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Στουρνάρας στο Bloomberg:
Το Ταμείο Ανάκαμψης
θα δώσει τεράστια ώθηση
στην ελληνική οικονομία
Η ελληνική οικονομία θα πάρει
μεγάλη ώθηση τα επόμενα
χρόνια χάρη στην ιστορική
συμφωνία της ΕΕ για το Ταμείο
Ανάκαμψης, ανέφερε μιλώντας
στην τηλεόραση του Bloomberg ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 32 δισ.
ευρώ από το σχέδιο της ΕΕ, ήτοι πάνω από το
17% του ετήσιου ΑΕΠ της. Οι αρχικές
εκτιμήσεις από την ΤτΕ είναι ότι τα κεφάλαια
αυτά θα αυξήσουν την ανάπτυξη κατά 2%
κατά μέσο όρο το διάστημα μεταξύ 2021 και
2026. «Ηταν κάτι απρόβλεπτο», ανέφερε ο κ.
Στουρνάρας για να συμπληρώσει: «θα έχει
πολύ θετικό αντίκτυπο στην ελληνική
οικονομία».

Πρώτο κουδούνι με μάσκα
σε όλα τα σχολεία της χώρας
Για κίνδυνο «σερβοποίησης»
της διασποράς του κορωνοϊού
στη χώρα προειδοποίησε ο
λοιμωξιολόγος, καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών και
μέλος της Επιτροπής για τον κορωνοϊό Νίκος
Σύψας εκφράζοντας την έντονη ανησυχία
του για τον -διψήφιο- αριθμό των κρουσμάτων, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Για την νέα σχολική χρονιά τόνισε πως «με τα
σημερινά δεδομένα η επιλογή για τα παιδιά
είναι να πάνε στο σχολείο φορώντας μάσκα
-και τα παιδιά του δημοτικού και οι δάσκαλοι
και οι πάντες- αν το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες». « Έχουμε καθημερινά
διψήφιο αριθμό κρουσμάτων στην Αθήνα, και
αρκετά στην Θεσσαλονίκη, κι αυτό μπορεί να
εκτραπεί ανά πάσα στιγμή στο πολύ
χειρότερο» δήλωσε. Ποιο σενάριο ανέφερε
για την έναρξη των μαθημάτων στο νέο
σχολικό έτος. «Στο Βελιγράδι ξυπνήσανε μια
ημέρα και βρέθηκαν με 100 και 200
κρούσματα, ενώ μέχρι τότε είχαν πολύ λίγα
κρούσματα. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτή
τη στιγμή που έχουμε αυτή την άνοδο στα
μεγάλα αστικά κέντρα που είναι εστίες
υπερπληθυσμού κι έχουμε εκρηκτικό μείγμα
να κάνουμε το σωστό όσον άφορα τις
αποστάσεις και ακολούθως και τη μάσκα». «Η
επιδημία μας πιέζει πλέον, μας πιέζει κι από
τα εισαγόμενα κρούσματα, δυστυχώς μας
πιέζει και από τα ενδογενή κρούσματα τα 17
κρούσματα στην Αττική είναι πηγή μεγάλης
ανησυχίας, βλέπουμε τα αποτελέσματα του
συνωστισμού και της χαλάρωσης που
επικράτησε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες» σημείωσε ο κ. Σύψας.

Ηλεκτρονικές δαπάνες

Ρυθμίσεις

Μπορεί οι πολίτες να περιόρισαν στις αγορές
στις απόλυτα αναγκαίες λόγω του κορωνοϊού
όμως η εφορία δεν αλλάζει στάση ως προς
την απαίτηση της να γίνονται δαπάνες ίσες
με το 30% του εισοδήματος και μάλιστα με
ηλεκτρονικά μέσα.
➞ σελ. 2

Δήμοι

Αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων προς
τις τράπεζες και των φορολογικών οφειλών
ως τον Oκτώβριο και η αποπληρωμή τους
από τον Iανουάριο του 2021 με 12 άτοκες ή 24
έντοκες μηνιαίες δόσεις, σε συνδυασμό με
το μέτρο του προγράμματος επιδότησης των
δόσεων δανείων.
σελ. 3

Δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους
δήμους προς τρίτους, θέτει τροπολογία του
υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που
συζητείται στη Βουλή.

➞

➞ σελ. 8

Κυριάκος Μητσοτάκης:

Εφάπαξ σε όλους τους συνταξιούχους
τα αναδρομικά το 2020

Η

κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους
συνταξιούχους μέσα στο 2020
τα αναδρομικά που δικαιούνται με βάση
την απόφαση του ΣτΕ", ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από το Βήμα της Βουλής.
Η κυβέρνηση, σεβόμενη πλήρως τις
αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή
βάζει τέλος στην αγωνία περίπου 2 εκατ.
συνταξιούχων σχετικά με το ζήτημα των
αναδρομικών για τους συνταξιούχους,
όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στη βουλή.
Με την απόφασή της αυτή, η κυβέρνηση καλύπτει όλους τους συνταξιούχους
που υπέστησαν περικοπές, καθώς η
σημερινή ρύθμιση είναι οριζόντια. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει, όχι μόνο
αυτούς που είχαν προσφύγει δικαστικά
(περίπου 250.000 συνταξιούχους), αλλά
και αυτούς που δεν προσέφυγαν στη
Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η
κυβέρνηση σεβόμενη την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόκειται
να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του
χρόνου τα αναδρομικά για τις κύριες
συντάξεις στους συνταξιούχους τόσο
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού
τομέα. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα κυβερνητικές πηγές
ανέφεραν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε
να καταβάλει εφάπαξ τα συγκεκριμένα ποσά και μάλιστα χωρίς κούρεμα,
όπως ανέφεραν δημοσιεύματα των
τελευταίων ημερών, εφαρμόζοντας
πλήρως την απόφαση του Συμβουλί-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ου της Επικρατείας. Υπογράμμισαν δε
ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια του
κράτους δεν είναι απεριόριστα και για
αυτό δεν καλύπτονται τα δώρα και οι
επικουρικές. Και ειδικά σε μία περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης, εξαιτίας της
πανδημίας του κορονοϊού.
Αυτή η δυνατότητα υπάρχει αυτή τη
στιγμή και πάντα λαμβάνεται υπόψη
η διαγενεακή αλληλεγγύη και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας που
έχει πλήξει σημαντικούς κλάδους στον
κόσμο της εργασίας.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η
κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει
αυξημένες ανάγκες που γεννιούνται
αφενός από τις προκλήσεις στα εθνικά
μας θέματα και αφετέρου από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του
κορονοϊού.
Στήριξε και πρόκειται να στηρίξει περαιτέρω τους συμπολίτες μας, ανέργους, εργαζόμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες, ιδίως στο εμπόριο, στην
εστίαση και στον τουρισμό, που είδαν
κατακόρυφη πτώση των εσόδων και των

αποδοχών τους, λόγω του αναγκαστικού
lockdown και της μείωσης του τζίρου
που προκάλεσε η πανδημία.
Επιπλέον, οι συνεχείς γεωπολιτικές
προκλήσεις επιβάλλουν την ενίσχυση
της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας, χωρίς εκπτώσεις
και με σαφές δημοσιονομικό κόστος το
οποίο θα επωμιστούν οι φορολογούμενοι για να μπορεί η χώρα να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα
έναντι κάθε επιβουλής, τόνισαν κύκλοι
της κυβέρνησης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2
Πρωτοβουλίες
από Χρυσοχοΐδη
για τον Κορωνοϊό

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μετά τα κορώνα-πάρτι σε βίλες ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη μετέβη στο κοσμοπολίτικο νησί για να συντονίσει προσωπικά
τα μέτρα που θα ληφθούν - Προανήγγειλε
αυστηρούς και εντατικούς ελέγχους
«Η Μύκονος, αυτή τη στιγμή, είναι ασφαλής
από πλευράς Covid-19. Ωστόσο, οι κίνδυνοι
ελλοχεύουν. Οι κίνδυνοι είναι μπροστά μας
κάθε μέρα. Θέλουμε να κρατήσουμε το νησί
υγιές και ασφαλές για κάθε επισκέπτη και για
την τοπική κοινωνία», σημείωσε σε δηλώσεις
του ο κ. Χρυσοχοΐδης, εξηγώντας ότι «αυτό
σημαίνει ότι θα τηρήσουμε με αυστηρότητα
και σεβασμό τα όσα λένε επιστήμονες και
όσα η κυβέρνηση αποφασίζει με νόμους».
Ο κ.Χρυσοχοϊδης βρίσκεται από χθες στη
Μύκονο, μετά το συναγερμό που έχει σημάνει
από τα πάρτι στις βίλες που δημιουργούν
εστίες διασποράς του κορωνοϊού και παίρνει
μέρος σε συσκέψεις με τους εκπροσώπους
των φορέων του νησιού.
«Είμαστε αποφασισμένοι», είπε και πρόσθεσε:
«Απευθύνω σε όλους τους Μυκονιάτες,
και κυρίως στους επιχειρηματίες, μήνυμα
αποφασιστικότητας ότι θα κρατήσουμε, με
κάθε νόμιμο μέσο, το νησί υγιές και ασφαλές.
Τη Μύκονο, τις Κυκλάδες, την Ελλάδα. Είναι
στο χέρι μας», τόνισε επίσης ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη και συνέχισε: «Αυτό
σημαίνει, πρώτα απ' όλα, η προσωπική ευθύνη
του καθενός, η ευθύνη για να τηρούνται τα
πρωτόκολλα σύμφωνα με τις αποφάσεις των
επιστημόνων και της κυβέρνησης, ταυτόχρονα οι αυστηροί έλεγχοι από τις Αρχές,
έτσι ώστε όλοι μαζί να βγάλουμε αυτή τη
δύσκολη περίοδο που είναι τόσο κρίσιμη για
τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για
τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας. Θα
ξανάρθουμε σύντομα για να εποπτεύσουμε
όλα αυτά τα μέτρα. Καλώ όλους να επιδείξουν
αίσθημα ευθύνης έτσι ώστε, αυτή τη δύσκολη
περίοδο, να πάμε όλοι μαζί με τις λιγότερες
δυνατές ζημιές».
Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη νέα
υπηρεσία (Αστυνομική Υποδιεύθυνση) που δημιουργήθηκε στο νησί «με 120 αστυνομικούς,
με επικεφαλής ανώτερο αξιωματικό, η οποία
εξελίσσεται κάθε μέρα όλο και παραπάνω, με
παραχώρηση στέγης από τον Δήμο Μυκόνου».
«Αυτή τη στιγμή απλώνονται οι αστυνομικές
δυνάμεις με σχέδιο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, την ανομία
και να πατάξουμε κάθε άδικη πράξη που
γίνεται στο νησί τα τελευταία χρόνια. Στόχος
μας είναι η νομιμότητα, η καταπολέμηση
της εγκληματικότητας. Στόχος μας είναι η
κοινωνική ειρήνη, η ανάπτυξη και η ευημερία
του νησιού. Θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε
σχέδιο», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και τόνισε:
«Έχουμε στρατηγική. Έχουμε αξιωματικούς
και προσωπικό που εργάζεται και θα εργαστεί
ακόμα περισσότερο για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και πιο χρήσιμοι για την τοπική
κοινωνία και την ανάπτυξη του νησιού».
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ΕΝΦΙΑ: Σεπτέμβρη
ο λογαριασμός,
ποιοι κερδίζουν έκπτωση
50% ή απαλλαγή

Το 30% του εισοδήματος
με ηλεκτρονικές δαπάνες…
παρά τον κορωνοϊό

Μ

πορεί οι πολίτες να περιόρισαν στις αγορές στις απόλυτα αναγκαίες λόγω του
κορωνοϊού όμως η εφορία δεν αλλάζει στάση ως προς την απαίτηση της να
γίνονται δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματος και μάλιστα με ηλεκτρονικά μέσα.
Σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται
με απόφαση του του υφυπουργού
Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου μισθωτοί, συνταξιούχοι,
όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια
(εισοδηματίες), ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν μέσω ηλεκτρονικών
συναλλαγών αποδείξεις που ανέρχονται στο 30% του
εισοδήματός τους.
Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, η εφορία θα
επιβάλει πρόστιμο (το 2021) με συντελεστή 22% στη διαφορά, δηλαδή μεταξύ των απαιτούμενων e-αποδείξεων
και αυτών που θα εμφανίσει ο φορολογούμενος.
Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετησίου
πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών
και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής θα εξαιρούνται πλήρως:
– Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
– Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
– Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
– Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
– Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
– Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
– Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
θητεία.
– Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με

E-mail: iho@otenet.gr

πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε
νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100
κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή, εκτός αν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους.
– Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
– Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση
μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
– Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό
κατάστημα.
– Οι φυλακισμένοι.
Από την υποχρέωση να έχουν καλύψει το ποσοστό 30%
του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για
αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι θα πραγματοποιήσουν εντός του 2020 δαπάνες
για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεολυτικές δόσεις δανείων και
για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60%
του ετησίου πραγματικού εισοδήματος.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με
δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών
εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο ποσοστό
είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν
εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο
τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών
περιορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στις 5.000 ευρώ.

Ιταλία: Επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
έως τα τέλη Οκτωβρίου θέλει η κυβέρνηση
Την κατάσταση έκτακτη ανάγκη στην Ιταλία έως τα τέλη Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε ότι επιθυμεί να παρατείνει
ο πρωθυπουργός της χώρας Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στην γερουσία.
«Με τον τρόπο αυτό η χώρα θα είναι ασφαλέστερη, διότι ο συναγερμός του κορονοϊού είναι μια διαδικασία σε
εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί οι επιπτώσεις της», τόνισε ο Κόντε. Ο Ιταλός πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι «η κυβέρνησή δεν εννοεί να δραματοποιήσει την κατάσταση ή να προκαλέσει αβάσιμο
φόβο στους πολίτες».
Με την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης η κυβέρνηση της Ρώμης θα μπορεί να δημιουργήσει
νέες κόκκινες ζώνες, αν καταστεί αναγκαίο, να ορίσει ότι η επαναλειτουργία των σχολείων θα πρέπει να γίνει
με τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δομές και ξενοδοχεία, σε περίπτωση δεύτερου κύματος του κορωνοϊού και να αποφασίσει την αναστολή αεροπορικών πτήσεων από και
προς χώρες οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

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
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Στα μέσα Σεπτεμβρίου αντί στα τέλη Αυγούστου
αναμένεται να δουν φέτος τον νέο λογαριασμό
του ΕΝΦΙΑ περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου
πάει πίσω την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ, η
οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των
φετινών φορο-δηλώσεων. Τα εκκαθαριστικά του
φετινού ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στους
λογαριασμούς των φορολογούμενων στο Taxisnet
περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τις 30 του
ίδιου μήνα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να
εξοφλήσουν την πρώτη από τις 6 μηνιαίες δόσεις
του φόρου. Η τελευταία δόση θα πληρωθεί στις
26 Φεβρουαρίου 2021. Υπολογίζεται ότι και φέτος,
πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα
έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από
τον φόρο, απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός
σχεδίου πόλης και οικισμού, ενώ θα ισχύουν οι
ίδιες μειώσεις με πέρυσι, ανάλογα με το ύψος της
ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα ο ΕΝΦΙΑ (κύριος
και συμπληρωματικός φόρος) μειώνεται:
- 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000
ευρώ,
- 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000
ευρώ,
- 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000
ευρώ,
- 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000
ευρώ και
- 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του
1.000.000 ευρώ.
Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι
ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον πληρούν σωρευτικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην
υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά
1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα
οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και
του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα
150 τετραγωνικά.
3) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως
αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό
των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ
για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και
των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό
του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή
οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Έκπτωση 100%
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται
στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες
ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά
80% και άνω χορηγείται υπό προϋποθέσεις.
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Ισχυρό ενδιαφέρον
για το ακίνητο του ΔΟΛ
στη Χρήστου Λαδά
Στην τελική ευθεία με την υποβολή
των δεσμευτικών πλέον προσφορών
από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έχει μπει ο διαγωνισμός για το
ακίνητο που στέγαζε στο παρελθόν
τα γραφεία του Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Λαμπράκη στη Χρήστου
Λαδά.
Η διαγωνιστική διαδικασία για το
κτίριο που έχει περάσει στο χαρτοφυλάκιο της Apollo έχει ξεκινήσει από
τα μέσα Ιουνίου, ενώ στη φάση των
μη δεσμευτικών προσφορών υπήρξε,
κατά τις πληροφορίες, σημαντικός
αριθμός υποψηφίων θεσμικών και μη
επενδυτών, τόσο από την Ελλάδα όσο
και από το εξωτερικό. Όπως μάλιστα
σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς,
το ισχυρό ενδιαφέρον επιβεβαιώνει
την εκτίμηση ότι η πανδημία φαίνεται
ότι «περνάει και …δεν αγγίζει όταν
πρόκειται για μοναδικά, αυτοτελή
ακίνητα σε πολύ καλά σημεία, σε αντίθεση με ακίνητα σε δευτερεύουσες
περιοχές που δέχονται στην παρούσα
συγκυρία πιέσεις».
Για το ακίνητο στη Χρήστου Λαδά,
το οποίο σε μία πρώτη αποτίμηση η
αξία του κινείται στα πέριξ των 8 εκατ.
ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα των
προτάσεων αφορά τη δημιουργία
γραφείων υψηλών προδιαγραφών
με «πράσινα» χαρακτηριστικά, ενώ
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η
πρόταση από βρετανικό fund για τη
μετατροπή του ακινήτου με σκοπό την
οικιστική χρήση: Πρόκειται για μία
τάση στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων όπου παλιότερα
κτίρια, στα κέντρα των πόλεων, μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Από την άλλη, η δημιουργία «πράσινων» γραφείων στην περιοχή είναι μία
χρήση που αυτή την στιγμή λείπει και
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και
η Grivalia έχει σε εξέλιξη την έτερη
μεγάλη επένδυση για τη δημιουργία
«πράσινων» γραφείων σε αυτοτελές
ακίνητο ιδιοκτησίας, της 4.000 τ.μ.
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας απέναντι από την Παλαιά Βουλή.
Οσον αφορά το επί της οδού Χρήστου
Λαδά 1-3 είχε περάσει, μετά την κατάρρευση του ομίλου και την σταδιακή μεταβίβαση των περιουσιακών του
στοιχείων, αρχικά στην Alpha Bank το
2017 κι εν συνεχεία στην Apollo.
Η τελευταία έχει αναθέσει στην
γνωστή εταιρεία συμβούλων ακινήτων
Cushman & Wakefield Proprius την
πώληση του οκταώροφου ακινήτου, το
οποίο έχει επιφάνεια άνω των 4.000
τ.μ. στην πλατεία Καρύτση. Το πρώην
ακίνητο του ΔΟΛ, από τα ελάχιστα αυτοτελή κτίρια στο κέντρο της Αθήνας,
διαθέτει θέα σε Λυκαβηττό και Ακρόπολη, εξυπηρετείται από το μετρό κι
επιπλέον επωφελείται και από τις νέες
παρεμβάσεις που προωθεί ο δήμος με
τον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας».

Oι ρυθμίσεις - «σωσίβιο»
για δάνεια - οφειλές

H

αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων προς τις τράπεζες και των φορολογικών οφειλών
ως τον Oκτώβριο και η αποπληρωμή τους από τον Iανουάριο του 2021 με 12 άτοκες ή 24
έντοκες μηνιαίες δόσεις, σε συνδυασμό με το μέτρο του προγράμματος επιδότησης των
δόσεων δανείων αποτελούν, αυτή τη στιγμή, ως ένα βαθμό το «ανάχωμα» για την αντιμετώπιση
των «πληγών» που δημιουργεί η πανδημία.
Στο θέμα των τραπεζών οι συστημικές έθεσαν ως κριτήριο στην αναστολή των δόσεων των επιχειρήσεων μόνο για
τα ενήμερα δάνεια και μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε
ρυθμίσεις ύψους 12,5 δισ. ευρώ (4,5 δισ. η Πειραιώς, 3 δισ.
η Alpha Bank και από 2,5 δισ. η Eθνική και η Eurobank).
Eνδεχομένως οι αριθμοί αυτοί να αυξηθούν ως το τέλος του
2020, αλλά ταυτόχρονα οι εταιρίες διαχείρισης, σύμφωνα με
τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν ρυθμίσει 61.117 δάνεια νοικοκυριών στεγαστικά και καταναλωτικά ύψους 1,2 δισ. ευρώ
και 6.375 δάνεια επιχειρήσεων 1,3 δισ. ευρώ. Kαι σ’ αυτή την
περίπτωση οι ρυθμίσεις αφορούν ενήμερους δανειολήπτες.
Aπό το 2021 όλες οι οφειλές όμως, εντάσσονται στο νέο καθεστώς συνδυασμένης διαχείρισης μέσω του νέου πτωχευτικού
νόμου.
Στόχος είναι να παύσουν να διαιωνίζονται και να εξυγιανθούν
είτε με ρύθμιση, είτε με πτώχευση και ταυτόχρονα παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη και πάντα στη βάση
εκκίνησης για την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών
προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΔEKO κ.λπ.
Σε ειδική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει στις αρχές
του 2021 η Aνεξάρτητη Aρχή Δημοσίων Eσόδων, οι φορολογούμενοι των οποίων οι φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις έχουν ανασταλεί θα μπορούν να υποβάλουν
αίτημα για να υπαχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση και να
εξοφλήσουν τις οφειλές που «πάγωσαν» λόγω του κορωνοϊού
είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 έντοκες μηνιαίες
δόσεις με χαμηλό επιτόκιο. H ρύθμιση θα αφορά όλες τις
οφειλές, τακτικές (ΦΠA, ΦMY κ.ά.) και έκτακτες (φόρος
κληρονομίας), καθώς και τις δόσεις ρυθμίσεων η πληρωμή
των οποίων έχει ανασταλεί.
Όσον αφορά στο ύψος του επιτοκίου για όσους επιλέξουν
τη ρύθμιση των 24 δόσεων, εξετάζεται να είναι πολύ χαμηλό,
περίπου 2% και να κινείται κάτω από το ετήσιο επιτόκιο που
επιβάλλεται σήμερα με την πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων. Θα αφορά σε όσους έχουν αναστείλει μέχρι τώρα ή θα
αναστείλουν μέχρι τον Oκτώβριο την πληρωμή φόρων και
δόσεων ρυθμίσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Oικονομικών έχουν
ανασταλεί, υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για περίπου 1 δισ. ευρώ από την αναστολή του
ΦΠA και 500 εκατ. από την αναστολή λοιπών φορολογικών
υποχρεώσεων. Aντίστοιχα, στα 300 με 500 εκατομμύρια
εκτιμώνται οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που
έχουν οδηγήσει σε κάθετη πτώση στα έσοδα του EΦKA.
Mέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2020 ο EΦKA εμφανίζει
έλλειμμα της τάξης των 600 εκατ. ευρώ και ακόμη δεν έχει
αποτυπωθεί η ανεργία, οι μειώσεις μισθών και την ελαστικοποίηση της εργασίας. Eπίσης, το ETEAEΠ αυτή τη στιγμή
καταγράφει έλλειμμα της τάξης των 75 εκατ. ευρώ κάθε μήνα
και αν αυτό συνεχιστεί στο τέλος της χρονιάς θα έχει έλλειμμα
600 εκατ. ευρώ.
Aπό την 1η Aυγούστου 2020 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020
θα μπορούν όσοι έχουν δάνειο με ενέχυρο την α’ κατοικία να
υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα που σχεδιάζεται
για να επιδοτηθούν από το κράτος.
Oι προϋποθέσεις για την χορήγηση της 9μηνης κρατικής επιδότησης είναι αρκετές και εκτιμάται ότι θα περιορίσουν κατά
πολύ τον αριθμό των δανειοληπτών που τελικά θα ενταχθούν
στο πρόγραμμα και θα επωφεληθούν.
Δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης δανείων κύριας
κατοικίας είναι:

• Φυσικά πρόσωπα - εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν
πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι
επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
• Φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί μείωση μηνιαίου μισθού.
Tο ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται στα ακόλουθα
επίπεδα:
τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000 ευρώ,
τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000 ευρώ έως και
2.000 ευρώ,
τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ.
• Eπαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής
δραστηριότητας τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠA
άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το β’ τρίμηνο του 2020 σε
σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019.
• Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».
• Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης
της απασχόλησης «ΣYN-EPΓAΣIA».
• Iδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Eπιδοτείται η μηνιαία δόση σε
ποσοστό 90% κατά το α’ τρίμηνο, 80% το β’ τρίμηνο και 70%
το γ’ τρίμηνο. Oι προϋποθέσεις (τα κριτήρια επιλεξιμότητας
για τη λήψη της επιδότησης) είναι:
• η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000
ευρώ,
• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
ανά τράπεζα,
• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ,
• οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ,
• η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000
ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο
επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.
Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτείται
η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το α’ τρίμηνο, 70% το β’
τρίμηνο και 60% το γ’ τρίμηνο. Oι προϋποθέσεις είναι:
• η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000
ευρώ,
• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
ανά τράπεζα,
• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ,
• οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,
• η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000
ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο
επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.
Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που επιπλέον έχουν καταγγελθεί, παρέχεται επιδότηση με σκοπό να αποτραπεί ο πλειστηριασμός, δηλαδή επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60%
κατά το α’ τρίμηνο, 50% το β’ τρίμηνο και 30% το γ’ τρίμηνο.
Oι προϋποθέσεις είναι:
• η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000
ευρώ,
• το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
ανά τράπεζα,
• το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ,
• οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ,
• η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000
ευρώ. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο
όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.
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Το μπαχαρικό με
την αντιική δράση
Ο κουρκουμάς εκτός από καρύκευμα που δίνει γεύση στο
φαγητό, έχει και πολλά οφέλη
για την υγεία, μεταξύ τον οποίων
και η αντιική του δράση.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του
Ινστιτούτου Βιολογικής Μηχανικής της Γουχάν (της κινεζικής πόλης-επίκεντρο της
πανδημίας του κορωνοϊού), που
δημοσιεύτηκε στο βρετανικό
περιοδικό γενικής ιολογίας, η
κουρκουμίνη που περιέχεται
στον κουρκουμά, μπορεί να έχει
αντιικές ιδιότητες. Οι ερευνητές
πραγματοποίησαν δοκιμές σε
απομονωμένα κύτταρα, με στόχο
να διαπιστώσουν εάν η κουρκουμίνη μπορεί να καταπολεμήσει
τη μόλυνση από έναν ιό γνωστό
ως TGEV, έναν κορωνοϊό άλφαομάδας που μολύνει ειδικά τους
χοίρους. Διαπίστωσαν λοιπόν,
ότι σε αρκετά υψηλές δόσεις,
η ένωση μπόρεσε να σκοτώσει
σωματίδια ιού προτού μολύνει
κύτταρα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η κουρκουμίνη
ενσωματωνόταν στον ιό καθιστώντας τον ανενεργό ή άλλαζε
τον μεταβολισμό του απειλούμενου κυττάρου για να αποτρέψει
την είσοδο του ιού.
«Η κουρκουμίνη έχει σημαντική ανασταλτική επίδραση
στο στάδιο προσρόφησης του
TGEV και ένα ορισμένο άμεσο
αποτέλεσμα απενεργοποίησης,
υποδηλώνοντας ότι μπορεί να
συμβάλει στην πρόληψη της μόλυνσης από TGEV», δηλώνουν
οι ερευνητές.
Βέβαια, αν και η έρευνα δεν επεκτάθηκε σε δοκιμές σε ανθρώπους, η κουρκουμίνη έχει επίσης
αποδειχθεί ότι αναστέλλει τον
πολλαπλασιασμό άλλων ιών,
όπως ο ιός του δάγκειου πυρετού, η ηπατίτιδα Β και ο ιός Zika.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4
Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο
διαψεύδει
τον Ερντογάν:
Δεν πήραμε άδεια
για Λειτουργία
στην Παναγία Σουμελά
Διαψεύδει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το Οικουμενικό
Πατριαρχείο σχετικά με την τέλεση
Θείας Λειτουργίας στην Παναγία
Σουμελά.
Λίγες ώρες μετά τις διαβεβαιώσεις
του Ερντογάν ότι οι ορθόδοξοι
πολίτες της Τουρκίας μπορούν να τελέσουν τον Δεκαπενταύγουστο Θεία
Λειτουργία στην ιστορική μονή της
Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα του Πόντου, το Φανάρι εξέδωσε
διευκρινιστική ανακοίνωση.
Οπως αναφέρει, η Θεία Λειτουργία
στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο δεν θα πραγματοποιηθεί,
καθώς λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού οι τουρκικές
αρχές δεν έχουν επιτρέψει την τέλεσή
της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:
«Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι,
λόγῳ τῆς συνεχιζομένης πανδημίας
τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, δέν ἐπετράπη
ὑπό τῶν ἁρμοδίων Τουρκικῶν Ἀρχῶν
ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν
τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σουμελᾶ
Τραπεζοῦντος, τήν 15ην προσεχοῦς
μηνός Αὐγούστου.
Τοῦτο φέρον εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐπικαλεῖται ἐπ᾿ αὐτούς καί
ἐπί πάντας τήν χάριν καί τήν ἄμαχον
προστασίαν τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας».
Για περίπου 250 Γερμανούς πεζοναύτες ξεκινά την επόμενη εβδομάδα μια
ευαίσθητη αποστολή: θα πρέπει να
ελέγχουν την τήρηση του εμπάργκο
όπλων που έχει επιβληθεί στη Λιβύη.
Μια αποστολή κατά την οποία, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, μπορεί να προκύψει ένα
απρόοπτο γεγονός, όπως πρόσφατα
το επεισόδιο με γαλλική φρεγάτα
που παρεμποδίστηκε όταν επιχείρησε
να κάνει έλεγχο σε τουρκικό πλοίο,
το οποίο συνοδευόταν από πολεμικά
πλοία, εάν μετέφερε όπλα στη Λιβύη.
Η Γερμανία θα στείλει στη Μεσόγειο
την επόμενη εβδομάδα τη φρεγάτα
«Αμβούργο» προκειμένου να ενισχυθεί η ναυτική αποστολή «Ειρήνη» της
Ευρωπαϊκής Ενωσης για την τήρηση
του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από τον ΟΗΕ στη Λιβύη. Σε αυτήν
θα επιβαίνουν 250 πεζοναύτες, οι
οποίοι αναμένεται να φτάσουν στην
επιχειρησιακή τους περιοχή στα μέσα
Αυγούστου.
Στόχοι της επιχείρησης «Ειρήνη»
είναι η σταθεροποίηση της Λιβύης,
της βορειοαφρικανικής χώρας όπου
μαίνεται εμφύλιος πόλεμος, καθώς
επίσης και η υποστήριξη της πολιτικής
ειρηνευτικής διαδικασίας υπό τον
ΟΗΕ.

Τουρκία:

Με νόμο πλέον ο έλεγχος στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Τ

ο τουρκικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοσχέδιο που επεκτείνει τον έλεγχο των αρχών
στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, έναν νόμο που προκαλεί ανησυχία στους
υπέρμαχους της ελευθερίας της έκφρασης.

Βάσει το νομοσχεδίου οι βασικοί ιστότοποι κοινωνικής
δικτύωσης, όπως το Twitter και το Facebook, θα πρέπει
να έχουν εκπρόσωπο στην Τουρκία και να υπακούν στις
αποφάσεις τουρκικών δικαστηρίων για την απομάκρυνση
περιεχομένου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων.
Σύμφωνα με το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), στόχος του νομοσχεδίου είναι να σταματήσουν
οι προσβολές μέσω διαδικτύου.
Στις αρχές Ιουλίου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν είχε ζητήσει να «μπουν σε τάξη» οι ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωση, αφού η κόρη του και ο γαμπρός
του έγιναν στόχος προσβλητικών σχολίων στο Twitter.
Όμως το νομοσχέδιο προκαλεί την ανησυχία πολλών χρηστών του διαδικτύου, ενώ μη κυβερνητικές οργανώσεις
κατηγορούν τον Ερντογάν ότι προσπαθεί να φιμώσει τους
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, έναν από τους λίγους
χώρους όπου εξακολουθούν να ακούγονται επικριτικές
φωνές στην Τουρκία.
«Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για
πολλούς ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν για να ενημερώ-

νονται. Αυτό το νομοσχέδιο προμηνύει μια ζοφερή περίοδο
λογοκρισίας στο διαδίκτυο», εκτίμησε το Παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).
Οι τουρκικές αρχές ήδη παρακολουθούν στενά το Twitter
και το Facebook, ενώ πολλές δίκες για “προσβολή του
αρχηγού του κράτους” και διασπορά “τρομοκρατικής
προπαγάνδας” βασίζονται αποκλειστικά σε μία ή μερικές
αναρτήσεις στο Twitter.
Οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι η περαιτέρω υπονόμευση της
ελευθερίας του λόγου στην Τουρκία και ο αυξημένος έλεγχος στους ιστότοπους κοινωνικής ενδέχεται να περιόρισε
ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των Τούρκων σε ανεξάρτητη πληροφόρηση ή σε επικριτικές φωνές εναντίον
της κυβέρνησης, σε μια χώρα όπου ήδη κυριαρχεί ο φιλοκυβερνητικός Τύπος.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη “έκθεση για τη διαφάνεια”
του Twitter, η Τουρκία βρισκόταν το πρώτο εξάμηνο του
2019 στην πρώτη θέση των χωρών που είχαν ζητήσει από
τον ιστότοπο να αποσύρει περιεχόμενο, με περισσότερα
από 6.000 αιτήματα.

«Στο κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ
Η Κίνα επέκρινε τις ΗΠΑ γι’ αυτό που χαρακτηρίζει «επικίνδυνη πρόκληση», η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
«αντιπαράθεση» στην περίπτωση του κλεισίματος των προξενείων, ωστόσο εξέφρασε τη βούληση οι δύο χώρες
«να επικοινωνούν με ορθολογιστικό τρόπο».
Σε μια συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι προειδοποίησε ότι οι σινο-αμερικανικές σχέσεις κινδυνεύουν να «πέσουν στην άβυσσο της αντιπαράθεσης» και κάλεσε
τη διεθνή κοινότητα να αποφύγει οποιαδήποτε «μονομερή ή ηγεμονική ενέργεια», σύμφωνα με αντίγραφο της
συνομιλίας που παρέθεσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.
Η Κίνα κατέλαβε από χθες το προξενείο των ΗΠΑ στην Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική Κίνα, από το οποίο είχαν
αποχωρήσει εσπευσμένα οι Αμερικανοί διπλωμάτες, σε αντίδραση για το κλείσιμο από την Ουάσινγκτον του κινεζικού προξενείου στο Χιούστον του Τέξας την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος ενός διπλωματικού επεισοδίου που
θύμιζε τον Ψυχρό Πόλεμο.
«Αυτή η επικίνδυνη υποκίνηση στην αντιπαράθεση και στον διχασμό εκ μέρους των ΗΠΑ αποσυνδέεται εντελώς
από την πραγματικότητα, στην οποία τα συμφέροντα της Κίνας και των ΗΠΑ συνδέονται στενά», εκτίμησε ο Κινέζος υπουργός.
Οι δύο χώρες θα πρέπει να «επιδιώξουν να επικοινωνούν με ορθολογιστικό τρόπο» και να «μην αφήσουν ποτέ μερικά
αντικινεζικά στοιχεία να αμφισβητήσουν δεκαετίες γόνιμων ανταλλαγών και συνεργασίας», πρόσθεσε.
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Αυστρία: Με αργούς
ρυθμούς συντελείται
η επανεκκίνηση
του θερινού τουρισμού
στη χώρα

Έχοντας πληγεί σε πρωτοφανή βαθμό από
τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της
εξάπλωσης του νέου κορονοϊού ο τουρισμός
στην Αυστρία, έπειτα από την επανεκκίνησή
του τον Ιούνιο, ακολουθεί αργούς ρυθμούς και
παραμένει σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.
Μετά τις καθολικές ακυρώσεις τον Απρίλιο
και τον Μάιο, που οι μειώσεις των διανυκτερεύσεων στην Αυστρία ανέρχονταν σε ποσοστό περίπου 90% σε σχέση με το αντίστοιχο
δίμηνο του 2019, η μείωσή τους τον Ιούνιο
ήταν στο 58,6%, με την πλειονότητα των επισκεπτών να προέρχεται από το εσωτερικό,
όπως αναφέρουν τα νέα σημερινά στοιχεία
της Αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας.
«Με την επαναλειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μετά τον «εγκλεισμό»
λόγω κορονοϊού υπήρξε μόνον μία «αργή»
επανεκκίνηση του τουρισμού στη χώρα, και
το υψηλότερο ποσοστό των διανυκτερεύσεων, συγκεκριμένα ένα 56%, αφορά τους
Αυστριακούς, ενώ οι επισκέπτες από την
Γερμανία αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο σε
διανυκτερεύσεις», τονίζει σε δηλώσεις του
ο γενικός διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας Τομπίας Τόμας.
Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από εγχώριους επισκέπτες μειώθηκε κατά περίπου ένα
τέταρτο (24%) τον Ιούνιο, οι διανυκτερεύσεις
από ξένους επισκέπτες μειώθηκαν κατά τρία
τέταρτα (73,8%), ενώ μειωμένος ήταν ο αριθμός των διανυκτερεύσεων επισκεπτών από
όλες γενικά τις αγορές του εξωτερικού.
Η Βιέννη υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες
με μία πτώση στις διανυκτερεύσεις κατά
87,9%, ενώ από την άλλη πλευρά, το ομόσπονδο κρατίδιο Μπούργκενλαντ, στα ανατολικά
της χώρας στα σύνορα με την Ουγγαρία,
σημείωσε τις χαμηλότερες απώλειες με ένα
μείον 34,6%.
Επιπλέον, τα ιδιωτικά καταλύματα στην Αυστρία (μείον 42,8%) έχουν πληγεί λιγότερο,
με τα ξενοδοχεία στις κατηγορίες πέντε και
τεσσάρων αστέρων (μείον 63,6%) να έχουν
τις περισσότερες απώλειες από την έλλειψη επισκεπτών, και τα ξενοδοχεία με τρία
αστέρια και κάτω να καταγράφουν επίσης
απώλειες άνω του 60%.
Ο αριθμός των αφίξεων μειώθηκε τον Ιούνιο
κατά 61,5% σε 1,68 εκατομμύρια επισκέπτες,
ενώ από τις αρχές της θερινής περιόδου στις
αρχές Μαΐου, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων έχει μειωθεί κατά 70,2%, ή από τα 14,07
εκατομμύρια πέρυσι, σε 5,99 εκατομμύρια
εφέτος, σύμφωνα με την Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη
Γενική Γραμματεία Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Χαριλάου Τρικούπη 182
ΤΚ 11473, Αθήνα
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται να καθορισθεί η
προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης
του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και
φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών
εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από
την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης
του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια, και την από
Απριλίου 2019 συμπληρωματική έκθεση
εκτίμησής του, καθώς και να διαταχθεί
οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση
του άνω Δικαστηρίου περί καθορισμού
της προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή
οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση
παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα
του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο
της προηγούμενης συντέλεσής της, και
ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από
το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου τμήματος
της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί
στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης,
όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω
έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα ακίνητα και τα
επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη με αριθμό οικ.
Δ25/οικ 7086/18-12-2018 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(τ. ΑΑΠΘ 323/31-12-2018), για λόγους
δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το
έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου
(κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου
από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στο
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ.
ΚΑΤΑ
1. Ορφανού Νικολάου του Γεωργίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Μάνου αρ.6, ιδιοκτησίες Κ.Α.088003,
088006.
2. Κολιαβασίλη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής,
οδός Δρίτσα Ε., αρ. 26, ιδιοκτησίες Κ.Α.
088004, 088567.
3. Κολιαβασίλη Ιωάννη του Δημητρίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Δρίτσα Ε., αρ. 26, ιδιοκτησίες Κ.Α.
088009, 088010, 088011, 088013,
05088104.
4. Μπέη Ιωάννη του Γεωργίου, Λος
Άντζελες, Η.Π.Α., ιδιοκτησία Κ.Α.
088014.
5. Μεθενίτη Φλώρας του Σταματίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Μυρινούντος αρ. 21, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088015,
088019, 088020, 088623,088573.
6. Δημητρίου Ευάγγελου του Γεωργίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Ερμού αρ .15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088016.
7. Δημητρίου Χρήστου του Γεωργίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Ερμού αρ .15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088016.
8. Μεθενίτη Παναγιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Νικολάκη Μ.αρ.4, ιδιοκτησία Κ.Α. 088619,
088017.
9. Φράγκου Παναγιώτη του Βασιλείου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Λίμνης Μαρκοπούλου αρ.64, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088018.
10. Γκλιάτη Μιχαήλ του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088056.
11. Στάθη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088061.
12. Τζούλα Χρήστου του Ανδρέα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός

Ευαγγελιστρίας αρ.15, ιδιοκτησίες Κ.Α.
088120, 088622.
13. Φράγκου Χρήστου του Σπυρίδωνα,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088197.
14. Πετούρη Σταύρου του Διονυσίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Σουλιώτη αρ.16 , ιδιοκτησία Κ.Α.088198.
15. Καλοφούτη Δημήτριου του Ανδρέα,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088199, 088617.
16. Στουραϊτη Αθανασίου του Ιωάννη,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Σουλιώτη Ν. αρ.6, ιδιοκτησία Κ.Α 088209.
17. Στουραϊτη Ιωάννη του Μερκουρίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088210.
18. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Ευάγγελου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής,
οδός Αλαγιάννη Χρ. αρ 6, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088212.
19. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής,
οδός Γκλιάτη Κ. αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α.
05088213.
20. Γκλιάτη Κωνσταντίνας του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής,
οδός Γκλιάτη Κ. αρ 3, ιδιοκτησία Κ.Α.
05088213.
21. Γκλιάτη Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213.
22. Πρόφη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Κύπρου
και Δαβάκη αρ.1, ιδιοκτησία Κ.Α. 088243.
23. Νικολογιάννη Αλέξανδρου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής,
ιδιοκτησία Κ.Α. 088317.
24. Μαγγανά Ιωάννη του Πέτρου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Παπαδημητρίου Κ. αρ.1, ιδιοκτησίες Κ.Α.
088322, 088323.
25. Σκουρλή Κωνσταντίνου του Ιωάννη,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088325, 088620.
26. Στάθη Αλεξάνδρου του Αναστασίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Εφέδρων Πολεμιστών αρ.8Α, ιδιοκτησίες
Κ.Α. 088442, 088621.
27. Δρίτσα Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088443.
28. Χασιώτη Αχιλλέα του Δημητρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088444.
29. Κόλια Αθανασίου του Λεωνίδα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες
Κ.Α. 088467, 088618.
30. Πίντζου Σταματίνας του Γεωργίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088516.
31. Γκλιάτη Αργυρώς, συζ. Χρήστου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Εφέδρων Πολεμιστών, ιδιοκτησία Κ.Α.
088520.
32. Χελιώτη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πάρνηθος
αρ.14, ιδιοκτησία Κ.Α. 088570 .
33. Πετούρη Όλγας του Γεωργίου, κατοίκου Πόρτο Ράφτη, Λεωφ.Μαρκοπούλου,
ιδιοκτησία Κ.Α. 088574.
34. Πίντζου Αικατερίνης του Πέτρου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, Λεωφόρος
Σουνίου αρ. 5, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088590.
35. Πίντζου Πέτρου του Σωτηρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Στάθη Κ. αρ 10, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088590.
36. Ζέρβα Αλεξάνδρου του Κίμωνα,
κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός
Πίνδου αρ.21. ιδιοκτησία Κ.Α. 088594.
37. Μαυράκη Χαραλαμπίας του Θεοφάνη, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πίνδου αρ.21. ιδιοκτησία
Κ.Α. 088594.
38. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο
Αττικής, Πλ. Δημοσθένους Σωτηρίου
1, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088907, 088908, 088913,
088923, 088943, 088944, 088945,
088946, 088948, 088514.
39. Γκλιάτη Χρήστου του Μιχαήλ, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός
Καραολή Δημητρίου αρ. 3, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088056.
40. Γκλιάτη Χριστίνας- Μαρίας του Κων/
νου και της Βασιλικής, κατοίκου Μαρκο-

πούλου Αττικής οδ. Χρ. Αλαγιάννη αρ.
6, ιδιοκτησία Κ.Α. 088212.
41. Ελένης χας Χρήστου Τζούλα, το
γένος Ευαγγέλου και Σοφίας Μυλωνάκου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αττικής, οδ. Ευαγγελιστρίας αριθ. 15,
ιδιοκτησία Κ.Α. 088120.
42. Φωτεινής συζ. Δημητρίου Πρίφτη,
το γένος Χρήστου και Ελένης Τζούλα,
κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδ. Βασιλίσσης Φρειδερίκης αρ. 2, ιδιοκτησία
Κ.Α. 088120.
43. Θεοδώρας χας Αθανασίου Στουραϊτη,
το γένος Αποστόλου και Μαρίας Σουλιώτη, ιδιοκτησία Κ.Α. 088209.
44. Στουραϊτη Μαρίας του Αθανασίου και
της Θεοδώρας, ιδιοκτησία Κ.Α. 088209.
45. Στουραϊτη Ιωάννη του Αθανασίου
και της Θεοδώρας, ιδιοκτησία με Κ.Α.
088209.
46. Φράγκου Όρσας του Παναγιώτη,
κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πύλης της
Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του
Δήμου Τανάγρας Στερεάς Ελλάδος, άνευ
διεύθυνσης, ιδιοκτησία Κ.Α. 088018.
47. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου,
κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Κ. Γκλιάτη αρ. 3, ιδιοκτησία
με Κ.Α. 05088213.
48. Γκλιάτη Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής,
οδός Κ. Γκλιάτη αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α.
05088213.
49. Αναστασίας χας Μιχαήλ Αποστολοπούλου, το γένος Ισιδώρου και Μαρίας
Νικολάκη, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ε. Δρίτσα αρ. 12,
ιδιοκτησία Κ.Α. 088573.
50. Μαρίας συζ. Μάρκου Φρέρη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Χελιώτη, κατοίκου
Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ.
14, ιδιοκτησία Κ.Α. 088570.
51. Στουραϊτη Γεωργίου του Μερκουρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αττικής, οδ. Θ. Μανχάλα αρ. 8, ιδιοκτησία Κ.Α. 088210.
______________________________
Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε
άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 10-03-2020, με
Γ.Α.Κ. 2563/2020 και Ε.Α.Κ. 269/2020
αίτησή του για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης,
ενώπιον του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Δημόσιο),
της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 29η
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.μ. στο ακροατήριο του Εφετείου
Αθηνών, στην αίθουσα Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ) με
αρ. πιν. 17 ζητά α) να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς,
από τα ακίνητα, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την Απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό Δ25/οικ/7086/18.12.2018
(τ.ΑΑΠΘ 323/31.12.2018) για λόγους
Δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για
το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800»
στην περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. και η
άμεση παράδοση αυτών, υπό τον όρο
κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού
Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης
αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους και β) να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του
εδάφους και των επικειμένων των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως
αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018
έκθεση εκτίμησης και την από Απριλίου
2019 συμπληρωματική αυτής έκθεση του
πιστοποιημένου εκτιμητή Π.Μερεκούλια
Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονΐζεται
με κλίμακα 1:500 στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από
τους μελετητές «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ»
Α.Ε.-Δ.Τ. «ECOS Α.Ε.» «ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΔΙΑΚΡ.Τ.
«ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», ελέγχθηκαν
από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και

Εγγειοβελτιωτικών Έργων και εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 5573/31-10-2018
(ΑΔΑ: ΩΘΦ7465ΧΘΞ-ΦΧ6) απόφαση
από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
Ευγενία Καλοφωλιά. Η απαλλοτρίωση
κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών, η δε προκαλούμενη
δαπάνη ύψους 489.700,00 Ευρώ βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07200018
της ΣΑΕ 072 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Περαιτέρω, με την παραπάνω απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η απαλλοτρίωση υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 2882/2001
(Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων - Α’ 17 - εφεξής: Κ.Α.Α.Α.),
όπως αυτό ισχύει, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δυνάμει του τρίτου
άρθρου της υπ’ αριθ. 26/.2017 Π.Υ.Σ.
(Α" 199), με την οποία το έργο χαρακτηρίσθηκε ως γενικότερης σημασίας για
την οικονομία της χώρας. Η παραπάνω
απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης
καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία Βιβλία
Μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 854 με
αριθμό 231, αφού όπως αναφέρθηκε
παραπάνω ολόκληρη η απαλλοτριούμενη
έκταση βρίσκεται εντός των ορίων του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Με την αίτησή του για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος
αποζημίωσης το Ελληνικό Δημόσιο ζητά
να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των
επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως
αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018
έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πι-
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στοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια, και την από Απριλίου 2019
συμπληρωματική έκθεση εκτίμησής του,
καθώς και να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού της
προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων
ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από
αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η
άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια
όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό
τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής
της, και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου
τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο
αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης
αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει
από την ως άνω έκθεση εκτίμησης και
τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα
ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία
απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την
προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση
για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του
ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος
ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως
χ.θ. 5+800) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03
τ.μ. Το Ελληνικό Δημόσιο ως υπέρ ου η
αναγκαστική απαλλοτρίωση και βαρυνόμενο με τη δαπάνη της υπέβαλε αρχικά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών την ειδική αίτηση του άρθρου 7A
του ν.2882/2001, όπως ισχύει, για την
παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης
και πραγματοποίησης εργασιών και πριν
από τον προσδιορισμό και την καταβολή
αποζημίωσης, με Γ.Α.Κ. 3867/2019 και
Ε.Α.Κ.379/2019, η οποία συζητήθηκε
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήματος 2ου-Δημοσίου) κατά τη
δικάσιμο της 14.05.2019. Επί της ως
άνω αιτήσεως εκδόθηκε η απόφαση του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με αριθμό

1031/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στις
12.02.2020. Στη συνέχεια, το Ελληνικό Δημόσιο ως υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση και βαρυνόμενο με
τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου
Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 7Α παρ. 4 του ν.
2882/2001, αίτηση για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, η οποία στρέφεται κατά των
εικαζόμενων ιδιοκτητών στους κτηματολογικούς πίνακες που συνοδεύουν την
απαλλοτρίωση ή, σε κάθε περίπτωση,
των προβαλλόντων εμπράγματα δικαιώματα στις αναφερόμενες αναλυτικά
στην αρχή της παρούσας για τον καθένα
απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες, κατόπιν
ασκήσεως παρεμβάσεως-ανταιτήσεως
κατά τη συζήτηση της ειδικής αίτησης
του άρθρου 7A του νόμου 2882/2001 για
την υπό κρίση απαλλοτρίωση, η οποία
υπεβλήθη από το Ελληνικό Δημόσιο και
συζητήθηκε, ως ήδη ελέχθη, ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την
14.05.2019.
Η εκτιμώμενη τιμή μονάδος των επιδίκων ακινήτων (έδαφος και επικείμενα)
ή κατά περίπτωση το κόστος αντικατάστασης για κάποια εκ των επιδίκων
επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν
ανέρχεται στα ποσά που αναφέρονται
στην από 10-10-2018 έκθεση εκτίμησης
και την από Απρίλιο 2019 συμπληρωματική αυτής έκθεση του ανεξάρτητου
πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη
Μερεκούλια για την Spartan Homes. Η
προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης
του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και
φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών
εκτάσεων, ζητούμε με την αίτησή μας να
καθορισθεί όπως αυτή προκύπτει από
την από ως άνω έκθεση εκτίμησης και
τη συμπληρωματική αυτής έκθεση εκτίμησης, ήτοι ως εξής:

Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Α.Α. Κ.Α (καδε
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ιδιοκτησιας)		

ΕΜΒΑΔΟΝ
Τιμή
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(τ.μ.)
(ευρώ/τ.μ.)

1
05088003
2
05088004
3
05088006
4
05088009
5
05088010
6
05088011
7
05088013
8
05088014
9
05088015
10 05088016
11 05088017
12 05088018
13 05088019
14 05088020
15 05088056
16 05088061
17 05088104
18 05088120
19 05088197
20 05088198
21 05088199
22 05088209
23 05088210
24 05088212
25 05088213
26 05088243
27 05088317
28 05088322
29 05088323
30 05088325
31 05088442
32 05088443
33 05088444
34 05088467
35 05088514
36 05088516
37 05088520
38 05088567
39 05088570
40 05088573
41 05088574
42 05088590
43 05088594
44 05088617
45 05088618
46 05088619
47 05088620
48 05088621
49 05088622
50 05088623
Σύνολα

305,69
69,58
163,01
572,53
742,51
226,40
338,69
370,75
112,26
203,74
128,53
189,58
180,89
281,49
464,14
153,30
178,47
334,95
32,50
334,05
837,81
51,71
1461,94
1244,31
267,17
96,53
42,36
429,63
106,17
116,66
94,96
93,08
208,97
371,83
700,33
586,41
34,54
111,55
58,15
33,32
48,65
129,22
9,91
87,73
178,54
66,39
98,75
40,96
82,51
69,66
13.142,82

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡ ΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΧΕΡΣΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €

9.476,53 €
2.156,98 €
2.0053,38 €
17.748,33 €
23.017,70 €
7.018,51 €
10.499,38 €
11.493,27 €
3.479,91 €
6.315,93 €
3.984,43€
5.876,91 €
5.607,59 €
8.726,16 €
14.388,26 €
4.752,23 €
5.532,64 €
10.383,60 €
1.007,42 €
10.355,51 €
25.972,05 €
1.603,16 €
45.320,22 €
38.573,54 €
8.282,38 €
2.992,57 €
1.313,16 €
13.318,56 €
3.291,15 €
3.616, 46 €
2.943,76 €
2.885,60€
6.478,22 €
11.526,75 €
21.710,21 €
18.178,78 €
1.070,66 €
3.457,98 €
1.802,65 €
1.032,92 €
1.508,07€
4.005,78 €
307,24 €
2.719,63 €
5.534,74 €
2.058,09 €
3.061,25 €
1.269,76 €
2.557,81 €
2.159,46 €
407.427,27 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

6

Β. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ):
Α.Α
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Κ.Α. (καδε)
ιδιοκτησίας
05088907
05088908
05088913
05088923
05088943
05088944
05088945
05088946
05088948

χρήση γης

εμβαδόν (τ.μ.)

τιμή (ευρώ/τ.μ.)

αποζημίωση

ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
Συνολική εμπορική αξία

48,92
131,58
508,87
456,30
178,27
140,74
27,75
300,89
208,65

31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €

1.516,52 €
4.079,09 €
15.774,93 €
14.145,32 €
5.526,37 €
4.362,94 €
860,25 €
9.327,59 €
6.468,15 €
60.544,64 €

Γ. ΤΙΜΗ (ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
περιγραφή κατάσταση
Κ.Α.
(καδε
ιδιοκτ.)
1.
05088014 Βοηθητικό κτίσμα (αντλιοστοστάσιο ισόγειο πλακοσκεπές) Κακή κατασκευή
05088056 α) Αποθήκη καλή κατασκευή β) Αποθήκη καλή
2.
κατασκευή
3. 05088322 Βοηθητικό Κτίσμα (αντλιοστάσιο) Ισόγειο πλακοσκεπές Μέτρια κατασκευή
4. 05088120 Αντλιοστάσιο Μέτρια κατασκευή
Συνολικό κόστος Αντικατάστασης
Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης

Α.Α.

εμβαδόν
(τ.μ.)

Συνολικό
Συντελεκόστος
στής
απαξίωσης αντικατάστασης
0,70
110,88 €

5,28

κόστος
κατασκευής
ανά μονάδα
30,00 €

9,41 3,70

20,00 € 20,00 €

0,90 0,90

169,38 € 66,60 €

4,50

30,00 €

0,80

108,00 €

14,1

20,00 €

0,80

225,60 €
680,46 €
700,00 €

Δ. ΤΙΜΗ -ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α.Α Κ. Α. (καδε) περιγραφή
Ιδιοκτησιας

ποσότητα Μονάδα κόστος καμέτρησης τασ κευ ής
ανά μονάδα
κακή κατασκευή
1,00
τεµ.
3.000,00 €
μέτρια κατασκευή 1,00
τεµ.
3.000,00 €
κακή κατασκευή 1,00
τεµ.
3.000,00 €
µέτρια κατασκευή 1,00
τεµ.
3.000,00 €
µέτρια κατασκευή 1,00
τεµ.
3.000,00 €
κατάσταση

1
05088010
Πηγάδι
2
05088014
Φρέαρ (R=l,20μ)
3
05088016
Φρέαρ (R=1,20μ)
4
05088516
Πηγάδι
5
05088322
Φρέαρ (R=1,20μ)
Συνολικό Κόστος Αντικατάστασης
Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης

συντελεστής κόστος αντιαπαξίωσης κατάστασης
0,7
0,8
0,7
0,8
0,8

2.100,00 €
2.400,00 €
2.100,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
11.400,00 €
11.400,00 €

Ε. ΤΙΜΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
Α.Α Κ.Α. (καδε)
Ιδιοκτησίας

περιγραφή

κατηγορία ποσότητα

μονάδα
μέτρησης

1 05088003
Αμπέλι
καλό
290,00
2. 05088009
Αμπέλι
μέτριο
550,00
3. 05088010
Αμπέλι
καλό
740,00
4. 05088011
Αμπέλι
καλό
220,00
5. 05088013
Αμπέλι
καλό
300,00
6. 05088014
Αμπέλι
καλό
350,00
7. 05088016
Συκιές
μεγάλες
8. 05088017
Συκιές
μεγάλες
9. 05088018
Ελιές
μεγάλες
10 05088019
Αμπέλι
καλό
176,00
11 05088020
Αμπέλι
καλό
150,00
12 05088056
Συκιές
μεγάλες
13 05088061
Ελιές
μεγαλες
14 05088104
Αμπέλι
καλό
140,00
15 05088120
Συκιές
μεγάλες
16 05088198
Αμπέλι
μέτριο
300,00
17 05088199
Αμπέλι
πολύ καλό
800,00
18 05088209
Συκιές
μεγάλες
19 05088210
Αμπέλι
καλό
1300,00
20 05088212
Αμπέλι
πολύ καλό
1100,00
21 05088213
Αμπέλι
πολύ καλό
240,00
22 05088243
Αμπέλι
πολύ καλό
70,00
23 05088317
Αμπέλι
πολύ καλό
35,00
24 05088322
Αμπέλι
μέτριο
390,00
25 05088323
Αμπέλι
κακό
85,00
26 05088325
Αμπέλι
καλό
110,00
27 05088442
Συκιές
μεσαίο
28 05088443
Συκιές
μεγάλες
29 05088444
Αμπέλι
πολύ καλό
180,00
30 05088467
Αμπέλι
πολύ καλό
350,00
31 05088516
Συκιές
μεγάλες
32 05088520
Αμπέλι
καλό
30,00
33 05088567
Αμπέλι
καλό
105,00
34 05088570
Αμπέλι
καλό
50,00
35 05088573
Αμπέλι
καλή
20,00
36 05088574
Αμπέλι
καλό
40,00
37 05088590
Συκιές
μεγάλες
38
088617
Φυστικιές
μεγαλες
39
088618
Αμπέλι
πολύ καλή
150,00
40
088619
Συκιές
μεγάλες
41
088620
Αμπέλι
καλό
90,00
42
088621
Συκιές
μεσαίες
43
088623
Αμπέλι
καλή
64,00
Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης
Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης

μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
τεμ.
τεμ.
τεμ.
μ2
μ2
τεμ.
τεμ.
μ2
τεμ.
μ2
μ2
τεμ.
μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
τεμ.
τεμ.
Μ2
μ2
τεμ.
μ2
μ2
μ2
μ2
μ2
τεμ.
μ2
τεμ.
μ2
τεμ.
μ2

τεμάχια
58,00
110,00
148,00
44,00
60,00
70,00
6,00
4,00
3,00
35,00
30,00
14,00
5,00
28,00
12,00
60,00
160,00
2,00
260,00
220,00
48,00
14,00
7,00
78,00
17,00
22,00
4,00
3,00
36,00
70,00
10,00
6,00
21,00
10,00
4,00
8,00
4,00
τεμ.
30,00
2,00
18,00
2,00
13,00

συντελε- τιμή/ τεμά- κόστος αντιχιο
κατάστασης
στής απαξίωσης
0,9
40,00 €
2.088,00 €
0,8
40,00 €
3.520,00 €
0,9
40,00 €
5.328,00 €
0,9
40,00 €
1.584,00 €
0,9
40,00 €
2.160,00 €
0,9
40,00 €
2.520,00€
100,00 €
600,00 €
100,00 €
400,00 €
235,00 €
705,00 €
0,9
40,00 €
1.260,00 €
0,9
40,00 €
1.080,00 €
100,00 €
1.400,00 €
235,00 €
1.175,00€
0,9
40,00 €
1.008,00 €
100,00 €
1.200,00 €
40,00 €
2.400,00 €
0,95
40,00 €
6.080,00 €
100,00 €
200,00 €
0,9
40,00 €
9.360,00 €
0,95
40,00 €
8.360,00 €
0,95
40,00 €
1.824,00 €
0,95
40,00 €
532,00 €
0,95
40,00 €
266,00€
0,8
40,00 €
2.496,00 €
0,7
40,00 €
476,00 €
0,9
40,00 €
792,00 €
75,00 €
300,00 €
100,00 €
300,00 €
0,95
40,00 €
1.368,00 €
0,95
40,00 €
2.660,00 €
190,00 €
1.900,00 €
0,9
40,00 €
216,00 €
0,9
40,00 €
756,00 €
0,9
40,00 €
360,00 €
0,9
40,00 €
144,00 €
0,9
40,00 €
288,00 €
100,00 €
400,00 €
2,00
50,00 €
100,00 €
0,95
40,00 €
1.140,00 €
100,00 €
200,00 €
0,9
40,00 €
648,00 €
75,00 €
150,00€
0,9
40 €
468,00€
70.212,00 €
70.200,00 €

Αντίγραφο της άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (σχετικές από 17.07.2020 εκθέσεις τοιχοκόλλησης).
Ειδοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 οι παραπάνω που φέρονται ως δικαιούχοι και υπόχρεοι
από την παραπάνω αιτία στον κτηματολογικό πίνακα που προαναφέραμε και οι προβάλλοντες εμπράγματα δικαιώματα επί των
ανωτέρω ιδιοκτησιών και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης του Δημοσίου για τον
προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης την ημέρα και ώρα της δικασίμου και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω.
Αθήνα, 27-07-2020
Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου
Αγγελική Ζέρβα
Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
Τηλ.: 2131523823
a.zerva@nsk.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12
Ραφήνα, 19/5/2020
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 6749
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Τηλ: 22943 21029
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020
Πλήρωσης οχτώ (8) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25-04-2020).
8. Την υπ’ αριθμ. 447/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ:
ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7), σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την
υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
9. Την υπ’ αριθμ. 49/10-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα έτους 2020».
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24976/6562/07-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29063/13-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
με την οποία εγκρίθηκε, η σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.
13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ
1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6780/19-05-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6781/19-05-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, που εδρεύει στη
Ραφήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης ατόμων
3
101
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΡΑΦΗΝΑ ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ 8 μήνες
ΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Γ
(C) Κατηγορίας –
Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
102
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ 8 μήνες
5
- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα απευθύνοντάς την
στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας:
22943-21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας:22943-21029) εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 01/08/2020 έως και Δευτέρα 10/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος δικογράφου
της με αριθμό κατάθεσης
6386/51997/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού
Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά
την από 27.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ,
πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Αναγνώστου του Παναγιώτη και της Βάγιας, Έλληνα υπηκόου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκαιας αρ.2, με
ΑΦΜ 066913621, επέδωσα προς τον κ.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
με την υπ’ αριθμ. 5913/29.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον Γκουργουίντερ
ΣΙΝΓΚ του Γκουλζαρ και της Γκουρμεέτ, ινδικής υπηκοότητας, πρώην κατοίκου Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του
Δήμου Ερμιονίδος Νομού Αργολίδας,
οδός Αγίας Άννης και ήδη αγνώστου
διαμονής, κατοικίας και διευθύνσεως,
ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της
από 16-07-2020 Αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου Κατά : 1) του
Γκουργουίντερ ΣΙΝΓΚ του Γκουλζαρ και
της Γκουρμεέτ, ινδικής υπηκοότητας,
κατοίκου Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου
του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας,
οδός Αγίας Άννης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατοικίας και διευθύνσεως, 2)
της Λόλας Γκέπτινκ του Κόντραντ και της
Μαρίας, Ελληνίδος υπηκόου, κατοίκου
Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκαιας αρ. 2 με
ΑΦΜ 152132220 και 3) της Νίνας ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ του Γεωργίου Μανωλίδη και
της Μαρίας Γκέπτινκ, κατοίκου Αγίας
Βαρβάρας Αττικής, οδός Κανελλοπούλου αρ. 24, με ΑΦΜ 130326468, υπό
την ιδιότητα της, ως προσωρινής ειδικής
επιτρόπου του ανήλικου θήλεος τέκνου
της 2ας εναγόμενης, το οποίο στερείται κυρίου (μικρού) ονόματος, φέρει το
επώνυμο ΣΙΝΓΚ, όνομα πατρός Γκουργουίντερ και όνομα μητρός Λόλα και το
οποίο εγεννήθη στην Νίκαια του Δήμου
Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής στις
18-8-2018 και κατοικεί στο Αιγάλεω, οδός
Νίκαιας αρ.2, διορισθείσης δυνάμει της
από 13-7-2020 προσωρινής διαταγής
της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να εκπροσωπήσει
το εν λόγω θήλυ τέκνο της 2ας εναγομένης στην παρούσα αγωγή και δίκη προσβολής πατρότητας. Η ως άνω Αγωγή
φέρει ΓΑΚ : 51997/27.07.2020 και ΕΑΚ
: 6386/27.07.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ
να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρία δεκτή και
δη: Α) Να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο, ότι δεν είναι ο 1ος εναγόμενος
πατέρας του ως άνω ανήλικου θήλεος
τέκνου, το οποίο ετέχθη στη Νίκαια του
Δήμου Νικαίας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη
Αττικής από την 2α εναγομένη, την 18-82018 και το οποίο φέρει επώνυμο ΣΙΝΓΚ,
στερείται κυρίου (μικρού) ονόματος (δεν
έχει εισέτι βαπτισθεί και δεν έχει λάβει
χώρα ονοματοδοσία του) και φέρει όνομα
πατρός Γκουργουίντερ και όνομα μητρός
Λόλα. Β) Να ανατραπεί το εκ του άρθρου
1465 & 1 του Αστικού Κώδικα τεκμήριο
καταγωγής του ως άνω ανήλικου θήλεος
τέκνου της 2ας εναγομένης, ως τέκνου
γεννημένου σε γάμο (μεταξύ του 1ου εναγομένου και της 2ας εναγομένης). Γ) Να
αναγνωρισθεί ότι ο 1ος εναγόμενος δεν
έχει καμία σχέση με το εν λόγω ανήλικο
θήλυ τέκνο της 2ας εναγομένης και Δ)
Να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων είναι ο
πατέρας του ως άνω ανήλικου θήλεος
τέκνου της 2ας εναγομένης. Σύμφωνα
με την από 27.07.2020 πράξη της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται
η 15η/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 6, αίθουσα 10,
Διαδικασία : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο : Α5 (ΜΟΝ), με
Αριθμό Πινακίου : 21. Προς γνώση του
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη
συζήτηση της ως άνω Αγωγής, ότε και
όπου ανωτέρω ορίζεται.
Αθήνα, 29-07-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Εγώ ο Γεώργιος Ι. Πάπαρης, δικαστικός
επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα
και στην οδό Λευκάδος αρ. 28, με τις
με αριθμό 9744Β/15-7-2020 εκθέσεις
επιδόσεις μου, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κο Σωτήρη ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, μετά από γραπτή
παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνη
Παντελίδου πληρεξούσια της Αγγελική
Ρήγκου του Αναστασίου, κατοίκου Καματερού, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ.7 με
ΑΦΜ 120860610, πήγα για να επιδώσω
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για το Γρηγόριο Δεβελέκο, πρώην
κατοίκου Ίλιον Αττικής, οδός Πάριδος,
αρ.100, και νυν αγνώστου διαμονής,
πιστό αντίγραφο της από 26-4-2020
Αγωγής του πρώτου κατά της δεύτερης,
που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την οποία ζητά να γίνει
δεκτή η ΑΓΩΓΗ και για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό της Νά γίνη
δεκτή η παρούσα αγωγή της, νά υποχρεωθούν οι εναγόμενοι καί δή έκαστος
τούτων αλληλεγγύως καί εις ολόκληρον
νά μοί καταβάλλουν διά τήν εν τω ιστορικώ αιτίαν τό ποσόν των 40.000€ νομίμως εντόκως από της κοινοποιήσεως
της παρούσης μου άχρις εξοφλήσεως
καί διά προσωπικής των κρατήσεως της
δευτέρας καί του τρίτου των εναγομένων
μέχρις έξ μηνών καί χρηματικής ποινής
40.000€, νά κηρυχθή η απόφασις προσωρινώς εκτελεστή πλήν του αἰτήματος
της προσωπικής κρατήσεως καί νά καταδικασθούν οι αντίδικοι εις τήν εν γένει
δικαστικήν της δαπάνην καί αμοιβήν της
πληρεξουσίας της δικηγόρου.
Η αγωγή κατατέθηκε στις 24-6-2020 έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου αυτού
στη Γραμματεία του άνω δικαστηρίου
Είδος δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, με γενικό
αριθμό κατάθεσης: 37680/2020 και με
ειδικό αριθμό κατάθεσης: 4702/2020, β)
η από 24-6-2020 πράξη του κ. γραμματέα του ποιο πάνου δικαστηρίου με την
οποία ορίζει προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων, για τους διαδίκους
εκατό (100) μέρες από την κατάθεσης
της ποιο πάνω αγωγής. Η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους
αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους
ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό
ή είναι άγνωστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν
λαμβάνονται υπόψην. Β) Ειδική εγγραφή
ενημέρωση για την δυνατότητα επίλυση
της διαφοράς με διαμεσολάβηση γ) κλήση του πρώτης προς αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες και καλούμενο να παραστεί
κατά τη συζήτηση όταν και όπου αρμοδίως θα οριστεί.
Αθήνα 29-7-20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 8.379Γ΄/28.7.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την
από 23.7.2020 έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Σπάρτης κ. Κωνσταντίνου Π.
Κουρκούλη, πληρεξουσίου της Συρμαλή Λυγερής συζ. Συρμαλή Μιχαήλ, θυγ.
Μάρκου Ρενιέρη και της Σταμάτας, με
ΑΦΜ: 079476429, κατοίκου Πετρούπολη
Αττικής, οδός Νικηταρά αριθμός 2, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή,
για τους αγνώστου διαμονής: 1/ Αθηνάς
χήρας Δημητρίου Ρενιέρη, 2/ Βασιλείου
Ρενιέρη του Δημητρίου και της Αθηνάς
και 3/ Αντωνίου Ρενιέρη του Δημητρίου

και της Αθηνάς, ως νομίμων κληρονόμων
του Ρενιέρη Δημητρίου του Βασιλείου,
κατοίκου εν ζωή Τορόντο Καναδά κατά
την υπ’ αριθμ. 154/1998 απόφαση εγγραφής προσημείωσης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Σπάρτης (και χωρίς εξειδικευμένη διεύθυνση), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές
αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ
για Ανάκληση Αποφάσεως Χορηγήσεως
Αδειας Εγγραφής Προσημειώσεως και
Εξάλειψη αυτής, της πρώτης εναντίον
τους, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και
ζητά να γίνει δεκτή σ' όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται
σ' αυτήν και να ανακληθεί η υπ’ αριθμ.
154/1998 ως άνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, με σκοπό
να εξαλειφθεί από τα βιβλία υποθηκών
του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η στο ιστορικό εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης.
Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η
από 15.7.2020 και με αριθμό Ασφ. 60
/ 2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου
της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής υπάρχει η με την
ίδια ημερομηνία πράξη του Δικαστή του
άνω Δικαστηρίου Πρωτοδίκη κ. Γεωργίου
Ιωαννίδη, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης στις 18 Σεπτεμβρίου
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Σπάρτης και κλήση στους καθ’ών η αίτηση, από τον παραπάνω δικηγόρο, να
παραστούν κατά τη συζήτησή της όταν
και όπου με την άνω πράξη ορίζεται.Σπάρτη 28 Ιουλίου 2020.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα
το Πρωτοδικείο Σπάρτης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
Αλκαμένους 15 - Σπάρτη
Τηλέφ. 27310-82439
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας),εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο
καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» που εδρεύει στην
Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται
νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1, 6
παρ. 2, 12 παρ. 2 και 12 παρ. 4 σύμφωνα με το από 9.10.2019 τροποποιημένο
καταστατικό του.
Καλλιθέα, 29.7.2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κίμων Δ. Γκιουλιστάνης
(ΑΜ 2562 ΔΣΠ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσκαλείται όποιος γνωρίζει την διεύθυνση του τόπου κατοικίας ή διαμονής της Κωστοβα Πετρανα Γκεργκινοβα, υπήκοου Βουλγαρίας και της Ράικα
Πετροβα Τοντοροβα, επίσης υπήκοου
Βουλγαρίας, να γνωστοποιήσει αυτήν
στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών ή της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του, ενυπογράφως με τα στοιχεία
αυτά, καθώς και στην Παναγιώτα Καραφύλλη του Ευστρατίου και της Ελένης,
κατοίκου Γενιτσεας Βιστωνίδας Αβδήρων
του Ν. Ξάνθης.
Ξάνθη 2-7-2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Χ''ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 - 58200 ΕΔΕΣΣΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOΥ
Με τη με αριθμό 2023/2018 έκθεση του κ.
Εισηγητού της πτωχεύσεως της εταιρείας
με την επωνυμία ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΕ μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του
Εισηγητού Δικαστού ενός ακινήτου της

πτωχής και συγκεκριμένα ενός κτιρίου
επιφανείας 1.568,64 τμ. επί γηπέδου
εμβαδού 7.958,67 τ.μ. ευρισκομένου
στην Ξάνθη.
Η εκποίηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα
7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 στο
κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με
τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των
επτακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων
είκοσι ενός (703.221,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε δυνάμει της απόφασης ΠΠΑθ
705/2018 και θα επαναλαμβάνεται κάθε
επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να
εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον
υπερθεματιστή.
Αθήνα 16.06.2020
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
/ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40
ΑθΗΝΑ 106 81
ΤΗΛ./FAX:210.33.04.477ΚΙ Ν: 6932 46 20 20
ΑΦΜ: 055635033 - ΔΟΥ:Δ' ΑθΗΝΩΝ
e-mail: peratise@yahoo.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY
Με τη με αριθμό 2022/2018 έκθεση του κ.
Εισηγητού της πτωχεύσεως της εταιρείας
με την επωνυμία ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΕ μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του
Εισηγητού Δικαστού ενός ακινήτου της
πτωχής και συγκεκριμένα ενός ακινήτου
επιφανείας 3.505,45 τμ. επί ενός αγρού
επιφανείας 18.992,81 τ.μ. ευρισκομένου
στη Γιάννουλη Δήμου Λάρισας.
Η εκποίηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα
7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 στο
κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών
με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν
των εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων
(698.000,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε
δυνάμει της απόφασης ΠΠΑθ 312/ 2018
και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη
Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το
τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή.
Αθήνα 16.06.2020
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
/ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40
ΑθΗΝΑ 106 81
ΤΗΛ./FAX:210.33.04.477ΚΙ Ν: 6932 46 20 20
ΑΦΜ: 055635033 - ΔΟΥ:Δ' ΑθΗΝΩΝ
e-mail: peratise@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την με αριθ Γ2.546/29-07-2020 έκθεση μου επιδόσεως, εμένα του Δικαστικού
Επιμελητή στην Περιφέρεια του Εφετείου
Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών
Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, και μετά
από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου
Αθηνών, Ελένης Σπυρακοπούλου, ως
πληρεξούσια δικηγόρος του Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη, του Νικολάου και
της Διάνα, κατοίκου Αγίας Παρασκευής
Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Σπύρου
Μαρίνη αρ. 22, με ΑΦΜ 161707354, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δαυίδ Μπεκαούρι
του Βλαντιμίρ και της Μαίρης, πρώην
κάτοικο Αχαρνών Αττικής Δημοκρίτου
95, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο
1469 περ.5 Α.Κ.) του προαναφερόμενου Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη κατά
1. Δαυίδ Μπεκαούρι του Βλαντιμίρ, 2.
Χριστίνας Θεοδωρίδου του Ιωάννη και
3. Παντελεήμονος Ξανθόπουλου του
Ιωάννη, η οποία απευθύνεται ενώπιον
του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία διαφορών
που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και
τέκνων) και αιτείται τα παρακάτω: Να
γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της προσβολής πατρότητας του ανηλίκου τέκνου
Νικολάου Μπεκαούρι. Να αναγνωρισθεί,
για τους πιο πάνω ιστορούμενους λόγους, ότι ο ανήλικος υιός της Χριστίνας
Θεοδωρίδου, Νικόλαος Μπεκαούρι, που

γεννήθηκε την 20-08-2018 στην Αθήνα,
δεν είναι φυσικό παιδί του πρώτου εναγόμενου, πρώην συζύγου της Χριστίνας
Θεοδωρίδου, αφού κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψής του, η τελευταία και
ο πρώτος εναγόμενος τελούσαν σε πλήρη διάσταση και εγώ είχα μόνιμο σαρκικό
δεσμό με την Χριστίνα Θεοδωρίδου, τον
οποίο διατηρούμε μέχρι και σήμερα και
με την οποία έχουμε υπογράψει και το με
αριθμ. Συμβολαίου 1253/1-4-2020 Σύμφωνο Συμβίωσης και έχουμε αποκτήσει
και έτερο ανήλικο τέκνο, σήμερα τριών
μηνών. Την πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με ΓΑΚ:
49306/2020 και ΕΑΚ: 6104/2020 από την
οποία προκύπτει ότι αυτή κατατέθηκε την
20-07-2020 ημέρα Δευτέρα καθώς και η
πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασία
Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με
την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης
την 15-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
9:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου
Αθηνών στο Κτίριο 6 Αίθουσα 12, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου: 5,
καλούμενο να παραστεί όταν και όπου
ανωτέρω ορίζεται. Η δημοσίευση γίνεται
στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
που εκδίδονται στην Αθήνα. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνα
Πέτροβα. Η Δικηγόρος Ελένη Κων. Σπυρακοπούλου Α.Μ/ΔΣΑ:21533.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
του επιδοθέντος ακριβούς
αντιγράφου του με αριθμό
44.756/2019 Πίνακα
Κατατάξεως Δανειστών
του Συμβολαιογράφου Αθηνών
κ. Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου
Στην Αθήνα σήμερα την 24η-06-2020
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ.
106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο
Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου
1), τηλ. 210-8817118, μετά την από
31.12.2019 έγγραφη παραγγελία που
μου δόθηκε από το Συμβολαιογράφο
Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ μέλος της συμβολαιογραφικής
εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ"
(ΑΦΜ 999369694 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ),
ως υπάλληλο του πλειστηριασμού και
της κατατάξεως των δανειστών των
κατωτέρω εκποιημένων μετοχών, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ.
5479/24.06.2020 έκθεσή μου επίδοσης
για τον οφειλέτη και αναγγελθέντα, Κωνσταντίνο Δρούγκα του Ιωάννη, πρώην
κάτοικο Αθηνών (οδός Στησιχόρου αρ.5)
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές
αντίγραφο του με αριθμό 44.756 ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ του ως άνω
Συμβολαιογράφου, ο οποίος Δηλώνει
ότι με την υπ’ αριθ. 44.596/14.11.2019
πράξη του, διενεργήθηκε νόμιμα ενώπιον
του εκποίηση κατασχεμένων μετοχών,
με επίσπευση του Ιωάννη Αβέρωφ του
Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοίκου Μετσόβου Ιωαννίνων (ΑΦΜ 003989187)
οι μετοχές του Κωνσταντίνου Δρούγκα
του Ιωάννη (ΑΦΜ 043968764). Αφού
έλαβε υπόψη όλα τα απαραίτητα, αφού
σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, αφού
απέρριψε όσα κρίθηκαν απορριπτέα,
στο πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε,
συνολικά ευρώ τριάντα χιλιάδες είκοσι
ένα και τέσσερα λεπτά (€ 30.021,04) και
ειδικότερα στο υπόλοιπο ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι
και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 28.416,34),
που απομένει για να διανεμηθεί στους
δανειστές μετά την αφαίρεση του ανωτέρω ποσού ευρώ χίλια εξακόσια τέσσερα
και εβδομήντα λεπτά (€ 1.604,70) που
αποτελούν το σύνολο των εξόδων εκτελέσεως, ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ τον επισπεύδοντα
Ιωάννη Αβέρωφ του Μιχαήλ, προνομιακά
και οριστικά για ποσό ευρώ είκοσι οκτώ
χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι και τριάντα
τέσσερα λεπτά (€ 28.416,34). Ο πίνακας
αυτός συντάχθηκε την τριακοστή πρώτη

7
(31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα
Τρίτη στην Αθήνα και στο γραφείο του ως
άνω Συμβολαιογράφου, που βρίσκεται
στην οδό Ομήρου αριθ.24 σε τρία (3)
φύλλα και αφού βεβαίωσε το περιεχόμενό του, το υπέγραψε. Προκειμένου να
λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες
συνέπειες.
Αθήνα, 24-06-2020
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ΄αριθ. 3128/29-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10,
ΑΦΜ 135863171, τηλ. 210-3818010,
επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο
Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ.
274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
για τον Νικόλαο Τερζή του Γεωργίου,
πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Πινδάρου,
αρ. 12 ή και Γλυφάδας Αττικής, Νέας
Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 85, με
ΑΦΜ 043130494, Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά και
ήδη αγνώστου διαμονής, το από 24-072020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται
ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου
και αρχής με την οποία σύμφωνα με το
νόμο και και με το νόμο και δυνάμει του
πρώτου (α) απογράφου εκτελεστού της
υπ’αριθμ. 1311/2017 Απόφασης του Ει-

ρηνοδικείου Αθηνών, κατά τα ανωτέρω,
προς ασφάλεια της ως άνω απαίτησής
της, μέχρι του ποσού της προς αυτούς
οφειλής του των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών
(1.793,38 ευρώ), άλλως, σε περίπτωση
μικρότερου ποσού καταθέσεων ή αντίστοιχων μετοχών, μέχρι το ύψος αυτού.
Κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας των
τρίτων το ποσό των καταθέσεων του
παραπάνω οφειλέτη, κάθε χρηματικό
ποσό που θα περιέλθει σε αυτούς εκ
μέρους του στο μέλλον, καθώς και κάθε
άλλη απαίτησή του από αυτούς και έως
την εξόφληση, μέχρι του ύψους του προς
αυτούς οφειλής του των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα
οκτώ λεπτών (1.798,38 ευρώ) πλέον των
τόκων (πλην του κονδυλίου των τόκων)
από την επίδοση ή κάθε μικρότερο ποσό.
Επιτάσσονται οι τρίτοι όπως καταβάλουν
τα ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα
ως κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
προς τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη
ούτε σε άλλον τρίτον διεκδικούντα την
είσπραξή τους από κάθε αιτία αλλά τα
κρατούν εις χείρας των για τα περαιτέρω
νόμιμα, με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε
νόμιμο δικαίωμά τους. Καλούνται οι τρίτοι εντός της προθεσμίας του άρθρου
985 ΚΠΟΛΔ να προβούν στην σχετική
δήλωση. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί
καταβολής διορίζονται οι, 1) Στέφανος
Βερζοβίτης, 2)Δημήτριος Ρέτσας, 3) Κων/
νος Κοτσοβός, 4) Μαρία Ευαγγελάκου
δικηγόρος, 5) Πηνελόπη Κυριακού, 6)
Ευγενία Ζαχαροπούλου, 7) Ελευθερία
Βεντουρή, 8) Παναγιώτης Μάκο.
Αθήνα 24.07.2020
Η Δικηγόρος
Πηνελόπη Κυριακού

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αμεση δράση Αστυνομίας
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος
108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία
170
Δίωξη ναρκωτικών
109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης
112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία
171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
210 5284000
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
210 4113832-3,76
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων
Site: http://www.elpa.gr/
10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Site: http://www.noa.gr/
210 3490101, 210 3490102
Α.Σ.Ε.Π
210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Site: http://www.dpa.gr/
Email: contact@dpa.gr
210 6475600
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Site: http://www.gscp.gr/
Email: infocivilprotection@gscp.gr
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών
Site: http://www.ekpizo.gr/
Email: info@ekpizo.gr
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Site: http://www.kep.gov.gr
1564
Συνήγορος καταναλωτή
Site: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη
1502
Γραμμή Καταναλωτή
Παράπονα - Καταγγελίες - Ερωτήσεις
Site: http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html 1520

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η Γερμανία θέλει
να επιβάλλει διόδια
σε όλη την ΕΕ!
Η υιοθέτηση του νέου μέτρου θα προταθεί κατά την διάρκεια της προεδρίας
της συγκεκριμένης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διόδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και
για όλα τα οχήματα θέλει να επιβάλλει
η Γερμανία σύμφωνα με ένα έγγραφο
που αποκάλυψε το Reuters. Ειδικότερα
ο Γερμανός υπουργός Μεταφορών
Andreas Scheuer στοχεύει να αλλάξει
τα δεδομένα στις μεταφορές αλλά και
στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών επιβάλλοντας διόδια όχι μόνο στη
χώρα του αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ
κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους
στην ΕΕ! Μέσα σε οκτώ χρόνια, σχεδόν
όλα τα οχήματα (αυτροκίνητα, φορτηγά,
ημιφορτηγά) που κινούνται στους αυτοκινητόδρομους, συμπεριλαμβανομένων
των φορτηγών, λεωφορείων και των
αυτοκινήτων, θα πρέπει να πληρώσουν
διόδια, σύμφωνα με το σχέδιο της
Γερμανίας για την τοποθέτηση διοδίων
σε όλη την ΕΕ.
«Όσον αφορά τα κράτη μέλη που έχουν
ήδη θεσπίσει σύστημα χρέωσης διοδίων
ή άλλων Τελών χρέωσης σε όλα τα
οχήματα θα πρέπει να εξαιρέσουν τα
πούλμαν και τα λεωφορεία», αναγράφει
το σχέδιο της Γερμανικής κυβέρνησης.
Αυτό περιλαμβάνει η επίσημη πρόταση
της Γερμανίας που έχει αναλάβει την
προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιουλίου και
θα διαρκέσει έως τα τέλη του 2020.
Ωστόσο, ορισμένοι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters
ότι κάποια υπουργεία Μεταφορών σε
Γερμανικά κρατίδια διαφωνούν με το
συγκεκριμένο σχέδιο παρόλο που τα
διόδια με βάση την απόσταση θεωρείται ευρέως ως μέτρο για την προστασία
του κλίματος.
Επίσης οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), που
αποτελεί το κόμμα της συγκυβέρνησης
της Άνγκελας Μέρκελ εδώ και πολύ
καιρό επικρίνει την επιβολή διοδίων στα
αυτοκίνητα…
Να υπενθυμίσουμε πως ο Andreas
Scheuer είχε βρεθεί και παλαιότερα στο
επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης για
την επιβολή διοδίων.

Λύση στο πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις των δήμων

Δ

ικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους
δήμους προς τρίτους, θέτει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.

Με τη διάταξη θεσμοθετείται μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους
ΟΤΑ. Προβλέπεται ότι το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές
υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το υπουργείο Εσωτερικών
κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική
αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.
Με εξαίρεση τα εντάλματα, τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο δήμος θα μεταφέρει
σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση
μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού προβλέπεται η τριμηνιαία
δημοσίευση των στοιχείων διαθεσίμων και υποχρεώσεων
(απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων) των φορέων
του υποτομέα των ΟΤΑ στην ιστοσελίδα του υπουργείου
Εσωτερικών.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη επιχορηγήθηκαν, σε πρώτη φάση, 84 δήμοι με το συνολικό ποσό των
92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

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

ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ακτοπλοΐα:
Από βδομάδα
και… βλέπουμε
η απόφαση για αύξηση
των επιβατών στο 85%

Στο κυνήγι ενός εισιτηρίου της ακτοπλοΐας
βρίσκονται εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες οι επίδοξοι ταξιδιώτες με προορισμό
τα νησιά.
Ο μειωμένος αριθμός δρομολογίων και το
πρωτόκολλο που είναι 60% για ταχύπλοα
και συμβατικά πλοία και 65% για συμβατικά
με καμπίνες έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει
πρόβλημα διαθεσιμότητας εισιτηρίων ειδικά
τον Αύγουστο που φεύγουν οι περισσότεροι
για διακοπές. Βάζεις μέσον πλέον για να
βρεις να κλείσεις εισιτήρια.
Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις περιμένουν
απόφαση της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα της ειδικής επιτροπής για αύξηση
του πρωτοκόλλου στο 85% αφού έχουν αυξηθεί οι πληρότητες-ζήτηση. Όποια κίνηση για να μειώσουν τις ζημιές τους λόγω
πανδημίας την περιμένουν τον Αύγουστο
οι εταιρείες όμως με 65% πρωτόκολλο και
λιγότερα δρομολόγια δεν υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας.
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής έχει υποβάλλει αίτημα και όλοι
αναμένουν την απόφαση η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΝΜ, αναμένεται
από τη ερχόμενη εβδομάδα. Όμως ήδη
οι εταιρείες έχουν χάσει πελάτες οι οποίο
αφού δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια έως
τώρα άλλαξαν προορισμό και επέλεξαν την
ηπειρωτική χώρα.
Τα μέτρα που τηρούνται στα πλοία είναι
αυστηρά όπως αυστηροί είναι και οι έλεγχοι
των Λιμενικών Αρχών τόσο έξω από τα
πλοία, στις προβλήτες όσο και μέσα σε αυτά.
Παράλληλα και οι ταξιδιώτες δείχνουν να
μην πειθαρχούν φορώντας μάσκα. Έχουν
γίνει δε συστάσεις στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις και τα πληρώματα κάνουν και εκείνα
ελέγχους μέσα στα πλοία ενώ έχουν λάβει
αυστηρά υγειονομικά μέτρα.
Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός στα
κυβερνητικά κλιμάκια και αυτός έχει να
κάνει με τη χρονική συγκυρία που πρέπει
να ανακοινώσει την αύξηση του πρωτοκόλλου, σε περίοδο που αυστηριοποιούνται τα
μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό.

