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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

«Πράσινο φως» της ΤτΕ για άρση των capital controls

Γερμανικό ομόλογο: 
Σε νέο ιστορικό χαμηλό 

Σε νέο ιστορικό χαµηλό υποχωρεί η απόδοση του 
10ετούς οµολόγου της Γερµανίας, καθώς οι επενδυ-

τές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, µε-
τά τις νέες απειλές Trump σε βάρος της Κίνας για την 
επιβολή δασµών, ύψους 300 δισ. δολ.  Η απόδοση του 
10ετούς γερµανικού οµολόγου, υποχώρησε στο ιστορικό 
χαµηλό του -0,529%. 

Ελληνικό: 
Δύο σχήματα για το καζίνο 

Με δύο επενδυτικά σχήµατα για το καζίνο στο Ελλη-
νικό, συζητάει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, Άδωνις Γεωργιάδης, και επανέλαβε την πρόθεση 
της κυβέρνησης να µην υπάρξει νέα παράταση για το δι-
αγωνισµό. «Η  30η Σεπτεµβρίου είναι ηµεροµηνία κατά-
ληξης του διαγωνισµού, «η οποία δεν πρέπει να παρατα-
θεί», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. 

  TUI: Πάνω από 3 εκατ. 
επισκέπτες στην Ελλάδα 

Περισσότερους από 3 εκατοµµύρια επισκέπτες στην 
Ελλάδα, προερχόµενους από όλη η την Ευρώ-

πη, αναµένει φέτος η ΤUI, ο πρώτος τουριστικός όµι-
λος παγκοσµίως. Με βάση τη µακροχρόνια και πολύ κα-
λή συνεργασία µε την Ελλάδα, ο διευθύνων σύµβουλος 
του Οµίλου TUI, Fritz Joussen, συναντήθηκε µε τον νέο 
υπουργό Τουρισµού, Χάρη Θεοχάρη, στην Αθήνα.

Στη Βουλή το «διυπουργικό» 
ν/σ για άσυλο - δήµους

Στο κοινοβούλιο κατατέθηκε το «διυπουργικό» νοµοσχέδιο, 

που περιέχει σηµαντικές διατάξεις για το ακαδηµαϊκό άσυ-

λο και για την κυβερνησιµότητα των δήµων.Η επίµαχη διάταξη 

για το ακαδηµαϊκό άσυλο αναφέρει:

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδηµαϊκή 

ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θε-

σµική εγγύηση της αδέσµευτης και απαραβίαστης επιστηµονικής 

σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδηµαϊκή ελευθερίαπροστατεύονται σε όλους τους χώ-

ρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύ-

σει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρµόδιες αρχές ασκούν όλες 

τις κατά νόµο αρµοδιότητές τους συµπεριλαµβανοµένης της επέµ-

βασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».
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Παναγιωτόπουλος: 

Θα απαντήσουµε 
αν η Τουρκία…

Αυστηρή προειδοποίηση στην Τουρκία να µην επι-
χειρήσει έρευνες στο Καστελλόριζο, καθώς σε µια 

τέτοια περίπτωση η Ελλάδα θα απαντήσει, απηύθυνε 
ο υπουργός Άµυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Όπως σηµείωσε από πλευράς Ελλάδας γίνονται προ-
σπάθειες οικοδόµησης εµπιστοσύνης µε την Τουρκία, 
ενώ σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσό-
γειο, τόνισε ότι οι Τούρκοι «αισθάνονται στριµωγµένοι 
και ανασφαλείς». 

Σε νέες απειλές για την αντίδραση της Τουρκίας σε 
περίπτωση καταπάτησης των δικαιωµάτων της στην 
Κύπρο, προέβη ο Τούρκος υπουργός Άµυνας, Χουλου-
σί Ακάρ, ο οποίος δήλωσε εµµέσως πλην σαφώς ότι η 
Τουρκία δεν θα διστάσει να χρησιµοποιήσει, όπως και 
το ’74, το δικαίωµα επέµβασης.

Η Ελλάδα μπαίνει τώρα στην τελική ευθεία για άρση των capital controls, τέσσε-

ρα χρόνια μετά την επιβολή τους. Η κεντρική τράπεζα της Ελλάδας έχει ειση-

γηθεί στην κυβέρνηση την πλήρη άρση των capital controls τον Σεπτέμβριο ή 

τον Οκτώβριο, όπως μεταδίδει το Reuters.
Αναμένεται ότι αυτό θα γίνει τους δυο πρώτους μήνες του φθινοπώρου.

Η ΤτΕ διενεργεί μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κίνηση αυτή, την 

οποία θα αποστείλει στην κυβέρνηση και τους δανειστές. Στη συνέχεια, εναπόκειται στην 

κυβέρνηση να καταθέσει τη νομοθεσία στο κοινοβούλιο, δήλωσε η ίδια πηγή.

Με δεδομένο το θετικό κλίμα που υπάρξει στις αγορές ενόψει της επικράτησης της κυ-

βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επανέλθει και η εμπιστοσύνη, βασική προ-

ϋπόθεση για πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Εντείνεται ο εµπορικός 
πόλεµος ΗΠΑ-Κίνας

Ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ ανα-
κοίνωσε θα επιβάλλει επιπλέον δασµούς 10% 

σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας 300 δι-
σεκατ.δολαρίων, µε αφετηρία την 1η Σεπτεµβρί-
ου, καθώς οι συνοµιλίες που στόχευσαν στην απο-
κλιµάκωση των εντάσεων µεταξύ των δύο µεγα-
λύτερων παγκόσµιων οικονοµιών, συνεχίζονται.  
«Οι εµπορικές συνοµιλίες συνεχίζονται και κα-
τά τη διάρκεια αυτών των συνοµιλιών, οι ΗΠΑ θα 
ξεκινήσουν, την 1η Σεπτεµβρίου, να επιβάλλουν 
ένα µικρό επιπλέον δασµό 10% στα εναποµείνα-
ντα αγαθά και προϊόντα αξίας 300 δισεκατοµµυρί-
ων δολαρίων που έρχονται από την Κίνα στη χώ-
ρα µας. Αυτό δεν περιλαµβάνει τους ήδη επιβαλ-
λόµενους δασµούς ύψους 25% σε κινεζικά προϊό-
ντα αξίας 250 δισεκ. δολαρίων.
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Τέλη κυκλοφορίας 2020: 

Ποιοι 
δεν θα δουν 

αυξήσεις

Ο νέος τρόπος µέτρησης των 
εκποµπών ρύπων και κατα-

νάλωσης καυσίµου WLTP προκά-
λεσε πανικό στους ιδιοκτήτες νέ-
ων αυτοκινήτων για τα τέλη κυ-
κλοφορίας, καθώς οι αυξήσεις σε 
ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνού-
σαν το 100%.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Στέλιος Πέτσας, τόνισε ότι θα 
υπάρξει κυβερνητική παρέµβαση 
για να λυθεί το ζήτηµα.

«Έχουµε επικοινωνήσει µε τους 
συναρµόδιους Υπουργούς, τον 
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-
ρών και το οικονοµικό επιτελείο 
της Κυβέρνησης. Η οποιαδήπο-
τε αναπροσαρµογή στις εκποµπές 
ρύπων των αυτοκινήτων δεν θα 
οδηγήσει σε επιβάρυνση των πο-
λιτών από τέλη κυκλοφορίας. Θα 
γίνει όποια αναγκαία προσαρµο-
γή χρειάζεται ώστε η όποια αλλα-
γή να είναι δηµοσιονοµικά ουδέ-
τερη» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος.

Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογί-
ζονται µε βάση τις εκποµπές δι-
οξειδίου του άνθρακα ανά χιλιό-
µετρο.

Σύµφωνα µε τον WLTP, τα ΙΧ 
που κυκλοφόρησαν µετά από την 
31η Οκτωβρίου του 2010, τα τέλη 
κυκλοφορίας υπολογίζονται µε 
βάση τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα ανά χιλιόµετρα:

0-90 γρ. CO2 – Μηδέν ευρώ
91-100 γρ. CO2 – 0,90 ευρώ / 

γραµµάριο
101-120 γρ. CO2 – 0,98 ευρώ / 

γραµµάριο
121-140 γρ. CO2 – 1,20 ευρώ / 

γραµµάριο
141-160 γρ. CO2 – 1,85 ευρώ / 

γραµµάριο
161-180 γρ. CO2 – 2,45 ευρώ / 

γραµµάριο
181-200 γρ. CO2 – 2,78 ευρώ / 

γραµµάριο
201-250 γρ. CO2 – 3,05 ευρώ / 

γραµµάριο
Άνω από 251 γρ. CO2 – 3,72 ευρώ 

/ γραµµάριο

Απειλές 
πολέµου από 

τον Ακάρ

Σε νέες απειλές για την αντί-
δραση της Τουρκίας σε περί-

πτωση καταπάτησης των δικαιω-
µάτων της στην Κύπρο, προέβη ο 
Τούρκος υπουργός Άµυνας, Χου-
λουσί Ακάρ, ο οποίος δήλωσε εµ-
µέσως πλην σαφώς ότι η Τουρκία 
δεν θα διστάσει να χρησιµοποιή-
σει, όπως και το ’74, το δικαίωµα 
επέµβασης µε βάση τη συνθήκη 
των εγγυήσεων.

«Οι εγγυήσεις της Τουρκίας εί-
ναι πολύ σηµαντικές. ∆εν έχει κα-
νένα νόηµα η προσπάθεια αποδυ-
νάµωσης ή διαστρέβλωσης του κα-
θεστώτος των εγγυήσεων, που δια-
τηρεί η Τουρκία, µε τη χρήση δια-
φορετικών εκφράσεων ή ορισµών. 
Είναι µάταιη αυτή η προσπάθεια. 
Η Τουρκία, η Τουρκική ∆ηµοκρα-
τία είναι ο εγγυητής της Τ∆ΒΚ στο 
νησί και όπως χθες, έτσι και σήµε-
ρα θα χρησιµοποιήσει αυτό το δι-
καίωµα µε τον πλέον αποτελεσµα-
τικό τρόπο», δήλωσε ο Τούρκος 
υπουργός Άµυνας 

Ο Τούρκος υπουργός Άµυνας 
απηύθυνε, ωστόσο, έκκληση στις 
παράκτιες χώρες για σύµπραξη 
και συνεννόηση ως προς τον καθο-
ρισµό των θαλάσσιων ζωνών στη 
Μεσόγειο, αλλά και στο διαµοιρα-
σµό του ενεργειακού της πλούτου.

Αναφερόµενος στο Αιγαίο και 
την Ελλάδα, ο Χουλουσί Ακάρ 
έτεινε χείρα φιλίας στην καινού-
ρια κυβέρνηση, υπογραµµίζοντας 
ότι η Τουρκία επιθυµεί σχέσεις 
καλής γειτονίας και η ίδια κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Μειώνεται 
ο ΦΠΑ στα κράνη 

από το 24% 
στο 13%

Στο 13%, από το 24% που είναι 
σήµερα, µειώνεται ο ΦΠΑ 

στα κράνη δικυκλιστών. Σύµφω-
να µε πληροφορίες, η απόφαση 
αυτή ελήφθη µετά τη συνεννό-
ηση που είχε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, µε το οι-
κονοµικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης και σε συνέχεια της σηµερι-
νής δέσµευσής του, κατά την επί-
σκεψή του στο υπουργείο Υποδο-
µών και Μεταφορών, για χορή-
γηση φορολογικών κινήτρων που 
αφορούν τη χρήση κράνους από 
τους δικυκλιστές.Η σχετική δι-
άταξη θα ενταχθεί στο δεύτερο 
φορολογικό νοµοσχέδιο της κυ-
βέρνησης.

Στο κοινοβούλιο κατατέθηκε το «διυπουργι-
κό» νοµοσχέδιο, που περιέχει -µεταξύ άλ-

λων- σηµαντικές διατάξεις για το ακαδηµαϊκό 
άσυλο και για την κυβερνησιµότητα των δήµων.

Το νοµοσχέδιο εισάγεται µε τη διαδικασία του 
επείγοντος στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτρο-
πή την ερχόµενη ∆ευτέρα µε στόχο να έχει συζητη-
θεί και ψηφιστεί από την ολοµέλεια της Βουλής το 
αργότερο την ερχόµενη Πέµπτη.

Συγκεκριµένα, η επίµαχη διάταξη για το ακαδη-
µαϊκό άσυλο, που αντικαθιστά την ισχύουσα από 
τον «νόµο Γαβρόγλου» (ν.4485/2017) αναφέρει:

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) 
κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδηµα-
ϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η 
οποία αποτελεί θεσµική εγγύηση της αδέσµευτης 
και απαραβίαστης επιστηµονικής σκέψης, έρευνας 
και διδασκαλίας.

2. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύ-
θερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστα-
τεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι 
οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή πε-
ριορίσει.

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

Για το θέµα της κυβερνησιµότητας των δήµων, το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Επείγουσες ρυθµίσεις των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ικαιοσύνης, Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης και Τουρισµού» δίνει τη δυ-

νατότητα σε δύο ή περισσότερες δηµοτικές ή πε-
ριφερειακές παρατάξεις να συµπράξουν, υπό την 
προϋπόθεση ότι µια από αυτές είναι η παράταξη 
του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η 
νέα παράταξη θα λειτουργεί ως ενιαία και λογίζε-
ται ως η παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί ο δή-
µαρχος ή ο περιφερειάρχης για να καταστεί εφι-
κτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, δια-
τηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε µιας 
από αυτές.

Ορίζεται, επίσης, ότι η πλειοψηφία των µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής προέρχεται από τον συνδυασµό µε τον 
οποίο εξελέγη ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης, 
ενώ εισάγονται ρυθµίσεις ώστε να διασφαλιστεί 
ότι από τον συνδυασµό του δηµάρχου ή του περι-
φερειάρχη θα προέρχεται η πλειοψηφία των διοι-
κητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων των 
δήµων και των Περιφερειών, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης.

Όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, οι ρυθµίσεις 
κρίθηκαν αναγκαίες για να διασφαλιστεί η κυβερ-
νησιµότητα στους 231 δήµους και στις επτά Πε-
ριφέρειες, όπου λόγω της απλής αναλογικής των 
τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών, οι εκλεγ-
µένοι δήµαρχοι και περιφερειάρχες δεν διαθέ-
τουν την πλειοψηφία στα δηµοτικά - περιφερεια-
κά συµβούλια, καθώς δεν εξασφάλισαν από την Α’ 
Κυριακή τουλάχιστον 50%.

Παναγιωτόπουλος: 

Αν η Τουρκία πλησιάσει 
το Καστελλόριζο θα απαντήσουµε

Στη Βουλή το «διυπουργικό» νοµοσχέδιο, 
Τι προβλέπει για άσυλο - δήµους

Αυστηρή προειδοποίηση 
στην Τουρκία να µην επι-

χειρήσει έρευνες στο Καστελ-
λόριζο, καθώς σε µια τέτοια 
περίπτωση η Ελλάδα θα απα-
ντήσει, απηύθυνε ο υπουργός 
Εθνικής Άµυνας, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του 
Πρώτου Θέµατος, ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος τόνισε ότι «θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι 
εµπρηστικές δηλώσεις από υψη-
λόβαθµους Τούρκους αξιωµα-

τούχους και να υπάρχει σεβα-
σµός στους κανόνες διεθνούς δι-
καίου, µε στόχο το αµοιβαίο κέρ-
δος. ∆εν θα κάτσουµε µε σταυ-
ρωµένα χέρια εάν οι Τούρκοι 
κάνουν έρευνες στο Καστελλό-
ριζο».

Όπως σηµείωσε ο ΥΕΘΑ, από 
πλευράς Ελλάδας γίνονται προ-
σπάθειες οικοδόµησης εµπιστο-
σύνης µε την Τουρκία, ενώ σε 
ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην 
ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ότι 
οι Τούρκοι «αισθάνονται στρι-
µωγµένοι και ανασφαλείς». Ο 
κ. Παναγιωτόπουλος επεσήµα-
νε µάλιστα τη σηµασία ενίσχυ-
σης της στρατηγικής σχέσης Ελ-
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EK∆ΟΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ:  http://www.geniki-dimoprasion.gr,    
e-mail: geniki@otenet.gr
EMBAΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ:  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  ΝΙΚΟΥ  Ι.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  Α.Ε.
Γραφεία - Τυπογραφεία:  ΣΩΝΙΕΡΟΥ  20,  Πλατ. Βάθης  10438 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5247773 - 210 5228449- 210 5244858 
FAX: 210 5236927-210 5232584

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ  ΕΤΗΣΙΕΣ 
                                              ΕΥΡΩ 

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

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΕΥΡΩ= 340,75   ∆ΡΧ.

λάδος – ΗΠΑ.
«Στρατιωτικά βρισκόµαστε στο 

ίδιο στρατόπεδο µε την Τουρ-
κία, όσο παράδοξο κι εάν ακού-
γεται αυτό. Η Ελλάδα έχει µόνο 
να προσφέρει. Να προσφέρει την 
εµπέδωση συναισθήµατος στα-
θερότητας, ειρήνης και ασφάλει-
ας» πρόσθεσε.

Αναφερόµενος στις γεωτρή-
σεις που διενεργούνται από την 
Άγκυρα, δήλωσε ότι προτεραιό-
τητα του υπουργείου είναι η ετοι-
µότητα των ελληνικών δυνάµεων, 
ενώ παράλληλα µίλησε για την 
δηµιουργία ενός ισχυρού Πολε-
µικού Ναυτικού στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, ενώ αναφέρθηκε και στην 
αναβάθµιση των υπαρχόντων 
οπλικών συστηµάτων.

Παράλληλα, ο υπουργός χαρα-
κτήρισε «κακή» τη Συµφωνία των 
Πρεσπών.

Τέλος ο κ. Παναγιωτόπουλος 
έβαλε τέλος στα σενάρια για αύ-
ξηση της στρατιωτικής θητείας 
που διακινούνται τις τελευταίες 
ηµέρες, υπογραµµίζοντας ότι δεν 
υπάρχει πλάνο να παραταθεί.
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 Πάνω από 3 εκατ. 
επισκέπτες από τον TUI  

στην Ελλάδα 

Περισσότερους από 3 εκατοµµύρια επισκέπτες 
στην Ελλάδα, προερχόµενους από όλη η την 

Ευρώπη, αναµένει φέτος η ΤUI, ο πρώτος τουρι-
στικός όµιλος παγκοσµίως.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του οµίλου, µε βάση 
τη µακροχρόνια και πολύ καλή συνεργασία µε την 
Ελλάδα και τη σηµασία που έχει η χώρα, ο διευθύ-
νων σύµβουλος του Οµίλου TUI, Fritz Joussen, συ-
ναντήθηκε µε τον νέο υπουργό Τουρισµού, Χάρη 
Θεοχάρη, στην Αθήνα.

Ο κος Joussen, συνεχάρη τον κ. Θεοχάρη για την 
ανάθεση του υπουργείου Τουρισµού και του ευχή-
θηκε καλή επιτυχία στον νέο του ρόλο. Οι δύο άν-
δρες συζήτησαν για τη σηµασία του τοµέα του του-
ρισµού, για την ελληνική οικονοµία και την απασχό-
ληση.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της TUI, συζήτη-
σαν την ποικιλοµορφία που έχουν οι εµπειρίες δια-
κοπών στην Ελλάδα, όπως είναι οι διακοπές παρα-
λίας, η τοπική κουζίνα, η ιστορία, η κουλτούρα και 
η φύση και αντάλλαξαν απόψεις για τις επενδύσεις 
στον τοµέα του Τουρισµού.

Η TUI διαβλέπει µεγάλη ζήτηση για διακοπές στην 
Ελλάδα και φέτος, µε αύξηση των κρατήσεων της τε-
λευταίας στιγµής, από όλες τις αγορές. Η τουριστι-
κή περίοδος χαρακτηρίζεται από µία µετακίνηση της 
ζήτησης από τη δυτική στην ανατολική Μεσόγειο.

Η TUI, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, αυξάνει το 
χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της φτάνοντας σήµε-
ρα 49 µονάδες, έχοντας προσθέσει 6 νέες ξενοδο-
χειακές µονάδες µόλις φέτος. Σε συνεργασία µε τα 
Atlantica Hotels & Resorts, η TUI δίνει περαιτέρω 
ώθηση στην ξενοδοχειακή της στρατηγική. Χαρα-
κτηριστικά ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου 
Robinson Club στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Η Ελλάδα αποτελεί επίσης βασικό προορισµό για 
τα 17 κρουαζιερόπλοια της TUI και τις τρεις εται-
ρίες που διαχειρίζονται τις κρουαζιέρες της (TUI 
Cruises, Hapag Lloyd Cruises και Marella Cruises). 

Στην 41η  θέση η Ελλάδα 
στον Παγκόσµιο ∆είκτη 

Καινοτοµίας

Η Ελλάδα καταλαµβάνει την 41η θέση στον 
«Παγκόσµιο ∆είκτη Καινοτοµίας 2019»| 

(Global Innovation Index 2019) µεταξύ 129 χωρών. 
Ο δείκτης συντάσσεται από τον Παγκόσµιο Οργα-

νισµό ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), το Πανε-
πιστήµιο Κορνέλ των ΗΠΑ και τη Σχολή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων INSEAD της Γαλλίας. Το 2018 η Ελ-
λάδα είχε καταταγεί 42η.

Η χώρα µας παίρνει την καλύτερη «βαθµολογία» 
της στο πεδίο του ανθρώπινου κεφαλαίου (20ή θέση 
διεθνώς), κάτι που επιβεβαιώνει πόσο προικισµέ-
νο έµψυχο δυναµικό διαθέτει. Χειρότερη είναι η 
κατάταξη της σε άλλους επιµέρους δείκτες: Υπο-
δοµές (43η), Θεσµοί (51η), Γνώση και Τεχνολογία 
(53η), ∆ηµιουργικότητα (53η), Ποιότητα αγορών 
(54η) και Ποιότητα επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
(59η). Σε ορισµένα πεδία η Ελλάδα εµφανίζει ση-
µαντική υστέρηση, όπως η συνεργασία πανεπιστηµί-
ων-βιοµηχανιών στο πεδίο της έρευνας (µόλις 122η).

Για ένατη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση παγκο-
σµίως σε επίπεδο καινοτοµίας κατακτά η Ελβετία, 
ενώ ακολουθούν κατά σειρά Σουηδία, ΗΠΑ, Ολ-
λανδία και Μεγάλη Βρετανία. Το Ισραήλ βρίσκεται 
στη δέκατη θέση, η Κύπρος στη 28η θέση και η Τουρ-
κία στην 49η.

Αποφασισµένη να δώσει, µε κάθε 
τρόπο, λύση στο πρόβληµα των 

καθυστερήσεων στις επενδύσεις, δη-
λώνει η νέα κυβέρνηση. Ένα σηµα-
ντικό µέτρο που εξετάζει είναι η δη-
µιουργία στα δικαστήρια ειδικών 
τµηµάτων που θα προεδρεύουν εξει-
δικευµένοι δικαστές. 

Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο ∆ι-
καιοσύνης θεωρεί πως κάνει ένα βήµα 
προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης 
των επενδύσεων καθώς και της εξάλει-
ψης, ενός από τους βασικούς ανασταλ-
τικούς παράγοντες για τους επενδυτές  
να επενδύσουν στην χώρα µας.

Την ίδρυση ειδικών τµηµάτων για 
εκκρεµείς επενδύσεις στα δικαστήρια 
εξήγγειλε ο υπουργός ∆ικαοσύνης κ. 
τσιάρας, µιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Αρκετές φορές, ξένοι επενδυτές, 
αξιολογούν ως µεγάλο εµπόδιο για 
επενδύσεις στη χώρα µας, ακόµη και 
σηµαντικότερο από την υψηλή φορο-
λογία, την πολυνοµία και τις καθυστε-
ρήσεις στην απονοµή της ∆ικαοσύνης.

Ένα πρόβληµα το οποίο έθετε συνε-
χώς η τρόικα στην εποχή των µνηµονί-
ων, χωρίς όµως να λαµβάνεται κανένα 
σηµαντικό µέτρο. 

Οι αριθµοί του ΟΟΣΑ

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ελλά-
δα είναι 132η επί συνόλου 190 χωρών 
στη λίστα του ΟΟΣΑ για την ταχύτητα 
επίλυσης εµπορικών διαφορών. Σύµ-

φωνα µε τα τελευταία στοιχεία της έκ-
θεσης Ease of Doing Business της Πα-
γκόσµιας Τράπεζας, η επίλυση µιας 
εµπορικής διαφοράς µεταξύ δύο επι-
χειρήσεων από Μονοµελές Πρωτοδι-
κείο και η εκτέλεση της σχετικής από-
φασης χρειάζεται 1.580 µέρες στην 
Ελλάδα (δεδοµένα Μαΐου 2018). ∆η-
λαδή 4 χρόνια και 3 µήνες όταν ο µέσος 
όρος του ΟΟΣΑ είναι 582 µέρες δηλα-
δή 1,5 χρόνος. 

Αντιθέτως στη Γαλλία απαιτούνται 
98 µέρες ,στην Ελβετία 142,

στο Βέλγιο 164 και την Πορτογαλία 
296 µέρες.

Στον αριθµό των εκκρεµών διοικητι-
κών διαφορών ανά 100 κατοίκους το 
2016: η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ 
µε 2,2  όταν

η Βουλγαρία είναι στις 0,1, η Ισπα-

νία στις 0,3 και η Πορτογαλία στις 0,7.

Η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτή 

την ανάγκη, είναι η σύσταση, για πρώ-

τη φορά,  ειδικών τµηµάτων στα δικα-

στήρια, όπου θα εκδικάζονται ειδικού 

χαρακτήρα υποθέσεις (όπως επενδύ-

σεων, εµπορικών συµβάσεων, αντα-

γωνισµού κ.α.) από δικαστές µε αντί-

στοιχη εξειδίκευση. Πρόκειται για 

εξαγγελία που θα γίνει πράξη άµεσα 

και θα έχει ως άστοχο την άµεση εκδί-

καση των προσφυγών και την υιοθέτη-

ση ή απόρριψή τους ώστε τα έργα , είτε 

να προσαρµόζονται στην νοµιµότητα, 

είτε να συνεχίζονται απρόσκοπτα σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα.

Ερχονται τα «ειδικά δικαστήρια» επενδύσεων
• Η Ελλάδα στην 132η θέση στη λίστα του ΟΟΣΑ 
για την ταχύτητα επίλυσης εµπορικών διαφορών

Με δύο επενδυτικά σχή-
µατα για το καζίνο στο 

Ελληνικό, συζητάει ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
όπως είπε σε συνάντηση που 
είχε µε δηµοσιογράφους και 
επανέλαβε την πρόθεση της 
κυβέρνησης να µην υπάρξει 
νέα παράταση για το διαγω-
νισµό.

«Η  30η Σεπτεµβρίου είναι 
ηµεροµηνία κατάληξης του δι-
αγωνισµού, «η οποία δεν πρέ-
πει να παραταθεί», δήλωσε ο 

κ. Γεωργιάδης. 
 Ο υπουργός είπε ότι ακο-

λουθείται ένα σφικτό χρονο-
διάγραµµα, δύο εβδοµαδιαί-
ες συνεδριάσεις σε δύο επίπε-
δα (υπηρεσιακό και υπουργι-
κό), ενώ υπάρχουν και ad hoc 
παρεµβάσεις για την υλοποίη-
ση της επένδυσης στο Ελληνι-
κό εκ µέρους της ηγεσίας του 
υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Όπως σηµείω-
σε ο κ. Γεωργιάδης, «χωρίς 
τον διαγωνισµό για το Καζίνο 
δεν µπορεί να προχωρήσει το 

έργο της επένδυσης στο Ελλη-
νικό».

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι, 
ήδη, η Κυβέρνηση επεξερ-
γάζεται την έκδοση τέταρ-
της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης (που αφορά το Καζίνο 
στο Ελληνικό) και η οποία θε-
ωρείται απαραίτητη από τους 
επενδυτές προκειµένου να 
καταθέσουν δεσµευτικές προ-
σφορές στον επικείµενο δια-
γωνισµό.

Όπως αποκάλυψε ο υπουρ-
γός, η ηγεσία του υπουργεί-
ου συναντήθηκε,  Τετάρτη, µε 
τους εκπροσώπους αµερικα-
νικής εταιρείες που ενδιαφέ-
ρεται για το Καζίνο, ενώ στο 
περιθώριο της συνάντησης 
αναφέρθηκε από την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου ότι 
πρόκειται για τον εκπρόσωπο 
της αµερικανικής Mohegan, 
ενώ συνάντηση έγινε προ ηµε-
ρών και µε τους εκπροσώπους 
της Hard Rock International. 
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληρο-
φορίες, ατονεί το ενδιαφέρον 

που κατά καιρούς έχουν εκ-
φράσει οι επίσης αµερικανική 
Caesar’s αλλά και η Μαλαισι-
ανή Genting.

Συνολικά, για την επένδυ-
ση στο Ελληνικό, ο υπουργός 
ανέφερε: «Είµαστε εντός του 
χρονοδιαγράµµατος. Θα τολ-
µούσα να πω και λίγο καλύ-
τερα». Σηµείωσε πως η εικό-
να που έδινε η προηγούµενη 
κυβέρνηση δεν ήταν αληθι-
νή, καθώς «δεν ήταν όλα έτοι-
µα, αλλά ασφαλώς έχουν κά-
νει πρόοδο, αλλά εµείς θέλου-
µε ταχύτερη πρόοδο».

Ο ίδιος προανήγγειλε fast 
track διαδικασίες και για άλ-
λες µεγάλες επενδύσεις που 
έχουν κολλήσει στη χώρα 
και χρονίζουν. Στρατηγική 
που εντάσσεται στον ευρύ-
τερο στόχο για την προσέλ-
κυση επενδύσεων, την οποία 
χαρακτήρισε εθνικό στόχο. 
Ενώ, σε άλλο σηµείο, ανέφε-
ρε πως επιδίωξη είναι η Ελλά-
δα να παρέχει στους επενδυ-
τές ασφάλεια δικαίου.

∆ύο επενδυτικά σχήµατα για το καζίνο στο Ελληνικό
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
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 

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
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  πληρότη-

τα και ενημέρωση  στο χώρο 
των δημοπρατούμενων έρ-

γων και προμηθειών, καθώς 
και στον οικονομικό χώρο, 
με αναλύσεις στο χρηματι-

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

Με την υπ' αριθ. 9222Β/2.8.2019 έκ-
θεση επιδόσεως μου εγώ ο Δικαστικός 
Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Χρή-
στος Γ. Μπουτεράκος, ύστερα από έγ-
γραφη παραγγελία του Δικηγόρου Νι-
κολάου Αγγελάκου, πληρεξουσίου των: 
1. PIEKARZ  JUSTYNA- HELENA, 2. 
PIEKARZ BARTLOMIEJ - MAREK του 
MARIAN, 3. PIEKARZ MATEUSZ του 
MARIAN, 4. MALGORZATA τ. συζ ΜΑ-
ΡΙΑΝ PIEKARZ, 5. KONRAD - NIKOLAS 
PIEKARZ του MARIAN, επέδωσα στον 
Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τον 
Βασίλειο Λεκάκη του Δημητρίου, πρώ-
ην κάτοικο Τερσεφάνου Κύπρου (Άρ-
τεμις Πανόραμα) και νυν αγνώστου δι-
αμονής, ακριβές αντίγραφο της από 
11.6.2018 Έφεσης των πρώτων, με ΓΑΚ 
57121/2018 και ΕΑΚ 3818/2018 ενώπι-
ον του Πρωτοδικείου Αθηνών και ΓΑΚ 
5540/2018 και ΕΑΚ 4539 ενώπιον του 
Εφετείου Αθηνών, απευθυνόμενης κατ' 
αυτού και κατά της υπ' αρ. 562/2018 ορι-
στικής απόφασης του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών με την οποία ζητούν 
να γίνει δεκτή, να μεταρρυθμιστεί η υπ' 
αρ. 562/2018 απόφαση του Μον. Πρωτ. 
Αθηνών, να γίνει δεκτή η από 1-10-2013 
κι αρ. καταθ. 130924/4750/2013 αγω-
γή τους ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθη-
νών και να καταδικασθεί στη δικαστική 
δαπάνη, δικάσιμος της οποίας είχε ορι-
σθεί η 5-3-2019. Συγκοινοποιήθηκε ακρι-
βές αντίγραφο του με αριθμό βιβλίου 
195/2019 Πρακτικού Αναβολής του Εφε-
τείου Αθηνών από τη συνεδρίαση της 
5-3-2019, με το οποίο το Δικαστήριο ανέ-
βαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για τη 
δικάσιμο της 5-11-2019 στο 031, 3. Εργ. 
Μον, 3° Τμήμα Εργατικά Μονομελές - 3. 
Εργ. Μον - 27, στην οποία καλείται να 
λάβει γνώση και να παραστεί.

Αθήνα 2-8-2019 
Ο Δικαστικός Επιμελητής 
Χρήστος Γ. Μπουτεράκος

Δημοσίευση 
Σύμφωνα με την με αριθμό 4390/2-

8-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστι-
κής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αιγαίου με 
έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου ΣΑΝΔΑΛΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κοινοποιήθηκε νόμιμα με 
επίσπευση των α)Χρήστου ΓΛΑΡΟΥ του 
Εμμανουήλ, κατοίκου Αγ. Κηρύκου Ικαρί-
ας, και β) Παρασκευής ΓΛΑΡΟΥ του Χρή-
στου και της Θεοδώρας, κατοίκου ομοί-
ως, πιστό αντίγραφο της με χρονολογία 
1/8/2019 αίτησης των παραπάνω κατά 
της Praphaphon Pluemmalang (Πραφα-
φόν Πλουέμαλανγκ), η οποία απευθύ-
νεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σά-
μου, και ζητά να γίνει δεκτή σε όσα με 
λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτή, στην 
οποία περιέχεται η πράξη της γραμματέ-
ως του παραπάνω Πρωτοδικείου Καζό-
γλου Αγγελικής με αριθμό κατάθεσης δι-
κογράφου 48/2019 με την οποία ορίστη-
κε δικάσιμος η 18-9-2019 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 9.00 με αριθμό πινακίου 31 Δια-
δικασία Εκούσια Μονομελούς,  προς τον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου και 
για λογαριασμό της Praphaphon (Πρα-
φαφόν) Pluemmalang (Πλουέμμαλανγκ) 
του Prasit (Πράσιτ) και της Loy (Λου),  
πρώην κατοίκου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας και 
ήδη αγνώστου διαμονής.

Η δικ. Επιμελήτρια
Σανδαλή Αικατερίνη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ δικογράφου 
Με την υπ΄ αριθμ. 9871/29-07-2019 

έκθεση επιδόσεως μου επιδόθηκε νόμι-
μα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νί-
κης κ. Ευαγγελία Σπυριδωνίδου για την 
Σταθώρη Κωνσταντία ,κάτοικο Θεσσαλο-
νίκη με ΑΦΜ 047652982 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής πιστό αντίγραφο της υπ’ 
αριθμόν 68/2019 Αποφάσεως του Ειρη-
νοδικείου Θεσσαλονίκης επισπεύσει της 
ΕΕ με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Δωδεκανήσου 
23 με ΑΦΜ 998974270 , προς γνώση και 
για τις νόμιμες.-  

Θεσσαλονίκη  01-08-2019 
Ο Δικαστικός Επιμελητής 

Ηλίας Γκουντρουμπής
Βασ. Ηρακλείου 28 τηλ. 

2310-226.950.- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ δικογράφου 
Με την υπ΄ αριθμ. 9872/29-07-2019 

έκθεση επιδόσεως μου επιδόθηκε νόμι-
μα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/
νίκης κ. Ευαγγελία Σπυριδωνίδου για το 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Μαρίας 
Κάλλας 23  και ήδη αγνώστου έδρας πι-
στό αντίγραφο της 17-07-2019 κλήσης 
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που 
κατατέθηκε στην γραμματεία του άνω δι-
καστηρίου με ΓΑΚ 27529/2019 και ΕΑΚ 
1529/2019 και ορίζει χρόνο συζήτησης 
την 06-12-2019 ημέρα Παρασκευή ώρα 
9 πμ Έκθεμα ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ αριθ-
μός 21,γραφείο 341 επισπεύσει της ΕΕ 
με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ-
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Δωδεκανή-
σου 23 με ΑΦΜ 998974270 , προς γνώ-
ση και για τις νόμιμες και καλείται να πα-
ραστεί κατά την συζήτηση  της παραπά-
νω κλήσης .-   

Θεσσαλονίκη  01-08-2019 
Ο Δικαστικός Επιμελητής 

Ηλίας Γκουντρουμπής
Βασ. Ηρακλείου 28 τηλ. 

2310-226.950.- 

Περίληψη δικογράφου
Με την υπ΄ αριθμ. 9870/29-07-2019 

έκθεση επιδόσεως μου επιδόθηκε νόμι-
μα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/
νίκης κ. Ευαγγέλια Σπυριδωνίδου, με-
τά από παραγγελία του Δικηγόρου Θεσ-
σαλονίκης κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη 
πληρεξούσιου της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «MAMA PRODUCTS Α.Ε. 
Εμπορική Εταιρία Διανομών και Αντιπρο-
σωπειών», που εδρεύει στη Ν. Ραιδεστό 
Θεσσαλονίκης, στο 20ο χλμ. Θεσσαλο-
νίκης – Πολυγύρου με ΑΦΜ 091934546 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης για την Ρου-
σβανίδου Κωνσταντίνα του Λεωνίδα και 
της Ελένης κάτοικο Νέας Μηχανιώνας 
Θεσσαλονίκης, οδός Αμπαρλή 25 με 
ΑΦΜ 11960194 και ήδη αγνώστου πι-
στό αντίγραφο της από 04-7-2019 με 
ΓΑΚ 26333/2019 και ΕΑΚ 555/2019 Δι-
αδικασία ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015 και ορί-
ζεται προθεσμία κατάθεσής προτάσεων 
για τους διαδίκους εντός εκατό ημέρων 
από την κατάθεση της αγωγής ήτοι 12-
11-2019 με την παρακάτω και από 25-
07-2019 έγγραφη παραγγελία προς επί-
δοση του πληρεξουσίου Δικηγόρου δη-
λώνει ότι θα προβεί στη λήψη ένορκης 
βεβαίωσης του κάτωθι μάρτυρα δηλώ-
νοντας ότι σε κάθε περίπτωση αυτή θα 
ληφθεί και χωρίς της παρουσία της και 
συγκεκριμένα θα εξεταστεί ως μάρτυρα 
ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης 
στο γραφείο 68 την Πέμπτη 19/09/2019 
και ώρα 9.00 π.μ. ο Πεχλιβάνης Νικό-
λαος του Ευαγγέλου και της Ανδρονί-
κης, κάτοικος Καλαμαριάς, οδός Γεωργί-
ου Μαύρου 3Α ιδιωτικός υπάλληλος, στα 
πλαίσια της παρούσας Αγωγής και με 
σκοπό της υποστήριξη αυτής προς γνώ-
ση και για τις νόμιμες συνέπειες

Θεσσαλονίκη  01-08-2019 
Ο Δικαστικός Επιμελητής 

 Ηλίας Γκουντρουμπής
Βας. Ηρακλείου 28 τηλ. 2310-226950 

Περίληψη δικογράφου
Με την υπ΄ αριθμ. 9869/29-07-2019 

έκθεση επιδόσεως μου επιδόθηκε νόμι-
μα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/
νίκης κ. Ευαγγέλια Σπυριδωνίδου, με-
τά από παραγγελία του Δικηγόρου Θεσ-
σαλονίκης κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη 
πληρεξούσιου της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «MAMA PRODUCTS Α.Ε. 
Εμπορική Εταιρία Διανομών και Αντιπρο-
σωπειών», που εδρεύει στη Ν. Ραιδεστό 
Θεσσαλονίκης, στο 20ο χλμ. Θεσσαλο-
νίκης – Πολυγύρου με ΑΦΜ 091934546 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης για τον Παρ-
πουτζίδη Χρήστο του Βασιλείου και της 
Μελπομένης κάτοικο Νέας Μηχανιώ-
νας Θεσσαλονίκης, οδός Αμπαρλή 25 με 
ΑΦΜ 041448972 και ήδη αγνώστου πι-
στό αντίγραφο της από 04-07-2019 με 
ΓΑΚ 26333/2019 και ΕΑΚ 555/2019 Δι-
αδικασία ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015 και ορί-
ζεται προθεσμία κατάθεσής προτάσεων 
για τους διαδίκους εντός εκατό ημέρων 
από την κατάθεση της αγωγής ήτοι 12-
11-2019 με την παρακάτω και από 25-
07-2019 έγγραφη παραγγελία προς επί-
δοση του πληρεξουσίου Δικηγόρου δη-
λώνει ότι θα προβεί στη λήψη ένορκης 
βεβαίωσης του κάτωθι μάρτυρα δηλώ-
νοντας ότι σε κάθε περίπτωση αυτή θα 
ληφθεί και χωρίς της παρουσία του και 
συγκεκριμένα θα εξεταστεί ως μάρτυρα 
ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης 
στο γραφείο 68 την Πέμπτη 19/09/2019 
και ώρα 9.00 π.μ. ο Πεχλιβάνης Νικό-
λαος του Ευαγγέλου και της Ανδρονί-
κης, κάτοικο Καλαμαριάς, οδός Γεωργί-
ου Μαύρου 3Α ιδιωτικός υπάλληλος, στα 
πλαίσια της παρούσας Αγωγής και με 
σκοπό της υποστήριξη αυτής προς γνώ-
ση και για τις νόμιμες συνέπειες

Θεσσαλονίκη  01-08-2019 
Ο Δικαστικός Επιμελητής 

Ηλίας Γκουντρουμπής
 Βας. Ηρακλείου 28 τηλ. 2310-226950

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την αριθ. 5165Δ’/31-7-2019 έκθε-
ση επίδοσης του Δικαστικής Επιμελήτρι-
ας του Πρωτοδικείου Αθηνών (της περι-
φέρειας του Εφετείου Αθηνών), Αγγελι-
κής Τριανταφύλλου, επιδόθηκε στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για 
τον  Νικόλαο Ποτστάριωβ ή Ποτστάρεφ, 
του Βαλεντίνου και της Νάστιας ή Ανα-
στασίας, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττι-
κής, οδός Τυρταίου αρ. 7 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, κατόπιν παραγγελίας της 
δικηγόρου Αθηνών, Παναγιώτας Μάμα-
λη (Κυρηνείας 9, Παπάγου), ως πληρε-
ξούσιας της ενάγουσας Λυδίας Γαβρίδου 
του Παύλου και της Ελένης, συζύγου Νι-
κολάου Ποτστάριωβ ή Ποτστάρεφ, κατοί-
κου Αχαρνών Αττικής, οδός Τυρταίου αρ. 
7, η από 8-7-2019 Αγωγή της ανωτέρω, 
απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτο-
δικείο Αθηνών, με ΓΑΚ 67556/2019 και 
ΕΑΚ 5816/2019, συζητούμενης την 25-5-
2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 9π.μ., αριθ-
μός πινακίου Α1 (ΜΟΝ) 27, στο ακρο-
ατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο 
Κτίριο 6, Αίθουσα 4. Το δε αιτητικό αυτής 
έχει ως εξής: Να γίνει δεκτή η ανωτέρω 
αγωγή. Να λυθεί ο μεταξύ της ενάγουσας 
και του εναγομένου υφιστάμενος γάμος, 
λόγω ισχυρού κλονισμού αυτού, του κλο-
νισμού συνισταμένου στην πέραν της δι-
ετίας μεταξύ τους διάσταση, ανεξαρτή-
τως από υπαιτιότητα και συμφώνως με 
το νόμο και να καταδικασθεί ο αντίδικος 
στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας 
και στην αμοιβή του πληρεξουσίου της 
δικηγόρου. Προς γνώση και για τις νόμι-
μες συνέπειες τον εναγόμενο καλούμενο 
να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής, 
όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. 

Αθήνα, 2-8-2019
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΜΑΜΑΛΗ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

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.

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 1089
Ημερομηνία: 01/08/2019

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων  με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής

για το Υποέργο 3
«Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές 

ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργαλείων»
στο πλαίσιο του Έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Ανα-
θέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3: «Αναπαραγωγή σε έντυπη 
μορφή και σε προσβάσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υποστηρικτικών εργα-
λείων» στο πλαίσιο του Έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙ-
ΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», με ΚΩΔ. MIS 
5011444.

Το έργο αφορά Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες. Ονοματολογία 
CPV: 79800000-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 138.033,50 συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση πο-

σού 2.226,35 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η/09/2019 και ώρα 

16:00μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 9η/09/2019, ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προ-

σφέροντα για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-

ψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και 

4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγρά-
φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δι-
αδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της δι-
ακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συ-
μπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβο-
λή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για 
2 μήνες. 

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την 
Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμέ-
νη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη 
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προ-
σφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16.

Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής 
οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.): 19PROC005381483 2019-
08-01

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 78282.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρ-
χής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αποστολά-
κη Νεκταρία, τηλ.: 210 9949837.

Ηλιούπολη, 01.08.2019
Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΔΑ: 90ΦΧ469Β7Ξ-Σ7Χ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ              Αριθμ. Πρωτ.: 19480/19/ΓΠ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    ΒΟΛΟΣ, 02-08-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Διεύθυνση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων 37011 ΒΟΛΟΣ
Πληροφορίες: Α. Χαραλαμπή 
Τηλέφωνο: 24210 -74567 e-mail: promith.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 

ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, 
σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 
φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του 
Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας (Αριθμ. Πρωτ. 18978/19/ΓΠ/29-07-
2019 διακήρυξης)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκα-
τομμυρίων διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευ-
ρώ και είκοσι τριών λεπτών (3.276.954,23€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
(ΚΑΕ.0892). Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα - ένας Συστη-
μικός διαγωνισμός ανά Τμήμα. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμή-
ματα ή στο σύνολο του έργου.

Απαιτείται Εγγυητική συμμετοχής 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού των ει-
δών κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α. που κατατίθεται προσφορά και πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η 
εγγυητική καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 5% επί της συνολικής προσφερόμενης τιμής 
του Τμήματος προ Φ.Π.Α.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της 
σύμβασης. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δε γίνονται δεκτές αντιπροσφο-
ρές. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκό Ενι-
αίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφο-
ρά είναι τριακόσιες (300) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.prometheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριά-
ντα (30) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της διακήρυξης στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και προμηθειών, ειδών, υλικών υπηρεσιών (εφε-
ξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα αρμόδια προς 
τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31-07-2019

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) 
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 02-08-2019

Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψης 
(ανάρτηση) στον ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

02-08-2019

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 03-08-2019

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) 
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 02-08-2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ημερομηνία έναρξης 
υποβολής Προσφορών 09-08-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 06-09-2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ημερομηνία Αποσφράγισης 
των προσφορών

09-09-2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00:00

Τόπος Υποβολής προσφορών 
του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα 
Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 
1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 
38221 (για την έντυπη υποβολή)

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Αθανασία Χαραλαμπή, χειρίστρια 
των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, 
υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διεύθυνση:
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα 
Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 1ος 
όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421-0-74567, 2421-0-74577,  
2421-0-74690

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 2421-0-74613, 2421-0-74558
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: promith@uth.gr

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

478/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06.09.2019 
Ώρα 12:00

Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να φθάσουν στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών, 
Μεσογείων 341, 15231 Χαλάνδρι. 

Το κείμενο της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr   Η Τράπεζα  Κέντρο 
Ενημέρωσης   Διακηρύξεις).

Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών 
Χαλάνδρι, 31.07.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Προστασία Δασών
Ταχ. Δ/νση    : Βενιζέλου 5
Ταχ. Κώδικας: 68132
Πληροφορίες : Βασιλική Πιστόλα
Τηλ. - FAX  : 2313309097 - 2313309919
e Mail: das-ale@damt.gov.gr
Αλεξ/πολη: 23 - 07 - 2019 
Αριθ. Πρωτ: 14209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης έχοντας 

υπόψη: 
-Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 

998/1979, όπως ισχύει σήμερα 
-Την 87234/7539/3-9-1997 Εντολή του 

Υπ. Γεωργίας
-Τις από 07-05-2019 και 05-07-2019 

αιτήσεις νομικού προσώπου
Εξέδωσε την ταυτάριθμη πράξη χα-

ρακτηρισμού έκτασης Ε1 εμβαδού 2.877 
τ.μ. και Ε2 εμβαδού 17.457 τ.μ. στην κτη-
ματική περιοχή Λεπτοκαρυάς του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Η έκταση Ε1 δεν ανήκει στην κατηγο-
ρία των δασών ή δασικών εκτάσεων ή 
των δασικών εδαφών ή των αναδασωτέ-
ων εκτάσεων, κατά την έννοια παν πα-
ραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 
998/79, όπως ισχύει σήμερα και του άρ-
θρου 38 του Ν.998/79. Επ' αυτής δεν 
βγουν εφαρμογή οι προστατευτικές δι-
ατάξεις του Ν. 998/79 περί προστασίας 
των Δασών.

Οι εκτάσεις Ε2 ανήκει στην κατηγορία 
των δασών όπως ορίζονται κατά την έν-
νοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και 
της παραγράφου 1ε και 2γ του άρθρου 
4 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμε-
ρα. Επ' αυτής έχουν εφαρμογή οι προ-
στατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 περί 
προστασίας των Δασών.

Η πράξη αυτή εκτίθεται επί ένα (1) μή-
να στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και οι αντιρρήσεις κατ 
αυτής από τους έχοντες έννομο συμφέ-
ρον κατατίθενται εντός δύο (2) μηνών 
ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 10 
(παράγραφος 3) του Ν. 998/1979 , όπως 
ισχύει σήμερα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Πιστόλας Γεώργιος

Π.Ε.Γ. Γεωτεχνικός (Δασολόγος)
Με Α΄ βαθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Προστασία Δασών
Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου 5
Ταχ. Κώδικας: 68 132
Πληροφορίες : Πιστόλα Βασιλική
Τηλ. - FAX  : 2313309097 
- 2313309919
e Mail: das-ale@damt.gov.gr
Αλεξ/πολη : 18-07-2019 
Αριθμ. Πρωτ : 14210

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης έχοντας 

υπόψη: 
-Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 

998/1979, όπως ισχύει σήμερα 
-Την 87234/7539/3-9-1997 Εντολή 

του Υπ. Γεωργίας
- Τις από 07-05-2019 & 05-07-2019 

αιτήσεις νομικού προσώπου
Εξέδωσε την ταυτάριθμη πράξη χα-

ρακτηρισμού της έκτασης εμβαδού 
240.913,30 τ.μ. στην κτηματική περιοχή 
αγροκτήματος Αισύμης του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης.

Η έκταση αυτή ανήκει στην κατηγο-
ρία των δασών όπως ορίζονται κατά την 
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 και της παραγράφου 1α του άρθρου 
4 του Ν. 998/1979. όπως ισχύει σήμε-
ρα. Επ' αυτής έχουν εφαρμογή οι προ-
στατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 περί 
προστασίας των Δασών.

Η πράξη αυτή εκτίθεται επί ένα (1) 
μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης και οι αντιρρήσεις 
κατ’ αυτής από τους έχοντες έννομο συμ-
φέρον κατατίθενται εντός δύο (2) μηνών 
ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 10 
(παράγραφος 3) του Ν. 998/1979, όπως 
ισχύει σήμερα..

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΑΣΑΡΧΗΣ
Πιστόλας Γεώργιος

Π.Ε.Γ. Γεωτεχνικός (Δασολόγος)
Με Α΄ βαθμός

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται 

στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός 

του τιμολογίου και όχι το όνομα του κατα-
θέτου.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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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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∆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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  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Την επιβολή επιπλέον δα-
σµών ύψους 10% σε κινε-

ζικά εισαγόµενα αγαθά στις 
ΗΠΑ συνολικής αξίας 300 
δισ. δολαρίων από την 1η Σε-
πτεµβρίου ανακοίνωσε, µέσω 
Twitter, ο Αµερικανός πρόε-
δρος Ντόναλντ Τραµπ, κατη-
γορώντας την Κίνα ότι παρα-
βιάζει ήδη συµφωνηθέντα ση-
µεία σε προηγούµενες φάσεις 
των εµπορικών διαπραγµατεύ-
σεων Ουάσινγκτον – Πεκίνου.

Η ανακοίνωση από πλευράς 
Τραµπ έγινε αµέσως µετά την 
επιστροφή από την Κίνα της 
αποστολής των διαπραγµατευ-
τών των ΗΠΑ, επικεφαλής των 
οποίων ήταν ο υπουργός Οικο-
νοµικών Στίβεν Μνούτσιν και ο 
ύπατος εκπρόσωπος για ζητή-
µατα Εµπορίου (θέση οµόβαθ-
µη υπουργού στις ΗΠΑ) Ρό-
µπερτ Λαϊτχάιζερ.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ, η επιβολή δασµών 
δεν σηµαίνει κατάρρευση των 
εµπορικών διαπραγµατεύσεων 
των δύο χωρών, το µέλλον της 
σχέσης των οποίων, σύµφωνα 
µε τον ίδιο, είναι “λαµπρό”.

Αµέσως µετά την ανακοίνω-
ση της κλιµάκωσης του “εµπο-
ρικού πολέµου”, η Wall Street, 
η οποία κινείτο µε ισχυρή θε-
τική δυναµική, “γύρισε” σε αρ-
νητικά πρόσηµα.

Όπως σηµείωσε ο Τραµπ, σε 
σειρά tweets του, “οι εκπρό-
σωποί µας µόλις επέστρεψαν 

από την Κίνα όπου είχαν εποι-
κοδοµητικές συνοµιλίες σχετι-
κά µε τη µελλοντική Εµπορική 
Συµφωνία. Πιστεύαµε ότι εί-
χαµε καταλήξει σε συµφωνία 
µε την Κίνα πριν από τρεις µή-
νες, ωστόσο, δυστυχώς, οι Κι-
νέζοι αποφάσισαν να αναδια-
πραγµατευτούν το περιεχόµε-
νό της πριν την υπογραφή της. 
Πιο πρόσφατα, η Κίνα συµφώ-
νησε να αγοράσει αµερικανι-
κά αγροτικά προϊόντα από τις 
ΗΠΑ σε µεγάλες ποσότητες, 
ωστόσο δεν το έπραξε.

Επιπροσθέτως, ο φίλος Πρό-
εδρος Σι είχε δηλώσει ότι η 
χώρα του θα σταµατήσει να 
πωλεί Fentanyl στις ΗΠΑ – 
αυτό δεν έγινε ποτέ, οπότε πολ-
λοί Αµερικανοί συνεχίζουν να 
πεθαίνουν! Οι εµπορικές συ-
νοµιλίες συνεχίζονται και κατά 

τη διάρκειά τους, οι ΗΠΑ, από 
την 1η Σεπτεµβρίου, επιβάλ-
λουν έναν µικρό επιπλέον δα-
σµό της τάξης του 10% στα 
υπόλοιπα προϊόντα και αγα-
θά αξίας 300 δισ. δολ. που έρ-
χονται από την Κίνα στη χώρα 
µας.

Σε αυτά δεν περιλαµβάνονται 
τα αγαθά συνολικής αξίας 250 
δισ. δολ. στα οποία ήδη έχουν 
επιβληθεί δασµοί 25%. Ανυ-
ποµονούµε στη συνέχιση του 
θετικού διαλόγου µε την Κίνα 
για µια συµπεριληπτική εµπο-
ρική συµφωνία και θεωρούµε 
ότι το µέλλον µεταξύ των δύο 
χωρών µας θα είναι ιδιαίτερα 
λαµπρό!”, ανέφερε αναλυτικά 
ο επικεφαλής του αµερικανι-
κού κράτους.

Την επιβολή 
εµπάργκο 
στη Βενεζουέλα 
εξετάζουν 
οι ΗΠΑ

Ο αµερικανός πρόεδρος Ντό-

ναλντ Τραµπ άφησε να εν-

νοηθεί ότι µπορεί να επιβάλλει 

εµπάργκο στη Βενεζουέλα, όπου 

οι ΗΠΑ αµφισβητούν τη νοµι-

µοποίηση της κυβέρνησης του 

προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ο 

Τραµπ αποκρίθηκε καταφατικά 

σε ερώτηση για το ενδεχόµενο 

αυτό από δηµοσιογράφο στους 

κήπους του Λευκού Οίκου. Ερω-

τηθείς εάν εξετάζει την επιβο-

λή «εµπάργκο» ή «καραντίνας» 

της Βενεζουέλας, λαµβανοµένης 

υπόψη «της εµπλοκής της Ρωσί-

ας, της Κίνας και του Ιράν» από 

έναν δηµοσιογράφο, ο Τραµπ 

απάντησε «ναι, το κάνω», χω-

ρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, 

πριν κατευθυνθεί προς το ελικό-

πτερό του.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ακο-

λουθούµενη από εκείνες περίπου 

πενήντα χωρών, ήταν η πρώτη που 

αναγνώρισε στην αρχή της χρο-

νιάς ως µεταβατικό πρόεδρο της 

Βενεζουέλας έναν από τους ηγέ-

τες της αντιπολίτευσης της λατι-

νοαµερικάνικης χώρας σε κρίση, 

τον Χουάν Γκουαϊδό. Η Ουάσιν-

γκτον µεταξύ άλλων επέβαλε τον 

Απρίλιο εµπάργκο στο πετρέλαιο 

που εξάγει η Βενεζουέλα, για να 

εντείνει την πίεση που ασκεί στον 

σοσιαλιστή πρόεδρο Μαδούρο, 

να τον αναγκάσει να εγκαταλεί-

ψει την εξουσία. Όµως έξι µή-

νες αργότερα ο Νικολάς Μαδού-

ρο, που διατηρεί την υποστήριξη 

των ένοπλων δυνάµεων, της Ρω-

σίας, της Κίνας και άλλων συµ-

µάχων του, παραµένει στην προε-

δρία της Βενεζουέλας και η αντι-

πολίτευση µοιάζει να αδυνατεί να 

συνεχίσει τις µαζικές κινητοποιή-

σεις παρά τις µεγάλες οικονοµι-

κές και κοινωνικές δυσκολίες που 

βιώνει η χώρα.

Τραµπ: Επιπλέον δασµοί 10% σε κινεζικά 
εισαγόµενα προϊόντα 300 δισ. δολ.

Σηµαντικό πλήγµα στους Συντηρητικούς επέ-
φεραν οι Φιλελεύθεροι ∆ηµοκράτες, οι οποί-

οι κατάφεραν να κερδίσουν την επαναληπτική 
εκλογική αναµέτρηση στην περιφέρεια της Ουα-
λία Brecon – Radnorshire και άρα να κερδίσουν 
µια ακόµα έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα η κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης των 
Συντηρητικών του Boris Johnson – η οποία εξαρ-
τάται από τη στήριξη του Ενωτικού ∆ηµοκρατι-
κού Κόµµατος της Β. Ιρλανδίας (DUP) – να µει-
ωθεί σε µόλις µια έδρα.

Συγκεκριµένα, οι Συντηρητικοί διαθέτουν 310 
έδρες και έχουν τη στήριξη του DUP που διαθέ-
τει 10 έδρες, την ώρα που τα κόµµατα της αντι-
πολίτευσης διαθέτουν συνολικά 319 έδρες επί 
συνόλου 650 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Αυτό σηµαίνει ότι ο Boris Johnson, ο οποίος 
µετρά ήδη την πρώτη εκλογική του ήττα από την 
ηµέρα που ανέλαβε την ηγεσία των Συντηρητι-
κών και την πρωθυπουργία της Μ. Βρετανίας, 
κάθε άλλο παρά εύκολο έργο θα έχει µπροστά 
του τους επόµενους µήνες όσον αφορά την υλο-

ποίηση του σχεδιασµού του για το Brexit.
Καθώς πλέον µια και µόνο παραίτηση βου-

λευτή των Συντηρητικών θα είναι αρκετή έτσι 
ώστε ο Johnson να µην µπορεί να λάβει ψήφο 
εµπιστοσύνης από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Συγκεκριµένα, στις εκλογές οι Φιλελεύθεροι 
∆ηµοκράτες έλαβε το 43,46% των ψήφων έναντι 
38,98% των Συντηρητικών.

Στην τρίτη θέση το Κόµµα του Brexit µε 10,4% 
και τέταρτοι οι Εργατικοί µε 5,28%.

Νέα εκτόξευση 
πυραύλων 
από τη Β. Κορέα

Απόλυτα καθησυχαστικός 

για την τρίτη µέσα σε δι-

άστηµα µιας εβδοµάδας εκτό-

ξευση πυραύλων από τη Βό-

ρεια Κορέα εµφανίστηκε ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald 

Trump, ο οποίος υποστήρι-

ξε πως σε καµία περίπτωση οι 

εκτοξεύσεις αυτές δεν επηρεά-

ζουν την πρόθεση του να συνο-

µιλήσει και να διαπραγµατευ-

τεί µε τον Kim Jong Un.

Ερωτηθείς για τις πρόσφα-

τες, συνεχείς δοκιµές και εκτο-

ξεύσεις πυραύλων από τη Β. 

Κορέα ο Trump είπε πως δεν 

τον ανησυχούν, τονίζοντας πως 

πρόκειται για όπλα συνηθι-

σµένα και  µικρού βεληνεκούς.

«∆εν είναι πρόβληµα για µένα.

Είναι απόλυτα υπό έλεγχο.

Θα δούµε τι θα γίνει, αλλά πρό-

κειται για πολύ συνηθισµένους 

πυραύλους µικρού βεληνε-

κούς» είπε µιλώντας σε δηµο-

σιογράφους ο Trump, σηµει-

ώνοντας ότι δεν είχε συζητή-

σει µε τον βορειοκορεάτη ηγέτη 

Kim «ποτέ» για τους «πυραύ-

λους µέσου βεληνεκούς».

Ερωτηθείς για το εάν ακόµα 

θέλει να διαπραγµατευτεί 

µε τον Kim, ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ απάντησε καταφατικά.

«Βέβαια γιατί πρόκειται για 

µικρού βεληνεκούς πυραύλους.

Ποτέ δεν συζητήσαµε 

για αυτούς. Συζητή-

σαµε για πυρηνικά.

Αυτοί είναι πύραυλοι µικρού 

βεληνεκούς. Είναι βέβαιο ότι 

πολλές άλλες χώρες προχω-

ρούν σε ασκήσεις µε τέτοιους 

πυραύλους» είπε ο Trump.

Σηµειώνεται ότι η Βόρεια 

Κορέα εκτόξευσε χθες τα ξηµε-

ρώµατα πυραύλους µικρού 

βεληνεκούς άγνωστου τύπου.
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