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ΠΟΥ: Η πανδημία
θα παραταθεί
ως αργά το 2022
Η πανδημία της Covid-19 «θα
συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε» να
διαρκέσει, διότι οι φτωχές
χώρες δεν λαμβάνουν τα
εμβόλια που έχουν ανάγκη, προειδοποίησε ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Ο δρ Μπρους Έιλγουορντ, αξιωματούχος
του ΠΟΥ, εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως η
υγειονομική κρίση θα μπορούσε «εύκολα να
παραταθεί ως αργά το 2022».
Λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της
Αφρικής έχει ανοσοποιηθεί κατά της
covid-19, έναντι του 40% στις περισσότερες
άλλες ηπείρους.

Γκάγκα: Έρχεται chat forum
με γιατρούς που θα απαντούν
ερωτήσεις πολιτών για
την πανδημία και το εμβόλιο
Για την πορεία της πανδημίας
στην χώρα μας και ειδικά στην
Βόρεια Ελλάδα στην οποία
παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων αλλά και νοσηλειών
μίλησε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.
Όπως είπε χθες το πρωί, «νομίζω ότι θα
έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και στη Βόρεια
Ελλάδα ήδη έχουμε μπει σε αυτό». Παράλληλα με δήλωσε πως δεν θα πάμε σε lockdown
και σημειώσε ότι το θέμα είναι να προστατέψουμε τον άλλο κάνοντας το εμβόλιο και
τηρώντας τα μέτρα
«Υπάρχει μια πόλωση γύρω από το εμβόλιο
και είναι λυπηρό γιατί πραγματικά μπορούμε να σώσουμε ζωές», τόνισε η κ. Γκάγκα
επισημαίνοντας ότι είναι δύσκολο να το
διαχειριστείς καθώς αρχίζει ένας αντίλογος.
Σε ερώτηση γιατί η χώρα μας έχει πάει πίσω
στο θέμα αυτό, η Μίνα Γκάγκα απάντησε ότι
«όταν κάποιοι μαλώνουν ή έχουν πρόβλημα
δεν φταίει ποτέ ο ένας από τους δυο, φταίει
όλο το σύστημα».
Παράλλληλα σύμφωνα με την ίδια ετοιμάζεται ένα chat forum σε συνεργασία με το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο
οποίο θα απαντάνε γιατροί σε ερωτήσεις.
Για τις περιπτώσεις που ασθενείς υπογράφουν για να μη διασωληνωθούν, η κυρία
Γκάγκα είπε ότι«είμαστε υποχρεωμένοι να
σεβόμαστε τις επιθυμίες του ασθενούς που
έχει καθαρό το μυαλό του, που δεν είναι
υπό επήρεια φαρμάκων ή δεν έχει ένα οξύ
πρόβλημα».

Ζεεχόφερ

Οικονόμου

Γονικές παροχές

«Εχουμε απαντήσει αναλυτικά σε παλαιότερες
επιστολές για το θέμα της μετακίνησης αναγνωρισμένων προσφύγων και υπογράψαμε με
τη Γερμανία σχετικό μνημόνιο συνεργασίας,
το οποίο και θα εφαρμόσουμε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν
σκέψεις για διόδια στο κέντρο της Αθήνας.

➞ σελ. 2

➞ σελ. 3

Χωρίς φόρο μεταβιβάζουν πλέον οι συγγενείς
πρώτου βαθμού την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, χρηματικά ποσά και μετοχές. Από
εδώ και στο εξής -και αναδρομικά- οι εφορίες
θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις νέες διατάξεις
που τους κοινοποιήθηκαν εγγράφως (με την
ΠΟΛ Ε.2193/2021).
σελ. 8
➞

Κυριάκος Πιερρακάκης:

Διαθέσιμη από 25 Οκτωβρίου
η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
για τον δακτύλιο
Ν

έα ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα λειτουργεί από
τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου με
την έναρξη του δακτυλίου, ετοιμάζει
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δικαιούχοι
θα μπορούν μέσα από το gov.gr και
με τους κωδικούς τους taxisnet και
τις πινακίδες να εκδίδουν το «πάσο»
που θα τους επιτρέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. «Θα υπάρχει ένα site όπου θα
υπάρχουν δυο link, το ένα θα οδηγεί
στην πλατφόρμα του gov.gr για τους
κατόχους υβριδικών αυτοκίνητων
ή τις αντίστοιχες κατηγορίες και το
άλλο θα οδηγεί στην πλατφόρμα για
τους μόνιμους κατοίκους», ανέφερε
ο υπουργός.
Για την εμβολιαστική πορεία, ο κ.
Πιερρακάκης σημείωσε ότι «έχουν
πραγματοποιηθεί εμβολιασμοί μίας
δόσηςσε 6.566.047 πολίτες και της
τρίτης δόσης είναι περίπου 250.000.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι
6.321.535». Για το πόσο λειτούργησε το freedom pass ως ισχυρό κίνητρο στους νέους 18-24, τόνισε ότι

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης

«έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον
μία δόση 463.000, περίπου το 60%
του ηλικιακού γκρουπ. Όσον αφορά
τα data στους νέους 15-17 έχουν εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση
114.000 νέοι. Όσον αφορά στον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού
έχουν εμβολιαστεί πλήρως τα 6,3
εκατομμύρια».
Για το ραντεβού της τρίτης δόσης, ο

κ. Πιερρακάκης είπε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν οι ίδιοι
στη σχετική πλατφόρμα του gov.gr
για να κλείσουν το ραντεβού τους.
Επεσήμανε, μάλιστα, ότι δίνεται δωρεάν ίντερνετ σε ακριτικά νησιά και
περιοχές από τον δορυφόρο, αλλά
«η γενική στρατηγική είναι να επιδοτούμε. Οι επενδύσεις του Ταμείου
Ανάκαμψης και θα βελτιώσουν τις

ταχύτητες και θα ρίξουν τις τιμές»,
και επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται εκτός από απολιγνιτοποίηση και
αποχαλκοποίηση.
Τέλος, σχετικά με την υποψηφιότητα
του Γιώργου Παπανδρέου στις εκλογές για την προεδρίια του ΚΙΝΑΛ,
ο κ. Πιερραράκης διευκρίνισε ότι
«δεν δρούμε ως σχολιαστές αλλά
ως παραγωγοί πολιτικής».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Δήμος Πειραιά:
Νέες συσκευές
απολύμανσης
στα λεωφορεία
της Δημοτικής
Συγκοινωνίας

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Συσκευές καθαρισμού και απολύμανσης του αέρα τοποθέτησε
ο Δήμος Πειραιά στα λεωφορεία
της δημοτικής συγκοινωνίας, στο
πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί
για την προστασία της δημόσιας
υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του Δήμου Πειραιά, στόχος είναι
οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες
της πόλης, οι οποίοι μετακινούνται
δωρεάν με τη δημοτική συγκοινωνία, να βρίσκονται σε ένα όσο
το δυνατόν ασφαλές περιβάλλον,
απαλλαγμένο από ιούς.
Σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με την εταιρεία LEDit και όπως
τονίζεται από τον Δήμο πρόκειται
για μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και διεθνώς πιστοποιημένη
συσκευή. Ο καθαρισμός του αέρα
γίνεται με τη χρήση του φωτός και
της νανοτεχνολογίας, με βάση την
καινοτόμο τεχνολογία WIVACTIVΕ.
‘ Έχουν μηδενικό κόστος συντήρησης, καθώς δεν χρησιμοποιούν
φίλτρα άνθρακα ή λάμπες UV, που
εκτός από τοξικά απόβλητα μετά τη
χρήση τους, επιφέρουν και μεγάλο
κόστος αντικατάστασης.
Παράλληλα, συνεχίζεται η προληπτική απολύμανση σε όλα τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας, για την προστασία των οδηγών
και του επιβατικού κοινού.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Πειραιά
έχει ανανεώσει όλο τον στόλο της
δημοτικής συγκοινωνίας με τα
νέα κόκκινα λεωφορεία, τα οποία
διαθέτουν σύγχρονες προδιαγραφές και είναι φιλικά προς το
περιβάλλον. Μάλιστα τον επόμενο
μήνα «βγαίνει» ο διαγωνισμός για
την προμήθεια τεσσάρων επιπλέον
σύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων
με πόρους μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.).
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε σχετική δήλωση τόνισε:
«Με δεδομένο ότι καθημερινά
μετακινούνται εκατοντάδες κάτοικοι, αλλά και επισκέπτες της πόλης
μας με τη δημοτική συγκοινωνία, ο
εξοπλισμός απολύμανσης του αέρα
που τοποθετήσαμε στα λεωφορεία
είναι εξαιρετικά χρήσιμος, για να
νιώθουν και να είναι οι πολίτες πιο
ασφαλείς.
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Σκάφη αναψυχής:
Πώς κινήθηκε ο κλάδος
ασφάλισης το 2020

Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των 27 ο Μητσοτάκης:

Τι μέτρα θα ζητήσει
για την ακρίβεια
Σ

τις Βρυξέλλες μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος αρχικά στη
σύνοδο του ΕΛΚ και στη συνέχεια στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το μεταναστευτικό, η ενεργειακή κρίση
το δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό
και η προκλητικότητα της Τουρκίας στην
κεκτημένο και ειδικά για το κυπριακό, θα
Ανατολική Μεσόγειο είναι θέματα στην
τονίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για
ατζέντα των συζητήσεων.
λύση δυο κρατών απορρίπτεται.
Ο πρωθυπουργός θα τονίσει τις ελληνιΑπό τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι η
κές θέσεις και στους αρχηγούς των κρατών
που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο του
ενεργειακή κρίση.
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη
Ο πρωθυπουργός προωθεί και θα θέσει
Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.
στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής την
Για τη μετανάστευση πρόκειται να επαιδέα της κοινής αγοράς φυσικού αερίου
ναλάβει την ανάγκη αλλαγής του συμκαι την ανάγκη υιοθέτησης μακροπρόΟ πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
φώνου του Δουβλίνου, να παρουσιάσει
θεσμων μέτρων.
Πυρήνας της ελληνικής πρότασης με
αναλυτικά τη σημερινή κατάσταση στα
κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα, να ξεκα- την οποία συμφωνεί και η Ιταλία είναι να εξεταστεί το ενδεθαρίσει ότι θα συνεχίσουμε να φυλάμε αποτελεσματικά χόμενο αγοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με
τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά και να υπο- στόχο να αποκτήσει αυξημένη αγοραστική δύναμη έναντι
γραμμίσει την υποχρέωση της Τουρκίας για την εφαρμογή των μεγάλων προμηθευτών και τελικά θα εξασφαλίσει
της συμφωνίας της με την ΕΕ.
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποδοκιμάσει για
Επιπλέον αναμένεται να σημειώσει ότι πρέπει η Ευρώπη
μια ακόμη φορά τη συμπεριφορά της ‘Αγκυρας απέναντι να βρει και διαφορετικές πηγές εφοδιασμού και ως εκ
σε δυο κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο τούτου η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική
επαναλαμβάνοντας ότι με αυτές τις προκλητικές και παρά- Μεσόγειο αφορά ιδιαίτερα την Ευρώπη.
νομες ενέργειες η γειτονική χώρα υπονομεύει την ειρήνη
Παράλληλα κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η
και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει ήδη κάνει
Στον αντίποδα ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει τη κινήσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών και έχει
σταθερή προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο, εφαρμόσει όλη την «εργαλειοθήκη» της Κομισιόν.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων σκαφών αναψυχής έφτασε τα 1,86 δισ. ευρώ το 2020 και σε
ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις, για τα συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν
417 ζημιές εντός του ίδιου έτους.
Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,9 εκατ.
ευρώ εντός του 2020, ενώ σχηματίστηκε στις
31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 2,8 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι οι δηλωθείσες ζημίες
και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων
αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου
έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2020). Τόσο το πλήθος των ζημιών
όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης
των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν
προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση
για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους.
Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις των μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας σε έρευνα που πραγματοποίησε
για τις «Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής έτους
2020». Σύμφωνα με την έρευνα, εκδόθηκαν
10.355 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2020,
ενώ καταγράφηκαν ακόμη 21.879 αυτόνομα
συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος
των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του
2021. Η συνολική ασφαλισμένη αξία των
επαγγελματικών σκαφών με πλήρωμα έφτασε τα 556,6 εκατ. ευρώ και η συνολική ασφαλισμένη αξία των επαγγελματικών σκαφών
χωρίς πλήρωμα έφτασε τα 247,7 εκατ. ευρώ.
Τέλος, κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης
στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η
μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες
(60,7% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από
την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων
(25,9% αντίστοιχα).

Meteo: Οι πλημμύρες
στην Αττική την περίοδο 2000-2020

ΟΑΕΔ: Στους 947.292
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο

Στην Ελλάδα, την περίοδο 2000-2020 καταγράφηκαν πάνω από 380 επεισόδια
πλημμύρας με αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με 132 ανθρώπινες
απώλειες, αλλά και υλικές ζημιές και καταστροφές υποδομών, προβλήματα σε
μετακινήσεις, κλπ. Η Αττική επλήγη στο 30% των περιπτώσεων αυτών, σύμφωνα
με τα στοιχεία του κόμβου meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Οι πλημμύρες στην Αττική αποτελούν συνήθως αιφνίδιο αποτέλεσμα ραγδαίων
βροχοπτώσεων, στις οποίες το αστικοποιημένο περιβάλλον της Αττικής είναι
ιδιαίτερα ευάλωτο. Τα περισσότερα επεισόδια (73 από τα 112, ποσοστό 65%) καταγράφηκαν στις ιδιαίτερα αστικές περιοχές, δηλαδή της Αθήνας, του Πειραιά και
των προαστίων, 27 επεισόδια (ποσοστό 24%) επηρέασαν περιοχές της Ανατολικής
Αττικής, και 12 επεισόδια (11%) περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Οι πλημμύρες της περιόδου 2000-2020 κόστισαν τη ζωή σε 38 ανθρώπους στην
περιοχή της Αττικής. Οι φθινοπωρινοί μήνες, με πρώτο τον Νοέμβριο, υπήρξαν
οι πιο καταταστροφικοί, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τη συγκεκριμένη
εποχή είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Η πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 με 24 νεκρούς ήταν το πιο
θανατηφόρο επεισόδιο, ενώ άλλα 7 πλημμυρικά επεισόδια προκάλεσαν από μία
έως 5 ανθρώπινες απώλειες.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας
(αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 935.301 άτομα.
Από αυτά 574.262 (ποσοστό 61,40%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 361.039
(ποσοστό 38,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 321.356 (ποσοστό
34,36%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 613.945 (ποσοστό 65,64%). Το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ ανήλθε στις 947.292 το Σεπτέμβριο
από 996.773 τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας κάμψη 4,96% στο μήνα.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον
μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 11.991 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 4.244
(ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες σε 7.747 (ποσοστό 64,61%). Το σύνολο των
επιδοτούμενων ανέργων , για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, (αφορά τον αριθμό
των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε
137.197 άτομα, από τα οποία οι 133.718 (ποσοστό 97,46%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.479 (ποσοστό 2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.721 (ποσοστό 31,87%) και
οι γυναίκες σε 93.476 (ποσοστό 68,13%).

E-mail: iho@otenet.gr
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106 77 Αθήνα
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FAX: 210 38.17.331, 210 38.17.281
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Μητσοτάκης:
Στόχος οι καλοπληρωμένες
θέσεις εργασίας στην επόμενη
φάση της ανάκαμψης
των επιχειρήσεων
Την ανάγκη δρομολόγησης της επόμενης φάσης
της ανάκαμψης των επιχειρήσεων, «πάντα με
έμφαση στη δημιουργία πολλών, όσο το δυνατόν,
πιο καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας» επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά τη συνάντηση που είχε με τη Διοικητική
Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει
στη διάθεση της πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για το σκοπό αυτό και αναφερόμενος στην
περιπέτεια του κορωνοϊού, σημείωσε ότι «το κράτος στάθηκε κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα με πραγματική στήριξη σε πολλά επίπεδα».
«Πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος και απηχεί τις
απόψεις -θα έλεγα- της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, εστίασε στο όραμα
και τους στόχους του Επιμελητηρίου αποτυπώνοντας τις άμεσες προτεραιότητες. Τόνισε δε
ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις που είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση. « Ένα σημαντικό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα και κυρίως για την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα, σήμερα, είναι η πρόσβαση
σε χρηματοδότηση. Παρότι η πολιτεία έχει κάνει
εξαιρετικές προσπάθειες με τους επτά κύκλους
επιστρεπτέας προκαταβολής», σημείωσε. Στο
πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
πως «αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία, προφανώς, στα ζητήματα της χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο και
με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
με τον Υφυπουργό, σχήματα με τα οποία μπορούμε να κινητοποιήσουμε κεφάλαια για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βέβαια,
ναι, και οι τράπεζες οι ίδιες, καθώς μειώνουν πια
το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και επιστρέφουν σε μια τραπεζική κανονικότητα
θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την
ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας χωρίς
κατ’ ανάγκη να είναι τόσο τυπικά προσηλωμένες,
ενδεχομένως, στο παρελθόν των επιχειρήσεων
καθώς, σήμερα, πιστεύω ότι ανοίγεται, πια, ένας
καινούργιος κύκλος για την οικονομία».
«Επειδή έχει υπάρξει μια μικρή παρεξήγηση στον
δημόσιο λόγο -όχι με δική μας υπαιτιότητα- για
το ζήτημα του πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη
σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς
στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις και όλες οι
επιχειρήσεις έχουν τη θέση τους σε μια δυναμική οικονομία. Ταυτόχρονα, όμως, θέλουμε να
δώσουμε κίνητρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες
το επιθυμούν να συγχωνευθούν, να συνενώσουν
δυνάμεις έτσι ώστε να γίνουν μεγαλύτερες, να
έχουν οικονομίες κλίμακος και να έχουν και
οικονομικά οφέλη τα οποία απορρέουν από αυτή
την επιλογή. Δεν θέλουμε να είναι ένα λογιστικό
τερτίπι. Θέλουμε να είναι πραγματικές συγχωνεύσεις που θα δημιουργήσουν πιο μεγάλες,
πιο ισχυρές επιχειρήσεις. Και είναι και αυτή μια
πολιτική την οποία εξήγγειλα στη Θεσσαλονίκη,
η οποία, νομίζω, ότι θα βρει ανταπόκριση στην
επιχειρηματική κοινότητα και είναι σημαντικό και
οι ίδιοι επιχειρηματίες να αναγνωρίσουν ότι μερικές φορές το να έχουν ένα μικρότερο ποσοστό
μιας μεγαλύτερης επιχείρησης μπορεί να έχει
μεγαλύτερη αξία από το να έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό μιας μικρότερης επιχείρησης.

Οικονόμου:

Δεν σκεφτόμαστε να βάλουμε
διόδια στο κέντρο της Αθήνας

Α

παντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών
συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι δεν
υπάρχουν σκέψεις για διόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Στην ενημέρωση ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Από την
ερχόμενη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου μπαίνει σε εφαρμογή το μέτρο του δακτυλίου. Όλα τα αυτοκίνητα
θα μπαίνουν στο δακτύλιο εναλλάξ σύμφωνα με το
καθεστώς μονά-ζυγά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο
της πινακίδας τους.
Εξαιρούνται και θα μπορούν να μπαίνουν καθημερινά
στο δακτύλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δύο
βασικές κατηγορίες:
-Πρώτον οι τύποι των «καθαρών» οχημάτων, δηλαδή,
τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα από κατασκευής φυσικού
αερίου και υγραερίου και τα Euro 6 που εκπέμπουν
ρύπους κάτω από 120 gr CO2.
-Και δεύτερον όσοι έχουν άδεια δακτυλίου. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλές εξαιρέσεις και θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν και να εκλογικευθούν».
Και συνολικά σχολίασε: «Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν
τόσο στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο
και στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Αποσκοπούν
στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας
ζωής στην πόλη, με λιγότερη ταλαιπωρία και καθαρότερη ατμόσφαιρα.
Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του δακτυλίου αποφασίστηκε να συγκροτηθούν
δύο ομάδες εργασίας: Ένα Παρατηρητήριο που θα
«ομογενοποιήσει» δράσεις και αποφάσεις για την
κίνηση με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων,
αλλά και Δήμων, Περιφέρειας και επιστημόνων, αλλά
και μια τεχνική ομάδα που θα παρακολουθεί την πορεία
εφαρμογής του δακτυλίου».
« Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τη διεθνή θέση
της χώρας μας και την προώθηση των εθνικών μας
συμφερόντων προστέθηκε χθες κατά την 9η Τριμερή
Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου», τόνισε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου,
ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
«Υπογράφηκε χθες Μνημόνιο για τη διασύνδεση των
τριών χωρών στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,
Μνημόνιο για τριμερή συνεργασία σε θέματα αποδήμων και υπήρξε και κοινή Πολιτική Διακήρυξη, με την
οποία οι τρεις ηγέτες παίρνουν ξεκάθαρη θέση σε ό,τι
αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις και καταδικάζουν
την τουρκική προκλητικότητα.
Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι θέσεις μας και των τριών κρατών ταυτίζονται
στην καταδίκη της προκλητικής πρακτικής και της
επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας», επεσήμανε ο
κ. Οικονόμου.
Κατά την τριμερή Σύνοδο προέκυψαν πολύ καθαρά και
εμφατικά μηνύματα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
και ανέλυσε: «Οι τρεις ηγέτες με τη διακήρυξή τους
ανάμεσα στα άλλα επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους για τη συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος ενισχύοντας την ειρήνη, την
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».
Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε: «Απευθύνουν μήνυμα προς την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν
το διεθνές δίκαιο όπως η παρενόχληση ερευνητικών
πλοίων που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ελλάδα ή
την Κύπρο.
Υπογραμμίζουν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των

κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους. Καταδικάζουν τις
συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου
και όλες τις άλλες παράνομες δραστηριότητες σε περιοχές που βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας της
Ελλάδας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Και
τέλος υπογραμμίζουν ότι το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας
δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει κυριαρχικά
δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με
το δίκαιο της θάλασσας και προφανώς δεν μπορεί να
παράγει έννομα αποτελέσματα».
Τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνει χώρα μια ενεργητική
και πολύπλευρη διπλωματία η οποία αποδίδει
Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως «όπως
όλοι έχουν αντιληφθεί, τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνει χώρα μια ενεργητική και πολύπλευρη διπλωματία
η οποία αποδίδει.
Η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει το προστιθέμενο κύρος
της κι έχει αδράξει κάθε χαραμάδα ευκαιρίας που
παρουσιάστηκε για να αναβαθμίσει γεωστρατηγικά,
πολιτικά και οικονομικά την πατρίδα. Βρισκόμαστε σε
ένα δρόμο που ήδη δρέπουμε τους καρπούς των κόπων
μας. Αλλά δεν έχουμε επαναπαυθεί, ούτε τελειώσει.
Έχουμε πολλά ακόμα να περιμένουμε και η ισχυροποίηση της Ελλάδας θα συνεχιστεί ανυποχώρητα. Η
Ελλάδα άλλαξε σελίδα οριστικά και σε αυτό το κομμάτι.
Η αντιμετώπιση του δημογραφικού πολύ υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης
Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του
κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ.
Οικονόμου αναφέρθηκε στα πέντε νέα μέτρα για την
αντιμετώπιση του δημογραφικού.
Επεσήμανε πως «Η αντιμετώπιση του δημογραφικού
εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Προωθούμε πέντε νέα μέτρα
κοινωνικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση του
δημογραφικού προβλήματος που αφορούν:
Την προώθηση εναλλακτικών μορφών φύλαξης παιδιών μέσα από το νέο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς», σε περιοχές που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί
σταθμοί. Τη δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας
σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις με δαπάνες του Ταμείου
Ανάκαμψης. Σε πρώτη φάση θα μπορούν να καλυφθούν
2.500 μικρά παιδιά.
Τη χρηματοδότηση με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης της δημιουργίας 50.000 νέων θέσεων για
βρέφη και νήπια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και
την παράλληλη προώθηση της δημιουργίας 150 νέων
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Τη στήριξη -επίσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης- με
στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης σε μητέρες
που μένουν εκτός αγοράς εργασίας, προκειμένου να
μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ήδη ανακοινώθηκε ειδικό
πρόγραμμα για 10.000 νέες θέσεις εργασίας στο οποίο
οι άνεργες μητέρες θα έχουν προνομιακή μεταχείριση.
Μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που έχουμε
προωθήσει για τη νέα γενιά μπαίνει φρένο στην υπερβολική έκθεση του συστήματος στον δημογραφικό
κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται υψηλότερες
συντάξεις για τους νέους. Το νέο σύστημα θα ισχύσει
για αυτούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας από
1/1/2022 και, εφόσον το επιθυμούν, για τους νέους
κάτω των 35 ετών».
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Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

16°C - 23°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12°C - 20°C

ΠΑΤΡΑ

9°C - 23°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15°C - 23°C

ΛΑΡΙΣΑ

9°C - 23°C

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πόνος στη μέση:
κινήσεις
που ανακουφίζουν

Όταν μας χτυπάει την… πόρτα ο
πόνος στη μέση, αλλάζει όλη μας
την καθημερινότητα και μπορεί
να μας κρατήσει μακριά από δραστηριότητες που μας ευχαριστούν
αλλά και από την εργασία μας. Η
καθημερινότητά μας δυσκολεύει
και ακόμα και οι πιο απλές κινήσεις φαίνονται ακατόρθωτες.
Οι περισσότεροι βέβαια από
εμάς, ειδικότερα εάν οι πόνοι
στη μέση είναι ένα συχνό φαινόμενο, ξέρουμε ορισμένες κινήσεις κλειδιά για να τον αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν όμως και
ακόμα ορισμένες σημαντικές και
εύκολες κινήσεις που ίσως δεν
τις φαντάζεστε και μπορούν να
ανακουφίσουν τον ενοχλητικό
πόνο της μέσης. Μπορείτε να
δοκιμάσετε μία ή και παραπάνω
από τις παρακάτω θεραπείες για
να διαπιστώσετε ποια ταιριάζει
περισσότερο στις ανάγκες σας:
• Κοιμηθείτε επαρκώς
Όταν πονάμε, δυσκολευόμαστε
να κοιμηθούμε. Πέφτουμε όμως
έτσι σε ένα φαύλο κύκλο αϋπνίας, καθώς ο ανεπαρκής ύπνος
μπορεί να χειροτερέψει τον πόνο
στη μέση, με αποτέλεσμα να μην
κοιμόμαστε σωστά.
• Γυμνάστε τον κορμό σας
Οι μύες του κορμού σας, συγκεκριμένα οι κοιλιακοί και οι ραχιαίοι, παίζουν βασικό ρόλο στην
σωστή στήριξη της σπονδυλικής
στήλης.
• Διατάσεις για τους μύες των
μηρών
Οι μύες των μηρών μας συνήθως
είναι σφιγμένοι και ειδικότερα οι
μύες που βρίσκονται στο πίσω
μέρος των μηρών.
• Απαλύνετε τον πόνο με εφαρμογές κρύου ή ζεστού επιθέματος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Η Τουρκία
προετοιμάζει
«σπάσιμο»
και πωλητήριο
για τη Botas
Η Τουρκία ετοιμάζεται να αναδιοργανώσει μερικές από τις μεγαλύτερες
κρατικές εταιρείες της πριν από πιθανές
πωλήσεις μετοχών ή δημόσιες προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες που
μεταδίδει το Bloomberg.
Η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν
σχεδιάζει να επικεντρωθεί σε εταιρείες
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του
κρατικού εισαγωγέα φυσικού αερίου και
φορέα εκμετάλλευσης αγωγών Botas,
όπως αναφέρουν πηγές που ζήτησαν να
τηρηθεί η ανωνυμία τους.
Σύμφωνα με το σχέδιο που δεν έχει
ακόμη δημοσιοποιηθεί, η κυβέρνηση θέλει να διαχωρίσει την Botas σε
μικρότερα κομμάτια και να οργανώσει
το εμπορικό τμήμα και τους αγωγούς σε
ξεχωριστές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της
νομοθεσίας για την απελευθέρωση της
αγοράς φυσικού αερίου. Η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην
αντικατάσταση του αυστηρού κρατικού
ελέγχου σε αυτές τις επιχειρήσεις με μια
«εταιρική νοοτροπία και με γνώμονα το
κέρδος», όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Ο φορέας εκμετάλλευσης των αγωγών
με έδρα την Άγκυρα θα χωριστεί σε
τρεις οντότητες, σύμφωνα με νομοσχέδιο που είδε το Bloomberg, για το
εμπόριο φυσικού αερίου, τις υποδομές
φυσικού αερίου και τους αγωγούς αργού
της Botas. Οποιαδήποτε αρνητική διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων της Botas θα
μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομικών
ως χρέος, το οποίο θα εξοφληθεί μέσω
μερισμάτων των ξεχωριστών εταιρικών
οντοτήτων.
Το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας δεν
απάντησε σε αιτήματα για σχόλια. Οι
μεταρρυθμίσεις εντάσσονται στις προσπάθειες δεκαετιών για να σταματήσουν
οι κρατικές επιχειρήσεις να αιμορραγούν
οικονομικά, ενώ θα επηρεάσουν επίσης
εταιρείες εκτός του ενεργειακού τομέα.
Οι εταιρείες αυτές μπορούν αργότερα
να προετοιμαστούν για δημόσια προσφορά ή ιδιωτικοποίηση αφού γίνουν κερδοφόρες, φέρνοντας έσοδα στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης.
Τα περισσότερα assets στον τομέα της
ενέργειας ανήκουν στο τουρκικό κρατικό
ταμείο πλούτου, συμπεριλαμβανομένου
του κρατικού παραγωγού πετρελαίου
Tpao, ο οποίος αναπτύσσει ένα μεγάλο πεδίο φυσικού αερίου στη Μαύρη
Θάλασσα.
Ο υπουργός Ενέργειας Fatih Donmez
δήλωσε, ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα τόσο η Botas όσο και η Tpao είναι
κλειδιά για την ενεργειακή ασφάλεια της
Τουρκίας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό
ενός κόμματος της αντιπολίτευσης ότι η
κυβέρνηση ετοιμάζεται να πουλήσει και
τις δύο σε ξένες εταιρείες.
Πάντως, η κυβέρνηση της Άγκυρας έχει
θέσει σε αντίστοιχη τροχιά για δημόσια
προσφορά έως το τέλος του 2022 και την
κρατική εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας Teias.

Σκληρή γλώσσα Ζεεχόφερ για
τους πρόσφυγες που φτάνουν
στην Γερμανία από την Ελλάδα

«Ε

χουμε απαντήσει αναλυτικά σε παλαιότερες επιστολές για το θέμα της μετακίνησης
αναγνωρισμένων προσφύγων και υπογράψαμε με τη Γερμανία σχετικό μνημόνιο
συνεργασίας, το οποίο και θα εφαρμόσουμε. Είναι αυτονόητο ότι το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσαν νωρίτερα απόψε
κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας στις αναφορές του υπουργού
Εσωτερικών της Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ, ότι οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στην Γερμανία αφορούν μετανάστες οι οποίοι «έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου
στην Ελλάδα ή έχουν μάλιστα λάβει ήδη και προστασία».

«Αυτό δεν μπορεί να
ακόμη ότι έχει προσωπικά διαπραγμαμείνει έτσι! Δεν επιτρέπεται καμία καθυτευτεί μια συμφωνία
στέρηση», δήλωσε ο
με την Αθήνα, σύμκ. Ζεεχόφερ σε συνέφωνα με την οποία η
ντευξη Τύπου που παΕλλάδα θα ελάμβανε
ραχώρησε νωρίτερα
οικονομική βοήθεια
σήμερα και τόνισε ότ,
από τη Γερμανία
για να κατοχυρώσει
εάν δεν υπάρξει λύση,
ότι εξασφαλίζονται
η γερμανική κυβέρστέγη, περίθαλψη
νηση θα εξετάσει το
και ιατρική φροντίενδεχόμενο επιβολής
συνοριακών ελέγχων,
δα αξιοπρεπώς στην
δηλαδή ελέγχων στις
Ελλάδα. Σύμφωνα
πτήσεις από την Ελμε τον ίδιο, ο υπουρλάδα.
γός Μετανάστευσης
Σύμφωνα με τον κ. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ.
έχει συμφωνήσει με
Ζεεχόφερ, από τις
τη διατύπωση της
80.000 αιτήσεις χορήγησης ασύλου που έχουν υποβληθεί συμφωνίας, αλλά δεν την έχει μέχρι τώρα υπογράψει. «Θα
από τον Ιανουάριο έως τώρα στη Γερμανία, οι 34.000 αφορούν καταβάλουμε μια νέα προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει
μετανάστες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στην Ελλάδα. συμφωνία και, εάν αυτό δεν συμβεί - το εισηγήθηκα σήμερα
Όπως είπε, «από αυτούς που είχαν ήδη άσυλο στην Ελλάδα, στο υπουργικό συμβούλιο - θα εξετάσουμε κάτι το οποίο βρήη Ελλάδα πήρε πίσω μόνο μία περίπτωση».
κα κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου πριν από τέσσερα
Αν αυτό δεν αλλάξει, προειδοποίησε ο γερμανός υπουργός χρόνια: αυτά τα άτομα, όταν φθάνουν στο αεροδρόμιο στην
Εσωτερικών, τότε θα εισαγάγει συνοριακούς ελέγχους για τις Γερμανία, να τα επιστρέφουμε πίσω στην Ελλάδα. Αυτό τότε
πτήσεις από Ελλάδα. «Αυτό θα ήταν ένα πολύ αποτελεσμα- με παράκληση της Ελλάδας τερματίστηκε αλλά θα ήταν ένα
τικό μέτρο, το οποίο επίσης θα λάβω, εάν δεν καταλήξουμε πολύ αποτελεσματικό μέτρο», ανέφερε.
σε μια κοινή προσέγγιση με την Ελλάδα», ανέφερε, για να Ο Χορστ Ζεεχόφερ τόνισε πάντως ότι το ζήτημα αφορά και την
προσθέσει: «Δώσαμε στην Ελλάδα ισχυρή ανθρωπιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία «και σε αυτό το ζήτημα δεν είναι
βοήθεια. Βοηθήσαμε περισσότερους από 3000 πρόσφυγες επαρκώς ενεργή». Υπογράμμισε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι
μετά την πυρκαγιά στη Μόρια. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα «όσο λιγότερη ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου υπάρχει, τόσο
δεν έχει προσφέρει ανάλογη βοήθεια. Και όταν κανείς βοηθά περισσότερο θα λαμβάνονται εθνικά μέτρα και δεν μπορεί
τόσο μια χώρα, τότε θα πρέπει να μπορεί και να περιμένει να το επιθυμεί κανείς αυτό. Αυτά τα πράγματα μπορούν να
ότι θα υπάρξει μια συναίνεση σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή επιλυθούν σε ευρωπαϊκή βάση», κατέληξε και σημείωσε
μετανάστευση, όταν άνθρωποι που έχουν ήδη λάβει προστασία ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν χωράει αναβολή, ούτε
απλώς προχωρούν παραπέρα». Ο Χορστ Ζεεχόφερ σημείωσε καν σε μια μεταβατική περίοδο μεταξύ δύο κυβερνήσεων.

Γαλλία:
Παράταση στο υγειονομικό πάσο έως και τον Ιούλιο του 2022
Οι βουλευτές στη Γαλλία ενέκριναν το νομοσχέδιο που προβλέπει την παράταση της ισχύος του υγειονομικού πάσου
ως τις 31 Ιουλίου 2022. Το «υγειονομικό πάσο» κατά της covid-19 μπορούν να αποκτήσουν όσοι έχουν ανοσοποιηθεί
πλήρως ή έχουν πρόσφατο αρνητικό τεστ κορονοϊού προκειμένου να μπορούν να εισέλθουν σε πολλούς δημόσιους
χώρους, όπως μπαρ, καφέ, κινηματογράφοι αλλά και στα μέσα μεταφοράς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις.
Το πάσο αυτό τέθηκε σε ισχύ στις 9 Αυγούστου για την πρόσβαση σε πολλούς χώρους διασκέδασης, άθλησης και πολιτισμού, ενώ από τις 30 Αυγούστου είναι υποχρεωμένοι να το διαθέτουν 1,8 εκατομμύριο εργαζόμενοι σε διάφορους
τομείς που έρχονται σε επαφή με κοινό.
Το νομοσχέδιο πέρασε από την Εθνοσυνέλευση με διαφορά μόλις δέκα ψήφων (135 υπέρ και 125 κατά) και τώρα αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία στις 28 Οκτωβρίου.
Με το μέτρο αυτό στόχος της κυβέρνησης είναι να ενθαρρύνει το 26,5% των Γάλλων, που δεν έχουν λάβει δύο δόσεις
εμβολίου, να ανοσοποιηθούν. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στη Γαλλία κατά της εφαρμογής του
υγειονομικού πάσου, αν και η συμμετοχή σε αυτές έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
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Ερευνα: Πάνω
από 90% η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου
της Pfizer/
BioNTech
και στους εφήβους

Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech κατά
του κορονοϊού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και στους εφήβους,
σύμφωνα με μια νέα ισραηλινοαμερικανική μελέτη, την μεγαλύτερη έως τώρα στον κόσμο με
βάση τα πραγματικά δεδομένα.
Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου Covid-19
σε μια ολόκληρη χώρα και η πρώτη
που αφορά την πρόσφατη περίοδο
κατά την οποία η παραλλαγή Δέλτα
είναι κυρίαρχη.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ερευνών Clalit και του Πανεπιστημίου
Χάρβαρντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό
ιατρικό περιοδικό “New England
Journal of Medicine”, ανέλυσαν
στοιχεία για 94.354 εμβολιασμένους εφήβους ηλικίας 12 έως 18
ετών μεταξύ Ιουνίου – Σεπτεμβρίου
2021, μια περίοδο που συμπίπτει με
το τέταρτο κύμα λοιμώξεων, όταν
η παραλλαγή Δέλτα είχε κυριαρχήσει στο Ισραήλ. Οι ερευνητές
συνέκριναν με ισάριθμο αριθμό μη
εμβολιασμένων εφήβων.
Διαπιστώθηκε ότι στους πλήρως
εμβολιασμένους εφήβους, επτά
έως 21 μέρες μετά τη δεύτερη
δόση, ο κίνδυνος νόσου Covid-19
με συμπτώματα ήταν μειωμένος
κατά 93% σε σχέση με τους ανεμβολίαστους συνομηλίκους τους,
ενώ ο κίνδυνος λοίμωξης (ασχέτως συμπτωμάτων) ήταν μειωμένος
κατά 90%.
Αλλά και 14 έως 20 μέρες μετά την
πρώτη δόση, ο κίνδυνος συμπτωματικής Covid-19 ήταν κατά 57%
μικρότερος στους εμβολιασμένους,
ενώ ο κίνδυνος λοίμωξης ήταν μειωμένος κατά 59% σε σύγκριση με
τους μη εμβολιασμένους εφήβους.
Δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για
να εκτιμηθεί η μείωση του κινδύνου
στους εμβολιασμένους όσον αφορά τη βαριά νόσο, τη νοσηλεία και
το θάνατο, καθώς όλες αυτά είναι
σπάνια μεταξύ των εφήβων.
«Τα αποτελέσματα της μελέτης
δείχνουν πειστικά ότι μία εβδομάδα
μετά τη δεύτερη δόση, αυτό το εμβόλιο είναι άκρως αποτελεσματικό
στους εφήβους έναντι της συμπτωματικής Covid-19 και έναντι κάθε
λοίμωξης», δήλωσε ο καθηγητής
Ραν Μπάλιτσερ, διευθυντής του
Ινστιτούτου Clalit και τόνισε ότι
τα ευρήματα «συνιστούν ισχυρό
επιχείρημα υπέρ της επιλογής του
εμβολιασμού των εφήβων, ιδίως
στις χώρες όπου ο ιός σήμερα είναι
ευρέως εξαπλωμένος».
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Κώστας Καραμανλής:
Σχέδιο 3,3 δισ.
για τα σιδηροδρομικά
Για τις βιώσιμες μεταφορές και
υποδομές, με έμφαση στα σιδηροδρομικά έργα και την ηλεκτροκίνηση, μίλησε ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στο συνέδριο "Athens
ESG & Climate Crisis Summit" που
διοργάνωσε η "Καθημερινή" στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος.
Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον δεν προσανατολίζεται στη
χρηματοδότηση μεγάλων οδικών
έργων, αλλά και ότι ούτως ή άλλως
η Ελλάδα έχει συμπληρώσει το παζλ
των μεγάλων οδικών δικτύων.
"Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα:
Βιώσιμα σιδηροδρομικά έργα", τόνισε ο κ. Καραμανλής. Υπενθύμισε ότι
η κατασκευή σιδηροδρομικών έργων
στην Ελλάδα υπήρξε ένα ανέκδοτο
τα τελευταία 30 χρόνια και σημείωσε ότι η Κυβέρνηση απευθύνθηκε
στη DG COMP και προχώρησε σε
μία τεράστια μεταρρύθμιση για να
διορθώσει το προβληματικό αυτό
σύστημα.
"Ήδη είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι στο προσεχές διάστημα
θα δημοπρατήσουμε με τη διαδικασία της μελετοκατασκευής, δηλαδή
turnkey, σιδηροδρομικά έργα 3,3 δισ
σε όλη την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο
πακέτο σιδηροδρομικών έργων
που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα",
δήλωσε.
Ο κ. Καραμανλής επεσήμανα ότι
στο σχεδιασμό του Υπουργείου για
τα επόμενα χρόνια είναι και η προμήθεια τραίνων υδρογόνου, για την
κίνηση των οποίων δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες μεταβολές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι: "Τα σιδηροδρομικά
έργα βοηθούν τη χώρα μας να παίξει ρόλο στα logistics και συνάδουν
απόλυτα με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Οπότε με ένα σμπάρο
δυο τρυγόνια. Και η Ελλάδα θα μπει
σε μία διαδικασία όπου θα ενώσουμε επιτέλους λιμάνια με σιδηρόδρομο, logistics centers, το Θριάσιο 1
και το Θριάσιο 2".
Επεσήμανε επιπλέον ότι το ενιαίο
σχέδιο της Κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα στις βιώσιμες μεταφορές, πέρα από το σιδηρόδρομο, έχει
να κάνει και με το μετρό. Υπενθύμισε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια
"ξεμπλόκαρε" η Γραμμή 4 του Μετρό
της Αθήνας. Και με αφορμή το
επίκαιρο θέμα της κυκλοφοριακής
συμφόρησης στην Αθήνα, σημείωσε
ότι εάν δει κανείς πόσους σταθμούς
Μετρό έχει η ελληνική πρωτεύουσα
σε σχέση πχ με τη Μαδρίτη, θα
καταλάβει ότι η χώρα μας είναι
αρκετά πίσω. "Επομένως τρέχουμε
και πρέπει να τρέχουμε και αυτό το
έργο έχει ξεκινήσει", τόνισε.

Eυρωβαρόμετρο:

Πάνω από 1 στους 3 Έλληνες
έχουν μείνει σε «Airbnb»
τουλάχιστον μία φορά

Τ

ην απάντηση δίνει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που «μετρά» τις προτιμήσεις των κατοίκων
της Ε.Ε. ανά χώρα και αποτυπώνει και τις προτιμήσεις των Ελλήνων σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους Ευρωπαίους. Οι Έλληνες λοιπόν βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
όσον αφορά τη διαμονή σε δωμάτιο τύπου Airbnb, δηλώνοντας σε ποσοστό κοντά στο 36% ότι έχουν
μείνει τουλάχιστον μία φορά σε αυτού του είδους το κατάλυμα, έναντι του 29% που είναι το αντίστοιχο
ποσοστό σε όλη την Ε.Ε..
Αναλυτικότερα, ένα 8% (σ.σ. όπως και στην υπόλοιπη Ε.Ε.) δηλώνει ότι μένει ανά τακτά χρονικά διαστήματα λίγων μηνών, ένα 23%
σποραδικά (17% στην Ε.Ε.) κι ένα 4% ότι ναι μεν έχει μείνει αλλά δεν
προτίθεται να το ξανακάνει (5% στην Ε.Ε.). Στον αντίποδα σε αυτούς
που δεν έχουν μείνει ποτέ σε αυτού του είδους το κατάλυμα είναι 64%
στην Ελλάδα, έναντι του 71% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Στο ερώτημα «αν έχετε ποτέ εκμισθώσει δωμάτια μέσα από τις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες» αποτυπώνεται και η τάση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας με τη στροφή από τη
βραχυχρόνια προς τη μακροχρόνια μίσθωση λόγω πανδημίας αλλά
και (νωρίτερα) λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης: Θετική απάντηση -από
σποραδικά έως κάθε μήνα ή και ακόμη συχνότερα- έδωσε ένα 5%
(4% στην Ε.Ε.), ενώ ένα 13% στη χώρα μας (5% στην Ε.Ε.) δηλώνει
ότι εκμίσθωνε παλιότερα αλλά όχι πιά.
Για ποιους λόγους οι Έλληνες νοικιάζουν ένα κατάλυμα τύπου
Airbnb;
«Γιατί είναι φθηνότερο» απάντησε το 77% από 63% στην Ε.Ε.
«Γιατί εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες μου» απάντησε το 59%
έναντι 49% στην Ε.Ε.
«Γιατί βρίσκεται σε καλύτερη τοποθεσία» απάντησε το 62% έναντι
43% στην Ε.Ε.
«Γιατί υπάρχουν πολλαπλές επιλογές» απάντησε το 56% από 37%
στην Ε.Ε.
«Γιατί υπάρχουν πολλές αξιολογήσεις και βαθμολογίες από τους
χρήστες» απάντησε το 62% έναντι 35% στην Ε.Ε.
«Γιατί έχω μία αυθεντική εμπειρία στον προορισμό μου» απάντησε
το 32% έναντι 33% στην Ε.Ε.
«Γιατί μου αρέσει να μένω μαζί με άλλους ντόπιους στον προορισμό
μου» απάντησε ένα 30% από 24% στην Ε.Ε.

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων οι Έλληνες τοποθετούν ψηλότερα το πρόσθετο
εισόδημα, σε ποσοστό 85%, ενώ ποσοστό 79% συγκεντρώνει η
απάντηση ότι το ταξίδι γίνεται οικονομικά πιο προσιτό.
Επίσης θεωρούν σε ποσοστό 57% ότι οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα στις γειτονιές όπου διαμένουν και σε 63% ότι οι επισκέπτες
μένουν σε λιγότερο τουριστικές περιοχές και σε ποσοστό 71% ότι
βελτιώνονται οι υποδομές της γειτονιές (εστιατόρια, περισσότερα
καταστήματα κ.τ.λ.). Επίσης στα πλεονεκτήματα τοποθετούν το
γεγονός ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις οδηγούν σε περισσότερες
επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο (63%) με πιο ελκυστικούς δημόσιους
χώρους και περισσότερη ασφάλεια και βελτιώνονται και οι δημόσιες
υπηρεσίες προς τους πολίτες (39%) σε ό,τι έχει να κάνει π.χ. με τη
διαχείριση των απορριμμάτων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α..
Όσον αφορά τα μειονεκτήματα ποοσοστό 60% θεωρεί ότι αυξάνεται
η ενόχληση από τους τουρίστες σε σχέση με το θόρυβο, τον συνωστισμό τον όγκο των σκουπιδιών κ.α., ενώ ένα 65% συγκεντρώνει η
απάντηση για τον αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των σπιτιών αλλά
και στην προσφορά διαμερισμάτων. Επίσης μειωμένεκτημα είναι η
υπερσυγκέντρωση των τουριστών σε συγκεκριμένες γειτονιές (45%),
το μειωμένο αίσθημα ασφάλειας (47%), η πίεση που ασκείται στις
υποδομές (38%) σε σχέση με τα σκουπίδια και τις δημόσιες μεταφορές, αλλά και η απώλεια μεγαλύτερων ανέσεων για τους ντόπιους
λόγω των καταστημάτων για τους τουρίστες (40%).
Συνολικά ως συμπέρασμα από πλευράς της Κομισιόν με βάση την
έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, «οι
βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων καθιστούν ελκυστικότερη
την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινότητες.

Κινητή τηλεφωνία: Ποιοι θα δουν μείωση στα τέλη
Από την 1η Ιανουαρίου 2022 μειώνεται στο 10% ο συντελεστής του τέλους κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, ενώ καταργούνται πλήρως τα τέλη για τους νέους μέχρι 29 ετών.
Συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις:
-Μειώνεται το επιβαλλόμενο, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπολογιζόμενο προ του ΦΠΑ, σε 10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού
κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20%.
-Μειώνεται το επιβαλλόμενο, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε 10% επί της αξίας του χρόνου
ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%. Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
-Καταργείται το τέλος κινητής τηλεφωνίας για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως και 29 ετών. Καταλαμβάνει όσους κατά τη διάρκεια
εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή. Δηλαδή για το
έτος 2022, ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε συνδέσεις ή καρτοκινητά των προσώπων που μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021
έχουν συμπληρώσει το 14 έτος ηλικίας και δεν έχουν έως το ίδιο χρονικό διάστημα συμπληρώσει το 30 έτος.
Ειδική εφαρμογή δημιουργείται για την μείωση των τελών μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.grΕΨΠ. Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1) σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της
εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση
σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.
Οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που
ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η.1.2022 και μετά.
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Αυξάνεται
η πληρότητα
στα γήπεδα
Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
γνωστοποίησε την αύξηση της
πληρότητας των ανοιχτών και
κλειστών γηπέδων με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων στο
90%, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τους 40.000 και 12.000
θεατές, αντίστοιχα.
Το «πράσινο φως» από την
Επιτροπή άναψε μετά από
αιτήματα του υφυπουργείου
Αθλητισμού, ενώ η απόφαση
αφορά αμιγώς εμβολιασμένους
θεατές.
Υπενθυμίζεται ότι το όριο
πληρότητας που ίσχυε για τα
γήπεδα μέχρι τη σημερινή
ανακοίνωση ήταν στο 80%,
δηλαδή μέχρι 25.000 θεατές
στα ανοικτά με ηλεκτρονικό
σύστημα εισιτηρίων και μέχρι
8.000 στα κλειστά.
«Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
έπειτα από σχετικά αιτήματα
του Υφυπουργείου Αθλητισμού, αποδέχθηκε:
να επιτραπεί η παρουσία θεατών στις εξέδρες (μπορούν να
συνοδεύουν και ανήλικους έως
12 ετών), σε προπονήσεις ατομικών και ομαδικών ερασιτεχνικών αθλημάτων, σε ανοικτές
αθλητικές εγκαταστάσεις, με
τις εξής προϋποθέσεις:
να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο,να φορούν υποχρεωτικά μάσκα, να μην υπερβαίνει
η πληρότητα των εξεδρών το
50%.να επιτραπεί η χρήση των
αποδυτηρίων με 1 άτομο ανά 2
τ.μ. και ταυτόχρονα απόσταση
1,5 μέτρου μεταξύ τους.να αυξηθεί το όριο χωρητικότητας
θεατών στα γήπεδα, ως χώροι
αμιγώς εμβολιασμένων, με
πληρότητα:
- στο 90% της χωρητικότητας
και όχι πάνω από 40.000 θεατές, για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα
εισιτηρίων,
- στο 70% της χωρητικότητας
και όχι πάνω από 15.000 θεατές,
για ανοικτές εγκαταστάσεις
χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα
εισιτηρίων,
- στο 90% της χωρητικότητας
και όχι πάνω από 12.000 θεατές
για κλειστές εγκαταστάσεις με
ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων,
- στο 70% της χωρητικότητας
και όχι πάνω από 4.000 θεατές,
για κλειστές εγκαταστάσεις
χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα
εισιτηρίων.
Περαιτέρω εξειδίκευση για την
εφαρμογή των παραπάνω, από
τις 25 Οκτωβρίου, σε διευκρινιστικές οδηγίες της ΓΓΑ που
θα ακολουθήσουν».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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διαφορα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ
Με την υπ΄ αριθμ. 5352Δ/20.10.2021
έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ευγένιου Αθ.
Πετρουτζή, κατοίκου Αθηνών, Σανταρόζα
3, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο Δούκη
του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 9
και ήδη αγνώστου διαμονής, με εντολή
της δικηγόρου Αθηνών Βασιλικής Χρ.
Αναγνωστοπούλου, η από 18-10-2021
εξώδικη πρόσκληση – δήλωση των 1.
Ελένης Μακρή το γένος Κωνσταντίνου
και Μαρίας Θεοφάνους, 2) Δέσποινας
Αποστολίδου το γένος Γεωργίου και Ελένης Μακρή και3) Μαρίας Μακρή του Γεωργίου και της Ελένης, απασών κατοίκων Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Τροίας αρ.
20, με την οποία τον καλούν όπως την 2α
Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00 μ.μ., προσέλθει στο συμβολαιογραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών
Μαρίας- Ελένης Κουρτέση, Στουρνάρη
αρ. 53, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλέφωνο 210-.5242191), προκειμένου για να
συναινέσει στην εξάλειψη δύο προσημειώσεων υποθήκης που έχουν τραπεί
σε υποθήκες ήτοι: α) της εγγραφείσας
την 26-8-1975 στα βιβλία υποθηκών
του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς
και Νήσων (εκ μεταφοράς των βιβλίων
του πρώην Υποθηκοφυλακείου Πειραιά)
στον τόμο 563 φυλλ 70 προσημείωσης
υποθήκης κατά της πρώτης εξ’ Ελένης
συζ. Γεωργίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνη και υπέρ
σας για ποσό 16.500,00 δραχμών στο
περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση τροπής εγγραφείσα την 26-05-1975
και β) της εγγραφείσας την 14-10-1975
στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων
(εκ μεταφοράς των βιβλίων του πρώην
Υποθηκοφυλακείου Πειραιά) στον τόμο
563 φυλλ 70 προσημείωσης υποθήκης
κατά της πρώτης εξ’ ημών Ελένης συζ.
Γεωργίου Μακρή το γένος Κωνσταντίνου και Μαρίας Θεοφάνη και υπέρ σας
για ποσό 55.000,00 δραχμών στο περιθώριο της οποίας υπάρχει σημείωση
τροπής εγγραφείσα την 26-05-1976,
εγγεγραμμένων επί οριζοντίων ιδιοκτησίων τους ευρισκομένων σε πολυκατοικία της περιφέρειας του Δήμου Πειραιώς
στη θέση Πηγάδι Στρατιώτου» και επί
της γωνίας των οδών Τσαμαδού επί της
οποίας φέρει τον αριθμό 64 (πρώην 71)
και Υψηλάντου.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Βασιλική Χρ. Αναγνωστοπούλου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ. 4348 Γ΄/20-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα
το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΥ, για λογαριασμό του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του ΑΔΑΜ
με ΑΦΜ 062944827 πρώην κατοίκου
Μενεμένης Θεσσαλονίκης οδός Καζαντζάκη αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών
Εμμανουήλ Τακάκη, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην
Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με
ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται
νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 2909-2021 και ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ
της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ του ΑΔΑΜ με ΑΦΜ 062944827
πρώην κατοίκου Μενεμένης Θεσσαλονίκης οδός Καζαντζάκη αρ.10 και ήδη
αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την
οποία ΖΗΤΑΕΙ: Να γίνει δεκτή η αγω-

γή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για
τις πραγματικές και νομικές αιτίες που
μνημονεύονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλει, το ποσό των τριάντα
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€
35.421,84), το οποίο αναλύεται σε: σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών € 35.421,84,
ληξιπρόθεσμα χρεολύσια € 29.837,30,
τόκους κεφαλαίου € 4.781,12, τόκους
υπερημερίας € 801,65, έξοδα € 1,77,
και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: η
από 29-09-2021 ηλεκτρονική κατάθεση
Δικογράφου , με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20994/2021 , Αριθμό Κατάθεσης
Δικογράφου:17893/2021 , Δικαστήριο:
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Κατ. Εγγράφου: ΑΓΩΓΗ.
Ορίζεται 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 τις νόμιμες
συνέπειες.
Θεσσαλονίκη 20-10-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αρ. 4347 Γ΄/20-10-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή
της περιφέρειας του Εφετείου με έδρα
το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης , Δημητρίου Αγγ. Ζαχάκου, κατοίκου, Πολυτεχνείου αρ. 19 , επιδόθηκε νόμιμα στην
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΛΙΟΥ, για λογαριασμό
της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ του ΔΑΥΙΔ
με ΑΦΜ 076667900 πρώην κατοίκου
Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης οδός Επαμεινώνδα αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής με εντολή του δικηγόρου Αθηνών
Εμμανουήλ Τακάκη , ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην
Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθ. 86, με
ΑΦΜ: 094014201 και εκπροσωπείται
νόμιμα , ακριβές αντίγραφο της από 2909-2021 και ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗΣ
της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.» ΚΑΤΑ της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
του ΔΑΥΙΔ με ΑΦΜ 076667900 πρώην
κατοίκου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης οδός
Επαμεινώνδα αρ.3 και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με την οποία ΖΗΤΑΕΙ:
Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη για τις πραγματικές και
νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο
ιστορικό της αγωγής να καταβάλει, το
ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 77.600,73), το οποίο αναλύεται
σε: σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών €
33.600,73, ληξιπρόθεσμα χρεολύσια €
28.170,77, τόκους κεφαλαίου € 4.666,48,
τόκους υπερημερίας € 762,30, έξοδα €
1,18, και να καταδικασθεί η αντίδικος
στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του
δικογράφου υπάρχουν οι παρακάτω
πράξεις: η από 29-09-2021 ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου , με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης: 20995/2021 , Αριθμό
Κατάθεσης Δικογράφου:17894/2021 , Δικαστήριο: Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς,
Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ, Κατ. Εγγράφου:
ΑΓΩΓΗ. Ορίζεται 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
τις νόμιμες συνέπειες.
Θεσσαλονίκη 20-10-2021
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος
Περίληψη της με αριθμόν 4662 Ε /
21-10-2021 Εκθεσης επίδοσης του
Δικ. Επιμελητή της Περιφερείας του
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΥΝΔΟΥΚΑ κάτοικος Αθηνών οδός Γ. Σταύρου
6 τηλ. 210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις
21/10/2021 ημέρα Πέμπτη ύστερα από
την έγγραφη παραγγελία της Κωνσταντίνας Κάσσαρη μέλος της Δικηγορικής
εταιρείας με την επωνυμία Κωνσταντίνα

Κάσσαρη-Τζάνου Φώτιου & Συνεργάτες και ως πληρεξούσια Δικηγόρου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
INTRUM HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις που εδρεύει στην Αθήνα
οδός Λ. Μεσογείων 109-111 με ΑΦΜ
801215902 εκπροσωπούμενη νόμιμα
επ' ονόματι και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία IRIS
HELLAS INVESTMENTS DESIGNATED
ACTIVITI COMPANY που εδρεύει στο
Δουβλίνο Ιρλανδίας εκπροσωπούμενη
νόμιμα ως ειδική διάδοχος της εταιρεία
με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με ΑΦΜ 099555381 που εδρεύει στο
Μαρούσι οδός Βασ. Σοφίας 1 επέδωσα
στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πρώην κάτοικο Χανί-
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ων οδός Παλιογιώργη 20 και Αθηνών
οδός Οξυρρύγχου 4 και ήδη αγνώστου
διαμονής ακριβές αντίγραφο της από
13-10-2021 ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αρθρο
83 Κ.Πολ.Δ. (Τακτική Μονομελούς) της
πρώτης κατά του δευτέρου και κατά των
λοιπών αναφερομένων στην παρούσα
που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την
οποία αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα,
να απορριφθεί η ένδικη ανακοπή στο
σύνολό της και να επικυρωθούν οι υπ'
αριθμών 28938/2014 Διαταγή πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
και η παραπόδας αυτής από 22-10-2014
επιταγή προς πληρωμή καθώς και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην δικαστική
δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Η παραπάνω Αυτοτελής
πρόσθετη παρέμβαση έχει αριθμό κατάθεσης 11702/2021, ΓΑΚ 80442/2021

ημερομηνία κατάθεσης 14-10-2021 και
ταυτόχρονη πράξη του Γραμματέα με την
οποία ορίζει δικάσιμο την 02-11-2021
ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., Πιν. Γ5
(ΜΟΝ), αριθμός πιν. 7, κτ. 6, αιθ. 12.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. 67669

Το email
της εφημερίδας
είναι:
iho@otenet.gr
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR,
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ W17/102021

Κωδικοί CPV:
1. 45231221-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου και
2. 45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου
1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε.
(εφεξής ΕΔΑ Αττικής), Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών,
14123, Λυκόβρυση, Στοιχεία Επικοινωνίας: Σπύρος Γιαννάτος, τηλ:
2130882000, φαξ: 2130882050, E-mail: s.giannatos@edaattikis.gr
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Κατασκευή δικτύου διανομής
φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης 4 Bar, χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης έως 19 bar και παροχετευτικών αγωγών στην Περιφέρεια Αττικής.
2.2.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες με δικαίωμα παράτασης χρονικής διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2.3.Τόπος Εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
3.1.Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους,
Γενικά έξοδα, Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) και Απρόβλεπτα.
3.2.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των απαιτούμενων υλικών του έργου,
ανέρχεται σε 400.000,00€. Το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου.
3.3.Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή,
η οποία θα προκύψει αφού ληφθεί υπόψη το Ποσοστό Έκπτωσης).
4.2.Οι ποσότητες στα άρθρα του τιμολογίου είναι ενδεικτικές για τις ανάγκες διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να είναι
δεσμευτικές για την ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης, έχει το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων σύμφωνα με τις
ανάγκες σε ποσοστό έως 10% επί του Προϋπολογισμού του Έργου.
5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5.1.Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και
την κατασκευή του, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7
της Διακήρυξης.
5.2.Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του
Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
5.3.Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή
σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή
και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην
οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 175 ν. 4412/2016.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
του διαγωνισμού, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί και λειτουργούν
σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.X.) και είναι εγκατεστημένα σε:
(α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
(γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

(δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
6.2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
6.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6.4.Ο Υποψήφιος, που μετέχει σε ένα υποψήφιο σχήμα, δεν δικαιούται
να μετέχει, αμέσως ή εμμέσως, σε άλλο υποψήφιο σχήμα ούτε να
υποβάλει προσφορά αυτοτελώς. Παραβίαση του όρου τούτου επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου και των σχημάτων, στα
οποία αυτός συμμετέχει.
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
7.1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο΄΄ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί΄΄
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Αναθέτοντος Φορέα αρχής https://edaattikis.gr/ - Διαγωνισμοί.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
«ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
7.2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, δηλαδή έως την δεκάτη (10η)
ημέρα πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών,
ήτοι 29/10/2021, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο μέχρι την 02/11/2021.
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον
δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον
υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.
8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ
8.1.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
8.2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 12/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
8.3. Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα πρέπει να έχει
συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
9.1.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων
Ευρώ (40.000,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
9.2.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
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4X22
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR,
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ W16/102021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Βούλα 19-10-2021
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	Αρ. πρωτ. 13091
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ. Τσεκούρας
Ταχ. Δ/νση Β. Παύλου 1
Ταχ. Κώδικας: 16673, Βούλα
Τηλέφωνο: 213 216 3574
Email: promithies@asklepieio.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
(ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ)
(CPV 33111710-1)
Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Υλικών Αγγειογραφίας
(Επεμβατικής Ακτινολογίας) (CPV 33111710-1), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
μας, προϋπολογισμού δαπάνης 149.811,16 € περ/νου Φ.Π.Α., (Π.Π.Π. 2021), (K.A.E.
1311), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, αριθ. Διακ. 32/2021.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με α/α Συστήματος: 139492.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: η 25-11-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: η 01-12-2021
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής
Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας προ Φ.Π.Α. ή 2% επί των προσφερομένων ειδών. Για την υπογραφή της
προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής
εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο
ιστότοπο του Νοσοκομείου www.asklepieio.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και
στο site του Νοσοκομείου: η 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).
Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ.
Κ. Τσεκούρας στο τηλ. 213 216 3574 email: promithies@asklepieio.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
2X11

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης
με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας
253.636,04 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ» με προεκτιμώμενη αμοιβή αξίας 253.636,04 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) – CPV
71335000-5, 79930000-2.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/11/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 17/11/2021.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 0083900, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Νικόλαος Στάμος (e-mail: info@athensanaplasis.gr).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης (Προκήρυξη
Σύμβασης, Διακήρυξη, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, Έντυπο
οικονομικής προσφοράς, Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, Τεύχος
Συγγραφής Υποχρεώσεων, Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών) καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, η
οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: “183912”, και αναρτήθηκαν
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Κωδικοί CPV:
1. 45231221-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου και
2. 45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου
1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε.
(εφεξής ΕΔΑ Αττικής), Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών,
14123, Λυκόβρυση, Στοιχεία Επικοινωνίας: Σπύρος Γιαννάτος, τηλ:
2130882000, φαξ: 2130882050, E-mail: s.giannatos@edaattikis.gr
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Κατασκευή δικτύου διανομής
φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης 4 Bar, χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης έως 19 bar και παροχετευτικών αγωγών στην Περιφέρεια Αττικής.
2.2.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες με δικαίωμα παράτασης χρονικής διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2.3.Τόπος Εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής.
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
3.1.Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους,
Γενικά έξοδα, Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) και Απρόβλεπτα.
3.2.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των απαιτούμενων υλικών του έργου,
ανέρχεται σε 400.000,00€. Το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου.
3.3.Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή,
η οποία θα προκύψει αφού ληφθεί υπόψη το Ποσοστό Έκπτωσης).
4.2.Οι ποσότητες στα άρθρα του τιμολογίου είναι ενδεικτικές για τις ανάγκες διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να είναι
δεσμευτικές για την ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης, έχει το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων σύμφωνα με τις
ανάγκες σε ποσοστό έως 10% επί του Προϋπολογισμού του Έργου.
5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5.1.Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και
την κατασκευή του, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7
της Διακήρυξης.
5.2.Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του
Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
5.3.Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή
σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή
και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην
οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 175 ν. 4412/2016.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο
του διαγωνισμού, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.X.) και
είναι εγκατεστημένα σε:
(α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
(γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

Γενικα
Πληροφορίες Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών:...................... τηλ. 11 888
Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: .................................. τηλ. 14944
Ώρα: ....................................................................................... τηλ. 14844
Πληροφορίες διεθνών κλήσεων: ................................................τηλ. 139
Τουριστικές πληροφορίες
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: .......................... τηλ. 210 8707000,
........................................................................................... www.gnto.gr
Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος (ΗΑΤΤΑ):
τηλ. 210 9223522,
..........................................................................................www.hatta.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ): ... τηλ. 210
3217165, 210 3217167, www.sete.gr
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο: ................................. τηλ. 210 3310022-26
Ένωση Ξενοδόχων Αττικής: τ. ηλ. 210 3235485, www.all-athens-hotels.
com
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ): .τ η λ .
210 6727385, www.selpe.gr

(δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
6.2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
6.3.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6.4.Ο Υποψήφιος, που μετέχει σε ένα υποψήφιο σχήμα, δεν δικαιούται
να μετέχει, αμέσως ή εμμέσως, σε άλλο υποψήφιο σχήμα ούτε να
υποβάλει προσφορά αυτοτελώς. Παραβίαση του όρου τούτου επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου και των σχημάτων, στα
οποία αυτός συμμετέχει.
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
7.1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο
χώρο΄΄ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί΄΄
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Αναθέτοντος Φορέα αρχής https://edaattikis.gr/ - Διαγωνισμοί.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
«ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
7.2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, δηλαδή έως την δεκάτη (10η) ημέρα
πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών, ήτοι
29/10/2021, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο μέχρι την 02/11/2021.
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον
δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην
προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι
είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα
από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.
8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ
8.1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
8.2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
8.3. Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα πρέπει να έχει
συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
9.1.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ
(40.000,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
9.2.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.

Περιφέρεια Αττικής: ........................................... www.athensattica.gr
Τηλέφωνα Ανάγκης
Άμεση Δράση: ...........................................................................τηλ. 100
Πυροσβεστική: .......................................................................... τηλ. 199
Ελληνική Αστυνομία (τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας): ..................... 1033
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: ................ τηλ. 210 6977000, www.ydt.gr
Τουριστική Αστυνομία: ........................................ τηλ. 171, 210 6977386
Αστυνομία Αεροδρομίου: .............................................τηλ. 210 3536919
Τροχαία Αθήνας: ............................................................τηλ. 210 5230111
Οδική Βοήθεια
ΕΛΠΑ:................................................................................... τηλ. 10400
Τροχαία Αθήνας: ............................................................τηλ. 210 5230111
Ιατρική Περίθαλψη
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας:......................................................... τηλ. 166
Κέντρο Δηλητηριάσεων: ............................................. τηλ. 210 7793777
Γραμμή ΑΙDS: τηλ. .............................................................. 210 7222222
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία - Κλινικές ΙΚΑ: ....................... τηλ. 14944
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ΑΣΕΠ: Μόνιμες
θέσεις σε ΟΑΕΔ και
υπουργείο Δικαιοσύνης
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
των υποψηφίων στην προκήρυξη 8Κ/2021 (Φ.Ε.Κ.
49/5.10.2021/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ. 55/18-10-2021/τ. ΑΣΕΠ)
για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν
είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(Πολίτες - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα
ΣΤ΄). Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με
τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια
ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την
αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την
έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από
σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της Προκήρυξης).
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να
υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν
υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση
με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή
αδυναμία υποβολής αυτής. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται σε Γράφημα, ο
αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον
Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση
τον μήνα Σεπτέμβριο για τα έτη 2021 και 2020). Για
γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και
τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών
κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά
(2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι
14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά
με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων
& Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας
τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):
Τις εργάσιμες ημέρες
· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες (εξαιρουμένης της 28ης Οκτωβρίου)
· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

Aν θέλετε να γίνετε συνδρομητές
στην ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας

Επικοινωνήστε στο
210 3817700

Δωρεάν γονικές παροχές
ως 800.000 ευρώ για σπίτια,
μετρητά και μετοχές

Χ

ωρίς φόρο μεταβιβάζουν πλέον οι συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγοι,
παιδιά, παππούδες, εγγόνια και γονείς) την κινητή και ακίνητη περιουσία
τους, χρηματικά ποσά και μετοχές. Από εδώ και στο εξής -και αναδρομικά- οι
εφορίες θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις νέες διατάξεις που τους κοινοποιήθηκαν
εγγράφως (με την ΠΟΛ Ε.2193/2021).
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
αυξάνεται το αφορολόγητο ανά γονέα στις 800.000
ευρώ για μεταβιβάσεις που έχουν συσταθεί από 1ης
Οκτωβρίου
δωρεές και γονικές παροχές που έχουν διενεργηθεί
μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα συνυπολογίζονται, στον συνυπολογισμό των προγενέστερων
δωρεών και γονικών παροχών που ισχύει στα αφορολόγητα όρια.
Πρακτικά ο φόρος γονικών παροχών για εν ζωή
μεταβιβάσεις από και προς γονείς, παιδιά, εγγόνια
καταργείται , αφού για γονικές παροχές από 2 γονείς
ισχύει αφορολόγητο 800.000 + 800.000 = 1,6 εκατ.
ευρώ, άλλα τόσα από 2 παππούδες και άλλα τόσα
επίσης από 2 γιαγιάδες. Δηλαδή έως και 4,8 εκατ.
ευρώ εάν μεταβιβάζουν όλοι εν ζωή την περιουσία
τους στην επόμενη γενιά.
Ειδικά για τη δωρεά χρηματικών ποσών, μέχρι τον
Σεπτέμβριο ίσχυε συντελεστής φόρου 10% από το
πρώτο ευρώ. Έτσι για παράδειγμα ένας πατέρας
που ήθελε να δωρίσει 200.000 ευρώ στο παιδί του,
θα πλήρωνε φόρο 20.000 ευρώ, ενώ αν κάνει τη
μεταβίβαση από σήμερα, ο φόρος θα είναι μηδενικός.
Αντίστοιχα, για γονική παροχή ακινήτου αξίας
300.000 ευρώ, ο φόρος ήταν 1.500 ευρώ αλλά από
1ης Οκτωβρίου πλέον μηδενίζεται. Για δωρεά από
παππού σε εγγονό ακίνητης περιουσίας 600.000
ευρώ, όπου επιβάλλετο φόρος 16.500 ευρώ, επίσης
μηδενίζεται.
Συγκεκριμένα η νέα εγκύκλιος Ε.2193/2021 της
ΑΑΔΕ ενημερώνει τις ΔΟΥ της χώρας ότι με τον
ν.4839/2021 αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών
και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματικών ποσών .
Μετά τις αλλαγές, η παράγραφος 1 του άρθρου 44
του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά
παίγνια, προβλέπει:
– Η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που

υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου
29 του Κώδικα (γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες)
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, υπόκεινται σε
φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις
εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.
– επίσης η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών
ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται
με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την
αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων
χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές
παροχές της παραγράφου αυτής δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ
των αυτών προσώπων
– Η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών (…)
υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς:
με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου
για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία
(γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες)
με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου
για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία
(αδέλφια-θείοι-ανεψιοί- λοιποί κατιόντες και ανιόντες)
με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ κατηγορία
(όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς ή οι μη συγγενείς –
ξένοι)
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για δωρεές και
γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η
Οκτωβρίου 2021.
Ο φόρος κληρονομιάς πάντως δεν καταργείται.
Και έτσι η μεταβίβαση εν ζωή συμφέρει πολλαπλά.
Γιατί όσοι σπεύσουν έως 31 Δεκεμβρίου μπορούν να
αποφύγουν χρεώσεις με αυξημένες αντικειμενικές
που θα ισχύσουν -κατά περίπτωση- από το νέο έτος,
αλλά και τα έξοδα για ηλεκτρονικό πιστοποιητικό
που θα επιβληθούν από 1ης Ιανουαρίου 2021.

Διαβάστε
καθημερινά
δωρεάν
το πρωτοσέλιδό μας
με ένα κλικ
www.ihodimoprasion.gr
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Ανατιμήσεις 10% – 30%
σε προϊόντα λόγω αύξησης
της τιμής ρεύματος
Επιχείρηση αρτοποιίας που πλήρωσε πέρσι τον
Σεπτέμβριο μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος 866
ευρώ για κατανάλωση 5.641 KW, φέτος για τον
ίδιο μήνα και την ίδια κατανάλωση κλήθηκε να
πληρώσει 1.364 ευρώ!
Η διαφορά δεν είναι τίποτα άλλο, από τη ρήτρα
αναπροσαρμογής στο ρεύμα λόγω των διεθνών
αυξήσεων! Μια άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών αναγκάζεται να δεχτεί αυξήσεις 40% – 70% στις
πρώτες ύλες, στα πλαστικά, στα καλώδια κ.λπ.
λόγω των διεθνών ανατιμήσεων. Μέρος των
αυξήσεων αυτών, αναγκαστικά, θα τις περάσει
στο τελικό κόστος της οικοδομής.
Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις του προβλήματος. Την ουσία αποτυπώνει, με ανάγλυφο
τρόπο σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Στην έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 135 μελών διαφαίνεται το ενδεχόμενο, λόγω της ενεργειακής
κρίσης, πολλές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε
ανατιμήσεις 10% έως 30% στις τελικές τιμές των
προϊόντων τους. Το ποσοστό των ανατιμήσεων
θα είναι ανάλογο με τον βαθμό εξάρτησης της
κάθε επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος,
δηλαδή από το ηλεκτρικό ρεύμα που αποτελεί
το βασικό καύσιμο παραγωγής για 9 στις 10
επιχειρήσεις.
Οι μισές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν εκτιμούν
ότι οι τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών τους
θα αυξηθούν γύρω στο 10% εξαιτίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια ενώ, ένα 15% εκτιμούν
αύξηση άνω του 30%! Από τι θα εξαρτηθούν οι
ανατιμήσεις; Από τον αντίστοιχο βαθμό εξάρτησης της επιχείρησης από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Σύμφωνα με την έρευνα, το ηλεκτρικό ρεύμα
από παρόχους αποτελεί το βασικό ενεργειακό
κόστος για το 95% περίπου των επιχειρήσεων
ενώ μια στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ούτε λόγος για τα
φωτοβολταϊκά που… αναλογούν σε ελάχιστο
ποσοστό! Τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες
δεν έχουν ακόμη αναζητήσει τρόπους για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναντι
ενός 10% που το έχει ήδη κάνει.
Η ενέργεια αποτελεί κυρίαρχο συντελεστή
κόστους (άνω του 20%) για το ένα τρίτο των
βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Όσο περισσότερο
εξαρτημένες είναι οι επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις
αναμένουν από τις διεθνείς αυξήσεις. Σύμφωνα
με την έρευνα 7 στους 10 επιχειρηματίες πιστεύουν οτι οι διεθνείς αυξήσεις στις τιμές ενέργειας
θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην χώρα μας.

