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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

«Big brother» με ηλεκτρονικά τιμολόγια

ΕΟΤ:  
Νέα πρόεδρος Α.Γκερέκου

Επιστρέφει στον χώρο του Τουρισµού η Αντζελα Γκερέ-
κου καθώς είναι η νέα πρόεδρος του ΕΟΤ, όπως ανα-

κοίνωσε ο υπουργός Τουρισµού. Η κ. Γκερέκου έχει ασχο-
ληθεί πολύ ενεργά µε τα θέµατα του κλάδου καθώς διε-
τέλεσε υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού στην κυ-
βέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2009 και υφυπουρ-
γός πολιτισµού και Αθλητισµού στην κυβέρνηση Σαµαρά.

Eurostat: 1 στους 2 
αδυνατεί να κάνει διακοπές 

Οι µισοί Ελληνες (51%), αδυνατούσαν το 2018 να 

πάνε µία εβδοµάδα διακοπές µακριά από το σπίτι 

τους. Μεταξύ των κρατών-µελών, οι χώρες που κατέγρα-

ψαν τα υψηλότερα ποσοστά µε άτοµα τα οποία βρίσκο-

νται σε αυτή τη δυσµενή κατάσταση, ήταν η Ρουµανία 

(58,9%), η Κροατία (51,3%), η Ελλάδα και η Κύπρος µε 

ποσοστό 51%. 

Μεταποίηση: 
Ανεβάζει στροφές

Ο µεταποιητικός τοµέας της Ελλάδας ξεκίνησε δυνα-

µικά το δεύτερο τρίµηνο του 2019, καθώς σηµειώθη-

κε επιτάχυνση της ανάπτυξης συνολικά. Εξέλιξη που έρ-

χεται σε πλήρη αντίθεση µε την εικόνα στην Ευρώπη. Ο 

∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών της IHS Markit για τον 

τοµέα µεταποίησης αυξήθηκε στις 54,6 µονάδες τον Ιού-

λιο καταγράφοντας υψηλό τριών µηνών.

Ανοίγει ο δρόµος 
για 6.900 προσλήψεις 

στο ∆ηµόσιο 

Πέντε φάσεις προσλήψεων στο ∆ηµόσιο αναµένεται να πά-
ρουν το «πράσινο φως» για να πραγµατοποιηθούν εντός 

του 2019.
Ο συνολικός αριθµός των θέσεων που θα ανοίξουν είναι 6.907.
Μέχρι στιγµής, φαίνεται πως «κλειδώνουν» οι προσλήψεις στις 

εξής υπηρεσίες του ∆ηµοσίου: 
1)   «Βοήθεια στο Σπίτι»: 3.250 µόνιµοι εργαζοµένοι(στους 

ΟΤΑ).
2)  Αστυνοµικοί: πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών για την οµά-

δα ∆ΙΑΣ.
3)  Υγεία: Το ΑΣΕΠ αναµένεται να στείλει προκήρυξη για την 

πρόσληψη 1.300 ατόµων µέσα στον επόµενο µήνα. 
4)  ∆ήµοι: Η προκήρυξη για την πρόσληψη 757 µόνιµων εργαζο-

µένων σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆.
5)  Υπουργείο Οικονοµικών: πρόσληψη 100 ατόµων στο υπουρ-

γείο Οικονοµικών.
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Ειδικά τµήµατα 
επενδύσεων 

στα δικαστήρια

Ενας από τους στόχους της κυβέρνησης είναι να 
δηµιουργήσει ειδικά τµήµατα µέσα στα δικαστή-

ρια που θα εξετάζουν ζητήµατα επενδύσεων προκει-
µένου να µην παρεµποδίζεται η ανάκαµψη της χώρας, 
είπε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Κώ-
στας Τσιάρας.  Επιπλέον ο υπουργός ∆ικαιοσύνης έθε-
σε ως προτεραιότητες την αντιµετώπιση των παθογε-
νειών που αφορούν στην καθυστέρηση της απονοµής 
δικαιοσύνης και της πολυνοµίας, 

Η ∆ικαιοσύνη ανασυγκροτείται και επανέρχεται η αί-
σθηση της ανεξαρτησίας που πρέπει να έχουν οι πο-
λίτες. 

Για τους ποινικούς κώδικες ανέφερε ότι τους άλλα-
ξε η προηγούµενη κυβέρνηση µε την Ν∆ να εκφράζει 
την αντίθεση της σε συγκεκριµένα κρίσιµα άρθρα µε 
τα οποία αποφυλακίζονται καταδικασθέντες. 

Παρελθόν θα αποτελούν το 2020 τα λογιστικά βιβλία για τις επιχειρήσεις και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το νέο σύστημα που στοχεύει στην απλο-

ποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό 
της φοροδιαφυγής. Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή(φωτό).

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλώνουν 
τα τιμολόγια τους τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους.

Παράλληλα οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα 
τιμολόγια των εκδοτών. 

Εκτός από την μεγάλη συμβολή στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη μείωση του 
διαχειριστικού κόστους που θα έχει το μέτρο αυτό για τις επιχειρήσεις θα βοηθά στο να 
λαμβάνουν γρήγορα επιστροφή φόρου οι συνεπείς επιχειρήσεις. 

Σε υψηλά 11 ετών 
ο δείκτης 

οικονοµικού κλίµατος 

Εντονα ανοδικά κινήθηκε τον Ιούλιο ο δείκτης 
οικονοµικού κλίµατος, στις 105,3 µονάδες 

από 101,0 µονάδες τον Ιούλιο, επίδοση που είναι 
η υψηλότερη από τον Μάρτιο 2008. 

Σηµειώνεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους 
τους επιχειρηµατικούς τοµείς, ανεξαιρέτως. 

Η καταναλωτική εµπιστοσύνη φθάνει στο υψηλό-
τερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών. Καθώς πρό-
κειται για την πρώτη µετεκλογική έρευνα είναι φα-
νερό ότι η αρχική επίδραση του αποτελέσµατος στις 
προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων είναι θετική. 

Ήδη, έχουν καταγραφεί σε προγραµµατικό επί-
πεδο και οι πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης 
που αναµένεται να οριοθετήσουν το πλαίσιο πολιτι-
κής στο οποίο θα κινηθεί µεσοπρόθεσµα και θα δια-
µορφώσουν τις προσδοκίες στο επόµενο διάστηµα. 
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Νέα πρόεδρος 
του ΕΟΤ 

η Άντζελα 
Γκερέκου

Επιστρέφει στον χώρο του 
Τουρισµού η Αντζελα Γκερέ-

κου καθώς είναι η νέα πρόεδρος 
του ΕΟΤ.

“Πρόεδρος του ΕΟΤ αναλαµβά-
νει  η Άντζελα Γκερέκου, της οποί-
ας η εµπειρία και οι γνώσεις πάνω 
σε θέµατα τουρισµού θα συµβά-
λουν στη διαµόρφωση ενός σύγ-
χρονου ΕΟΤ, προσαρµοσµένου 
στις νέες συνθήκες”, αναφέρει σε 
δήλωση του ο υπουργός Τουρισµού 
Χάρης Θεοχάρης. “Την καλωσορί-
ζουµε και της ευχόµαστε καλή δύ-
ναµη.”

Η κ. Γκερέκου έχει ασχοληθεί 
πολύ ενεργά µε τα θέµατα του κλά-
δου καθώς διετέλεσε υφυπουργός 
Πολιτισµού και Τουρισµού στην 
κυβέρνηση του Γιώργου Παπαν-
δρέου το 2009 και υφυπουργός πο-
λιτισµού και Αθλητισµού στην κυ-
βέρνηση Σαµαρά.

Ποια είναι η Αντζελα 
Γκερέκου

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Πανεπιστήµιο της Ρώµης και υπο-
κριτική στην Ακαδηµία Θεατρικών 
Σπουδών του Λονδίνου, ενώ εντά-
χθηκε και µαθήτευσε στην οµάδα 
του Ιταλού σκηνοθέτη Φεντερίκο 
Φελλίνι. Έχει ασχοληθεί µε τον κι-
νηµατογράφο, την τηλεόραση και 
το θέατρο και έχει συνεργαστεί µε 
πολλούς και σηµαντικούς Έλλη-
νες σκηνοθέτες. Πρωταγωνίστησε 
στην ελληνο-βρετανική παραγωγή 
«Το κορίτσι της Μάνης», η οποία 
παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των 
Καννών.

Έχει εργασθεί ως αρχιτέκτονας 
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. σε ειδικά προ-
γράµµατα για την ανάπλαση υπο-
βαθµισµένων περιοχών της Αθή-
νας και έχει εκπονήσει µεγάλο 
αριθµό αρχιτεκτονικών µελετών 
για την ευρύτερη περιοχή της Κέρ-
κυρας. Εξελέγη βουλευτής µε το 
ΠΑΣΟΚ το 2004 (επανεξελέγη το 
2007, το 2009 και τον Ιούνιο 2012), 
ενώ στις 6 Οκτωβρίου του 2009 το-
ποθετήθηκε υφυπουργός Πολιτι-
σµού µε αρµοδιότητα τον Τουρι-
σµό στην Κυβέρνηση Γιώργου Πα-
πανδρέου. Στις 8 Νοεµβρίου 2012 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος την διέ-
γραψε από την Κοινοβουλευτική 
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, στην οποία 
επανεντάχθηκε στις 20 Φεβρουα-
ρίου 2013.

Στις 8 Ιανουαρίου 2015 ανακοί-
νωσε την αποδοχή της προτάσε-
ως να προσχωρήσει στο Κόµµα της 
Νέας ∆ηµοκρατίας και την υποψη-
φιότητά της στο Νοµό Κέρκυρας 
µε το ίδιο κόµµα.

Ενας στους δύο 
Ελληνες 

αδυνατεί να κάνει 
διακοπές µιας 
εβδοµάδας

Το 2018, αρκετοί πολίτες της 
Ε.Ε. και ιδίως οι Ελληνες δεν 

κατόρθωσαν να πάνε διακοπές 
για µία εβδοµάδα. Μια µατιά στα 
στοιχεία της Eurostat µπορεί να 
το επιβεβαιώσει. Συγκεκριµέ-
να, το 28,3% του πληθυσµού της 
Ε.Ε. από 16 χρόνων και άνω δεν 
µπόρεσε να πάει διακοπές για 
µία εβδοµάδα µέσα στον χρόνο 
µακριά από τον χώρο όπου δια-
µένει. Ωστόσο, το αντίστοιχο πο-
σοστό το 2013 –στο αποκορύφω-
µα της κρίσης χρέους στην Ευ-
ρώπη– ήταν 39,5% και 39,7% το 
2012, σηµειώνοντας το 2018 µια 
αποκλιµάκωση που αγγίζει τις 
11,2 ποσοστιαίες µονάδες.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό 
είναι αρκετά αυξηµένο, καθώς 
οι µισοί περίπου Ελληνες, ήτοι 
το 51%, αδυνατούσαν το 2018 να 
πάνε µία εβδοµάδα διακοπές µα-
κριά από το σπίτι τους. Μεταξύ 
των κρατών-µελών, οι χώρες που 
κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσο-
στά µε άτοµα τα οποία βρίσκονται 
σε αυτή τη δυσµενή κατάσταση, 
ήταν η Ρουµανία (58,9%), η Κρο-
ατία (51,3%), η Ελλάδα και η Κύ-
προς µε ποσοστό 51%. Στην περί-
πτωση της Ελλάδας, παρότι παρα-
τηρείται σταδιακή µείωση, το πο-
σοστό αυτό εξακολουθεί να κινεί-
ται σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε τη Εurostat, η Ελ-
λάδα είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. 
που το ποσοστό αυξήθηκε κατά 2 
ποσοστιαίες µονάδες την τελευ-
ταία πενταετία, από 49% το 2013 
σε 51% το 2018. Το 2009, λίγο 
πριν η Ελλάδα εισέλθει σε περίο-
δο ύφεσης, το αντίστοιχο ποσοστό 
ήταν στο 46,3% ενώ το 2015, χρο-
νιά που επιβλήθηκαν τα capital 
controls, το ποσοστό εκτοξεύθηκε 
στο 53,7%. Πρόκειται για το υψη-
λότερο ποσοστό κατά την περίοδο 
2009-2018.

«Η Αθήνα ανακουφίζει τους πολίτες» επι-
γράφεται δηµοσίευµα της εφηµερίδας 

Sueddeutsche Zeitung για το φορολογικό νο-
µοσχέδιο της νέας ελληνικής κυβέρνησης, που 
εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Το δηµοσίευµα επισηµαίνει ότι «περίπου τέσσε-
ρα εκατοµµύρια Έλληνες αναµένεται να ευνοη-
θούν από τη µείωση του ιδιαιτέρως αντιδηµοφι-
λούς φόρου ακινήτων» και ότι «τη µείωση φόρου 
υπερψήφισε και το αριστερό κόµµα ΣΥΡΙΖΑ, που 
βρίσκεται πλέον στην αντιπολίτευση». Παράλλη-

λα υπενθυµίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί κά-
ποτε την πλήρη κατάργηση του φόρου, αλλά δεν 
υλοποίησε την υπόσχεσή του».

Στην ανταπόκριση από την Αθήνα αναφέρεται 
επίσης ότι «η µείωση του φόρου που φτάνει, ανά-
λογα µε την αξία του ακινήτου, έως και το 30%, 
ήταν µία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του 
Μητσοτάκη (...). Η κοινωνική σηµασία του φόρου 
είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι σχεδόν κάθε ελ-
ληνική οικογένεια κατέχει ένα ακίνητο- είτε για 
δική της χρήση, είτε ως εξοχικό, είτε από κληρονο-
µιά στο χωριό του παππού. Η µείωση στοιχίζει στο 
κράτος περίπου 205 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. 
Για παράδειγµα, για ένα διαµέρισµα 75 τετραγω-
νικών µε γκαράζ 15 τετραγωνικών σε µία από τις 
λιγότερο εύπορες περιοχές της Αθήνας, θα χρε-
ώνονται µόνο 212 ευρώ ετησίως, έναντι 303 ευρώ 
µέχρι σήµερα. Την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένε-
ται να αποφασιστούν νέες φοροαπαλλαγές. Με-
ταξύ άλλων, εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ ετησί-
ως θα φορολογούνται µόνο µε 9% αντί για 22%, 
όπως συνέβαινε έως σήµερα».

Μητσοτάκης: Απόλυτη προτεραιότητα 
η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών

Süddeutsche Zeitung: Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη «ανακουφίζει τους πολίτες»

«∆εν πρόκειται να δεχθώ 
καµία απόκλιση από 

την υποχρεωτική χρήση κρά-
νους για τα δίκυκλα. Όπως 
εφαρµόζουµε τον αντικαπνιστι-
κό νόµο, έτσι θα καταστήσουµε 
και απολύτως σαφές ότι τα κρά-
νη είναι υποχρεωτικά», δήλω-
σε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, µετά τη σύσκεψη 
που είχε στο υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών µε την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου.

Επιπλέον επισήµανε ότι από-
λυτη προτεραιότητα της κυβέρ-
νησης είναι η βελτίωση της ει-
κόνας των αστικών συγκοινω-
νιών σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, δηλώνοντας χαρακτηριστι-
κά:«Ο Σεπτέµβριος δεν θα βρει 
την πόλη των Αθηνών στην ίδια 
κατάσταση µε αυτήν που επι-
κρατεί σήµερα και έχω απόλυ-
τη εµπιστοσύνη στην ηγεσία του 
υπουργείου να κάνει ό,τι χρειά-
ζεται ώστε να αυξηθεί η συχνό-
τητα των δροµολογίων. Το ίδιο 
ισχύει και για τα λεωφορεία της 
Θεσσαλονίκης».

Από την πλευρά του, ο υπουρ-

γός Υποδοµών και Μεταφορών, 
Κώστας Καραµανλής, αναφέρ-
θηκε στην κατάσταση που επι-
κρατεί στις αστικές συγκοινω-
νίες, τόσο στην Αθήνα όσο και 
στην Θεσσαλονίκη, υπογραµµί-
ζοντας:

«Οι πολίτες των Αθηνών καθη-
µερινά βιώνουν µία κατάσταση, 
η οποία είναι απαράδεκτη στο 
µετρό. Αυτό το οποίο βλέπουµε, 
ειδικά τους καλοκαιρινούς µή-
νες, είναι τεράστιες καθυστερή-
σεις».

«Στην πρόσφατη επίσκεψη που 

έκανε η ηγεσία του υπουργείου 
στο µετρό είδε ότι και οι καθυ-
στερήσεις είναι τεράστιες και 
ότι το 1/3 των συρµών δεν βρί-
σκεται σε λειτουργία», συµπλή-
ρωσε.

Τέλος ο κ. Καραµανλής επισή-
µανε ότι συζήτησαν για την οδι-
κή ασφάλεια και τα µεγάλα έργα 
«διότι µεγάλα έργα και οδική 
ασφάλεια πάνε µαζί», σηµει-
ώνοντας πως «Πάτρα-Πύργος 
και ΒΟΑΚ είναι δύο δρόµοι που 
πρέπει να γίνουν και θα γίνουν»
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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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ΙΟΒΕ: Σε υψηλά 11 ετών 
ο δείκτης οικονοµικού 

κλίµατος 
• Η καταναλωτική εµπιστοσύνη 

στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων 12 ετών 

Έντονα ανοδικά κινήθηκε τον Ιούλιο ο δεί-
κτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, 

στις 105,3 µονάδες από 101,0 µονάδες τον Ιούλιο, 
επίδοση που είναι η υψηλότερη από τον Μάρτιο 
του 2008. 

Σηµειώνεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους 
τους επιχειρηµατικούς τοµείς, ανεξαιρέτως, Βιο-
µηχανία, Λιανικό Εµπόριο, Υπηρεσίες και Κατα-
σκευές. 

Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εµπιστοσύνη φθά-
νει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών 
περίπου. 

Καθώς πρόκειται για την πρώτη µετεκλογική 
έρευνα είναι φανερό ότι η αρχική επίδραση του 
αποτελέσµατος στις προσδοκίες πολιτών και επι-
χειρήσεων είναι θετική. 

Αυτό συµβαίνει βέβαια συστηµατικά σχεδόν σε 
όλες τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων 
ετών. 

Ήδη, έχουν καταγραφεί σε προγραµµατικό επί-
πεδο και οι πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης 
που αναµένεται να οριοθετήσουν το πλαίσιο πολι-
τικής στο οποίο θα κινηθεί µεσοπρόθεσµα και θα 
διαµορφώσουν τις προσδοκίες στο επόµενο διάστη-
µα. 

Βέβαια, η έρευνα καταγράφει µεν προσδοκίες 
από την πλευρά των πολιτών, αλλά και περισσό-
τερο απτούς ποσοτικούς δείκτες ζήτησης από την 
πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι σχετικά 
λιγότερο εξαρτηµένοι από την πολιτική συγκυρία. 

Αναλυτικότερα:
- στη Βιοµηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτι-

µήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτι-
ώθηκε, όπως και ο δείκτης των εκτιµήσεων για τα 
αποθέµατα ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή 
τους προσεχείς µήνες παρουσίασαν µικρή µεταβο-
λή.

- στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραµ-
µα µεταβλήθηκαν σηµαντικά, όπως επίσης οι αρνη-
τικές προβλέψεις για την απασχόληση.  στο Λια-
νικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχου-
σες πωλήσεις ενισχύονται αισθητά, οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους µεταβάλλονται 
οριακά, όπως και τα αποθέµατα.

- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιµήσεις για την 
τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύο-
νται περαιτέρω, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχου-
σα ζήτηση βελτιώνονται µεν, αλλά ηπιότερα

- στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέ-
ψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάστα-
ση της χώρας αλλά και την οικονοµική κατάσταση 
του νοικοκυριού τους βελτιώνονται, ενώ βελτιώνε-
ται και η πρόθεση για αποταµίευση, όπως επίσης 
και οι προβλέψεις για την ανεργία.

Tη σταδιακή κατάργηση των τεκ-
µηρίων διαβίωσης σε βάθος τε-

τραετίας αποφάσισε η κυβέρνηση. 
Κάθε χρόνο, αρχής γενοµένης από το 
2020, θα µειώνονται, µέχρι να σβή-
σουν οριστικά από τον φορολογικό 
χάρτη.

Τα τεκµήρια διαβίωσης που ταλαι-
πωρούν κάθε χρόνο τους φορολο-
γουµένους καθιερώθηκαν για πρώτη 
φορά το 1978, ενώ στη σηµερινή τους 
µορφή που εφαρµόζονται για τις κα-
τοικίες, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη ανα-
ψυχής, τις πισίνες, τα ιδιωτικά σχολεία 
και τις οικιακές βοηθούς θεσµοθετή-
θηκαν το 2010.

Αξίζει να σηµειωθεί πως το αναχρο-
νιστικό σύστηµα των τεκµηρίων, που 
ισχύει εδώ και περισσότερα από 40 
χρόνια αποδείχθηκε κοινωνικό άδι-
κο, καθώς τα χρόνια της κρίσης µε την 
εφορία να υπολογίζει εξωπραγµατικά 
εισοδήµατα, άποροι, χαµηλοσυνταξι-
ούχοι ή άνεργοι φορολογούνταν για 
εισοδήµατα χιλιάδων ευρώ, σαν να 
ήταν …επιχειρήσεις και χωρίς αφο-
ρολόγητο, για µόλις 1 ευρώ που είχαν 
από τόκους.

Το 2018 πιάστηκαν στην παγίδα τους 
περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά, καθώς 
φορολογήθηκαν για εισοδήµατα πολύ 

µεγαλύτερα από αυτά που δήλωσαν. 
Συγκεκριµένα 1.929.180 φορολογού-
µενοι φορολογήθηκαν για µεγαλύτε-
ρα εισοδήµατα κατά 6,7 δισ. ευρώ, µε 
τους περισσότερους να είναι µισθω-
τοί και να ακολουθούν οι συνταξιού-
χοι και οι εισοδηµατίες.

Ποια είναι τα τεκµήρια 
διαβίωσης

1. Οι κατοικίες. Το τεκµήριο υπολο-
γίζεται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα 
της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης 
ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύρι-
ας κατοικίας.

2. Τα αυτοκίνητα: Το τεκµήριο για 
τα αυτοκίνητα διαµορφώνεται ανάλο-
γα µε τα κυβικά εκατοστά και ξεκινά-
ει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα 
µέχρι 1.200 κ.ε.

3. Τα δίδακτρα που καταβάλλονται 
για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτή-
ρια.

4. Η δαπάνη για οικιακές βοηθούς, 
οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και 
λοιπό προσωπικό.

5. Τα σκάφη αναψυχής. Το τεκµήριο 
υπολογίζεται µε βάση τα µέτρα.

6. Οι πισίνες. Το τεκµήριο υπολογί-
ζεται µε βάση την επιφάνειά της και 

διαµορφώνεται ανάλογα µε το εάν εί-
ναι εξωτερική ή εσωτερική.

7. Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενι-
κή δαπάνη του φορολογουµένου ορί-
ζεται σε 3.000 ευρώ προκειµένου για 
τον άγαµο και σε 5.000 ευρώ για τους 
συζύγους που υποβάλλουν κοινή δή-
λωση.

Το νέο σχέδιο ελέγχου

Με την κατάργηση των τεκµηρίων 
θα αντικατασταθούν τα πλασµατικά 
εισοδήµατα που υπολογίζει από µόνη 
της η εφορία, µε σύγχρονες τεχνικές 
ελέγχου και βάσεις δεδοµένων που 
δεν διέθετε στο παρελθόν η Φορολο-
γική ∆ιοίκηση.

Οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου που 
σχεδιάζει να εφαρµόσει το υπουρ-
γείο Οικονοµικών στη θέση των τεκ-
µηρίων διαβίωσης θα ενεργοποιού-
νται στις περιπτώσεις φορολογούµε-
νων που οι φορολογικές αρχές εντο-
πίζουν αδικαιολόγητη αύξηση περι-
ουσιακών στοιχείων, δαπάνες οι οποί-
ες δεν δικαιολογούνται από τα δηλω-
θέντα εισοδήµατα (ατοµικά ή/και οι-
κογενειακά) -εισοδήµατα που είναι 
κοντά στο αφορολόγητο όριο.

Από «κόσκινο» θα περνούν οι δα-
πάνες που αφορούν σε πάγια έξοδα 
κατοικίας-γραφείου, σε ιδιωτικά σχο-
λεία, σε δάνεια και αγορές µε πιστω-
τικές κάρτες, στην ιδιωτική ασφάλιση, 
στους λογαριασµούς ∆ΕΚΟ – κινητής 
τηλεφωνίας. Αυτές θα διασταυρώνο-
νται µε τα εισοδήµατα από µισθούς 
και επαγγελµατική δραστηριότητα, 
επιδόµατα-αποζηµιώσεις, επιδοτή-
σεις-επιχορηγήσεις, καθώς και µε την 
περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή µε 
ακίνητα (µεταβολές) αλλά και µε τις 
καταθέσεις και τα µετρητά που έχουν 
οι φορολογούµενοι, µε στόχο τον υπο-
λογισµό και τη φορολόγηση των πραγ-
µατικών εισοδηµάτων.

Tέλος στην παγίδα τεκµηρίων 
διαβίωσης µετά από 40 χρόνια

«Ξεκινήσαµε δυναµικά 
µε όλα τα ζητήµατα. 

Έχω πραγµατοποιήσει µια 
σειρά επαφών µε θεσµικούς 
εκπροσώπους της ναυτιλίας, 
έχουν καταγραφεί τα θέµατα. 

Προτεραιότητα θα δώσουµε 
στα εν εξελίξει αναπτυξιακά 
σχέδια που υπάρχουν στα µε-
γάλα λιµάνια της χώρας. Θέ-
λουµε να στείλουµε ένα ισχυ-
ρό µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι 
φιλική χώρα προς τις επενδύ-
σεις, µε βάση το εθνικό και το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, σεβόµενοι 
τους νόµους του κράτους», 
τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Ιωάννης Πλακιωτάκης σε συ-
νέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε σήµερα, παρουσιά-
ζοντας τους στόχους και τις 
πρώτες κινήσεις του υπουρ-
γείου.

Ο κ. Πλακιωτάκης έκανε ιδι-

αίτερη µνεία για τα 10 περι-
φερειακά λιµάνια της χώρας, 
που πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι να εκµεταλλευτεί, όπως 
διευκρίνισε. 

«Θέλουµε να αλλάξουµε την 
πολιτική φιλοσοφία για την 
αξιοποίηση των 10 µεγάλων 
περιφερειακών λιµανιών της 
χώρας, αυτό θα γίνει πρακτι-
κά µέσα από µελέτες αξιολό-
γησης, βιωσιµότητας οι οποί-
ες θα µας υποδείξουν µε ποιο 
µοντέλο θα προχωρήσουµε το 
επόµενο χρονικό διάστηµα. 

Οι συγκεκριµένες µελέτες 
εκτιµούµε ότι θα ολοκληρω-
θούν µέσα στους επόµενους 
2-3 µήνες και στη συνέχεια 

θα έχουµε και τις οικονοµικές 
παραµέτρους, οι οποίες θα 
προσδιορίσουν µε ποιο τρόπο 
θα προχωρήσει η διαγωνιστι-
κή διαδικασία. Όλα αυτά θα 
γίνουν µε σεβασµό στο δηµό-
σιο συµφέρον, στη διασφάλι-
ση επενδύσεων και, βεβαίως, 
στη διασφάλιση των εσόδων 
για τον κρατικό προϋπολογι-
σµό».

Απαντώντας σε ερώτηση 
σχετικά µε την τουρκική δρα-
στηριότητα, ο κ. Πλακιωτάκης 
απάντησε πως «σίγουρα έχου-
µε να αντιµετωπίσουµε έναν 
απρόβλεπτο γείτονα. Οφεί-
λουµε και πρέπει να είµαστε 
σε ετοιµότητα», είπε.

Πλακιωτάκης: Προτεραιότητα αναπτυξιακά σχέδια για τα λιµάνια
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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 ∆ΙΑΦΟΡΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

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 
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   ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 1/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 5779
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  Κασσαβέτεια 25/07/2019 
ΕΑ.Κ.Κ.Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η Διευθύντρια του ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας, έχοντας υπόψη την αριθμ. 5083/04-07-
2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων Γε-
νική Διευθ.Οικονομικών Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολο-
γισμού και ΠΔΕ , για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τρο-

φοδοσίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός της προμήθειας που ανέρχεται στα Ευρώ με ΦΠΑ 416.442,00& Ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 378.448,20 Ευρώ και τις πιστώσεις βαρύνουν τον ΑΛΕ2401901001& ΚΑΕ 1511 
ΤΑΧΔΙΚ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλά-
χιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης 
της διακήρυξης αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση , και με την περίληψη της δημοσίευση 
της και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.66 του Ν.4412/2016.
- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ Σ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus. gov. gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus. gov. gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
31-07-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 
-082019 ΗΜΕΡΑ:Τρίτη 

και ΩΡΑ: 08:00:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
09- 092019

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 
και ΩΡΑ:15:00:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέ-
σω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην ελληνική γλώσσα , σε ηλεκτρονικό φά-
κελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις. Πληροφορίες στα 
τηλ.2422051450 , γραφείο διαχείρισης ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας

Κασσαβέτεια, 25/07/2019
 Η Διευθύντρια

Σαμαρά Ευμορφία 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΥΠ – 1479
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (εφεξής ∆ΕΗ Α.Ε. ή ∆ΕΗ ή Επιχείρηση), προσκα-
λεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
• του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κε-

φαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
ενέργειας, λαµβανοµένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 
4412/2016, 

• της παρούσας ∆ιακήρυξης, η οποία διαµορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, 
η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΗ στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://www.dei.gr  Η∆ΕΗ Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο http://
eprocurement.dei.gr/

όλους τους ενδιαφερόµενους, σε διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο 
ανάθεσης το χαµηλότερο τίµηµα, ∆YΠ-1479 “Βοηθητικές εργασίες Τοµέων και κα-
θαρισµός Βιοµηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κοµοτηνής» συνολικού προϋπολογισµού 
€87.960,06 πλέον ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά µε ηµεροµηνία έναρξης της υποβολής στις 12.08.2019 και ώρα 08:00 
και καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής την 28.08.2019 και ώρα 13:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Για τυχόν προβλήµατα στην εύρεση της διακήρυξης και στη λήψη κωδικών επικοινω-
νείτε στο 210 5293671 (κ.Κυριαζής). 

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

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

135/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (AAA: ΩΟΡ74ΧΙ-ΞΕΜ)
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού 

σε ευρώ για ετήσιες υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς 
υπηρεσίες και για ετήσια προμήθεια αναλωσίμων υλικών και 
ανταλλακτικών για υλικό μέρος ηλεκτρονικών υπολογιστών

στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης 
Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή προσφοράς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού μέρους (H/W) 

και λογισμικού μέρους (S/W) όπως και ετήσια προμήθεια αναλωσίμων υλικών και 
ανταλλακτικών για υλικό μέρος (H/W) στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της 
Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
[ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο Δικα-
στικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη), ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΛΑΓΚΑΔΑ (Χρυσοστόμου Σμύρνης 24 - Λαγκαδάς), ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Βα-
σιλικά Θεσσαλονίκης), ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Κουφάλια Θεσσαλονίκης)], με 
βάση ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (επισυναπτόμενο στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης 
και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης www.protodikeio-
thes.gr ) και με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και όλα τα 
τμήματα όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στη διακήρυξη σε συνδυασμό με τον 
πίνακα εξοπλισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 01/10/2019,10.00'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01/08/2019
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/09/2019, 

00:01 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

24/09/2019, 17.00.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.

gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Α) Συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: α) του συνολικού προϋπολογισμού εφόσον η συμμετοχή 
αφορά όλο το διαγωνισμό, ή β) του συνολικού προεκτιμώμενου ποσού για το τμήμα 
ή τμήματα που αφορά η προσφορά, εφόσον συμμετέχει για τμήμα του διαγωνισμού.

Β) Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης: 5% συμβατικού  τιμήματος, μη συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ημεδαπά και αλλοδαπά φ.π. ή ν.π., συνεταιρι-
σμοί και ενώσεις προμηθευτών - παρόχων, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στη δια-
κήρυξη, εφόσον δραστηριοποιούνται

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Σε Ελληνικές Εφημερίδες
Α)«Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» 02/08/2019
Β) «Γενική Δημοπρασιών» 02/08/2019
Γ) «Τύπος Θεσσαλονίκης» 02/08/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: α) συνολικού ποσού 62.708,72€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) για την ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (H/W) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σε βάρος του ΚΑΕ 0887 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανη-
μάτων - Συντήρηση υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής», β) συνολικού ποσού 
3.700,00Ε (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ (S/W) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, σε βάρος του ΚΑΕ 0899 «Λοιπές 
δαπάνες - Συντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής», γ) συνολικού 
ποσού 38.108,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (toner, μελανοταινίες εκτυπωτών, κ.λπ. ) σε βάρος του προϋ-
πολογισμού εξόδων και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 1281, «Προμήθεια αναλωσίμων πλη-
ροφορικής», δηλαδή για όλα τα τμήματα συνολικού ποσού εκατόν τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (104.516,76€), συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταυροπούπουλου Αλεξάνδρα-Ελένη

Πρόεδρος Πρωτοδικών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533  
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr 
Αθήνα, 1/08/19
Αρ. πρωτ.: 437540

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με 
αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών 
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  
ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλο-
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με 
αρ. πρωτ. 39166/1667/19 έγγραφο ο φά-
κελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 
1907133829 και με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παρα-
γωγής φαρμάκων- συμπληρωμάτων δι-
ατροφής και παραγωγής ιατροτεχνολο-
γικών σκευασμάτων και καλλυντικών» 
υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 99 
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών παρα-
σκευασμάτων) και Κατηγορία Β, ομάδα: 
9η, α/α: 30 (Παραγωγή άλλων ειδών δι-
ατροφής μ.α.κ.) & α/α: 100 (Παραγωγή 
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊ-
όντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρω-
μάτων και παρασκευασμάτων καλλωπι-
σμού)

Β) θέση έργου: Λ. Πάρνηθος 189, του 
Δήμου Αχαρνών, Π.Ε. Ανατολικής Αττι-
κής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’KLEVA Α.Φ.Β.Ε.Ε.’’
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντι-

κή αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χω-
ρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρ-
μόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττι-
κής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περι-
φέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, 
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 
9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) 
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  
(ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τρο-
ποποιείται την Φ5248/3608/Πε-
ριβ.9/11/11-9-12

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική 
Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: 
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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 : Χαράλαμπος 
Μυλωνάς 
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 26/07/2019
Αριθ. Πρωτ: 30997

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Υπηρεσία  αποκομιδής 

βιοαποδομήσιμων υλικών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δι-
αγωνισμό για την υπηρεσία αποκομιδής 
βιοαποδομήσιμων υλικών, και για την 
Ομάδα Γ & Ομάδα Δ.  Κριτήριο ανάθεσης 
της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνο-
λο όποιας Ομάδας ή/και Υποομάδων ή 
και συνδυασμό τους επιθυμεί καθώς το 
αντικείμενο είναι διαιρετό. Δηλαδή για το 
σύνολο των υπηρεσιών ή  για το  σύνο-
λο των υπηρεσιών κάθε διακριτού τμή-
ματος, ήτοι για το σύνολο του  ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ Γ έως σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ2, 
ή μόνο για το σύνολο του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Γ, ή το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ1 ή το 
σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ2, όπως αυ-
τά προσδιορίζονται με την αριθμ. 3/2019 
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Ο συ-
νολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 
€194.680,00 συμπ/νου του αναλογού-
ντος συντελεστή ΦΠΑ 24%. 

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 : 02/08/2019

Καταλυτική ημερομηνία  υποβο-
λής προσφορών 10/09/2019 και ώρα 
15:00μμ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύ-
ουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα 180 ημερών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγω-
νισμού, ήτοι μέχρι 09/03/2020. Για την 
έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας σύμβασης, κατατί-
θεται από τους συμμετέχοντες οικονομι-
κούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ίση με ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της παρού-
σας (157.000,00€), χωρίς τον αναλογού-
ντα Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού τριών χιλιά-
δων εκατόν σαράντα ευρώ (3.140,00€) 
για το σύνολο της προμήθειας. Εφόσον 
, οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται για τη 
συμμετοχή σε περιορισμένο αριθμό ομά-
δων ή υποομάδων η εγγυητική επιστο-
λή συμμετοχής, διαμορφώνεται  ίση με 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
της συγκεκριμένης ομάδας ή υποομά-
δας συμμετοχής, χωρίς τον αναλογού-
ντα Φ.Π.Α. Έστω, για παράδειγμά οι-
κονομικός φορέας ενδιαφέρεται για την 
συμμετοχή του στο σύνολο των υπη-
ρεσιών που περιγράφονται την ΥΠΟ-
ΟΜΑΔΑ Δ1 «ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟ-
ΡΑ», ο συνολικός προϋπολογισμός της 
υποομάδας χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στα 
20.150,00€ συνεπώς το ύψος της εγγυ-
ητικής επιστολής συμμετοχής θα υπολο-
γιστεί ως ακολούθως: 20.150,00€ * 2% = 
403,00€. Αντίστοιχα έτερος οικονομικός 
φορέας έστω ότι θα συμμετάσχει μόνο 
για την Υποομάδα Δ2 «φορτωτής Τύπου 
JCB» με ύψος ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού χωρίς ΦΠΑ στις 20.150,00€, συνε-
πώς το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής θα υπολογιστεί ως ακολού-
θως: 20.150,00€ * 2% = 403,00€. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέ-
ων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβά-
νει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.3.5 της πα-
ρούσας, ήτοι μέχρι 09/04/2020 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρ-
κεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύ-

ησης συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-

της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα 
του Δήμου (www.dionysos.gr). Τα έξοδα 
δημοσίευσης της περίληψης της διακή-
ρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 
Διαχείρισης 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” έχει απόλυτη  πληρότητα και ενη-
μέρωση  στο χώρο των δημοπρατούμενων έργων και προμηθει-
ών, καθώς και στον οικονομικό χώρο, με αναλύσεις στο χρημα-

τιστήριο κλπ. Φρόντισε να την έχεις κάθε μέρα κοντά σου.
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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.

∆ΙΑΦΟΡΑ

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώνουν µέσω 

∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε έγγραφο για να γίνεται 

η ανάλογη πίστωση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενη-

µέρωση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

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

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 

Τροποποίηση καταστατικού 
σωματείου

Με την υπ’ αριθμό 269/2019 διάτα-
ξη του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθη-
νών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), 
εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του κα-
ταστατικού του σωματείου με την επω-
νυμία «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ 
ΑΚΡΟ-ΠΟΛΗ», με έδρα την Αθήνα, νο-
μίμως εκπροσωπουμένου, ειδικότερα 
δε τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4, 6, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 27 και 28 και προστέθη-
κε νέο άρθρο με αριθμό 29, σύμφωνα με 
το από 23/2/2019 τροποποιημένο κατα-
στατικό του.

Αθήνα, 01/08/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου. 
Στην Αθήνα στις δεκατέσσερις (14) του 
μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δε-
καεννέα (2019) ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 09:00 π.μ. ο υπογεγραμμένος Δι-
καστικός Επιμελητής της περιφέρειας 
του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρω-
τοδικείο Αθήνας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤ. ΡΙΦΙ-
ΟΣ , κάτοικος Αθήνας , οδός Ακαδημίας 
αρ. 74, μετά από γραπτή παραγγελία του 
Δικηγόρου κ. Ευθυμίου Μαργάρα πληρε-
ξουσίου της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «LABEL PRESS ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και υπό τον δια-
κριτικό τίτλο «LABEL PRESS ΑΕ» που 
εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Πύ-
λου αρ. 24, νόμιμα εκπροσώπουμένης, 
με ΑΦΜ 082707690 Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, ήλθα και επέδωσα με την με αριθ. 
11320Γ/2019 έκθεση μου επίδοσης στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ Δη-
μήτριο ΝΟΜΙΚΟ για την εταιρεία περιο-
ρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥ-
ΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟI ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε.» 
πρώην εδρεύουσας στο Χολαργό Ατ-
τικής, οδός Εθν. Αντιστάσεως αρ. 48, 
όπως εκπροσωπούνταν νόμιμα και ήδη 
αγνώστου έδρας, ακριβές επικυρωμέ-
νο αντίγραφο της από 28-03-2019 κλή-
σης της πρώτης κατά αυτής που απευ-
θύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθήνας και βεβαιώνεται ότι κα-
τατέθηκε στις 29-03-2019 ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 12:10 μ.μ. με την κά-
τω από αυτό πράξη της κ. Γραμματέ-
ως του πιο πάνω δικαστηρίου με Γενικό 
Αριθμό Κατάθεσης: 29462/2019 και Ειδι-
κό Αριθμό Κατάθεσης: 646/2019 και με 
την επόμενη πράξη της ίδιας κ. Γραμμα-
τέως με την οποία ορίζεται ημερομηνία 
συζήτησης η 04-12-2019 ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτήριο 3, αί-
θουσα 2, πινάκιο: ΣΤ7 (ΜΟΝ), με αριθ-
μό πινακίου: 22, για γνώση της και για 
τις νόμιμες συνέπειες και καλείται να πα-
ραστεί όπου και όταν πιο πάνω ορίζεται, 
με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ανω-
τέρω κλήση και να ορισθεί δικάσιμος για 
να συζητηθεί ενώπιον του ανωτέρω δι-
καστηρίου η ματαιωθείσα αγωγή της κα-
τά την τακτική διαδικασία, συγκοινοποιό-
ντας συγχρόνως την με αριθμό καταθέ-
σεως 61948/7663/3.6.2015 αγωγής ως 
εισαγωγικού δικογράφου που είχε προσ-
διορισθεί να συζητηθεί στις 13.02.2019 
και στο πινάκιο ΣΤ5/4 ενώπιον του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οπότε 
και ματαιώθηκε, με την οποία ζητά να γί-
νει δεκτή η αγωγή της, να υποχρεωθεί η 
εναγόμενη να καταβάλει σε αυτή το πο-
σό των 248.427,71 € εντόκως από της 
31.12.2004 (ημέρα λήξεως της συνερ-
γασίας τους και καταγγελίας του αλληλό-
χρεου λογαριασμού που αποδεικνύεται 
από την ημερομηνία του κλεισίματος της 
καρτέλας πελάτη) άλλως από της κοινο-
ποιήσεως της παρούσας και με απόφα-
ση κηρυσσομένης προσωρινά εκτελε-
στής και να καταδικαστεί η εναγόμενη 
στη νόμιμη δικαστική της δαπάνη. ΑΘΗ-
ΝΑ 14-06-2019. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΣ. (ΤΣΥ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤ. ΡΙΦΙΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O Αριστείδης Κ. Στεφανής, Δικαστικός 

Επιμελητής Εφετείου Πειραιώς, οδός 
Αραχώβης αρ. 19-21, Αθήνα  μετά από 
παραγγελία που μου έδωσε o Δήμος Ι. 
Παπαδήμος, δικηγόρος Αθηνών, ως 
πληρεξούσιος της εταιρείας με την επω-
νυμία «Taiyo Europe GmbH» νομίμως 
εκπ/νης, που εδρεύει στο Sauerlach της 
Γερμανίας, οδός Muehlweg αρ. 2 επέ-
δωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών, για λογαριασμό της  εται-
ρείας με την επωνυμία «ATHIENITIS 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ATHIENITIS HELLAS 
A.T.E.» με πρώην έδρα στην οδό Γρανι-
κού αρ. 3 και ήδη αγνώστου έδρας, ακρι-
βές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1845/2019 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται το 
παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο 
ποσό των 250,00 €, υποχρεώνεται η 
«ATHIENITIS HELLAS A.T.E.» να κατα-
βάλει στην «Taiyo Europe GmbH» το πο-
σό των 427.530,00 € νομιμότοκα, κηρύσ-
σει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή 
για το ποσό των 150.000 ευρώ, καταδι-
κάζει την «ATHIENITIS HELLAS A.T.E.» 
στην καταβολή των δικαστικών εξόδων 
της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό 
των 16.000 ευρώ 

Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέ-
πειες. Συντάχθηκε η υπ’ αρ. Γ-5384/29-
7-2019 έκθεσή μου επίδοσης. 

Ο δικαστικός επιμελητής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ
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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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• Ήθελε µεγαλύτερη 
µείωση των επιτοκίων 

από την Κεντρική 
Τράπεζα των ΗΠΑ

Την έντονη απογοήτευση 
του για τις αποφάσεις της 

FED εξέφρασε ο Αµερικανός 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ.

Ο πρόεδρος Ζερόµ Πάουελ 
“µας απογοήτευσε” µε τη µεί-
ωση των επιτοκίων κατά 25 µο-
νάδες βάσης, έγραψε στο λογα-
ριασµό του στο Twitter ο Αµε-
ρικανός πρόεδρος, προσθέτο-
ντας ότι η αγορά ήθελε ένα ση-
µάδι ότι έρχεται “ένας µεγάλος 
και επιθετικός κύκλος µειώσε-
ων των επιτοκίων”.

“Αυτό που η αγορά ήθελε να 
ακούσει από τον Πάουελ και 
την Federal Reserve ήταν πως 
αυτό είναι η αρχή ενός µεγά-
λου και επιθετικού κύκλου µεί-
ωσης των επιτοκίων που θα 
µπορούσε να ακολουθήσει την 
Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλες χώρες σε ολόκληρο 
τον κόσµο”, σχολίασε ο Τραµπ.

“Ως συνήθως, ο Πάουελ µας 
απογοήτευσε, αλλά τουλάχι-
στον τερµατίζει την ποσοτική 
σύσφιξη που δεν έπρεπε καν 
να είχε ξεκινήσει – χωρίς πλη-
θωρισµό. Νικάµε έτσι και αλ-
λιώς, αλλά σίγουρα δεν έχω και 
πολύ βοήθεια από την Federal 
Reserve”, πρόσθεσε

Η FED, η κεντρική τράπεζα 
των ΗΠΑ µείωσε, για πρώτη 
φορά από τη χρηµατοπιστωτι-
κή κρίση του 2008, τα επιτόκια 
κατά 25 µονάδες βάσης, στο εύ-
ρος του 2-2,25%, µε στόχο να 
προφυλάξει την αµερικανική 
οικονοµία από την επιβράδυν-

ση της παγκόσµιας οικονοµίας 
και τις  εµπορικές εντάσεις, µε-
ταξύ των οποίων η σηµαντικό-
τερη, αυτή των ΗΠΑ-Κίνας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ 
καλούσε επανειληµµένως την 
κεντρική τράπεζα τους τελευ-
ταίους µήνες να µειώσει τα επι-
τόκια της, επαναλαµβάνοντας 
χθες από το Λευκό Οίκο ότι 
θέλει να δει “µία µεγάλη µεί-
ωση [των επιτοκίων]” και επί-
σης τη Fed να τερµατίζει άµε-
σα τη συρρίκνωση του ισολογι-
σµού της.

Η µείωση των επιτοκίων κατά 
25 µονάδες βάσης τερµατίζει 
την προσπάθεια της κεντρικής 
τράπεζας τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια να επιστρέψει τη νο-
µισµατική πολιτική στα πρότυ-
πα που επικρατούσαν πριν την 
παγκόσµια χρηµατοοικονοµι-
κή κρίση του 2008.

Για την αντιµετώπιση της κρί-
σης η Fed, εκτός από τη µείω-
ση των επιτοκίων κοντά στο 
µηδέν, αγόρασε πάνω από $3,5 
τρισ. σε κρατικά οµόλογα και 
ενυπόθηκα οµόλογα για να το-
νώσει την ανάπτυξη.

Η µείωση των επιτοκίων απο-

σκοπεί στην επαναφορά του 
πληθωρισµού προς τον στόχο 
του 2%, δήλωσε στην καθιερω-
µένη συνέντευξη τύπου ο πρόε-
δρος της Fed, Τζερόµ Πάουελ, 
τονίζοντας ότι η αδύναµη πα-
γκόσµια ανάπτυξη, η αβεβαιό-
τητα γύρω από το εµπόριο και 
ο αδύναµος πληθωρισµός προ-
καλούν ανησυχία.

Όπως µεταδίδει το CNBC, 
ο κ. Πάουελ τόνισε πως η µεί-
ωση των επιτοκίων είναι µια 
προσαρµογή της νοµισµατι-
κής πολιτικής στις οικονοµικές 
συνθήκες και δεν πρόκειται 
για την αρχή ενός κύκλου χα-
λάρωσης της νοµισµατικής πο-
λιτικής. Πρόσθεσε µάλιστα ότι 
αποκλείει µια «µακρά» σειρά 
µειώσεων επιτοκίων.

Η δήλωση για αποκλεισµό 
σειράς µειώσεων οδήγησε ση-
µαντικά χαµηλότερα τη Wall 
Street, και ο κ. Πάουελ προφα-
νώς αναγκάστηκε να εξηγήσει 
ότι η δήλωσή του  δεν σηµαί-
νει ότι η Fed θα προχωρήσει 
σε µόνο µία µείωση επιτοκίων.

Φήµες 
ότι ο γιος 

του Osama Bin 
Laden είναι 

νεκρός

Νεκρός είναι ο γιος του απο-
θανόντα ηγέτη της Αλ Κάι-

ντα, Osama Bin Laden, Hasma, 
σύµφωνα µε πληροφορίες των 
µυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Η είδηση που κάνει τον γύρο των 
διεθνών ειδησεογραφικών δικτύ-
ων, τις τελευταίες ώρες, είδε για 
πρώτη φορά το φως της δηµοσιό-
τητας την Τετάρτη, χωρίς ωστόσο 
να επιβεβαιώνεται ούτε να δίνο-
νται στοιχεία για πιθανή ανάµιξη 
των ΗΠΑ.

Ο γιος και κληρονόµος του 
Osama Bin Laden στις τελευταίες 
του δηµόσιες εξαγγελίες ζητούσε 
από τον αραβικό κόσµο να προ-
χωρήσει σε εξέγερση, εξαπολύ-
οντας απειλές προς τη Σαουδική 
Αραβία.

Ο Hasma Bin Laden αποκαλεί-
το συχνά «πρίγκιπας διάδοχος 
του τζιχάντ».

∆ιηύθυνε την οργάνωση Άνσαρ 
αλ Φουρκάν, η οποία προσέλκυε 
τους πιο σκληροπυρηνικούς µα-
χητές της Αλ Κάιντα και του Ισλα-
µικού Κράτους. 

Στην τελευταία δηµόσια ανα-
κοίνωσή της Αλ Κάιντα, το 2018, 
ο Hasma Bin Laden είχε καλέσει 
τον λαό της αραβικής χερσονή-
σου να εξεγερθεί, εξαπολύοντας 
απειλές στη Σαουδική Αραβία. 

Η χώρα του αφαίρεσε την υπη-
κοότητα τον Μάρτιο, ενώ το Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ τον επικύρηξε, προ-
σφέροντας αµοιβή 1 εκατοµµυρί-
ου δολαρίων σε όποιον προσφέ-
ρει πληροφορίες που θα οδηγού-
σαν στην ταυτοποίηση ή τον εντο-
πισµό του σε οποιαδήποτε χώρα.

Ο Hasma Bin Laden, που πι-
στεύεται ότι είναι περίπου 30 
ετών, βρισκόταν στο πλευρό του 
πατέρα του στο Αφγανιστάν πριν 
από τις επιθέσεις της 11ης Σε-
πτεµβρίου. 

Έζησε για κάποιο διάστηµα 
µαζί του στο Πακιστάν, όπου κα-
τέφυγαν τα περισσότερα ηγετικά 
στελέχη της Αλ Κάιντα µετά την 
επέµβαση των ΗΠΑ στο Αφβανι-
στάν, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο 
Μπρούκινγκς.

Ο Osama Bin Laden σκοτώθηκε 
από τις αµερικανικές ειδικές δυ-
νάµεις στο Αµποταµπάντ του Πα-
κιστάν, στις 2 Μαΐου 2011. 

Ανικανοποίητος ο Τραµπ από τη FED

Περαιτέρω πτώση κατέγραψε η δραστηριό-
τητα του µεταποιητικού κλάδου στην Ευ-

ρωζώνη για τον Ιούλιο του 2019, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Markit, παραµένοντας κάτω από 
τη ζώνη των 50 µονάδων για έκτο συνεχόµενο 
µήνα.

Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαµορφώθηκε στις 
46,5 µονάδες, έναντι 47,6 µονάδων τον προηγού-
µενο µήνα, γεγονός που αποτελεί το χαµηλό-
τερο επίπεδο από τον ∆εκέµβριο του 2012, ενώ 
οι προκαταρκτικές εκτιµήσεις έκαναν λόγο για 
πτώση του δείκτη στις 46,4 µονάδες.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Markit, η δραστη-
ριότητα του κλάδου στη Γερµανία κατέγραψε τη 

µεγαλύτερη πτώση των τελευταίων επτά ετών, 
ενώ αντίθετα η δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
την Ολλανδία σηµείωσαν βελτίωση σε σχέση µε 
τον προηγούµενο µήνα.

 «Οι αυξανόµενες γεωπολιτικές ανησυχίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πολέµων 
και του Brexit, και οι ανησυχίες σχετικά µε την 
επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης τόσο 
σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, ανα-
φέρθηκαν ως παράγοντες οι οποίοι έπληξαν 
την εµπιστοσύνη στις προοπτικές», αναφέρθηκε 
ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Makrit, Chris 
Williamson, µετά τη δηµοσίευση των στοιχείων.

Βρετανία: 
Επιπλέον 2,6 δισ. 
λίρες ενόψει 
ενός Brexit 

Η Βρετανία εντείνει την προε-
τοιµασία της για την αποχώ-

ρησή της χωρίς συµφωνία από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δαπανή-
σει επιπλέον 2,1 δισεκατοµµύρια 
λίρες για να εξασφαλίσει ότι θα εί-
ναι έτοιµη για το διαζύγιο στα τέ-
λη Οκτωβρίου, γνωστοποίησε η νέα 
κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Η 
κυβέρνηση του Τζόνσον, που ανέ-
λαβε την εξουσία την περασµένη 
εβδοµάδα, έχει διαµηνύσει ότι θα 
αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συµ-
φωνία σε τρεις µήνες εάν οι Βρυ-
ξέλλες δεν συµφωνήσουν να υπάρ-
ξει επαναδιαπραγµάτευση της συµ-
φωνίας που κλείστηκε µε την προ-
ηγούµενη κυβέρνηση υπό την Τε-
ρέζα Μέι τον περασµένο Νοέµβριο 
– πράγµα που οι Ευρωπαίοι απορ-
ρίπτουν.

Το Λονδίνο επιµένει να διαγρα-
φεί από τη συµφωνία το λεγόµενο 
backstop, ο µηχανισµός ασφαλείας 
για να αποφευχθεί η δηµιουργία 
«σκληρών» συνόρων µεταξύ της 
Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλαν-
δίας. Οι Βρυξέλλες αρνούνται. 
Στην πρώτη του σηµαντική ανακοί-
νωση για την πολιτική που θα ακο-
λουθήσει, ο νέος υπουργός Οικο-
νοµικών Σάτζιντ Τζάβιντ διπλασί-
ασε το ποσό που διατίθεται για την 
προετοιµασία ενόψει του λεγόµε-
νου no deal Brexit φέτος. Το ποσό 
θα αξιοποιηθεί για µια διαφηµι-
στική και ενηµερωτική εκστρα-
τεία, για τη συνδροµή στους Βρε-
τανούς που ζουν στο εξωτερικό, 
για την εξασφάλιση των προµη-
θειών φαρµάκων και για τη βελτί-
ωση των υποδοµών στα λιµάνια.
Η αποχώρηση του Ηνωµένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς συµφωνία θα µπο-
ρούσε να προκαλέσει σοβαρό 
σοκ στην παγκόσµια οικονοµία, 
να βυθίσει τη βρετανική οικονο-
µία σε ύφεση, να αναστατώσει τις 
χρηµαταγορές και να πλήξει τη 
θέση του Λονδίνου ως του κυριό-
τερου διεθνούς χρηµατοοικονοµι-
κού κέντρου, προειδοποιούν ανα-
λυτές και επενδυτές. Με το επι-
πλέον ποσό, η βρετανική κυβέρ-
νηση έχει πλέον κατανείµει 6,3 
δισεκατοµµύρια λίρες σε δαπά-
νες για την προετοιµασία της απο-
χώρησης χωρίς συµφωνία, συµπε-
ριλαµβανοµένων 4,2 δισ. λιρών 
το τρέχον οικονοµικό έτος.

Ευρωζώνη: Σε πτώση 
ο µεταποιητικός κλάδος τον Ιούλιο
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