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«Φρέσκα» φέσια 3,6 δισ. τo α΄6µηνο

Λιανικό εμπόριο: 
Πτώση 2% στον τζίρο τον Μάιο

Πτωτικά κινήθηκε τόσο σε ετήσια όσο και σε µηνι-
αία βάση ο τζίρος στο λιανικό εµπόριο τον Μάιο. Ο 

Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εµπόριο 
κατά τον Μάιο 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε µείωση 2,0% και σε σύ-
γκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, µεί-
ωση 4,8%.

Ανεργία: 
Μειωμένη στο 17,6% τον Απρίλιο

Στο 17,6% διαµορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον 
Απρίλιο του 2019, σε σχέση µε 18,2% τον προηγού-

µενο µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat. Η Ελ-
λάδα κατέγραψε τη µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού 
ανεργίας σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 
(από 19,8% σε 17,6%). Ο αριθµός των ανέργων ανήλθε 
σε 834.000.

6μηνα έντοκα: 
«Βουτιά» επιτοκίου στο 0,15%

Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό ∆η-
µόσιο από τη δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων εξά-

µηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαµορφώθηκε στο 0,15% 
από 0,23% που ήταν στην προηγούµενη αντίστοιχη δη-
µοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,51 φο-
ρές από 1,61 φορές στην προηγούµενη δηµοπρασία. Υπο-
βλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.567 εκατ. Ευρώ.

Πράσινο φως για την άρση 
ασυλίας Πολάκη

Την άρση της βουλευ-
τικής ασυλίας του 

Παύλου Πολάκη απο-
φάσισε η Βουλή. Ψήφι-
σαν συνολικά 176 βου-
λευτές µετά την αποχώ-
ρηση σύσσωµης της Κ.Ο 
του ΣΥΡΙΖΑ. Για την δι-
κογραφία µε τις κατηγο-
ρίες για ηχογράφηση του 
Γιάννη Στουρνάρα 163 
βουλευτές από την Ν∆, 
το ΚΙΝΑΛ και την Ελλη-
νική Λύση ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας. Οι 13 βουλευτές 
του ΚΚΕ και του Μέρα25 τάχθηκαν κατά. Για την δεύτερη δι-
κογραφία που αφορά πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ υπέρ της 
άρσης ασυλίας ψήφισαν 162 κατά 13 βουλευτές και 1 ακόµη βου-
λευτής παρών. Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ξεκάθαρη πο-
λιτική δίωξη σε βάρος του.
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Σταδιακή κατάργηση 
των τεκµηρίων διαβίωσης

Σταδιακή κατάργηση των τεκµηρίων διαβίωσης 

προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέ-

λιος Πέτσας για τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος 

που θα έρθει σε λίγες ηµέρες στην Βουλή. 

Με αφορµή την αποφυλάκιση του Επαµεινώνδα Κορ-

κονέα, ο οποίος καταδικάστηκε για την δολοφονία του 

Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ο Στέλιος Πέτσας είπε 

στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι στόχος είναι να αλλάξει τις δι-

ατάξεις του Ποινικού Κώδικα και τις αστοχίες µε τις 

οποίες καταδικασθέντες για εγκλήµατα βγαίνουν έξω.

Για την οικονοµία υπογράµµισε ότι οι αγορές είναι ο 

αυστηρότερος κριτής και τώρα δίνουν ψήφο εµπιστο-

σύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, γε-

γονός που φαίνεται από τα χαµηλά επιτόκια. 

Ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. ευρώ τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία 

το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τον Ιούνιο, πριν ακόμα ξεκινήσει η πληρωμή των 

φετινών εκκαθαριστικών του φόρου εισοδήματος, οι φορολογούμενοι άφησαν 

απλήρωτους φόρους σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Πολλοί εγκατέλειψαν πα-

λιές ρυθμίσεις για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, που έχει περισ-

σότερες δόσεις.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φούσκωσαν τον περασμένο μήνα κατά 473 εκατ., ποσό 

που είναι αυξημένο κατά 10,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018, όταν τα νέα ληξιπρό-

θεσμα χρέη είχαν ανέλθει σε 428 εκατ. ευρώ.
Από τα 473 εκατ. ευρώτων ληξιπρόθεσμων, τα 293,67 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 

τα μισά, είναι οφειλές από ΦΠΑ που δεν πληρώθηκαν.

Οικονοµικό κλίµα: 

Από το κακό 
στο… καλύτερο

Τα µηνύµατα που έρχονται από τις αγορές, και 
τους πρόδροµους οικονοµικούς δείκτες, όπως 

ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος µετά την πολιτι-
κή αλλαγή, αποτυπώνουν τις τάσεις και δείχνουν 
ότι η Ελλάδα µπορεί να ανακτήσει την απαραίτη-
τη εµπιστοσύνη και να αλλάξει σελίδα. Επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ ο σχετικός δείκτης πήγαινε από το κακό 
στο…χειρότερο.  Ξεπερνώντας , τον Ιούλιο 2019, 
για πρώτη φορά από το 2014 τον µέσο ευρωπαι-
κό όρο και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από 
τον Μάρτιο του 2018 ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλί-
µατος για τον Ιούλιο, έρχεται να προστεθεί στις 
προσδοκίες που υπάρχουν για την ελληνική οικο-
νοµία.
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Πανεπιστηµιακό 
άσυλο: 

Θετικοί 
οι πρυτάνεις

Σε δηµόσια διαβούλευση έχει 
τεθεί, η διάταξη για το άσυλο, 

σε νοµοσχέδιο µε επείγουσες ρυθ-
µίσεις των υπουργείων Εσωτερι-
κών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
∆ικαιοσύνης, Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης και Τουρισµού.
Η διάταξη για το άσυλο αντικαθι-
στά την ισχύουσα από τον «νόµο 
Γαβρόγλου» (ν.4485/2017) και ανα-
φέρει:
«Ακαδηµαϊκές ελευθερίες - Ανα-
βάθµιση της ποιότητας του ακαδη-
µαϊκού περιβάλλοντος
1.  Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται και 

προστατεύεται η ακαδηµαϊκή 
ελευθερία στην έρευνα και τη δι-
δασκαλία, η οποία αποτελεί θε-
σµική εγγύηση της αδέσµευτης 
και απαραβίαστης επιστηµονι-
κής σκέψης, έρευνας και διδα-
σκαλίας.

2.  Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς 
και η ελεύθερη έκφραση και δι-
ακίνηση των ιδεών, προστατεύ-
ονται σε όλους τους χώρους των 
Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προ-
σπαθεί να τις καταλύσει ή περι-
ορίσει.

3.  Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι 
αρµόδιες αρχές ασκούν όλες τις 
κατά νόµο αρµοδιότητές τους 
συµπεριλαµβανοµένης της επέµ-
βασης λόγω τέλεσης αξιόποινων 
πράξεων».

 Οι πρώτες αντιδράσεις πρυτάνεων 
είναι θετικές. «∆εν καταργείται κα-
νένα άσυλο», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χα-
ρακτηριστικά ο νεοκλεγείς πρύτανης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαϊωάννου. 
«Η ουσία της διάταξης είναι ότι πε-
ριφρουρεί απόλυτα αυτό που ονοµά-
ζουµε «ακαδηµαϊκό άσυλο». Οι δύο 
πρώτες παράγραφοι ενισχύουν την 
ακαδηµαϊκή υπόσταση ηµών», ανέ-
φερε και συµπλήρωσε: «Στην τρίτη 
παράγραφο, εκφράζεται η διάθεση 
της Πολιτείας να περιορίσει, σε συν-
δυασµό µε τη δράση των πανεπιστη-
µίων, τις όποιες παραβατικές ενέρ-
γειες στους χώρους τους».
«Το άσυλο δε λειτουργούσε», σχο-
λίασε από τη µεριά του ο πρύτανης 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Οδυσ-
σέας Ζώρας και εξέφρασε τη συµφω-
νία του µε τα όσα αναφέρει η διάτα-
ξη. Τόνισε, ότι το άσυλο, ως προς τις 
ακαδηµαϊκές ελευθερίες «καταλύε-
το από το 3% των φοιτητών που θέ-
λουν να ακούν µόνο τη δική τους άπο-
ψη». Μάλιστα, αναφέρθηκε στο πε-
ριστατικό της επίθεσης κατά του νο-
µπελίστα Τζέιµς Γουάτσον (James 
Watson) στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
το 2011 και αναρωτήθηκε «ποιος 
προστατευόταν τότε από το άσυ-
λο;». 

Πράσινο φως 
για την άρση 

ασυλίας Πολάκη

Την άρση της βουλευτικής ασυλί-
ας του πρώην υπουργού Υγείας, 

Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Βουλή. 
Πιο συγκεκριµένα ψήφισαν συνολι-

κά 176 βουλευτές µετά την αποχώρηση 
σύσσωµης της κοινοβουλευτικής Οµά-
δας του ΣΥΡΙΖΑ. Για την δικογραφία 
µε τις κατηγορίες για ηχογράφηση του 
επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλά-
δας, Γιάννη Στουρνάρα 163 βουλευτές 
από την Ν∆, το ΚΙΝΑΛ και την Ελληνι-
κή Λύση ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυ-
λίας. Οι 13 βουλευτές του ΚΚΕ και του 
Μέρα25 τάχθηκαν κατά. 

Για την δεύτερη δικογραφία που αφο-
ρά πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ 
υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 162 
κατά 13 βουλευτές και 1 ακόµη βουλευ-
τής παρών. 

Κατάφωρη παραβίαση του Συντάγ-
µατος κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης για την άρση 
της ασυλίας του πρώην υπουργού Υγεί-
ας, Παύλου Πολάκη. Η Κοινοβουλευ-
τική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε 
από την συζήτηση προκειµένου να µην 
νοµιµοποιήσει την διαδικασία. 

Πολιτική δίωξη 
κατήγγειλε ο Πολάκης

Νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης έκανε 
λόγο για ξεκάθαρη πολιτική δίωξη σε 
βάρος του για τις δύο δικογραφίες που 
έφτασαν στην Βουλή. Πιο συγκεκρι-
µένα εκείνης για την ηχογράφηση του 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιάννη Στουρνάρα και εκείνης για συ-
κοφαντική δυσφήµηση εις βάρος πρώ-
ην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ. Μάλι-
στα χαρακτήρισε την σηµερινή συζήτη-
ση στην Βουλή «αήθη πολιτική πράξη 
αντεκδίκησης προς το πρόσωπο του».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι στόχος εί-
ναι «η απαξίωση σκανδάλων του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ και στα οποία φέρονται να 
συµµετέχουν ηγετικά στελέχη των δύο 
κοµµάτων αλλά και η πλειονότητα των 
ΜΜΕ».

Κατήγγειλε ότι η διαδικασία της άρ-
σης ασυλίας αποδεικνύει την «πρωτο-
φανή σκοπιµότητα» και τις «άθλιες µε-
θοδεύσεις» καθώς επιχειρείται οι κα-
τηγορίες σε βάρος του να αντιµετωπι-
στούν ως ιδιωτικές διενέξεις ενώ αφο-
ρούν το έργο του ως υπουργού Υγείας. 

Επιπλέον εξήγησε ότι δεν ζήτησε 
προστασία αλλά να παραπεµφθεί µε 
το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών 
ως πολιτικό πρόσωπο προκειµένου να 
υπάρξει µία ανοιχτή διαδικασία και 
επιτέθηκε εκ νέου στα ΜΜΕ. 

Ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Τάκης Θεοδωρικάκος

Ρυθµίσεις που διασφαλίζουν την κυβερνη-
σιµότητα των δήµων και των Περιφερειών 

και άλλες διατάξεις που φέρνουν αλλαγές στον 
«Κλεισθένη» περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το δι-
υπουργικό νοµοσχέδιο που τέθηκε το βράδυ της 
Τρίτης σε δηµόσια διαβούλευση (www.opengov.
gr) και αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή την 
Παρασκευή.

Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί στην αρµόδια Επι-
τροπή της Βουλής µε τη διαδικασία του επείγοντος 
την προσεχή ∆ευτέρα και την Τρίτη, ενώ στην Ολο-
µέλεια θα εισαχθεί προς ψήφιση την προσεχή Τε-
τάρτη και Πέµπτη.

Το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή πε-
ρισσότερες δηµοτικές ή περιφερειακές παρατά-
ξεις να συµπράξουν, υπό την προϋπόθεση ότι µια 
από αυτές είναι η παράταξη του δηµάρχου ή του 
περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η νέα παράταξη θα 
λειτουργεί ως ενιαία και λογίζεται ως η παράτα-
ξη µε την οποία έχει εκλεγεί ο δήµαρχος ή ο περι-
φερειάρχης για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση 
των συλλογικών οργάνων, διατηρώντας ταυτόχρο-
να την αυτοτέλεια κάθε µιας από αυτές.

Ορίζεται, επίσης, ότι η πλειοψηφία των µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής προέρχεται από τον συνδυασµό µε τον 
οποίο εξελέγη ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης, 

ενώ εισάγονται ρυθµίσεις ώστε να διασφαλιστεί 
ότι από τον συνδυασµό του δηµάρχου ή του περι-
φερειάρχη θα προέρχεται η πλειοψηφία των διοι-
κητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων των 
δήµων και των Περιφερειών, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης.

Οι ρυθµίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για να διασφα-
λιστεί η κυβερνησιµότητα στους 231 δήµους και 
στις επτά Περιφέρειες, όπου λόγω της απλής ανα-
λογικής των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών, 
οι εκλεγµένοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες δεν 
διαθέτουν την πλειοψηφία στα δηµοτικά - περιφε-
ρειακά συµβούλια, καθώς δεν εξασφάλισαν από 
την Α’ Κυριακή τουλάχιστον 50%.

Εισάγεται νέα διαδικασία ψήφισης του προϋπο-
λογισµού των δήµων και των Περιφερειών, καθώς 
και του τεχνικού προγράµµατος, του επιχειρησι-
ακού προγράµµατος, του προγράµµατος αξιοποί-
ησης της περιουσίας και του ορισµού φόρων, τε-
λών και εισφορών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
οι αντιπολιτευόµενες παρατάξεις µπορούν να κα-
ταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζη-
τούνται και ψηφίζονται παράλληλα µε την πρόταση 
του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη και εγκρίνεται 
η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειο-
ψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού ή περι-
φερειακού συµβουλίου.

Σειρά από αρµοδιότητες των δηµοτικών και πε-
ριφερειακών συµβουλίων µεταφέρονται στην Οι-
κονοµική Επιτροπή προς άµεση λήψη αποφάσε-
ων. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η µε-
ταφορά κρίνεται σκόπιµη γιατί συµβάλλει αποφα-
σιστικά στην εύρυθµη λειτουργία των δήµων και 
των Περιφερειών, στην ταχύτητα λήψης αποφάσε-
ων και εξασφαλίζει παράλληλα πως τα συµβούλια 
θα ασχολούνται µε θέµατα µείζονος σηµασίας για 
τη διοίκηση των δήµων και των Περιφερειών.

Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και 
των αντιδηµάρχων σε ένα έτος, ενώ δίνεται η δυνα-
τότητα αιτιολογηµένης αντικατάστασής τους µετά 
την πάροδο έξι µηνών από τον ορισµό τους.

Πέτσας: Σταδιακή κατάργηση 
των τεκµηρίων διαβίωσης

Ποιες αλλαγές έρχονται στον «Κλεισθένη» 
για ∆ήµους και Περιφέρειες

Σταδιακή κατάργηση των 
τεκµηρίων διαβίωσης προ-

ανήγγειλε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Στέλιος Πέτσας για 
τον κώδικα φορολογίας εισο-
δήµατος που θα έρθει σε λίγες 
ηµέρες στην Βουλή. 

Με αφορµή την αποφυλάκι-
ση του Επαµεινώνδα Κορκο-
νέα, ο οποίος καταδικάστηκε 
για την δολοφονία του Αλέξαν-
δρου Γρηγορόπουλου ο Στέλιος 

Πέτσας είπε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι 
στόχος της κυβέρνησης είναι να 
αλλάξει τις διατάξεις του Ποινι-
κού Κώδικα και τις αστοχίες µε 
τις οποίες καταδικασθέντες για 
εγκλήµατα βγαίνουν έξω.

 Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι ο 
Κορκονέας βγαίνει έξω µε από-
φαση της προηγούµενης κυβέρ-
νησης και τον νέο Ποινικό Κώ-
δικας που ψήφισε µόνη της. Σύµ-
φωνα µε τον κυβερνητικό εκπρό-

σωπο, ο Κορκονέας αποφυλακί-
ζεται γιατί άλλαξε η παράµετρος 
των ελαφρυντικών και µειώθηκε 
το µέγιστο ύψος της ποινής. 

Για την οικονοµία ο Στέλιος 
Πέτσας υπογράµµισε ότι οι αγο-
ρές είναι ο αυστηρότερος κριτής 
και τώρα δίνουν ψήφο εµπιστο-
σύνης στις αναπτυξιακές δυνα-
τότητες της χώρας, γεγονός που 
φαίνεται από τα χαµηλά επιτό-
κια. 

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΪΝΗ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   OIKONOMIKH  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ  ΕΤΗΣΙΕΣ 
                                              ΕΥΡΩ 

 Ιδιωτών                                             140
 Οργανισµών-Τραπεζών                  205
 Ανωνύµων Εταιρειών                       180 
 Συµπεριλαµβάνεται  ΦΠΑ               4%

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΕΥΡΩ= 340,75   ∆ΡΧ.
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ΥΠΟΙΚ προς τράπεζες: 

Επιβραβεύστε 
τους συνεπείς 

δανειολήπτες σας

Την πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας να 

επιβραβεύσει τη συνέπεια στην εξόφληση των 

στεγαστικών δανείων χαιρετίζει το υπουργείο Οι-

κονοµικών και καλεί και τα υπόλοιπα πιστωτικά 

ιδρύµατα να πράξουν αναλόγως. 

«Είναι µια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει ότι ο 

ιδιωτικός τοµέας µπορεί να αναγνωρίζει εµπρά-

κτως την προσπάθεια των συνεπών δανειοληπτών» 

επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Όπως αναφέρει στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ο πρό-

εδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας και τότε αρχηγός της 

Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσο-

τάκης, σε συνάντησή του µε την Ελληνική Ένω-

ση Τραπεζών τόνιζε ότι «πρέπει να βρεθεί τρόπος 

ώστε να επιβραβευτούν αυτοί οι δανειολήπτες που 

τα χρόνια της κρίσης µε πολύ µεγάλο κόπο κατά-

φεραν να παραµείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις 

τους απέναντι στις τράπεζες».

«Καλούµε και τις άλλες τράπεζες να κινηθούν 

προς την ίδια κατεύθυνση» καταλήγει η ανακοίνω-

ση του υπουργείου.

Η ΕΚΤ επιστρέφει 
στην Ελλάδα 113 τόνους 

χρυσού αξίας 1 δισ. 

Την… αποδέσµευση ελληνικού χρυσού, αξίας 

περί το ένα δισ. ευρώ, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), «επιστρέφοντας» στη 

χώρα µας σχεδόν 113 τόνους εµπορεύµατος.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από σχετική 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΕΚΤ, 

µε ηµεροµηνία 26 Ιουλίου, η συµφωνία των κεντρι-

κών τραπεζών, που κρίθηκε αναγκαία πριν από µία 

20ετία, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ισοτιµία, 

θα παύσει να ισχύει µετά τις 26 Σεπτεµβρίου.

«Αυτή η απόφαση ελήφθη µε την επιφύλαξη των 

αρµοδιοτήτων κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας, 

όσον αφορά στη διαχείριση των αποθεµάτων χρυ-

σού της», επισηµαίνεται χαρακτηριστικά.

Με βάση τον ισολογισµό της Τράπεζας της Ελλά-

δος (ΤτΕ), την 30ή Ιουνίου 2019 τα διαθέσιµα και 

οι απαιτήσεις σε χρυσό φτάνουν τα έξι δισ. ευρώ, 

µε το 1/6 εξ αυτών να έχει… εκχωρηθεί στην ΕΚΤ.

«Η Ελλάδα χρειάζεται 
απεγνωσµένα ξέ-
νες επενδύσεις» δη-

λώνει ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. 
Στουρνάρας στο αµερικανικό πε-
ριοδικό Fortune, κάνοντας παράλ-
ληλα λόγο για ένα τεράστιο επεν-
δυτικό κενό. Επενδύουµε µόλις το 
10% του ΑΕΠ. Πριν από την κρί-
ση επενδύαµε περίπου το 20% του 
ΑΕΠ. Συνεπώς υπάρχει ένα σηµα-
ντικό επενδυτικό κενό.

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
είναι το στοίχηµα που καλείται να 
κερδίσει η Νέα ∆ηµοκρατία, προκει-
µένου να εξέλθει η χώρα οριστικά από 
το σπιράλ της ύφεσης και να προσφέ-
ρει στους νέους ανθρώπους τις θέσεις 
εργασίας που χρειάζονται για να µεί-
νουν και να δηµιουργήσουν στον τόπο 
µας.

Το αποτέλεσµα της πολιτικής της 
διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, έχει 
µετρηθεί σε µια σειρά από δείκτες:

- Στο πεδίο της φορολογίας, ο 
συντελεστής της εταιρικής φορολόγη-
σης στην Ελλάδα βρισκόταν το 2018 
στο 29%, ή 5,1 µονάδες πάνω από τον 

µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (Tax 
Foundation Index). 

- Στο πεδίο του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, η χώρα βρίσκεται 
στην 72η θέση µεταξύ 190 κρατών 
παγκοσµίως σύµφωνα µε την έκθεση 
Doing Business 2019.

- Η Ελλάδα κατέχει επίσης την 
πρώτη θέση σε δυσκολία έναρξης 
/ «τρεξίµατος» µιας επιχείρησης 
(Global Complexity Index 2019).

- Σε δαπάνες ΕΣΠΑ 2014-2020, η 
Ελλάδα µε µόλις 20% είναι 21η ανά-
µεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, δηλαδή σε χρήµατα 
που έχουν πραγµατικά φτάσει στους 
δικαιούχους. 

- Η χώρα εξακολουθεί να φθίνει σε 
ανταγωνιστικότητα και κατατάχθηκε 
στην 57η θέση (-4) στην κλίµακα της 

τελευταίας Έκθεσης ∆ιεθνούς Αντα-
γωνιστικότητας 2018-2019 του World 
Competitiveness Forum.

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε έγκυρους 
οικονοµικούς αναλυτές, χρειάζεται 
οπωσδήποτε ρυθµούς ανάπτυξης 4% 
τα επόµενα χρόνια. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι για να µπορέσει η οικονοµία 
να «τρέχει» µε ρυθµούς πάνω από 3% 
θα πρέπει ετησίως να γίνονται επεν-
δύσεις άνω των 40 δισ..

O στόχος του Κυριάκου Μητσο-
τάκη είναι να διπλασιάσει το ποσοστό 
ανάπτυξης στο 4% µέχρι τον επόµενο 
χρόνο και γι’ αυτό θα χρειαστεί επεν-
δύσεις. Για να πείσει τους επενδυτές 
ότι µπορούν να εµπιστευθούν και πάλι 
τη χώρα θέλει να προχωρήσει άµεσα 
µε το project του Ελληνικού.

 Αλλά αυτό δεν θα αρκέσει. Η νέα 
κυβέρνηση θα πρέπει να αντιµετω-
πίσει τη γραφειοκρατία, ένα αργοκί-
νητο δικαστικό σύστηµα και τη δια-
φθορά και να επιταχύνει τις ιδιωτικο-
ποιήσεις ειδικά στον τοµέα της ενέρ-
γειας.

Η προσέλκυση επενδύσεων από τα µεγάλα 
στοίχηµατα για την κυβέρνηση

Οικονοµικό κλίµα: 

Από το κακό στο… καλύτερο

Τα µηνύµατα που έρχονται από τις αγορές, και τους πρόδροµους 
οικονοµικούς δείκτες, όπως ο δείκτης οικονµικού κλίµατος

µετά την πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου 2019, αποτυπώνουν τις 

τάσεις και δείχνουν ότι η Ελλάδα µπορεί να ανακτήσει την απαραίτητη 

εµπιστοσύνη και να αλλάξει σελίδα. 

Επί ΣΥΡΙΖΑ ο σχετικός δείκτης πήγαινε από το κακό στο…χειρό-

τερο. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την «έξοδο» από τα µνηµόνια τον 

Αύγουστο του 2018 η τότε κυβέρνηση σε καµία περίπτωση δεν ετύγ-

χανε της εµπιστοσύνης της αγοράς , των επιχειρήσεων και των νοικο-

κυριών. 

Ενεικτική είναι η πορεία του οικονοµικού κλίµατος . Τον Ιούλιο 2018, 

λίγον πριν την « έξοδο» από το µνηµόνιο ο σχετικός δείκτης βρισκόταν 

στις 105,3 µονάδες, για να υποχωρήσει τον Αύγουστο στις 105,2, να 

πέσει πολύ τον Σεπτέµβριο 2018 στις 101,3 µονάδες, και να υποχωρή-

σει περαιτέρω τον Οκτώβριο 2018 στις 101 µονάδες.

Ξεπερνώντας , τον Ιούλιο 2019, για πρώτη φορά από το 2014 τον µέσο 

ευρωπαικό όρο και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρ-

τιο του 2018 ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος για τον Ιούλιο, έρχεται 

να προστεθεί στις προσδοκίες που υπάρχουν για την ελληνική οικονο-

µία, όπως αυτές άρχισαν να διαµορφώνονται πριν και µετά τις εθνι-

κές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ο δείκτης που ανακοινώνεται σε µηνι-

αία βάση από την Eurostat επιβεβαιώνει την αλλαγή του κλίµατος για 

την Ελλάδα.

Στον δείκτη του οικονοµικού κλίµατος που δηµοσιεύεται κάθε µήνα 

µε βάση επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίδοση της 

Ελλάδας πήγε από το 101 τον Ιούνιο στο 105,3 τον Ιούλιο.

Την ίδια στιγµή στην Ευρωζώνη, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος 

επιβραδύνθηκε από 103,3 στο 102,7 τον Ιούλιο. 

ΑΑ∆Ε: «Φρέσκα» 
φέσια 3,6 δισ. προς 
την Εφορία για α΄6µηνο 

«Φρέσκα» φέσια ύψους 3,6 δισ. 
από νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις προς την Εφορία δείχνει 

το «σκανάρισµα» της ΑΑ∆Ε για το πρώτο εξά-
µηνο του τρέχοντος έτους.

Αναφορικά µε τον Ιούνιο, οι απλήρωτοι φόροι 
«άγγιξαν» το µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Οι πε-
ρισσότεροι φορολογούµενοι, µάλιστα, εγκατέλει-
ψαν παλιές ρυθµίσεις, για να υπαχθούν στη βελτι-
ωµένη ρύθµιση των 120 δόσεων.

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, οι ληξι-
πρόθεσµες οφειλές αυξήθηκαν κατά 473 εκατ. τον 
περασµένο Ιούνιο. Συγκεκριµένα, τα φέσια «φού-
σκωσαν» κατά 10,6% σε σχέση µε τον Ιούνιο του 
2018, όταν τα νέα ληξιπρόθεσµα χρέη είχαν ανέλ-
θει σε 428 εκατ..

Από τα 473 εκατ., τα 293,67 εκατ. αφορούν οφει-
λές από ΦΠΑ, που δεν πληρώθηκαν.

Σχετικά µε το πρώτο εξάµηνο του έτους, τα νέα 
ληξιπρόθεσµα χρέη έφθασαν στα 3,609 δισ.

Πάντως, τον Ιούνιο οι κατασχέσεις περιορίστη-
καν λόγω προεκλογικής περιόδου. Έγιναν 4.213 
έναντι 6.000 που είχαν πραγµατοποιηθεί τον 
Μάιο και 9.000 τον Απρίλιο.

Μέσω των ρυθµίσεων και των κατασχέσεων, στο 
πρώτο εξάµηνο του έτους εισπράχθηκαν 2,382 
δισ. ευρώ, όταν το ίδιο διάστηµα του 2018 είχαν 
εισρεύσει στα κρατικά ταµεία 2,749 δισ.
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Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώ-

νουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε 

έγγραφο για να γίνεται η ανάλογη πίστω-

ση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρω-

ση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολο-
γίων θα γίνονται στους 
κάτωθι Λογαριασμούς 
Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

5023-001730-248

EUROBANK 

00260215410200562173

Aπαραιτήτως να ανα-
γράφεται ο αριθμός του 
τιμολογίου και όχι το 
όνομα του καταθέτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   29097/26-07-2019
ΑΔΑ: 6ΚΩΛΩΕΒ-Κ1Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορί-
ων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής για την «προμή-
θεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας 
και υλικών για την κάλυψη αναγκών των 
κολυμβητικών δεξαμενών», προϋπολο-
γισμού 41.651,60€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. .  Κάθε υποψήφιος θα 
πρέπει να υποβάλει προσφορά τουλά-
χιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές 
που δεν θα αφορούν το σύνολο των ει-
δών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορ-
ρίπτονται. 

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συμ-
φωνούν με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές και τους όρους της παρούσας δι-
ακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον 
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 
147 Α΄/08-08-2016).

2. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρο-
νικής υποβολής προσφορών στο Εθνι-
κό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 
01/08/2019 και ώρα 09:00:00. Ως κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. 
Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 20/08/2019 και ώρα 
15:00:00.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί 
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να 
προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι 
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω-
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφο-
ρά στην Ελληνική γλώσσα.

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ-
νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. - Διαδικτυακή πύ-
λη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώ-
ντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από 
εγγύηση συμμετοχής  του συμμετέχο-
ντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού  
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
προ Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

6. Όλα τα σχετικά των τευχών του 
διαγωνισμού ευρίσκονται στα γρα-
φεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα 
Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όρο-
φος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.185, 
213-2030.195, 213-2030.196 fax 210-
2626299, Τ. Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, 
κα. Α.Μπέλλου, κα. Α. Μαράτου, κα. Α. 
Μαμουνάκη).

7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης 
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλε-
κτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυα-
κή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. 
Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.
gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Δ/νση: Βρύσες, Τ.Κ. 730 07
Τηλ.: (28253) – 40327, 
Fax:  (28250) - 51211       
 Email: tsapaki@apokoronas.gov.gr
 Πληροφορίες : Αικ.Τσαπακη      
ΒΡΥΣΕΣ  30/07/2019 
Αρ.Πρωτ : 7551
19PROC005365222 2019-07-30
ΑΔΑ: ΩΣΘΟΩΨΤ-ΞΥ8
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Δυο Απορριμματοφόρων 
και Δυο Μεταχειρισμένων 

Ανατρεπόμενων Φορτηγών 
Ο Δήμαρχος Αποκορώνου 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας Δυο Απορ-
ριμματοφόρων και Δυο Μεταχειρισμέ-
νων Ανατρεπόμενων Φορτηγών προ-
ϋπολογισμού 414.999,95 ευρώ με το 
Φ.Π.Α. .

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επι-
κοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αποκο-
ρώνου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Βρύσες Αποκορώνου, Ταχ.

Κωδ.: 73007, Τηλ.: 2825340327, Tele-
fax:  2825051211 

E-mail  : apokoronas.gov.gr
Ιστοσελίδα:www.apokoronas.gov.gr
Κωδικός NUTS: 434
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμε-

ση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης  υπάρχει στη διεύθυν-
ση διαδικτύου www.apokoronas.gr  , και 
την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.
promitheus.gov.gr ) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης 
να λάβουν γνώση των εγγράφων της 
σύμβασης από το γραφείο της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώ-
νου   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Κωδικός CPV: 34144512-0 &  
34134000-5 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-
ράδοσης της προμήθειας  της υπηρεσί-
ας: : EL 434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης: Η εν λόγω προμήθεια  αφορά την 
προμήθεια των Δυο (2) απορριμματοφό-
ρων , και Δυο (2)  μεταχειρισμένων ανα-
τρεπόμενων φορτηγών.

6. Εναλλακτικές προσφορές:  
Απορρίπτονται 

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: α.  
τα  Δυο (2)  Φορτηγά ανατρεπόμενα  με  
μεταχειρισμένο πλαίσιο  στο Δημαρχείο 
Αποκορωνου στις  Βρύσες εντός (30  
ημερολογιακών  ημερών )από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες μεταφοράς 
και παράδοσης του προμηθευτή .

β. τα  Δυο (2)   Απορριμματοφόρα 
οχήματα στο Δημαρχείο Αποκορωνου 
στις  Βρύσες εντός (60  ημερολογιακών  
ημερών )από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης με ευθύνη, μέριμνα 
και δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης 
του προμηθευτή.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δι-
καίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε πε-
ρίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέ-
ων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστη-
μένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-

κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-

ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται 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 παρα-
γράφου και έχουν συνάψει

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1. : Δυο (2)   Απορριμματοφό-

ρα οχήματα αποτελούμενα από καινούρ-
γιο πλαίσιο και υπερκατασκευή  μικτού 
φορτίου 19τον,ισχύος κινητήρα, τουλά-
χιστον 330Ηp και καινούργια υπερκα-
τασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 
16κμ,με καύσιμο πετρέλαιο (diesel), εκτι-
μώμενης αξίας 193.548,38 € πλέον ΦΠΑ 
24%: 46.451,61 €, ήτοι: 239.999,99 € 

 CPV: 34144512-0
ΤΜΗΜΑ 2  : Δυο (2)  Φορτηγά ανατρε-

πόμενα  με  μεταχειρισμένο πλαίσιο μι-
κρότερο των πέντε (5) ετών  μικτού φορ-
τίου 35.000 kg ,ισχύος κινητήρα, του-
λάχιστον 380PS,με καύσιμο πετρέλαιο 
(diesel), εκτιμώμενης αξίας 141.129,00 
€ πλέον ΦΠΑ 24%: 33.870,96 €, ήτοι: 
174.999,96 € 

CPV: 34134000-5
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χα-
μηλότερη τιμή)

11. Εγγύηση συμμετοχής: εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα 
καλύπτει το δυο  τοις εκατό (2%) επί της 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης, του τμήματος, των τμημάτων που 
συμμετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α.  

12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά:  βάσει τιμής  

13. Παραλαβή προσφορών: Ο δι-
αγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη δι-
αδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του συστήματος, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016, την 31/07/2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 . Η ημέ-
ρα έναρξης παραλαβής προσφορών εί-
ναι 31/07/2019  Και η ώρα έναρξης η 
13:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προ-
σφορών είναι η 05/09/2019  και η ώρα 
λήξης 15:00.  Μετά τη λήξη της παραλα-
βής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπι-
ον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

14. Χρόνος ισχύος προσφορών:  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν 
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για 
την προμήθεια των Δυο (2) απορριμ-
ματοφόρων θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-
7132.001  του  προϋπολογισμού του Δή-
μου Αποκορωνου   με διαθέσιμο ποσό  
για το  οικονομικό  έτος 2019 ποσό ενε-
νήντα επτά χιλιάδες  ευρώ  (97.000,00€  
) και με διαθέσιμο ποσό  για το οικονομι-
κό έτος 2020 ποσό εκατόν σαράντα τρεις 
χιλιάδες ευρώ   (143.000,00). Η δαπά-
νη για την προμήθεια των Δυο (2) απορ-
ριμματοφόρων χρηματοδοτείται από τον  
Δήμο Αποκορωνου .

Η δαπάνη για την προμήθεια των 
Δυο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμε-
νων φορτηγών θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-
7131.001.  Η προμήθεια  των Δυο (2  ) με-
ταχειρισμένων ανατρεπόμενων  φορτη-
γών  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμ-
μα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕ-
ΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010

15. Προδικαστικές προσφυγές:  
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικα-
σίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ι-
ωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://

www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πρά-

ξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι 
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 
374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 
Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-
05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απε-
στάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσί-
ευση στις 29/07/2019 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δι-
ακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της 
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλή-
ρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυ-
ακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.
promitheus.gov.g όπου έλαβε Συστημικό 
Αριθμό : 77680

Η προκήρυξη (περίληψη της παρού-
σας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτή-
θηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://
et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ). Προκήρυξη (περίληψη της πα-
ρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και 
στον Ελληνικό Τύπο σε δύο οικονομικές 
εφημερίδες (Ναυτεμπορικη , Γενική των 
Δημοπρασιών), σε μια ημερήσια (Χανιώ-
τικα Νέα) και μια εβδομαδιαία εφημερίδα 
(Σελληνιωτικα Νεα ) του Νομού Χανίων, 
εφόσον εκδίδονται και έχουν τη δυνατό-
τητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του

Ο Δήμαρχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390, FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr
ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: ΩΔΞΟ46907Ο-1ΦΦ
ΠΡΑΞΗ: 1666
ΑΔΑ: 6ΧΔ446907Ο-Ε5Τ
ΑΔΑΜ: 19PROC005356611 
Μυτιλήνη 25/07/2019 
Αρ. Πρωτ. 11296 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια 

της υπ’ αριθμ. 14η /10-06-2019 (θέμα 
56ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνο-
πτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή για την προ-
μήθεια ορθοπεδικών μοσχευμάτων 
για ένα έτος, (CPV:33183100-7). 

Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από 
αρμόδια επιτροπή στις 20-08-2019 ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γρα-
φεία του Νοσοκομείου.

Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνι-
σμού ορίζεται ο κος Πετρέλλης Θεόδω-
ρος τηλ. 2251351293.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερο-
μένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυ-
ξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτη-
θεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο 
Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
αριθμ.  18η / 2019

Tο  Γενικό  Νοσοκομείο Χαλκιδικής, 
βάσει της υπ΄αριθμ. 15ης /16-7-2019  
(θέμα  24ο) ( ΑΔΑ: ΩΙ0246907Υ-674) 
Απόφασης  του Διοικητικού  Συμβουλί-
ου  του Γ.Ν.Χ.

Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό  Δημόσιο   Ανοικτό  Δια-

γωνισμό  κάτω  των ορίων, για την Προ-
μήθεια «Δύο (2) Κλιβάνων Ατμού με 
Ατμογεννήτρια (έως 450LT) »  (CPV 
33152000-0), για την κάλυψη των ανα-
γκών  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Χαλ-
κιδικής, Συνολικού  Προϋπολογισμού  
200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α.,   με κριτήριο αξιολόγησης  
την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη  προσφορά μόνο  βάσει  τιμής.   

Ο Διαγωνισμός  θα διενεργηθεί την  
Τρίτη   3-9-2019  και ώρα 11:00 π.μ. στο 
γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού  
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της δια-
δικτυακής πύλης WWW.promitheus.gov.
gr του συστήματος ύστερα από προθε-
σμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22)  ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της  διακήρυξης  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο  Συστημικός  Αριθμός του  Ηλεκτρο-
νικού  Διαγωνισμού  της  Διακήρυξης  στο  
ΕΣΗΔΗΣ  είναι 76119

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής προ-
σφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
Παρασκευή   2-8-2019  

στις 15:00 μ.μ.
Καταληκτική   Ημερομηνία υποβολής 

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα: Τρίτη  27-8-2019 

στις 16:00 μ.μ.
Καταληκτική   Ημερομηνία υποβολής  

έντυπων  στοιχείων και  δικαιολογητικών 
της προσφοράς : Δευτέρα  2-9-2019  στις 
14:30 μ.μ.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 ( Α΄147) «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνι-
σμό έχουν φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ή   
ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών  ή  συνε-
ταιρισμοί  που  δραστηριοποιούνται  στο  
αντικείμενο  του  υπό  ανάθεση  έργου.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή 
αποκλεισμού, να καταθέσουν  Εγγύηση 
Συμμετοχής  στο διαγωνισμό, της οποί-
ας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% 
της  προϋπολογιζόμενης   δαπάνης για 
το είδος για το οποίο κατατίθεται η προ-
σφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών ανέρχεται σε  εκατόν ογδόντα 
(180)  ημέρες  (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 
4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από 
την  επόμενη μέρα της  λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών .

Πληροφορίες από το γραφείο  Προμη-
θειών του Γ.Ν.Χ, αρμόδιος  υπάλληλος  
Παναγιωτίδου  Δέσποινα   τηλ.23713-
50207,  fax. 23713-50410

To  πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από 
την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.hospitalchalkidiki.gr).

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ   Γ.Ν.Χ.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο3 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ∆ΥΠΠ – 1446
∆YΠΠ-1446« Ανακαίνιση & αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου 
GT13E2», συνολικού Προϋπολογισµού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης €1.768.657,00 

ήτοι €1.330.033,00 για το τµήµα Στροβίλου & Συµπιεστή & €438.624,00 για το τµήµα 
θαλάµου καύσης πλέον ΦΠΑ.
Το παρόν Συµπλήρωµα εκδίδεται προκειµένου η ∆ιακήρυξη ∆ΥΠΠ - 1446 να τροπο-
ποιηθεί ως εξής:
1. Μετατίθεται η ηµ/νία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών για τις 

08.08.2019 και ώρα 11:00 αντί στις 31.07.2019. 

2.  Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο ∆ιαγωνισµών της ∆ΥΠ/Κλά-
δος Συµβάσεων Παραγωγής Χαλκοκονδύλη αριθµός 22 (2ος όροφος/204 γραφείο) 
πριν από την καθοριζόµενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτική προθεσµία υποβο-
λής των προσφορών».

  Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραµένουν σε ισχύ, ως έχουν.
 Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και τα συµπληρώµατα Νο1, Νο2 και Νο3 έχουν 
αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της ∆ΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr  Η∆ΕΗ  Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο http://
eprocurement.dei.gr/.
 Για τυχόν προβλήµατα στην εύρεση της διακήρυξης επικοινωνείτε στο 210 5293671 
(κ.Κυριαζής). 

∆ΕΗ Α.Ε/∆ΥΠ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΤΗΛ.2105270800

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία   
Τηλ: 213 2030636- Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
ΑΔΑ: 6ΜΑ8Ω93-ΓΥ4
Άγιος Στέφανος, 26/07/2019
Αριθ. Πρωτ:30953

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

209.622,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  24% - (CPV) : 31681410-

0, 44512000-2, 31500000-1 
ΑΔΑΜ: 19REQ005037202
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιο-
λόγησης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά  βάσει τιμής για την «προμήθεια ηλε-
κτρολογικού υλικού του Δήμου Διονύ-
σου». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσί-
ων είκοσι δύο ευρω 209.622,00€ CPV: 
31681410-0, 44512000-2, 31500000-1  - 
ΑΔΑΜ: 19REQ005037202 , όπως αυτά 
προσδιορίζονται με την από 25/2019 Με-
λέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος   Δή-
μου Διονύσου

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 29/07/2019

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 02/09/2019 και ώρα 15:00 
μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 
2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός 
ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των:  α)  
δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσά-
ρων ευρω 2.254,00 € για το σύνολο της 
προμήθειας (ΟΜΑΔΑ Α& ΟΜΑΔΑ Β & 
ΟΜΑΔΑ Γ ),, ή β) για την ΟΜΑΔΑ Α  χιλί-
ων εξακοσίων δώδεκα  ευρω 1.612,00€  
ή γ) για την ΟΜΑΔΑ Β  εκτόαν τριάντα  
ευρω και 130,00€ ή δ) για την ΟΜΑΔΑ 
Γ πεντακοσίων δώδεκα  ευρω 512,00€ , 
με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) 
μήνες από την επομένη της καταλυτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η 
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο Δή-
μο Διονύσου. 

Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν από την ιστο-
σελίδα του Δήμου (www.dionysos.gr). 
Αρμόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία  
(τηλ.2132030636) 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” έχει απόλυ-
τη  πληρότητα και ενημέρωση  στο χώρο 
των δημοπρατούμενων έργων και προ-

μηθειών, καθώς και στον οικονομικό 
χώρο, με αναλύσεις στο χρημα-
τιστήριο κλπ.  Φρόντισε να την 

έχεις κάθε μέρα κοντά σου.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ

Παρακαλούνται οι 
φορείς οι οποί-

οι πληρώνουν µέσω 
∆ΟY να µας το κοι-
νοποιούν µε έγγρα-
φο για να γίνεται 
η ανάλογη πίστω-

ση τους διότι πλέον 
δεν έχουµε ενηµέ-
ρωση από τις αρµό-

διες ∆ΟΥ.

Περίληψη άρθρ. 135 Κ.Πολ.Δ.
Με έγγραφη παραγγελία της Δικηγό-

ρου Γαρυφαλλιάς Δούκα, ως πληρεξου-
σίας της Μάρως Μπέκου – Δημητριά-
δου, κατοίκου Καρδίτσας, οδός Κ. Καρα-
μανλή αρ. 84, ΑΦΜ 140866247, επέδω-
σα νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών με την υπ’ αριθ. 548B/16-
07-2019 έκθεσή μου για την HAMEDA 
HIAM ABDULGHANI, πρώην κάτοικο 
Ζωγράφου, Ευρυσθένους 13 και ήδη 
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγρα-
φο της από 17-04-19 Δήλωσης Παραίτη-
σης από Δικόγραφο Αγωγής της πρώτης 
κατά της δεύτερης, ενώπιον του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ 36787/2019 
και ΕΑΚ 137/2019, με την οποία η Μά-
ρω σύζυγος Παύλου Μπέκου, το γένος 
Αριστείδη και Αθηνάς Δημητριάδου, πα-
ραιτήθηκε από την από 3.9.2013 υπ᾽αρ. 
καταθ. 9910/2013 αγωγή της κατά της 
ΧAMINTA (HAMEDA) ΧΙΓΙΑΜ (HIAM) 
ΑΜΠΝΤΟΥΛΓΚΑΝΙ (ABDULGHANI). Ο 
Δικ/κός Επιμ. Δημήτρης Πολυζώης, Νι-
κηταρά 8-10, Αθήνα 2103302356.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την αριθ. 5695ΣΤ’/23-7-2019 έκ-
θεση επίδοσης του Δικαστικού επιμελη-
τή του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, Δημη-
τρίου Βασ. Κορδαλή, επιδόθηκε στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς για 
τον Νεκτάριο Μούκο του Σπυρίδωνος 
και της Γεωργίας, πρώην κάτοικο Λιβα-
δειάς Βοιωτίας, οδός Περσεφόνης αρ. 15 
& ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν πα-
ραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών, Πα-
ναγιώτας Μάμαλη (Κυρηνείας 9, Παπά-
γου), ως πληρεξούσιας της ενάγουσας 
Γεωργίας Παντίσκα του Παναγιώτη και 
της Ελένης, συζύγου Νεκτάριου Μού-
κου, κατοίκου Αράχοβας Βοιωτίας, οδός 
Κωνσταντίνου Παπασταθόλου, η από 
8-7-2019 Αγωγή της ανωτέρω, απευθυ-
νόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λι-
βαδειάς, με αριθμό κατάθεσης ΓΔ 41/19, 
συζητούμενης την 17-10-2019, ημέρα 
Πέμπτη, ώρα 9π.μ., αριθμός πινακίου 4, 
στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Λιβαδειάς. Το δε αιτητικό αυ-
τής έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η ανω-
τέρω αγωγή. Να λυθεί ο μεταξύ της ενά-
γουσας και του εναγομένου υφιστάμενος 
γάμος, λόγω ισχυρού κλονισμού αυτού, 
του κλονισμού συνισταμένου στην πέ-
ραν της διετίας μεταξύ τους διάσταση, 
ανεξαρτήτως από υπαιτιότητα και συμ-
φώνως με το νόμο και να καταδικασθεί 
ο αντίδικος στην δικαστική δαπάνη της 
ενάγουσας και στην αμοιβή του πληρε-
ξουσίου της δικηγόρου. Προς γνώση και 
για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να 
παραστεί στη συζήτηση όπως και όπου 
ανωτέρω ορίζεται. 

Αθήνα, 24-7-2019
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΜΑΜΑΛΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ΄ αριθ. 1887Β/30-07-2019 
έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμε-
λήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου 
Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθη-
νών Χρυσαφίδου Δ. Ευτέρπη, μετά από 
έγγραφη παραγγελία από την Δικηγόρο 
Aθηνών κα Αιμιλία Ευαγγελάτου, πληρε-
ξουσία  της ανώνυμης τραπεζικής εται-
ρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με ΑΦΜ 
094014201 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκ-
προσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατ' 
άρθρο 135 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, για λογαριασμό του ΤΣΑΚΙ-
ΡΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, πρώην κά-
τοικον Ιλίου Αττικής, επί της οδού Πεζο-
δρόμου Ο.Τ. 29 και ήδη αγνώστου δια-
μονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγρα-
φο της υπ' αριθμ. 3791/2011 Οριστικής 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών – Τακτική Διαδικασία, η 
οποία εκδόθηκε επί της από 8.7.2009 με 
γενικό αριθμό κατάθεσης 125428/2009 
και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 
7622/2009 αγωγής, που με αυτή το Δικα-
στήριο: «Δικάζει ερήμην του εναγόμενου. 
Δέχεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον ενα-
γόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το 
ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων οκτα-
κοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξή-
ντα έξι λεπτών (33.879,66€), εντόκως 
από 3-7-2009 και μέχρι εξοφλήσεως, με 
το ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημε-
ρίας, το οποίο στις 3-7-2009 ανερχόταν 
σε ποσοστό 6,620% ετησίως και με εξά-
μηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερί-
ας. Κηρύσσει την απόφαση, ως προς την 
ανωτέρω διάταξή της, προσωρινά εκτε-
λεστή για το ποσό των δέκα χιλιάδων ευ-
ρώ (10.000€). Καταδικάζει τον εναγόμε-
νο στη δικαστική δαπάνη της ενάγου-
σας, την οποία ορίζει στο ποσό των χι-
λίων τριακοσίων ευρώ (1.300€)»., για να 
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες και προκειμένου να διαταχθούν οι δέ-
ουσες κοινοποιήσεις.

Αθήνα, 30/07/2019
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ Δ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟ-
ΓΡΑΦΟΥ : Όπως  προκύπτει από τις 
με αρ. 3761β/29-07-2019 και 3760β/29-
07-2019  εκθέσεις επιδόσεων της Δικα-
στικής  Επιμελήτριας του Εφετείου Αθη-
νών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών  
ΜΑΡΙΑΣ  ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ,  που  κοινοποι-
ήθηκαν  νόμιμα  προς  τον Εισαγγελέα 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ Απόστολο 
Γραμμένο, για τους πιο κάτω καθών σε 
αντιστοιχία με τις εκθέσεις επιδόσεων 1) 
Ματθαίο Ηλιάδη του Στεφάνου, τέως  κα-
τοίκου Μεγάρων Αττικής, Περιοχή Κοκ-
κινογή και νυν αγνώστου διαμονής με 
ΑΦΜ 058715850, 2) Μαρία ΓΟΡΑΝΙΤΗ 
του  Μιχαήλ, τέως κατοίκου Μεγάρων Ατ-
τικής,  Περιοχή Κοκκινογή και νυν αγνώ-
στου διαμονής, με ΑΦΜ 107587144, 
Ακριβές αντίγραφο της από 19-07-2019 
ΑΓΩΓΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της 
Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την 
επωνυμία « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε» που εδρεύει στην Αθή-
να  και εκπροσωπείται νόμιμα  με ΑΦΜ 
094014201- Δ.Ο.Υ Φ. Α. Ε ΑΘΗΝΩΝ,», 
προς   τους  καθών,  που απευθύνεται 
ενώπιον του  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ   ΜΕΓΑ-
ΡΩΝ,  με την οποία ζητά να   γίνει δε-
κτή αυτή και να υποχρεωθούν οι ενα-
γόμενοι  να μας  καταβάλουν το πο-
σό των 15.621,91 € ( εκ των οποίων  τα  
10.161,54€ αφορούν σε οφειλή για χρε-
ολύσια, τa 769,56 € αφορούν σε οφει-
λή για τόκους κεφαλαίου, τα 3.823,11 € 
αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερη-
μερίας και τα 867,70 αφορούν σε οφει-
λή ασφάλιστρα),  έντοκα  από την επο-
μένη της  27-06-2019 και μέχρι την ορι-
στική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο 
επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για 
τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την 
Τράπεζα πού βρίσκονται σε καθυστέρη-
ση και με ανατοκισμό των τόκων υπερη-
μερίας ανά εξάμηνο από την επομένη 
της 27-06-2019, πλέον εξόδων εντόκων 
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε 
επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη 
πού απορριφθεί η αγωγή ως προς την 
κύρια βάση της, να υποχρεωθούν  να 
μας  καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό 
τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί 
αυτή κατά την επικουρική βάση,  η οποία 

εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολό-
γητου  πλουτισμού. Να κηρυχθεί η από-
φαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτε-
λεστή για το σύνολο του αιτούμενου πο-
σού. Να καταδικασθούν  οι  εναγόμενοι  
στην εν γένει  δικαστική μας δαπάνη και 
στην Αμοιβή του Πληρεξουσίου μας  Δι-
κηγόρου. Η  ΑΓΩΓΗ έχει κατατεθεί στο   
Ειρην. Μεγάρων με  ΓΑΚ 1001/23-7-
2019 και με ΕΑΚ 25/2019  με την από 23 
-07-2019 έκθεση κατάθεσης Δικογράφου 
του Γραμματέα του  πιο πάνω Δικαστηρί-
ου και με την σημείωση  στο τέλος αυτής  
ότι : Η  Προθεσμία κατάθεσης των προ-
τάσεων για τους διαδίκους είναι (100) 
ημέρες από την κατάθεση της  Αγωγής. 
Ήτοι η 02-12-2019. Η παραπάνω προθε-
σμία παρατείνεται κατά τριάντα  (30) ημέ-
ρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγό-
μενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του 
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου 
διαμονής. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθε-
σμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπό-
ψη. Η Αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο 
σε προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών από 
την κατάθεση της και  αν αυτός ή κάποιος 
από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτε-
ρικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε 
προθεσμία εξήντα ημερών ( 60) ημερών. 
Αν η αγωγή δεν  επιδοθεί στην προθε-
σμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. 
Για να λάβετε γνώση και να συμμορφω-
θείτε προς τα ανωτέρω οριζόμενα. 

Αθήνα 30  Ιουλίου  2019    
Ο   Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

της  « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΜΔΣΑ:11495 ΤΗΛ. 210-7231333 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟ-
ΓΡΑΦΟΥ : Όπως προκύπτει με τη υπ΄α-
ριθμ. 3758β/29-07-2019   έκθεση επίδο-
σης της Δικαστικής  Επιμελήτριας του 
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτο-
δικείο Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ, 
που  κοινοποιήθηκε νόμιμα  προς  τον 
Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών 
κ. Απόστολο Γραμμένο  για τον  Θεόδω-
ρο  ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ του  Γεωργίου, τέως 
κατοίκου Νέου Ρυσίου Θέρμης Θεσσα-
λονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής με 
ΑΦΜ 031993120, Ακριβές αντίγραφο 
της από 19-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ – ΤΑΚΤΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της Ανωνύμου Τραπε-
ζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε» που 
εδρεύει στην Αθήνα  και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα με ΑΦΜ 094014201- Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, προς τον καθoύ, που 
απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝ. ΑΘΗ-
ΝΩΝ και με την οποία ζητά να γίνει δε-
κτή η παρούσα Αγωγή  να υποχρεω-
θεί ο εναγόμενος  να μας καταβάλει το 
ποσό των 16.684,40 €  ( εκ των οποί-
ων τα 10.850,98 € αφορούν σε οφει-
λή  για χρεολύσια, τα  1.900,94 € αφο-
ρούν σε οφειλή για τους τόκους κεφαλαί-
ου και τα 3.932,48 € αφορούν σε οφει-
λή για τόκους υπηρημερίας),  εντόκως 
από την επομένη της 25-06-2019 και μέ-
χρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε 
ανώτατο  επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερη-
μερίας για τις οφειλές από την αιτία αυ-
τή προς την Τράπεζα πού βρίσκονται σε 
καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τό-
κων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την 
επομένη της 25-06-2019, πλέον εξόδων 
εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 
όλως δε επικουρικά και για την περίπτω-
ση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως 
προς την κύρια βάση της,  να υποχρεω-
θεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό 
υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξε-
τασθεί αυτή κατά την επικουρική της βά-
ση, η οποία εδράζεται στις  διατάξεις πε-
ρί  αδικαιολογήτου πλουτισμού. Να κη-
ρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί  προ-
σωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αι-
τουμένου ποσού. Να καταδικασθεί ο ενα-
γόμενος στην εν γένει  δικαστική μας δα-
πάνη και στην Αμοιβή του Πληρεξουσίου 
μας  Δικηγόρου. Η ΑΓΩΓΗ έχει κατατεθεί 
στο  Ειρην. Αθηνών  με ΓΑΚ 61248/19-
07-2019 και με  ΕΑΚ 1644/2019 έκθεσης 
κατάθεσης του Γραμματέα του πιο πά-
νω Δικαστηρίου και με σημείωση  στο τέ-
λος αυτής  ότι : Η  Προθεσμία κατάθε-
σης  των  προτάσεων  για τούς διαδίκους 
είναι   ( 100) ημέρες από την κατάθεση 
της  Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία 
παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες 
για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμε-

νος ή κάποιος από τους ομοδίκους  του 
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου 
διαμονής. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθε-
σμες  προτάσεις δεν λαμβάνονται  υπό-
ψη.  Η Αγωγή  επιδίδεται στον εναγόμε-
νο μέσα σε προθεσμία τριάντα ( 30) ημε-
ρών από την κατάθεση της και αν αυτός 
ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει 
στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμο-
νής μέσα σε προθεσμία εξήντα ( 60) ημε-
ρών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προ-
θεσμία αυτή  θεωρείται  ως  μη  ασκηθεί-
σα. Για να λάβετε γνώση και να συμμορ-
φωθείτε προς τα ανωτέρω οριζόμενα.

Αθήνα 30-07-2019 
Ο   Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

της  « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΜΔΣΑ:11495 ΤΗΛ. 210-7231333 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟ-
ΓΡΑΦΟΥ : Όπως προκύπτει με τη υπ΄α-
ριθμ. 3759β/29-07-2019   έκθεση επί-
δοσης της Δικαστικής  Επιμελήτριας 
του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρω-
τοδικείο Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥ-
ΛΑ, που  κοινοποιήθηκε νόμιμα  προς  
τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθη-
νών κ. Απόστολο Γραμμένο  για τον  
ΦΩΤΙΟ  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ  του Λουκά, τέ-
ως κατοίκου Αθηνών, οδός Β. Σοφί-
ας αρ. 122 και ήδη αγνώστου διαμονής 
με ΑΦΜ 027681741,Ακριβές αντίγραφο 
της από 19-07-2019 ΑΓΩΓΗΣ – ΤΑΚΤΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της Ανωνύμου Τραπε-
ζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε» που 
εδρεύει στην Αθήνα  και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα με ΑΦΜ 094014201- Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, προς τον καθού, που 
απευθύνεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝ. ΑΘΗ-
ΝΩΝ και με την οποία ζητά να γίνει δε-
κτή η  παρούσα Αγωγή  να υποχρεωθεί 
ο εναγόμενος  να μας καταβάλει το ποσό 
των 15.105,52 €,  έντοκα  από την επο-
μένη της 27-06-2019 και μέχρι την ορι-
στική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο  
επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για 
τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την 
Τράπεζα πού βρίσκονται σε καθυστέρη-
ση και με ανατοκισμό των τόκων υπερη-
μερίας ανά εξάμηνο από την επομένη 
της 27-06-2019, πλέον εξόδων εντόκων 
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε 
επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη 
που απορριφθεί η αγωγή ως προς την 
κύρια βάση της,  να υποχρεωθεί να μας 
καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυ-
τές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή 
κατά την επικουρική της βάση, η οποία 
εδράζεται στις διατάξεις περί  αδικαιολο-
γήτου πλουτισμού. Να κηρυχθεί η από-
φαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτε-
λεστή για το σύνολο του αιτουμένου πο-
σού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην 
εν γένει  δικαστική μας δαπάνη και στην 
Αμοιβή του Πληρεξουσίου μας  Δικηγό-
ρου. Η ΑΓΩΓΗ έχει κατατεθεί στο Ειρην. 
Αθηνών  με ΓΑΚ 61252/19-07-2019 και 
με  ΕΑΚ 1645/2019 έκθεσης κατάθεσης 
του Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρί-
ου και με σημείωση  στο τέλος αυτής  ότι : 
Η  Προθεσμία κατάθεσης  των  προτάσε-
ων  για τούς διαδίκους είναι   ( 100) ημέ-
ρες από την κατάθεση της  Αγωγής. Η 
παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κα-
τά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους δι-
αδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από 
τους ομοδίκους  του διαμένει στο εξωτε-
ρικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επιση-
μαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες  προτάσεις 
δεν λαμβάνονται  υπόψη.  Η Αγωγή  επι-
δίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθε-
σμία τριάντα ( 30) ημερών από την κα-
τάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από 
τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή 
είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προ-
θεσμία εξήντα  (60) ημερών. Αν η αγωγή 
δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή  θεω-
ρείται  ως  μη  ασκηθείσα. Για να λάβε-
τε γνώση και να συμμορφωθείτε προς τα 
ανωτέρω οριζόμενα.

Αθήνα 30-07-2019 
Ο   Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

της  « ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  

ΑΜΔΣΑ:11495 ΤΗΛ. 210-7231333 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με έγγραφη παραγγελία του δικη-
γόρου Αθηνών κ. Δημήτριου Σελούλη 
πληρεξουσίου του Μουσταφά Νουρε-
ντίνι του Σκελκίμ και της Μπουρμπού-
κε κατοίκου Αθηνών Ιππάρχου 44 (ΑΦΜ 
164437969) επέδωσα νόμιμα με την 
υπ’αρ. 1981/30-7-2019 έκθεση επίδο-
σης μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών για την  Αικατερίνη Πάσιου 
του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοι-
κο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Νι-
κηταρά αρ. 10   και ήδη αγνώστου δια-
μονής την από 29-7-2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗ-
ΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συναινετική λύ-
ση συμφώνου συμβίωσης του πρώτου 
κατ’ αυτής  στο οποίο αναφέρει ότι με την 
10731/31-1-2016 πράξη του συμβολαιο-
γράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου 
του Βύρωνος – Ιωάννου σύναψαν σύμ-
φωνο συμβίωσης. Αντίγραφο  καταχω-
ρήθηκε στο ληξιαρχείο Νέας Φιλαδέλφει-
ας με χαρακτηριστικό αριθμό ασφαλεί-
ας 013330000001_4858_03_02_2016 
και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο αριθ-
μός 7 τόμος 1 έτους 2016. Γνωστοποι-
εί στην παραπάνω την πρόθεση του για 
λύση του συμφώνου , την προσκαλεί να 
προσέλθουν μαζί σε συμβολαιογράφο 
που θα ορίσουν μεταξύ τους προφορι-
κά   όπως και την ημέρα και ώρα προσέ-
λευσης για να υπογράψουν συμβολαιο-
γραφική πράξη λύσης του συμφώνου. Αν 
δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμ-
φώνου λύση του Συμφώνου Συμβίωσης 
με την υπογραφή κοινής τους συμβολαι-
ογραφικής πράξης  και αφού περάσουν 
3 μήνες από την επίδοση της παρούσας 
πρόσκλησης τότε θα υπογράψει αυτός 
ενώπιον συμβολαιογράφου  δήλωση λύ-
σης του ανωτέρω συμφώνου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο αρ. 7 του συμφώνου 
συμβίωσης τους και το Νόμο.

Αναστασία Κ. Βικάτου
Δικαστική Επιμελήτρια 

Εφετείου Αθηνών
Οδός Νικηταρά 8-10, τηλ 210-3803876

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 4395 Γ΄/25-07-
2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής 
Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφε-
τείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο 
Αθήνας Δήμητρας Ν. Κρανίτη κοινοποιή-
θηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθή-
νας κ. Απόστολο Γραμμένο, για τoν  Ιά-
κωβο ΚΑΤΣΙΠΗ του Αβερίκιου, πρώην 
κατοίκου Δροσιάς Αττικής, πλατεία Σε-
μέλης, άλλως Αργυρουπόλεως Αττικής, 
οδός Δημοκρίτου, αριθ.30, άλλως Και-
σαριανής Αττικής, οδός Βουτζά, αριθ. 35-
37 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της υπ’ αρ. 7750/2019 ΑΠΟ-
ΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν 
αγωγής του υπό εκκαθάριση πιστωτι-
κού ιδρύματος με την επωνυμία "ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ", που εδρεύει στο 
Μοσχάτο Αττικής, οδός Πειραιώς, αρ. 
74, και εκπροσωπείται νόμιμα, και το δι-
ατακτικό της οποίας έχει ως εξής: «Δέ-
χεται την αγωγή. Υποχρεώνει τον  ενα-
γόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα 
το συνολικό χρηματικό ποσό των πενή-
ντα έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και 
οκτώ λεπτών (56.306,08), με το νόμιμο 
τόκο υπερημερίας από την επόμενη της 
επιδόσεως της αγωγής και μέχρι τη πλή-
ρη εξόφληση. Καταδικάζει τον εναγόμε-
νο στην πληρωμή των δικαστικών εξό-
δων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο 
ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα (970) 
ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημο-
σιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρία-
ση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 
25 Ιουνίου 2019». Προς γνώση και για 
τις νόμιμες. 

Αθήνα 26-07-2019.
Η Δικαστική Επιμελήτρια 

Δήμητρα Ν. Κρανίτη.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

Αντώνιος Β.  Παπαδημητρόπουλος. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ύστερα από έγγραφη παραγγελία 
του Δικηγόρου Παναγιώτη Γατσόπου-
λου   πληρεξούσιου του Χρήστου Σέκκα 
του Ζήση ή Ζήσιμου και της Μαϊλίντας, 
κατοίκου Αθήνας, Ιπποκράτους 185, 
ΑΦ.Μ. 143989610, επέδωσα με την υπ' 
αριθ. 1860 Γ/25-7-2019 έκθεσή μου επι-
δόσεως στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Τριπόλεως για τον αγνώστου διαμονής 
Εμίνογλου Αχμέτ του Εμίν και της Τσε-
μιλέ, για να λάβει γνώση και για τις νό-
μιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της 
με ημερομηνία 12/7/2019 ΚΛΗΣΗΣ του 
πρώτου κατ' αυτού και κατά του ΝΠΙΔ 
με την επωνυμία «Επικουρικό κεφάλαιο 
ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυ-
τοκινήτων», που εδρεύει στην Αθήνα και 
εκπροσωπείται νόμιμα, απευθυνόμενης 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Τρίπολης, (Ειδική διαδικασία περιουσια-
κών διαφορών άρθρου 614 ΚΠολΔ), με 
την οποία ζητά να γίνουν δεκτά όσα ανα-
φέρονται σ’ αυτή και ειδικότερα: Να ορι-
σθεί δικάσιμος και να εγγραφεί στο πινά-
κιο του δικαστηρίου η κλήση προς τους 
καθών για τη συζήτηση της επαναφερό-
μενης με αυτήν με αριθ. Καταθ. 271/12-
9-2018 αγωγής του αποζημιώσεως λό-
γω στερήσεως διατροφής και πλαγια-
στική αγωγή που εκκρεμεί ενώπιον αυ-
τού. Στο αντίγραφο αυτό περιέχονται επί-
σης: α) η υπ' αριθ. 224/12-7-2019 έκθε-
ση κατάθεσης του δικογράφου αυτού στη 
Γραμματεία του Μον. Πρωτοδικείου Τρί-
πολης, β) η από 12/7/2019 πράξη ορι-
σμού συζήτησης, Τμήμα Ειδικής Μονο-
μελούς, Αποζημίωση από αυτοκίνητο, 
της αρμοδίου Δικαστή με την οποία ορί-
ζεται δικάσιμος για τη συζήτησή της, η 
15/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09:00 π.μ. με αριθμό πινακίου 14 και γ) 
κλήση του πρώτου προς αυτόν για να 
παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν και 
όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. 

Τρίπολη 26/07/2018
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Αναστάσιος Χ. Ασημακόπουλος
Τ. Σεχιώτη 49 – Τρίπολη

Τηλ. 6944209818
Email: anasim1@otenet.gr 

Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 8755/19-7-
2019 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής 
επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφε-
τείου Λάρισας με έδρα στο Πρωτοδικείο 
Καρδίτσας Ευαγγελίας Μυλωνά και κα-
τόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Καρδί-
τσας, Στυλιανής Παπακώστα, ως πληρε-
ξούσιας του Παναγιώτη Πάσιου του Κων/
νου, κατοίκου Παλαμά Καρδίτσας, κοινο-
ποιήθηκε προς την κα. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Καρδίτσας, για την κα. Ευαγγε-
λία Γεωργή του Βαΐου και της Μαρίας, 
πρώην κατοίκου Παλαμά Καρδίτσας και 
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντί-
γραφο της από 28-6-2019 και ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδί-
τσας, Εκούσια Δικαιοδοσία, απευθυνό-
μενης ΑΙΤΗΣΗΣ (αφαίρεσης γονικής μέ-
ριμνας) του πρώτου κατά αυτής με την 
οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αίτηση , να 
εκδοθεί προσωρινή διαταγή για να του 
ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική γο-
νική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του 
μέχρι και την έκδοση αποφάσεως επί της 
αιτήσεως, να αφαιρεθεί από την καθ΄ης η 
άσκηση της γονικής μέριμνας των ανήλι-
κων τέκνων και να ανατεθεί αποκλειστι-
κά στον αιτούντα, να κηρυχθεί προσωρι-
νά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδο-
θεί και να καταδικαστεί η αντίδικος στη δι-
καστική δαπάνη, με την παρά πόδας του 
εγγράφου με αριθ. ΜΕ82/28-6-2019 έκ-
θεση κατάθεσης του Γραμματέα του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, την 
από 28-6-2019 πράξη ορισμού συζήτη-
σης προσωρινής διαταγής της κ.Ανδρο-
μάχης Αργύρη, Δικαστή του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καρδίτσας με οριζόμενο 
τόπο το κατάστημα του Πρωτοδικείου 
Καρδίτσας, χρόνο την 1η Ιουλίου 2019 
και ώρα 13:00΄μ.μ., η με αριθμό δικογρά-
φου 82/2019 και από 02-7-2019 Προσω-
ρινή Διαταγή με την οποία απορρίπτεται 
το αίτημα χορήγησης προσωρινής δια-
ταγής και ορισμός δικασίμου προφορι-
κής συζήτησης της υπόθεσης στο κα-
τάστημα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας η 
16η Οκτωβρίου του 2019 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:00΄π.μ., πιν. 2. Προς γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη 
συγχρόνως να παραστεί όταν και όπου 
ανωτέρω ορίζεται.-

Η  πληρεξούσια  δικηγόρος 
Στυλιανή  Παπακώστα 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 54/2019
Υπεύθυνος κα Κοντοθανασοπούλου
Διεύθυνση Περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Νοσ. Λάρισας
Τηλέφωνο 2413-500828
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 21-08-2019 09.30
Ποσόν 7500.00
Περιγραφή Ετήσια εκκένωση βόθρων / φρεατίων 
και μεταφορά λυμάτων του Κέντρου Υγείας Ελασ-
σόνας (ΑΔΑ 6Ι98469Η2Γ-8ΧΚ, ΨΘΜΠ469Η2Γ-
ΙΣΕ)

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 38/2019
Υπεύθυνος Π.Γ. Παρκοσιάδου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310898395
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 10.00
Ποσόν 870000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός συστήματος DUAL 
HEADED SPECT CT SCANNER WITH 16 
SLICE CT & την πενταετή πλήρη συντήρησή του 
966Ο469ΗΔΧ-ΙΞΑ ΩΜΕΦ469ΗΔΧ-ΔΩΡ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32/2019
Υπεύθυνος Π.Γ. Παρκοσιάδου
Διεύθυνση Αλ Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 13.00
Ποσόν 405000.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολο-
γικών τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 
6ΝΤΣ469ΗΔΧ-ΚΝΔ 66ΡΝ469ΗΔΧ-ΤΝΨ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 33/2019
Υπεύθυνος Π.Γ. Παρκοσιάδου
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 13.00
Ποσόν 450000.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημι-
κών Αναλυτών με παραχώρηση συνοδού εξοπλι-
σμού 96ΨΕ469ΗΔΧ-Μ63 ΨΩΣΡ469ΗΔΧ-2ΔΖ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 40/2019
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 18786.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρε-
σιών υποστήριξης του Διπλογραφικού Συστήμα-
τος Λογιστικής του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος 
ΩΙΦ6469ΗΔΧ-ΠΙΘ 96Σ5469ΗΔΧ-ΑΒΚ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 3/2019
Διεύθυνση Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου
Τηλέφωνο 211-1075000
Λήξη Προσφορών 08-08-2019 10.00
Ποσόν 60264.00
Εγγύηση 972.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτι-
ρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π. επί της οδού 
Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου, Αθήνα 
(ΑΔΑ 9ΓΧ5ΙΜΛ-ΒΘΨ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΕΑ-41920
Διεύθυνση πλατφόρμα sourceONE της 
cosmoONE
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 23-08-2019 14.00
Ποσόν 45000.00
Εγγύηση 900.00
Περιγραφή Προμήθεια αδειών χρήσης εργαλεί-
ων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού καθώς 
και συνδρομών Software Upgrade and Support 
για 5 έτη

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4323
Διεύθυνση vfousteri@aemy.gr ή ΦΑΞ 2286-0-
35459
Τηλέφωνο 2286-0-35300
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 13.00
Ποσόν 4500.00
Περιγραφή Προμήθεια αναλωσίμων με το συνοδό 
εξοπλισμό για τις ανάγκες του ΤΕΠ του Γ.Ν. Θή-
ρας για 6 μήνες (ΑΔΑ 6ΘΨΔΟΡΡ3-5ΥΣ)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός RFP-373/19
Υπεύθυνος κα Σαϊτη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-6792473
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 11.00
Ποσόν 150000.00
Εγγύηση 1200.00
Περιγραφή Ασφάλιση ευθύνης στελεχών Διοίκη-
σης (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY 
INSURANCE) της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για ένα 
έτος, με δικαίωμα ετήσιας επέκτασης και μονομε-
ρώς από την εταιρεία 6 μηνών επιπλέον (60.000 
ΕΥΡΩ/έτος) (ΑΔΑ Ψ9ΨΝ46Ψ8Ο3-Χ3Η)

Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗ-
ΝΩΝ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 57
Υπεύθυνος Δαμάσκου Α.
Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 171
Τηλέφωνο 2106409292
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 23-08-2019 11.00
Ποσόν 107806.00
Περιγραφή Προμήθεια Σετ βιοψίας μαστού με 
συνοδό εξοπλισμό 6Χ73469ΗΔ8-ΘΣΗ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 3005
Υπεύθυνος κα Κοσμίδου
Διεύθυνση πλατφόρμα iSupplies
Τηλέφωνο 210-3381609
Λήξη Προσφορών 06-08-2019 14.00
Περιγραφή Επισκευή φορητής ακτινολογι-
κής μονάδας PHILIPS Practix 33 plus (ΑΔΑ 
6Π7Ν4690ΩΜ-ΒΞΛ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 6695
Διεύθυνση Νοσ/μείο
Τηλέφωνο 2691059437-59338
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.00
Ποσόν 63640.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
της ΑΟΜ Καλαβρύτων 942Α46904Ζ-0Ω5

Γ.ΝΟΣ. ΑΡΤΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός ΔΣ 85/2019
Διεύθυνση Λόφος Περάνθης 1 www.promitheus.
gov.gr
Τηλέφωνο 2681361128
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 17.00
Διεξαγωγή 29-08-2019 10.00
Ποσόν 153679.00
Περιγραφή Υπηρεσίες επισκευής και συντήρη-
σης ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
’ρτας 9ΟΖΓ4690ΒΒ-ΗΗΞ

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4940-4950-4948-4944-4945-4947-
4951-4955-4954
Διεύθυνση πλατφόρμα iSupplies
Τηλέφωνο 213-2163051, 2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια μελανών εκτυπωτών 
(ΑΔΑ 6Φ004690ΩΑ-ΨΟΝ, ΨΕΧΛ4690ΩΑ-ΖΣΑ, 
6ΠΛΒ4690ΩΑ-ΦΨ8), παρασκ. διαθ. πλασματ. 
σε μορφή βιβλίου (ΑΔΑ 6Β2Κ4690ΩΑ-ΨΑ5), αι-
μοληψ. διαθ. αιματ. σε μορφή βιβλίου (ΑΔΑ 
643Π4690ΩΑ-ΔΕΘ), τυμπάνων εκτυπωτών (ΑΔΑ 
ΩΩ2Ω4690ΩΑ-557, ΨΩΜΘ4690ΩΑ-3ΛΛ), φύλ-
λων ερωτηματολογίων για γονείς Ι.Κ. Ν. Σμύρνης 
(ΑΔΑ ΩΙΗ34690ΩΑ-ΗΦ4, ΨΔΩΟ4690ΩΑ-ΥΛΜ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4961
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑ 12000BTU/hr ΤΥΠΟΥ INVERΤER ΨΠΑ-
Ν4690ΩΑ-Κ16

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4964-4963-4962
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙ-
ΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΟΥ ΨΕ774690ΩΑ-34Η - N HS 
CRP / CARDIOPHASE HS CRP X 625 TEST 
(OQIY215) 7ΖΝΝ4690ΩΑ-ΖΥΘ - ΥΠ. 973 ΜΠΛ.
ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΟΛΟΝΩΝ ΩΚ-
ΨΔ4690ΩΑ-Π37

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4965
Διεύθυνση iSupplies:

Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΦΥΛΛΑ ΥΠ 10575 
(2ΦΥΛΛΟ Α4) ΕΡΩΤ/ΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ( ΗΛΙΚΙΑΣ 
6-18) Ι.Κ.Ν ΣΜΥΡΝΗΣ 6ΙΚΧ4690ΩΑ-ΥΕ3

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος Θεοδωρίτση Ευστρατία
Διεύθυνση Γαϊτάνι Ζακύνθου www.promitheus.
gov.gr
Τηλέφωνο 26953-60606
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 30-08-2019 11.00
Ποσόν 144000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων για 
12 μήνες ΩΙΡΛ4690ΒΞ-5ΕΨ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12225 ΒΤ 10/2019
Υπεύθυνος Τσίκουτα Βασιλική
Διεύθυνση Εξοχή Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο 2313-307184
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 11.00
Ποσόν 37200.00
Περιγραφή Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας 
των τεσσάρων χειρουργείων του κτιρίου 10 του 
Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου ΩΘΜ546906Β-Ν0Ι

Γ.ΝΟΣ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4433
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν 250000.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού Ω00Ω4690ΒΘ-ΥΙΤ

Γ.ΝΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 17399
Υπεύθυνος Αργαλιά Αλεξάνδρα
Διεύθυνση FAX:26610-81086
Τηλέφωνο 26613-60467
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 10.30
Ποσόν 2200.00
Περιγραφή Προμήθεια τριών (3) κλιματιστικών 
για το διαμέρισμα επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 8Α 
603Α4690Β3-0ΔΦ

Γ.ΝΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 19440
Υπεύθυνος Γεωργία Παπαφίλη
Διεύθυνση FAX: 27410-20529
Τηλέφωνο 27413 61857
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.30
Ποσόν 1050.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου, επα-
νελέγχου των επτά (7) ανελκυστήρων του Γ.Ν. 
Κορίνθου και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού 
ασφαλούς λειτουργίας Υπηρεσίες Πιστοποίησης 
ΨΞΣΞ4690Β5-Ι5Ρ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2504
Υπεύθυνος Αθητάκη ’ννα - Μεθενίτης Ανδρέας
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 40828 & 40824
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 14.00
Περιγραφή Προμήθεια ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ - ΛΕΒΗΤΩΝ Γ.Ν-
Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Δι-
αλυνάκειο». ΩΜΥΝ469042-64Η

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2503
Υπεύθυνος Αθητάκη ’ννα - Μεθενίτης Ανδρέας
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 40828 & 40824
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Περιγραφή Προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑ-
ΛΥΝΑΚΕΙΟ"» του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνά-
κειο». 7Χ7Ν469042-8ΔΓ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 7222
Υπεύθυνος Σταματελάτου Χρυσάνθη
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 43161
Λήξη Προσφορών 07-08-2019 10.00

Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΤΟΜΟ-
ΚΤΟΝΙΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΙΑ) του Γ.Ν. Λασιθίου 
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, ’γιος Νικόλαος). 
Ω3ΟΙ469045-Υ02

Γ.ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11367
Υπεύθυνος Τσουλέλλη Αθηνά / Φτελλης Πέτρος
Διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48
Τηλέφωνο 2251026390 2251046292.
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00
Ποσόν 600000.00
Περιγραφή Ανάθεση της φύλαξης των χώρων 
του Νοσ/μείου 6ΧΦΤ46907Ο-ΛΕ5

Γ.ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11344
Υπεύθυνος Τσακυρέλλης Σπύρος
Διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48
Τηλέφωνο 2251046272
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 10.00
Ποσόν 600000.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 
το έργο της συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσε-
ων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών για τις ανά-
γκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 
619Δ46907Ο-Ψ86

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 22
Υπεύθυνος Παναγιωτίδου Δέσποινα
Διεύθυνση Fax : 23713/ 50410
Τηλέφωνο 23713/ 50207
Λήξη Προσφορών 08-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 09-08-2019 11.00
Ποσόν 9000.00
Περιγραφή Προμήθεια-ανανέωση λογισμικού 
προστασίας από ιούς (antivirus) ΩΧΡΩ46907Υ-
ΜΙ9

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5942
Υπεύθυνος Πατεράκη Μαρία
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 2821022324, 2821022334
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Ποσόν 50819.00
Περιγραφή Προμήθεια : Καλύματα από δερματί-
νη για στρώματα φορείων ΩΛΣΜ46907Τ-ΒΚΩ

Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 45/Τ.Α/2019
Υπεύθυνος κ. Κολιούλη Παρθενία, κ. Βλάχου Ευ-
αγγελία
Διεύθυνση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-3501526/545
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 13.30
Διεξαγωγή 09-09-2019 09.00
Ποσόν 700000.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - Προμήθεια ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού του ΓΟΝΚ 963Η469ΗΔΖ-
ΤΩΛ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ω8ΤΖ469ΗΔΖ-Δ89

Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 13074 54/ΣΥΝ/2019
Υπεύθυνος Βλάχου Παναγιώτα
Διεύθυνση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τηλέφωνο 2103501545
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 09.30
Διεξαγωγή 23-08-2019 10.00
Ποσόν 71982.00
Περιγραφή Προμήθεια υπηρεσιών αποκομιδής 
- μεταφοράς και διαχ/σης επικίνδυνων νοσ/κών 
αποβλήτων (με τη μέθοδο της αποτέφρωσης) για 
διάστημα ενός (1) έτους 6ΗΩΚ469ΗΔΖ-5ΚΚ 6ΑΥ-
Β469ΗΔΖ-ΟΘΙ

Γ.Π.ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11533
Υπεύθυνος Μ. Σωτηροπούλου
Διεύθυνση Τερμα Ερυθρου Σταυρού
Τηλέφωνο 2713601709
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 14-08-2019 09.00
Ποσόν 2100.00
Περιγραφή Επισκευή και συντήρηση των ηλε-
κτρομ/κών εγκαταστάσεων ΩΖΗΧ469Η2Π-ΕΒ3

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Αριθμός Φ.646/31/286977/Σ.2195
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 09.00
Ποσόν 833210.00
Περιγραφή 3 Ετήσιες Συντηρήσεις Θαλάμου 
Επαναπίεσης Δυτών ΝΝΑ, ΝΝΚ, ΠΓΥ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΥΣ, ΝΘΗ ΕΥΡΩΠΗ και ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μέ-
σω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΑΔΑ ΩΕΧ86-
ΜΜΦ)

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.

Αριθμός ΔΥΠ-903918
Υπεύθυνος κ. Κυριαζής
Διεύθυνση πλατφόρμα tenderONE της 
cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5293671
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 13.00
Ποσόν 240000.00
Εγγύηση 4800.00
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προμήθεια, παράδοση, 
θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού 
της ΔΕΗ για 3 συγκρ/τα φυγοκεντρικών διαχωρι-
στήρων ελαιώδους νερού (oily water separators) 
για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-
Καλύμνου

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΥΠΠ-1446
Υπεύθυνος κ. Τοπιντζής
Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όρ., Αίθ. 402
Τηλέφωνο 210-5292595 (προσφορές 2ος όρ., 
Γρ. 204)
Λήξη Προσφορών 08-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 08-08-2019 11.00
Ποσόν 1768657.00
Εγγύηση 35373.00
Περιγραφή ΜΕΤΑΘΕΣΗ-Ανακαίνιση και ανα-
γέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου 
GT13E2

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 5050
Υπεύθυνος κ. Μπαρουξάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2521-0-38898
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 17.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 10.00
Ποσόν 235352.00
Εγγύηση 3796.00
Περιγραφή Μίσθωση χωματουργικών μηχανη-
μάτων 2019-2020 (ΑΔΑ ΩΨ97ΟΡΝΚ-9Ν3)

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός 8045/4100/54-Ζ
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση Μοναστηρίου 326, 3ος όρ., Γρ. 350 ή 
ΦΑΞ ή E-MAIL
Τηλέφωνο 2310-388161-149, ΦΑΞ 2310-
559958
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 10.00
Ποσόν 900.00
Περιγραφή Εκτακτη αμοιβή 13 απολυμάνσεων 
& 7 απεντομώσεων για τις ανάγκες των κρατη-
τηρίων των Υπηρεσιών μας και γραφειακών χώ-
ρων, καθόσον υπάρχει πρόβλημα κοριών, κα-
τσαρίδων & μεταδιδόμενων ασθενειών (ΑΔΑ 
65Α946ΜΚ6Π-Ι56)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 11444
Υπεύθυνος κκ Τηγανούριας, Παρασχάκη
Διεύθυνση Γρ. Δ/νσης
Τηλέφωνο 2531-0-30617
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 323.00
Περιγραφή Μίσθωση διαμορφωτήρα με σύστη-
μα προωθήσεως γαιών (εμπρόσθιο μαχαίρι) για 
συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγμα-
τος Δυτικής Ροδόπης (ΑΔΑ 62Α2ΟΡ1Υ-Μ5Μ)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 2/2019
Διεύθυνση Πλ. Καρύτση 12
Τηλέφωνο 210-3313460
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 72478.00
Περιγραφή Υπηρεσίες συντήρησης και αποκα-
τάστασης βλαβών ψυκτικών συγκρ/των των Αρ-
χαιολογικών Μουσείων Δελφών, Νέου και Παλαι-
ού Αρχαίας Ολυμπίας, Ηλιδας, Πατρών, Πειραιά, 
Πυθαγορείου Σάμου, Καστοριάς, Αρχαίας Μεσσή-
νης και του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΠΟΑ (Μπου-
μπουλίνας 20-22) (ΑΔΑ 67ΡΟ4653Π4-4Ω6)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 14637
Υπεύθυνος κα Νάτσιου
Διεύθυνση Ερμού 5
Τηλέφωνο 2384-0-21242, 22626
Λήξη Προσφορών 06-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 06-08-2019 10.00
Ποσόν 5000.00
Περιγραφή Μίσθωση ενός διαμορφωτή γαιών 
(GRADER) με ιπποδύναμη 115 ΗΡ και άνω, για 
την υπηρεσία "Επείγουσες εργασίες συντήρη-
σης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων προστα-
σίας δασών του Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2019" 
(ΑΔΑ Ω27ΟΟΡ1Υ-7Ψ0)
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 12712
Διεύθυνση Γρ. Δασαρχείου
Τηλέφωνο 2372-0-21205-6
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 10000.00
Περιγραφή Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός μηχα-
νήματος (διαμορφωτήρας - ισοπεδωτήρας γαι-
ών GRADER με ιπποδύναμη 180ΗΡ και άνω) 
για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρη-
σης Δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασί-
ας δασών, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναί-
ας έτους 2019 (ΑΔΑ ΩΞΠΔΟΡ1Υ-802)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 11151
Υπεύθυνος κκ Αρναούτογλου, Κωνσταντινίδης
Διεύθυνση Αγ. Κων/νου 1
Τηλέφωνο 2313-309894-5
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 25000.00
Περιγραφή Μίσθωση ενός Διαμορφωτήρα - Ισο-
πεδωτήρα γαιών (GRADER) και ενός Τροχοφό-
ρου εκσκαφέα - φορτωτή, για την εκτέλεση των 
εργασιών "Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δα-
σικού Οδικού Δικτύου και έργων Προστασίας Δα-
σών - Επείγουσες εργασίες Συντήρησης Δασικού 
Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2019 
(4η κατανομή)" (ΑΔΑ 6ΞΜΟΟΡ1Υ-8ΩΤ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 107112
Υπεύθυνος κα Μπουκουβάλα
Διεύθυνση Μ. Κοτοπούλη 62
Τηλέφωνο 2651-0-88093
Διεξαγωγή 06-08-2019 10.00
Ποσόν 23000.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανημάτων (διαμορφω-
τής γαιών 135 ΗΡ και άνω και φορτωτής τροχοφό-
ρος ελαστιχοφόρος 135 ΗΡ και άνω) για τη "Συ-
ντήρηση δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δα-
σών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ιωαννίνων" 
για το έτος 2019 (ΑΔΑ 64ΞΜΟΡ1Γ-ΨΘΟ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 12751
Υπεύθυνος κκ Μπαχαντουριάν, Κοσμαδέλης
Διεύθυνση Κασσάνδρεια
Τηλέφωνο 2313-309981, 2374-0-22218
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 14999.00
Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού 
δικτύου - θρυμματισμός συσσωρευμένης καύσι-
μης ύλης από τις υποδομές του δασικού οδικού 
δικτύου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Κασσάνδρας (ΑΔΑ 626ΤΟΡ1Υ-ΧΟΤ)

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 11916
Διεύθυνση Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου - 
Ελούντας
Τηλέφωνο 2841340157,2841340156
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.00
Ποσόν 46318.00
Περιγραφή Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ και φω-
τοτ/κών μηχανών - εντύπων - γραφικής ύλης - 
φωτοαντ/κού - φωτ/κού και μηχανογραφικού χαρ-
τιού έτους 2019 7Ζ5ΔΩΚΨ-ΣΘΔ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 20867
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132044878
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 30-08-2019 11.00
Ποσόν 158000.00
Εγγύηση 1580.00
Περιγραφή Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περι-
ουσίας του Δήμου ΨΠ2ΥΩ6Ν-3Λ4

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 30997
Υπεύθυνος Χαράλαμπος Μυλωνάς
Διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 
www.promitheus.gov.gr.
Τηλέφωνο 2132030623-
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 15.00
Ποσόν 20150.00
Εγγύηση 103.00
Περιγραφή Υπηρεσία αποκομιδής βιοαποδομή-
σιμων υλικών, και για την Ομάδα Γ & Ομάδα Δ. 
ΨΖΜΖΩ93-ΕΜΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 15222
Υπεύθυνος Π. Κεσίδου. Ε. Δεπάστα
Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Τηλέφωνο Τηλ. /Fax: 2463350113
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 11.00
Ποσόν 13381.00
Περιγραφή Ανάθεση : Εργασιών τοποθέτησης , 
σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογι-
κής εγκατάστασης στο χώρο τέλεσης της Εμπορο-
πανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας 
6ΦΦΞΩΡ6-ΣΚ2

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 95148
Υπεύθυνος Φ.Κουτσοκώστας
Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου A΄ 1α
Τηλέφωνο 231331 7533
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00-10.30
Ποσόν 21491.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών για παράθε-
ση coffee break και μικρο δεξιώσεων (catering) 
Ω46ΩΩΡ5-649

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 47185/11953
Υπεύθυνος Απόστολος Γκούνης
Διεύθυνση Καπλάνη 7 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26513 -61385
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν 3000000.00
Περιγραφή Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τε-
χνολογίας LED για τη κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Ιωαννιτών 62Φ7ΩΕΩ-ΘΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 28127
Υπεύθυνος Μ. Σουβλάκη
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2313-314008
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 09.30
Διεξαγωγή 09-08-2019 09.00-09.30
Ποσόν 34600.00
Περιγραφή Ανάθεση για ασφάλιση όλων των οχη-
μάτων / μηχανημάτων του Δήμου για ένα έτος (πε-
ρίοδος 2019-2020) ΩΥΙΤΩΕΡ-49Λ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 34756
Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλέφωνο 26613-62781-794
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-08-2019 11.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Ασφάλιση οχημάτων / μηχανημάτων 
του Δήμου Κέρκυρας για 8 μήνες ΩΟΥ9ΩΕΑ-Δ05

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 15561
Υπεύθυνος Κ.Τζεδάκης
Διεύθυνση πλατ. Μ. Κατσαμάνη
Τηλέφωνο 2813400601 2813400653
Λήξη Προσφορών 09-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-08-2019 10.00-11.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Αποκομιδή απορριμμάτων στη ΔΕ 
Κρουσώνα ΨΦ7ΠΩΛΣ-ΨΦΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 4284
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2524350101, 2524350100
Λήξη Προσφορών 18-08-2019 23.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 10.00
Ποσόν 198302.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών 
οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών 
χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς Υψηλής 
Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους 
Δήμου Παρανεστίου ΨΥ1ΞΩΞΗ-ΦΕ2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 7175 7174
Υπεύθυνος Μπόχτης Θ.
Διεύθυνση Αχέροντος 29, www.promitheus.gov.
gr
Τηλέφωνο 2684360305 2684360348
Λήξη Προσφορών 16-08-2019 24.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 13.00
Ποσόν 100000.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστι-
κού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτά-
πητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου 
Καναλλακίου 63ΦΣΩΞ0-Ψ67 ΨΧ0ΜΩΞ0-ΚΝΡ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 22266
Υπεύθυνος Σπυριδάκη Μαρία
Διεύθυνση ’δελε
Τηλέφωνο 2831341049
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 12.00
Ποσόν 15500.00
Περιγραφή Προμήθεια Διαγνωστικού Μηχανή-

ματος 6Θ8ΞΩ1Ψ-ΘΓΔ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 22250
Υπεύθυνος Μπιτζίδης Ν.
Διεύθυνση Κ Καραμανλή 1 www.promitheus.
gov.gr,
Τηλέφωνο 23213 50114-110
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 23.59
Διεξαγωγή 06-09-2019 11.00
Ποσόν 409500.00
Περιγραφή Προμήθεια Εγκατάσταση προκατα-
σκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτι-
κού Σταδίου Σερρών ΩΗΘΡΩ10-015

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 22671
Υπεύθυνος Μπιτζίδης Νικόλαος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 23213 50114-110
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 23.59
Διεξαγωγή 20-08-2019 11.00
Ποσόν 194723.00
Περιγραφή Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για 
την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασί-
ου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019- 
2020 6ΒΝ7Ω10-9ΩΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 2968
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 10.00
Ποσόν 2583355.00
Εγγύηση 41667.00
Περιγραφή Προμήθεια συστήματος ελέγχου κα-
ταναλώσεων - βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων 
ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νε-
ρού του Δήμου Σίφνου ΩΛΨ8Ω1Τ-173

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 2959
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 22284031110,
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν 1193452.00
Εγγύηση 19249.00
Περιγραφή Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας - 
ελέγχου διαρροών και ποιότητας δικτύων ύδρευ-
σης Δήμου Σίφνου ΨΡ56Ω1Τ-518

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 25861 83/2018
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 11.00
Ποσόν 3720000.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκατάσταση συστή-
ματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα 
μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου ΣΠΑ-
ΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ω3ΘΔΩ1Χ-ΕΗΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1822
Υπεύθυνος κ. Κυράτσογλου
Διεύθυνση Διονυσίου 13α, Ν. Αλικαρνασσός
Τηλέφωνο 2813-409851
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 14781.00
Περιγραφή Προμήθεια έντυπου και διαφημιστικού 
υλικού της πολιτιστικής εκδήλωσης "Κρήτη μια 
Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί" (ΑΔΑ Ψ3Ε4ΟΚ6Ξ-4ΤΡ)

Ε.Κ.Α.Β.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 45/19
Διεύθυνση Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων
Τηλέφωνο 213-2143327, -317
Λήξη Προσφορών 22-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 12.00
Ποσόν 3844.00
Εργασίες επιδιόρθωσης-ανακαίνισης της στέγα-
σης πληρωμάτων ασθενοφόρων εντός του Νοσο-
κομείου Θριασίου (ΑΔΑ ΩΧΥΘΟΡ1Π-1ΤΡ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4310
Υπεύθυνος κος Βαλάρης
Διεύθυνση Γ. Χατζηκώστα 1
Τηλέφωνο 2651-0-54360
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 12.00
Ποσόν 357.00
Περιγραφή Αναγόμωση φιαλών οξυγόνου 10 LT 
και 2 LT Τομέων Αρτας, Φιλιππιάδας και Βουλγα-
ρελίου (ΑΔΑ 6ΚΛΠΟΡ1Π-1Τ9)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 1414
Υπεύθυνος κα Περδίκη
Διεύθυνση Τέρμα Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο 2710-221185
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 12.00
Ποσόν 310.00
Περιγραφή Εργασίες επισκευής σε ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ Τρίπολης (ΑΔΑ ΩΑ0ΦΟΡ1Π-ΜΥΜ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡ/
ΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία Ο.Σ.Ε.
Αριθμός ΑΔ 216/19
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 14.00
Ποσόν 1600000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων - εγκ/σε-
ων της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ για ένα έτος

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 163416
Διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, 1ος όρ.
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 09.30
Ποσόν 10540.00
Περιγραφή Νέα μόνωση δώματος στο κτίριο του 
ΕΤΕΑΕΠ το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κολο-
κοτρώνη και Αγίου Κων/νου 1 στον Πειραιά (ΑΔΑ 
6Μ4Η46587Η-ΩΩ8)

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 161889
Διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, 1ος όρ.
Τηλέφωνο 210-3275026, -289, -291, -292
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 09.30
Ποσόν 49600.00
Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, προμή-
θεια - εγκ/ση συστημάτων σκίασης και προμήθεια 
- τοποθέτηση αντηλιακής - θερμομονωτικής μεμ-
βράνης στον 8ο όροφο, του κτιρίου επί της οδού 
Σταδίου 24, στην Αθήνα (ΑΔΑ ΩΛΖΙ46587Η-ΝΗ7)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΒΟΥ-
ΒΑΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4951
Υπεύθυνος Ευαγγέλου Κυριακή-Αθηνά -Αλεβί-
ζου Βασιλική
Διεύθυνση Νικηφόρου Ζερβού 22
Τηλέφωνο 2243 361 908
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 12.00
Ποσόν 15335.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσο-
λογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για 1 έτος 
ΩΘΤΚ469040-1ΛΩ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κκ Σταμάτη, Κουκούλης
Διεύθυνση Λουκιανού 1
Τηλέφωνο 2441-0-79382, 61564
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 13.00
Διεξαγωγή 26-08-2019 10.00
Ποσόν 59520.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση μονώ-
σεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, 
που βρίσκεται στην οδό Β.Τζέλλα & Λαχανά στα 
πλαίσια του έργου "Επισκευή και βελτίωση κτι-
ρίου και περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού 
Μουσείου Καρδίτσας" (ΑΔΑ 6ΙΩ74653Π4-ΜΦΓ, 
Ψ7Ω74653Π4-Ξ65)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 01/2019
Υπεύθυνος κκ Αλεξανδράκη, Αναστασάκου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-3212345, 9238175
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν 350000.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκ/ση ικριώματος 
στο Ναό του Ολυμπίου Διός, στο πλαίσιο του έρ-
γου "Στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυ-
μπίου Διός στην Αθήνα" (ΑΔΑ Ψ6ΜΑ4653Π4-ΦΓΙ)

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 5482
Υπεύθυνος κος Μποφίλιος
Διεύθυνση Ιασίου 1, 4ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7272931, -933
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 11.30-12.00
Περιγραφή Ασφάλιση εκκλησιαστικών ακινήτων 
κατά πυρός, σεισμού, αστικής ευθύνης και συ-
μπληρωματικών κινδύνων από 31/12/2019 έως 
31/12/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός 03/2019
Υπεύθυνος κος Σαράντης
Διεύθυνση ΛΑΦ Θήβας
Τηλέφωνο 2262-0-27760 εσ. 208
Λήξη Προσφορών 05-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 06-08-2019 10.00
Ποσόν 67800.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών αεροπορικής με-
ταφοράς στρατιωτικού προσωπικού από την Ελ-
λάδα στη νήσο "Κ" για τα χρονικά διαστήματα 21 
έως 28 Αυγ 19 και από 02 έως 10 Σεπ 19 (ΑΔΑ 
Ω3Υ66-ΘΦΦ)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟ-
ΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 3527
Υπεύθυνος κος Υετίων
Διεύθυνση https://ebs.eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο 2313-329566
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 10.00
Ποσόν 395000.00
Περιγραφή Εργασίες αποτυπώσεων ελέγχου, 
συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των υφι-
στάμενων δικτύων πυρόσβεσης και πυρανίχνευ-
σης στα κτήρια της ΚΕΥΝΣ, του Δήμου Νεάπο-
λης - Συκεών ήτοι πλήρης επισκευή-συντήρηση-
εγκατάσταση μετά της προμήθειας των συστημά-
των πυρασφαλείας και πυρανίχνευσης των κτιρί-
ων (ΑΔΑ ΩΡ8ΥΟΞΙΨ-26Σ)

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2507201900011
Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 7, 2ος όρ., Ταύρος
Τηλέφωνο 241-008700 (335, 336)
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 21-08-2019 11.00
Περιγραφή Υπηρεσίες ενοικίασης αυτ/των με 
σκοπό την κάλυψη αναγκών του Οργ/σμού

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 5744
Υπεύθυνος κκ Χανιωτάκη, Λούκουτου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-8180212, 8180236
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 11.00
Ποσόν 186000.00
Εγγύηση 3000.00
Προμήθεια και εγκ/ση ενός συστήματος αεριο-
χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία 
μάζας τριπλού τετραπόλου (GC/MS/MS), για τις 
ανάγκες του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γε-
ωργικών Φαρμάκων (ΑΔΑ 626Κ46ΨΧΞ3-ΑΡΗ)

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Αριθμός 03/2019
Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 1, Πειραιάς, 1ος όρ.
Λήξη Προσφορών 29-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 29-08-2019 10.00
Ποσόν 69000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώ-
ρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για ένα 
έτος (ΑΔΑ 6ΗΥΘ469ΗΞΡ-ΙΙ0)

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 12178
Διεύθυνση Γρ. ΟΠΑΝΔΑ
Τηλέφωνο 210-5284904, -925
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 09.30-10.00
Ποσόν 24788.00
Aναβάθμιση και εναρμόνιση κλιματιστικών εγκ/σε-
ων του ΟΠΑΝΔΑ (ΑΔΑ 6ΔΗ7ΟΞΩΡ-53Α)

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 12255
Διεύθυνση Γρ. ΟΠΑΝΔΑ
Τηλέφωνο 210-5284917, -930
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 11.30
Διεξαγωγή 26-08-2019 11.00-11.30
Ποσόν 74276.00
Περιγραφή Τεχνική & λειτουργική διαχείριση των 
ειδικών υποδομών του θέατρου ΟΛΥΜΠΙΑ (ΑΔΑ 
6Ρ2ΟΟΞΩΡ-ΤΥ5)

Π.Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 18ΔΙΣ/2019
Υπεύθυνος Οικονομοπούλου Μάρθα
Διεύθυνση Λεωφ. Κνωσσού
Τηλέφωνο 2810 - 368858
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 27341.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστηρίων με συνο-
δό εξοπλισμό 7ΜΞΠ46906Ο-2Ο5
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Χαράς ευαγγέλια για 
τον Ντόναλντ Τραµπ 
γράφει η DW: η αµε-

ρικανική κεντρική τράπεζα 
(FED) φαίνεται να ετοιµάζει 
µία στροφή στη νοµισµατική 
της πολιτική µε µείωση επι-
τοκίων για να τονώσει την οι-
κονοµική ανάπτυξη.

Οι συνεχείς εµπορικές αντι-
παραθέσεις ανά τον κόσµο και 
η ανησυχία για επαπειλούµε-
νη ύφεση φαίνεται να ωθεί την 
αµερικανική κεντρική τράπεζα 
σε ριζοσπαστικές αποφάσεις. 
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, εί-
ναι θέµα χρόνου να ανακοινώ-
σει η FED την πρώτη µείωση 
επιτοκίων µετά από δέκα ολό-
κληρα χρόνια. Και αυτό για-
τί η αµερικανική οικονοµία, 
η οποία κατέγραφε θετικούς 
ρυθµούς ανάπτυξης επί δέκα 
συναπτά έτη, απειλείται από 
την ύφεση. Επιπλέον, µε τη µεί-
ωση επιτοκίων, η FED αντα-
ποκρίνεται στην επίµονη κρι-
τική που ασκεί στην νοµισµατι-
κή πολιτική της ο Αµερικανός 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ.

Οι περισσότεροι αναλυτές 
αναµένουν µία µείωση του βα-
σικού επιτοκίου κατά 0,25%, 
σε πρώτο στάδιο.

 Στο απόγειο της οικονοµικής 
κρίσης, την περίοδο 2008/2009, 
η κεντρική τράπεζα είχε προ-
χωρήσει σε εντυπωσιακή µείω-

ση επιτοκίων µε στόχο την τό-
νωση της ανάπτυξης µέσω φθη-
νού χρήµατος, αλλά σταδιακά 
άρχισε να αναθεωρεί την πολι-
τική της από το 2015. Μόνο το 
2018 έγιναν τέσσερις αυξήσεις 
επιτοκίων. 

Πρόσφατα ο επικεφαλής 
της κεντρικής τράπεζας Τζε-
ρόµ Πάουελ είχε προϊδεάσει 
τους αναλυτές για το επικείµε-
νο βήµα, λέγοντας ότι “παρα-
κολουθεί µε προσοχή” πιθα-
νές απειλές για την αµερικανι-
κή οικονοµία για να “αναλάβει 
άµεση δράση”, εάν παραστεί 
ανάγκη.

Στις αρχές Μαίου η FED είχε 
κάνει µία διαφορετική εκτί-
µηση, λέγοντας ότι επιδεικνύ-
ει “υποµονή” στη χάραξη της 
νοµισµατικής πολιτικής, κάτι 
που προκάλεσε την οργή του 
Λευκού Οίκου. Μέσω Twitter, 
όπως το συνηθίζει, ο Ντόναλντ 
Τραµπ αποκάλεσε “ανίδεους” 
τους Αµερικανούς τραπεζί-
τες, τους οποίους µάλιστα χα-
ρακτήρισε ως “το πιο επίµονο 
πρόβληµα της αµερικανικής 
οικονοµίας”. Ο Αµερικανός 
πρόεδρος θεωρεί ότι το βασι-
κό επιτόκιο στις ΗΠΑ όχι µόνο 
είναι “υπερβολικά υψηλό”, 
αλλά και ότι θα ήταν “ανεπαρ-
κής” η διαφαινόµενη µείωσή 
του κατά 0,25%. Και όχι µόνο 
αυτό: ο Τραµπ δεν δίστασε να 

απειλήσει τον Τζερόµ Πάουελ 
µε απόλυση, αν και πολλοί νο-
µικοί έχουν διαφορετική άπο-
ψη, επικαλούµενοι την ανεξαρ-
τησία της κεντρικής τράπεζας. 

Προς το παρόν η αµερικα-
νική οικονοµία αναπτύσσεται 
µε ρυθµό 2,1%, ενώ το ποσο-
στό ανεργίας έχει περιοριστεί 
στο 3,7%. Αλλά ο πληθωρισµός 
παραµένει κάτω από τον στό-
χο του 2% που έχει καθορίσει 
η FED. Πολλοί αναλυτές εκτι-
µούν ότι θα χρειαζόταν µία µεί-
ωση επιτοκίων κατά τουλάχι-
στον 0,5%, προκειµένου να το-
νωθεί η ανάπτυξη και να ανα-
θερµανθεί ο πληθωρισµός.

Ο ίδιος ο Τραµπ είχε επιχει-
ρήσει να επηρεάσει τη χάραξη 
της νοµισµατικής πολιτικής, δι-
ορίζοντας δικούς του ανθρώ-
πους στο διοικητικό συµβούλιο 
της FED. 

ΗΠΑ: Ένα τρισ 
δολάρια το έλλειµµα

Ο αµερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραµπ διαβεβαίωσε ότι 
θα επιδιώξει να µειώσει τα κό-
στη για την άµυνα στους µελλο-
ντικούς προϋπολογισµούς της 
κυβέρνησής του, έπειτα από τη 
ραγδαία αύξηση των στρατιω-
τικών δαπανών των ΗΠΑ τα 
πρώτα του δυόµισι χρόνια στην 
εξουσία. 

Η Γερουσία, που ελέγχεται 
από τους Ρεπουµπλικάνους, 
αναµένεται να ψηφίσει εντός 
της εβδοµάδας επί του προ-
ϋπολογισµού που προωθεί ο 
Τραµπ και προβλέπει αµυντι-
κές δαπάνες 738 δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων, ενώ εκτοξεύ-
ει το έλλειµµα του οµοσπονδι-
ακού κράτους σε σχεδόν 1 τρι-
σεκατοµµύριο δολάρια.

Ο Σάντσεθ 
µπορεί 

και χωρίς 
τους Podemos

Το Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόµµα της Ισπανίας 

(PSOE) διεύρυνε το προβάδισµά 
του σε µια δηµοσκόπηση, που 
δηµοσιεύτηκε σήµερα, η οποία 
το θέτει δυνητικά σε πορεία αυ-
τοδυναµίας σε πιθανές πρόωρες 
εκλογές.

Αφότου ηττήθηκε σε δύο κοινο-
βουλευτικές ψηφοφορίες την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, ο Σάντσεθ 
έχει διορία έως τα µέσα Σεπτεµ-
βρίου να επιλύσει το πολιτικό 
αδιέξοδο ή να έρθει αντιµέτω-
πος µε νέες εκλογές τη 10η Νο-
εµβρίου.

Η δηµοσκόπηση για τον µήνα 
Ιούλιο του Κέντρου Κοινωνιολο-
γικών Σπουδών (CIS), που δηµο-
σιεύτηκε σήµερα και καταγράφει 
την πρόθεση ψήφου, δίνει στους 
Σοσιαλιστές ποσοστό 41,3%, αυ-
ξηµένο σε σύγκριση µε το 39,5% 
τον περασµένο µήνα και πολύ 
υψηλότερο σε σχέση µε το 28,7% 
που είχε συγκεντρώσει τον Απρί-
λιο.

Η τελευταία εκλογική αναµέ-
τρηση στην οποία ένα µονάχα 
ισπανικό κόµµα εξασφάλισε κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία ήταν 
το 2011, όταν οι Συντηρητικοί 
του Μαριάνο Ραχόι έλαβαν πο-
σοστό 44,6%.

Βάσει της έρευνας, οι Podemos 
κατέγραψαν άνοδο 0,4% και βρί-
σκονται στο 13,1%, πίσω από το 
συντηρητικό Λαϊκό Κόµµα, που 
έχει καταλάβει τη δεύτερη θέση 
µε ποσοστό 13,7%, στα ίδια επί-
πεδα από τον Ιούνιο.

Το κεντροδεξιό Ciudadanos κα-
τέγραψε πτώση, στο 12,3% από 
το 15,8% και το ακροδεξιό Vox 
βρίσκεται στο 4,6% από 5,1%.

ΗΠΑ: Στροφή στη νοµισµατική 
πολιτική από FED

Βαλλιστικοί πύραυλοι διαφορετικού 
τύπου από όλους τους προηγούµε-
νους που είχαν δοκιµαστεί ως σή-

µερα ήταν αυτοί που εκτοξεύθηκαν το 
πρωί σήµερα Τετάρτη (τοπική ώρα) από 
τη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι διένυσαν από-
σταση περίπου 250 χιλιοµέτρων και έφθα-
σαν σε ύψος έως και 30 χιλιοµέτρων, ανα-

κοίνωσαν το γενικό επιτελείο εθνικής άµυ-
νας και το υπουργείο Άµυνας της Νότιας 
Κορέας. 

Το υπουργείο Άµυνας της Ιαπωνίας 
χαρακτήρισε «λυπηρές» τις εκτοξεύσεις 
και υπενθύµισε ότι οι νέες δοκιµές παρα-
βιάζουν αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, µετέδωσε το ιαπωνικό πρα-

κτορείο ειδήσεων Kyodo.
Ο συνταγµατάρχης Λι Πίτερς, εκπρόσω-

πος των στρατιωτικών δυνάµεων των ΗΠΑ 
στη Νότια Κορέα, σηµείωσε ότι «είµαστε 
ενήµεροι για τις πληροφορίες περί εκτό-
ξευσης πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα και 
συνεχίζουµε να παρακολουθούµε την κατά-
σταση».

Η Τραπεζική 
Ένωση 
δεν παραβιάζει 
το γερµανικό 
Σύνταγµα

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική 

Ένωση δεν παραβιάζει 

ούτε το γερµανικό Σύ-

νταγµα και ούτε το ευρωπαϊκό κε-

κτηµένο ανακοίνωσε το ανώτατο 

γερµανικό δικαστήριο της Καρ-

λσρούης. Σύµφωνα µε την ετυ-

µηγορία του Οµοσπονδιακού Συ-

νταγµατικού ∆ικαστηρίου γερ-

µανική κυβέρνηση και βουλή δεν 

έχουν υπερβεί τις αρµοδιότητές 

τους εγκρίνοντας την εποπτεία 

τραπεζών από την Κεντρική Ευ-

ρωπαϊκή Τράπεζα (ΕΚΤ) και τη 

σύσταση µηχανισµού για την εξυ-

γίανση προβληµατικών τραπεζών.

Οι ενάγοντες, µια οµάδα γύρω 

από έναν δικηγόρο και ένα οικο-

νοµολόγο από το Βερολίνο, είχαν 

επιχειρηµατολογήσει ότι οι απο-

φάσεις για τη σύσταση της Τρα-

πεζικής Ένωσης δεν συνάδουν 

µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 

δεδοµένου ότι κατά την άποψη 

τους, η Γερµανία έχει παραχω-

ρήσει ευρύτερες αρµοδιότη-

τες σε ευρωπαϊκούς θεσµούς. 

Εκτός αυτού επικρατεί ο κίν-

δυνος η Γερµανία να χρεωθεί 

τη διάσωση ζηµιογόνων τραπε-

ζών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σηµείο αναφοράς των προσφευγό-

ντων είναι απόφαση του Συµβου-

λίου της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ το 

2014. Με την απόφαση ανατέθηκε 

στην ΕΚΤ ο έλεγχος των λεγόµε-

νων συστηµικών τραπεζών δηλαδή 

των σηµαντικότερων τραπεζών 

της Ευρωζώνης. Πρόκειται για 

114 τράπεζες από αυτές 19 είναι 

γερµανικές και 4 ελληνικές. Επί-

σης αποφασίστηκε τότε η σύσταση 

ενός κοινού µηχανισµού προκει-

µένου να υπάρξει µια ενιαία δια-

δικασία για την εξυγίανση χρεω-

κοπηµένων τραπεζών. Για αυτό το 

λόγο συστάθηκε ένα ταµείο που 

τροφοδοτείται από τις ίδιες τις 

τράπεζες προκειµένου να µην αξι-

οποιηθούν χρήµατα των φορολο-

γούµενων σε περίπτωση διάσωσης 

µιας τράπεζας. Ως το 2024 αναµέ-

νεται να συγκεντρωθούν 55 δις.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους νέου τύπου

Ο αµερικανός πρόεδρος µε τον επικεφαλής 
της FED Τζερόµ Πάουελ
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