίου και 2)Παναγιώτη
Μελιμόπουλο του Γεωργίου αντίστοιχα,
αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο
της από 26.5.2020 ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ της Χριστιάνας Μελιμοπούλου του Παναγιώτη
και της Αναστασίας, κατοίκου Κατερίνης,
ΑΦΜ 158314351, η οποία απευθύνεται
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κατερίνης
(Τακτική Διαδικασία), σύμφωνα με την
οποία δηλώνεται ότι παραιτείται από το
δικόγραφο της από 1.8.2008 αναγνωριστικής αγωγής, με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης δικογράφου 3208/269/2008
(Τακτική Διαδικασία) που ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κα-
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τερίνης, για να λάβουν γνώση και για τις
νόμιμες συνέπειες.
Κατερίνη 19/6/2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Κοτσή
Περίληψη της με αριθμό 3388Γ /
17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου
της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι.
ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.
4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την
οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Α.
Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου
αριθ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με

ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών,
επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον HOSSEN (ΧΟΣΕΝ) KAMAL (ΚΑΜΑΛ) του MOTALIB
(ΜΟΤΑΛΙΜΠ), κάτοικο Αθηνών, οδός
Αγρινίου, αρ.35, με Α.Φ.Μ. 123333678,
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 5/6/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης
ΚΑΤΑ του HOSSEN (ΧΟΣΕΝ) KAMAL
(ΚΑΜΑΛ) του MOTALIB (ΜΟΤΑΛΙΜΠ),
κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Αθηνών, οδός Αγρινίου, αρ.35, με Α.Φ.Μ.
123333678, απευθυνόμενης ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί
με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης 31021/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4007/2020 Έκθεση
Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ,
Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε
την 05-06-2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:28π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης
των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι
εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια
Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)». Αντικείμενο
του Διαγωνισμού είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (εφεξής: «ΣΕΦΔ»), ικανού να
υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις
δραστηριότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Δορυφορικών Επικοινωνιών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/διαχείριση
του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων.
Η Αναθέτουσα Αρχή με τη σύμβαση θα αναθέσει στον Ανάδοχο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του συνόλου του απαραίτητου εξειδικευμένου υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software), καθώς και την υλοποίηση
των απαραίτητων υποστηρικτικών έργων και υπηρεσιών και την εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών , ως
ενιαίο έργο «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey solution»).
Επιπλέον, στο αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:
i.	Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της
υλοποίησης του ΣΕΦΔ και
ii.	Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας.
Η Διακήρυξη αφορά στην Πράξη «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Τεύχους
Διακήρυξης.
Το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, http://www.eett.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί
του σχεδίου Διακήρυξης και ιδίως αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:
• όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
• κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
• διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού,
• τεχνικές προδιαγραφές,
• όρους της σύμβασης,
• προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών
από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης.
Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν
αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά
στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να
μη δημοσιευθούν.
Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν
επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται
στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.
Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους
ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί
απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ
EETT Privacy Policy.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης
Διαγωνισμού της ΕΕΤΤ: «Προμήθεια Σύστηματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)».
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την
ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν
τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και όχι το περιεχόμενο αυτής, οι οποίες
πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sedf@eett.gr.

της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία
παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους 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, για να λάβει γνώση και για κάθε
νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην
παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ» και
«Η ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Κάνω γνωστό ότι μετά την από 17-062020 έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Αιμιλιανίδου, πληρεξούσια
της ενάγουσας Μαρσέλας Μητραϊ του
Πύλιου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής,
οδός Δαμοκλέους 3, (ΑΦΜ 134452673),
σύμφωνα με την υπ’αρ. 11784Γ/19-62020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικ.
Επιμελητής Εφετείου Αθηνών, Στέφανος Αθανασούλης, κάτοικος Αθηνών,
οδός Νικηταρά αρ. 3, επέδωσα προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
για τον εναγόμενο Αρντιάν Σιενγκιεργκη
του Θοδωρή, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αρ.
13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από
14-10-2020 Αγωγής της (Λόγω Διετούς
Διάστασης) ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ:94470/2020
ΕΑΚ:8345/2020) και ζητά 1) Να γίνει
δεκτή η ένδικη αγωγή, 2) Να κηρυχθεί
λυμένος ο γάμος με τον εναγόμενο, που
τελέσθηκε στις 19/05/2002, κατά το Ανατολικό Ορθόδοξο δόγμα στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννη Θεολόγου στο Περιστέρι Αττικής
και 3) Να καταδικασθεί ο εναγόμενος
στην δικαστική δαπάνη, προς γνώση
του και για τις έννομες συνέπειες και
για να παραστεί κατά την ορισθείσα από
31-10-2020 πράξη ορισμού συζήτησης
στις 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09.00 πμ, στο κτίριο 4, αίθουσα
3 του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό
πινακίου Α6/6.
Αθήνα 22/6/2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Στέφανος Αθανασούλης
Περίληψη της με αριθμό 3390Γ /
17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου
της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι.
ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.
4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με
την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με
ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την POPSTOILOV
ILIYA του NAYDENOV, κάτοικο Αγίου
Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ.
106543463, ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από
02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της πιστούχου
POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV,
κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με
Α.Φ.Μ. 106543463 και 2) της εγγυήτριας
POPSTOILOVA ELENA του STEPANOV,

κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με
Α.Φ.Μ. 142706014, απευθυνόμενης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
29612/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3851/2020 Έκθεση Κατάθεσης
Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο:
ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο
πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-062020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:35π.μ.
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 ομόδικους 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, για
να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω
έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς
και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 3391Γ /
17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου
της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι.
ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.
4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με
την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με
ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την POPSTOILOVA
ELENA του STEPANOV, κάτοικο Αγίου
Παντελεήμονα Αναβύσσου, με Α.Φ.Μ.
142706014, ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από
02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) της πιστούχου
POPSTOILOV ILIYA του NAYDENOV,
κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με
Α.Φ.Μ. 106543463 και 2) της εγγυήτριας
POPSTOILOVA ELENA του STEPANOV,
κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Αγίου Παντελεήμονα Αναβύσσου, με
Α.Φ.Μ. 142706014, απευθυνόμενης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
29612/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3851/2020 Έκθεση Κατάθεσης
Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο:
ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο
πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-062020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:35π.μ.
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 ομόδικους του διαμένει στο
εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα
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στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το
αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για
να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω
έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς
και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 3387Γ /
17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου
της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι.
ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.
4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με
την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ
094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
για την ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
του Φωτίου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ.7, με Α.Φ.Μ.
053896839, ήδη αγνώστου διαμονής,
ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από
02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του πιστούχου
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Χρήστου,
κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου
αρ.351, με Α.Φ.Μ. 120608650 και 2)
της εγγυήτριας ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Φωτίου, κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ.7, με Α.Φ.Μ.
053896839, απευθυνόμενης ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με
Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 29644/2020
και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3854/2020
Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ)
της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι
αυτή κατατέθηκε την 02-06-2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:58π.μ.. 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 ομόδικους 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, για να λάβει γνώση και για
κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται
στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως
δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 3389Γ /
17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου
της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι.
ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει

στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.
4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με
την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αιόλου αριθ. 86, με ΑΦΜ
094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς
τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ
του ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου αρ.351, με
Α.Φ.Μ. 120608650, ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
της από 02-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική
Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ: 1) του
πιστούχου ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του
Χρήστου, κατοίκου τελευταίας γνωστής
διαμονής Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός
Τατοΐου αρ.351, με Α.Φ.Μ. 120608650
και 2) της εγγυήτριας ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Φωτίου, κατοίκου
τελευταίας γνωστής διαμονής Ζωγράφου Αττικής, οδός Ανδρούτσου, αρ.7,
με Α.Φ.Μ. 053896839, απευθυνόμενης
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
29644/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3854/2020 Έκθεση Κατάθεσης
Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο:
ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο
πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 02-062020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:58π.μ..
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 ομόδικους 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, για
να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω
έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς
και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου
Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
Περίληψη της με αριθμό 3386Γ /
17.06.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αθηνών Γεωργίου Β. Μόσχου, εταίρου
της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι.
ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ.
4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την
οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία
του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικολάου Α.
Ανδρικόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου
αριθ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με
ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών,
επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Κ. Παλαμά, αρ.49, με Α.Φ.Μ. 052193800, ήδη
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο
της από 09-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική
Διαδικασία) της πρώτης ΚΑΤΑ του ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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κατοίκου τελευταίας γνωστής διαμονής
Περιστερίου Αττικής, οδός Κ. Παλαμά,
αρ.49, με Α.Φ.Μ. 052193800, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την κάτω απ'
αυτή πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
31361/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4026/2020 Έκθεση Κατάθεσης
Δικογράφου Αγωγής (Διαδικασία: ΝΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο:
ΕΝΟΧΙΚΟ) της κ. Γραμματέως του πιο
πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε την 09-062020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:20π.μ..
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 ομόδικους 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, για
να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω
έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς
και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.
Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Η ΓΕΝΙΚΗ» και
«Η ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Γεώργιος Β. Μόσχος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6677Γ’/2406-2020 Έκθεση επίδοσής μου, εγώ
η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου
Πειραιά ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΑΛΕ –ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ, ενεργούσα κατ’ εντολή του Δικηγόρου Αθηνών Ηλία Κοτζακίδη, ως
πληρεξουσίου του Νικολάου Τουλιάτου
του Παναγιώτη, Μουσικού, κατοίκου
Κουκακίου Αθηνών και επί της οδού
Δημητρακοπούλου αρ. 84, με Α.Φ.Μ.
013887676 της Δ.Ο.Υ Α Αθηνών επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα,
για λογαριασμό του Σωτηρίου Κώνστα,
πρώην κατοίκου Κουκακίου Αθηνών και
επί της οδού Δημητρακοπούλου αρ. 84
και νυν αγνώστου διαμονής, την από 2306-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του
προκαλούντος την επίδοση ΠΡΟΣ τον
προς ον η επίδοση, με την οποία διαμαρτύρεται για άλλη μια φορά εντονότατα για
την παράνομη συμπεριφορά του προς
ον η επίδοση, τον καλεί όπως προσέλθει στο ακίνητο – ισόγειο διαμέρισμα
πολυκατοικίας, ευρισκόμενο στην Αθήνα
και επί της οδού Δημητρακοπούλου 84
στη συνοικία Κουκάκι προκειμένου να
παραλάβει τα αναλυτικώς περιγραφέντα εντός του ανωτέρω κοινοποιηθέντος
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
εξωδίκου, κινητά του πράγματα την Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 από ώρα
12.30 πρωινή έως 16.30 απογευματινή
άλλως Δευτέρα 29η Ιουνίου 2020 από
ώρα 10.30 πρωινή έως 14.30 απογευματινή, άλλως δηλώνει στον προς ον η
επίδοση ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη
ενέργεια προκειμένου να απαλλάξει το
ακίνητό του από τα κινητά πράγματα του
προς ον η επίδοση και τα προκύψαντα
σχετικά έξοδα των ενεργειών του θα
βαρύνουν του προς ον η επίδοση Σωτήριο Κώνστα.
Αθήνα, 24/06/2020
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Ελένη Μπασταλέ-Κατραμάδου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αρίθμ. 5783δ΄/23-6-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Σύρου Αικατερίνης
Δουράτσου, επιδόθηκε με εντολή της
δικηγόρου Αθηνών Ασπασίας Ταραχο-

πούλου στον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σύρου για την Ευφροσύνη συζ. Κων/
νου Δημητριάδη το γένος Αριοστοτέλους Γιαννίση, πρώην κατοίκου Αθηνών
και νυν αγνώστου διαμονής, αντίγραφο
της από 11/6/2020 και με αρ. καταθ.
79/2020 αγωγής ενώπιον του Μον/λούς
Πρωτ/κείου Σύρου (Διδικασία Εκουσίας
Δικαιοδοσίας).
ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ: α) Ειρήνη χήρα Ανδρέα
Γιαννίση, το γένος Κων/νου και Ιωάννας
Κριτή, κατοίκου Αθηνών, οδός Ιωάννου
Σούτσου αρ. 53, με ΑΦΜ 064760573, β)
Ευανθία Γιαννίση του Ανδρέα και της Ειρήνης, συζ. Χρήστου Τσόρβα κατοίκου
Αγ. Αποστόλων – Κάλαμος Αττικής, οδός
Φαλήρου αρ.1, με ΑΦΜ 068323364, γ)
Αριστοτέλης Γιαννίσης του Ανδρέα και
της Ειρήνης, κατοίκου Αγ. Δημητρίου
Αττικής, οδός Θεμιστ. Σοφούλη αρ. 31,
με ΑΦΜ 057080516.
ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Ευφροσύνη συζύγου
Κωνσταντίνου Δημητριάδη, το γένος Αριστοτέλους Γιαννίση, αγνώστου διαμονής.
Με την από 11/6/2020 και με αυξ. αριθμό
καταθ. 79/20 αγωγή τους, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 24/9/2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ με αρ. πιν. 10
ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Σύρου, οι ενάγοντες ζητούν: Να διαταχθεί
η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων
του Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου
της από 10-08-1986 αγωγής της αντιδίκου (τακτικής διαδικασίας) κατά της
Ευανθίας χήρας Αριστοτέλους Γιαννίση,
το γένος Νικολάου Πανταζή (ήδη αποβιώσασας την 31/12/1994) δικαιοπάροχο
του κληρονομούμενου από τους ενάγοντες Ανδρέα Γιαννίση του Αριστοτέλη και
της Ευανθίας, η οποία απευθύνεται προς
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου (Τακτική Διαδικασία) στην γραμματεία του
οποίου κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό
καταθέσεως 130/1986 και έχει εγγραφεί
στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κορθίου Άνδρου στον τόμο
Α και με αύξοντα αριθμό 51.
Αθήνα, 23/6/2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΟΥΦΑ 66
ΤΗΛ. 2103846827
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 8135γ΄/24.6.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την
από 18.6.2020 έγγραφη παραγγελία
της δικηγόρου Καλαμάτας κ. Φιλάνθης
Δημ. Νηφάκου, πληρεξουσίας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,
με ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην
Αθήνα (Αιόλου 86) και εκπροσωπείται
νόμιμα, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία
Χατζηαγγελή, για τον Πραντζίκο Χρήστο του Νικολάου, με ΑΦΜ: 134398904,
πρώην κάτοικο Νέας Αρτάκης Ευβοίας
(οδός 28ης Οκτωβρίου) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντί-

γραφο της από 15.6.2020 ΑΓΩΓΗΣ της
πρώτης εναντίον του, που απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 75.475,44 ευρώ
εντόκως από 31.1.2020 με το ισχύον
συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων
και ανεξόφλητων τόκων μέχρι εξοφλήσεως, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
της καταβάλει τον νόμιμο τόκο επιδικίας
του άρθρου 346 ΑΚ από την επίδοση
της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση,
να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση
προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη της.
Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από
18.6.2020 και με αριθ. ΤΜ 48/2019 έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως του
άνω Δικαστηρίου και η από 18.6.2020
σημείωση της Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία σημειώνεται ότι
οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις
προτάσεις τους με το φάκελό τους μέσα
σε προθεσμία εκατό (100) ημερών από
τον κατάθεση της αγωγής αυτής, επισημαίνεται δε ότι εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.Σπάρτη 24 Ιουνίου 2020.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το
Πρωτοδικείο Σπάρτης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
Αλκαμένους 15 - Σπάρτη
Τηλέφ. 27310-82439
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2127ΣΤ/18-6-2020
έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα.
Δήμητρα ΧΑΤΖΑΚΗ για λογαριασμό της
Γιαριμγκιούλ ΙΛΙΑΖ ΟΓΛΟΥ, συζύγου Μαμούτ, το γένος Φεριδέ και Σαλίχ ΜΠΟΖΟΓΛΑΝ, πρώην κατοίκου Μικροχωρίου
Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης και νυν
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 17/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
(ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), μετά από αγωγή του Μαμούτ
Ιλιάζ Ογλού του Χαλήτ και της Χαλιδέ,
κατοίκου Μικροχωρίου Δήμου Τοπείρου
Π.Ε. Ξάνθης, η οποία ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο
παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που η εναγομένη ήθελε ασκήσει το
ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας
εναντίον αυτής της απόφασης, στο ποσό των 200 ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του γάμου μεταξύ
των διαδίκων, που τελέστηκε στη πόλη
Μπιρετζικ της Τουρκίας στις 11.08.2017
και καταχωρήθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο
Αθηνών με στοιχεία α/α 106, Τόμος Ε22,
Έτος 2017, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Ξάνθη 24-6-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Βασίλειος Βερβερίδης
Κ. Μπένη 49 - Ξάνθη
τηλ. 2541070387

Προς Δημάρχους
Οταν θέλετε η διακήρυξή σας να καταχωρηθεί
εκτός από τις στήλες της εφημερίδας μας
και σε άλλη ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας, μη διστάσετε
να μας ενημερώσετε γι’ αυτό αμέσως.
Η «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
θα φέρει σε πέρας την επιθυμία σας χωρίς
καμία πρόσθετη επιβάρυνση.
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Κορωνοϊός - Γερμανία:

Σοβαρεύει η κατάσταση
Καραντίνα σε κτίριο στο Βερολίνο

Ο

ι 200 και πλέον ένοικοι κτιριακού συγκροτήματος στο Φρίντριχσχαϊν
του ανατολικού Βερολίνου τέθηκαν σε καραντίνα, μετά τον εντοπισμό
τουλάχιστον 44 κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορωνοϊό σε αυτό.

Σύμφωνα με τις
υγειονομι κές
υπηρεσί ες της
περιοχής, μεταξύ
των ανθρώπων
που έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό
είναι και παιδιά, τα
οποία πηγαίνουν
σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς,
που ήδη ενημερώθηκαν. Στους
χώρους αυτούς
διενεργούνται πλέον εκτεταμένα τεστ.
Στους ενοίκους του συγκροτήματος επιβλήθηκε
καραντίνα, με τις υπηρεσίες του Δήμου να αναλαμβάνουν πλέον να φροντίζουν για τον εφοδιασμό
τους με τρόφιμα και φάρμακα.
Ακόμη 19 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19
τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου
εντοπίστηκαν παράλληλα 587 νέα επιβεβαιωμένα
κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον
συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στην ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης
να φθάνει πλέον τους 8.914 νεκρούς επί συνόλου
191.449 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, δείχνουν
τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ειδικεύεται στην αντιμετώπι-

ση μολυσματικών
ασθενειών.
Δεύτερο lockdown
στη Γερμανία λόγω
έξαρσης των κρουσμάτων
Οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας
- Βεστφαλίας στη
Γερμανία ανακοίνωσαν την επιβολή
μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε μία ακόμη
περιοχή, λόγω έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού.
To lockdown επεκτείνεται στην περιοχή του Γουόρεντορφ, όπως ανακοινώθηκε λίγες ώρες αφότου η
περιοχή του Γκίντερλοχ, όπου ζουν περίπου 370.000
άνθρωποι, τέθηκε σε καραντίνα.
Πρόκειται για την περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο επεξεργασίας κρεάτων «Tönnies», όπου
εντοπίστηκαν 1.500 κρούσματα, και αντιμετωπίζεται ως εστία αναζωπύρωσης της πανδημίας.
Και στις δύο περιοχές το lockdown θα ισχύσει
έως τις 30 Ιουνίου. Σήμερα το ινστιτούτο Robert
Koch ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός αναπαραγωγής της
επιδημίας COVID-19 «R» στη Γερμανία βρίσκεται
στο 2,76 καθώς έχει επηρεαστεί μεγάλο βαθμό από
τοπικές εστίες.

Τουρκία: Άλμα-σοκ 34% στο κρατικό χρέος
Στα 234 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το χρέος της Τουρκίας, καταγράφοντας ένα σοκαριστικό
άλμα 33,7% σε σχέση με πέρσι τον Μάιο. Το πιο επικίνδυνο για τον Ερντογάν κομμάτι του χρέους
είναι, ότι το μισό είναι σε ξένο νόμισμα που σημαίνει ότι έχουν στερέψει οι επίσημες πηγές διεθνούς
συναλλάγματος.
Ειδικότερα, το ακαθάριστο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της Τουρκίας ανήλθε σε 1,6 τρισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 234 δισεκατομμύρια δολάρια) στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία που ανακοινωσε η τουρκική κυβέρνηση.
Το μεικτό χρέος περιλαμβάνει το ανεξόφλητο χρέος των ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, της Κεντρικής Τράπεζας, των ιδιωτικών εταιρειών και των νοικοκυριών.
Περισσότερο από το μισό χρέος ή 825,2 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (121 δισεκατομμύρια δολάρια) είναι σε ξένο νόμισμα, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών. Κάτι που θεωρείται και ως το
πιο επικίνδυνο κομμάτι του χρέους καθώς τα συναλλαγματικά αποθέματα του τουρκικού κράτους
έχουν υποχωρήσει κάτω του μηδενός, ενώ τα κατασταλτικά μέτρα που έχει πάρει ο Ερντογάν για
να προστατέψει το νόμισμά του από την κατάρρευση έχει ουσιαστικά κάνει την τουρκική λίρα μη
εμπορεύσιμη διεθνώς εμποδίζοντας την εισροή συναλλάγματος στην τουρκική οικονομία.
Αυτό σημαίνει ότι οι επίσημες πηγές διεθνούς συναλλάγματος έχουν στερέψει και ο Ερντογάν
βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες με προσωπικούς του συμμάχους – όπως αυτή με τον Εμίρη του
Κατάρ – για να εξασφαλίζει πρόσβαση σε σκληρό νόμισμα.
Ωστόσο καθώς το χρέος της τουρκικής κυβέρνησης σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας παραμένει
σχετικά χαμηλά, η όρεξη για κρατικό δανεισμό του τουρκικού κράτους ενισχύεται:
Ο ιδιωτικός τομέας δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε δανεικά – και δη δολάρια που χρειάζεται
για την αποπληρωμή των παλαιότερων χρεών του – έτσι το σχέδιο του Ερντογάν είναι να φορτώσει
το κράτος με δημόσιο δανεισμό και εν συνεχεία να ενισχύσει με κρατικό χρήμα έναντι ποσοστών
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ως όχημα το τουρκικό Υπερταμείο που ελέγχεται
απευθείας από τον Ερντογάν.
Η φούσκα δανεισμού στην Τουρκία μπαίνει σε ώριμη φάση, καθώς όλοι οι παίκτες ιδιώτες και κράτος εξερευνούν τα όρια του δανεισμού τους διαμορφώνοντας τις συνθήκες για ακόμα μεγαλύτερη
κατάρρευση αν ο μηχανισμός βραχυκυκλώσει ενώπιον της οικονομικής πραγματικότητας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΟΑΕΔ: Συνολικά
59.000 επιταγές για
ωφελούμενα παιδιά
Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων
και παρόχων και οι οριστικοί πίνακες
αποκλειομένων, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε
Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2020
του Οργανισμού.
Συνολικά, φέτος χορηγήθηκαν 59.000
επιταγές για ωφελούμενα παιδιά και
στο πρόγραμμα συμμετέχουν 50
κατασκηνώσεις.
Οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το μητρώο
παρόχων για κρατήσεις θέσεων. Με
την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι
δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
-τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των
παιδιών τους και
-πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της
ταυτότητας ή οποιουδήποτε εγγράφου
ταυτοποίησης για τους ίδιους και τα
παιδιά τους.
Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν
σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας
έτους 2020.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα
θα υλοποιηθεί από 29.06.2020 έως
03.09.2020 για τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης και από 29.06.2020 έως
10.09.2020 για τα παιδιά με αναπηρία
σε ποσοστό 50% και άνω. Σε περίπτωση που με εντολή Δημόσιας Αρχής
τροποποιηθούν οι καταληκτικές
ημερομηνίες λειτουργίας των κατασκηνώσεων, ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει
τους δικαιούχους του προγράμματος
άμεσα.
Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν
στην παιδική κατασκήνωση μέχρι
δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες
κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης
και αναχώρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.oaed.gr/kataskenotikoprogramma-2020

Επιστρέφουν οι φορο-έλεγχοι
από το ΣΔΟΕ

Τ

ις πληροφορίες που προέρχονται και από ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες αξιοποιεί
το υπουργείο Οικονομικών για να ανιχνεύσει και να αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις
φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού, ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος».

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ ειδική
τριμελής επιτροπή η οποία θα φιλτράρει και θα αξιολογεί
όλες τις πληροφορίες και τις καταγγελίες για περιπτώσεις
φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που φθάνουν καθημερινά
στις ελεγκτικές υπηρεσίες και που γίνονται είτε τηλεφωνικά
είτε μέσω email ή και μέσω αλληλογραφίας.
Η ειδική επιτροπή του ΣΔΟΕ θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα
και θα βαθμολογεί την κάθε πληροφορία ανάλογα με το
ενδιαφέρον της υπόθεσης συντάσσοντας λίστα με εκείνες
που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.
Το βαθμολόγιο της επιτροπής έχει πέντε κλιμάκια. Με
τον αριθμό 0 θα αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες θα τίθενται στο αρχείο, με το αριθμό 1
η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος, με τον αριθμό 2 η
πληροφορία που θα είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και
θα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ο αριθμός 3 θα δίνεται
σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως
σημαντική και θα διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με
έκδοση εντολής ελέγχου ενώ ο αριθμός 4 θα σημαίνει πως
απαιτεί ειδικό χειρισμό.
Επίσης κάθε πληροφορία με κριτήριο το επείγον των ενεργειών θα χαρακτηρίζεται απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς
επείγουσα.
Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι
απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Στην συνέχεια
πιάνουν δουλειά οι ελεγκτές οι οποίοι αναλαμβάνουν την
έρευνα των υποθέσεων.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:
α) τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της
Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,
γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή
τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης
της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

- Έργο της Επιτροπής είναι:
- Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που
εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε
αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές,
χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
- Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε
διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει
στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.
Βαθμολόγιο
2. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης
που απαιτεί, ειδικότερα:
α) Ως προς το ενδιαφέρον:
- Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)
Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο
μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,
- Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)
Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι
σημαντικότερες πληροφορίες,
- Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2)
Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
- Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση
εντολής ελέγχου,
- Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4) Διαβιβάζεται
άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση
εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού
Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
β) Ως προς το επείγον των ενεργειών:
- Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης
της Επιτροπής).
- Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου),
με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
- Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και
κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής
ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και ευρίσκεται σε
απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της, ή οι
νόμιμοι αναπληρωτές τους. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά
την εβδομάδα ή όποτε παραστεί ανάγκη στη Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr

ΠΕΜΠΤΗ
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To ΤΜΕΔΕ εξαγοράζει
την Αttica Properties

Την εξαγορά της Attica Properties από το
Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων, αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η
γενική συνέλευση των μετόχων της Attica
Bank.
Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς,
η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει
ένα νέο πεδίο συνεργιών, αλλά και έντονη
επιχειρηματική δραστηριότητα για τον τεχνικό κόσμο.
Πρόκειται για μία απόφαση, κόντρα στον
αρχικό σχεδιασμό της τράπεζας που προέβλεπε την δημιουργία Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ),
με την οποία, όπως εκτιμάται, ενισχύεται
σημαντικά η στρατηγική ανάπτυξη του
ΤΜΕΔΕ (συμμετέχει με 32,5% στο μετοχικό
κεφάλαιο της Attica Bank), σε συνέχεια
μάλιστα σημαντικών δράσεων για ουσιαστική στήριξη των μελών του, στη μετά
– κορωνοϊό εποχή. Να σημειωθεί ότι το
χαρτοφυλάκιο της Attica Properties αποτελείται κυρίως από επαγγελματικά ακίνητα
(κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα,
αποθήκες κ.α).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εξαγοράς,
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη
συνεργιών για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, διεύρυνση των έργων, αλλά και
παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών και
συναφών υπηρεσιών, προς τα μέλη του
ΤΜΕΔΕ.
Όπως υπογραμμίζουν πηγές της Attica
Bank, η απόφαση αυτή αποτελεί μία κίνηση
θεσμικού χαρακτήρα για την Τράπεζα. «Σε
μία εποχή υψηλών προκλήσεων, η Attica
Bank επιλέγει έναν αξιόπιστο στρατηγικό
εταίρο, το ΤΜΕΔΕ, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
της χώρας. Πρόκειται για μία απόφαση, η
οποία δημιουργεί ισχυρές επιχειρηματικές
προοπτικές».
Η στρατηγική αυτή κίνηση έρχεται σε συνέχεια σειράς δράσεων του Ταμείου, με
στόχο την ουσιαστική στήριξη του Τεχνικού
Κόσμου και της πραγματικής οικονομίας,
καθιστώντας το πλέον ως έναν σύγχρονο
και σταθερό πυλώνα ανάπτυξης της αγοράς,
ενώ από την ίδρυσή του, το 2017, παρουσιάζει μία σταθερά ανοδική πορεία, με συνεχή
θετικά οικονομικά αποτελέσματα, με βάση
τα διεθνή χρηματοοικονομικά standard
που εφαρμόζει.

