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Δημόσιο: Στα 2,2 δισ. τα φέσια 
στους ιδιώτες

Σε υψηλότατο επίπεδο παρέµειναν οι οφειλές 
του ελληνικού ∆ηµοσίου προς τους ιδιώτες και 
για τον Ιούνιο του 2019.Ειδικότερα, το σύνολο 

των οφειλών του κράτους προς ιδιώτες διαµορφώθηκε 
σε 2,179 δισ. ευρώ έναντι 2,182 δισ. ευρώ στο τέλος Μα-
ΐου. Οι Εκκρεµείς Επιστροφές φόρων αυξήθηκαν από 
τα 487 εκατ στα 493 εκατ.

Φόροι 2018: 1.126 ευρώ 
η μέση επιβάρυνση 

Με βάση τα στοιχεία της εκκαθάρισης των δηλώσε-
ων που πραγµατοποίησε η ΑΑ∆Ε, η µέση φορολο-

γική επιβάρυνση για 3.038.500 φορολογούµενους µε χρε-
ωστικό εκκαθαριστικό σηµείωµα διαµορφώνεται σε 1.126 
ευρώ. Οι φορολογούµενοι πληρώνουν πρόσθετους φόρους 
3,42 δισ. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες περιορίστηκαν κα-
τά 47.260, καθώς ο αριθµός των δηλώσεων Ε3 µειώθηκε σε 
1.523.071 από 1.570.331.

Novartis: Στο αρχείο η δικογραφία 
για Σαμαρά

Στο αρχείο περνά η πολύκροτη υπόθεση της Novartis 
όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σα-

µαρά, καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν όσα οι λεγόµενοι προ-
στατευόµενοι µάρτυρες είχαν καταθέσει. Ο πρώην πρω-
θυπουργός δήλωσε: «Η γελοία σκευωρία αρχειοθετήθηκε 
σήµερα και τυπικά.Τώρα όµως αρχίζει η διερεύνηση του 
πραγµατικού, σοβαρού και σκοτεινού σκανδάλου της υπό-
θεσης Νοβάρτις».

Κυβέρνηση: 

«Όπλο» η µεταρρυθµιστική

πολιτική µας

Το στίγµα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη διαπραγµά-

τευση µε τους εταίρους για το καυτό ζήτηµα των πλε-

ονασµάτων έδωσε ο Στέλιος Πέτσας.
Αναφέρθηκε στο δυνατό «χαρτί» της κυβέρνησης για τις πα-

ραπάνω διαβουλεύσεις, το οποίο είναι η µεταρρυθµιστική πο-
λιτική της.

«Η µείωση του κόστους δανεισµού επηρεάζει θετικά την ανά-
λυση βιωσιµότητας χρέους και αυτό είναι ένα στοιχείο που ενι-
σχύει τα επιχειρήµατα της χώρας για µείωση του στόχου για τα 
πρωτογενή πλεονάσµατα κάτω από το 3,5% τα επόµενα χρόνια», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σε κάθε περίπτωση, για τον ίδιο σκοπό θα χρησιµοποιήσουµε 
την µεταρρυθµιστική µας πολιτική, γιατί αυτές φέρνουν επεν-
δύσεις και ανάπτυξη», σηµείωσε.

Τέλος Σεπτεµβρίου 
η α’ δόση ΕΝΦΙΑ

Στόχο να αναρτήσει τα εκκαθαριστικά του ΕΝ-

ΦΙΑ- στα οποία θα υπάρχει µια µεσοσταθµική 
ελάφρυνση 21,72% όλων ανεξαιρέτως των ιδιοκτη-
τών - έως τις 16 Σεπτεµβρίου, προκειµένου η 1η δό-
ση να καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου, θέτει η 
ΑΑ∆Ε.

Με εγκύκλιο της ενεργοποιούνται οι πρόσφατες µει-
ώσεις του φόρου, οι οποίες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ, 
κατά 30%

β)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρώ, 
κατά 27%

γ)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρώ, 
κατά 25%

δ)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ, 
κατά 20%, και

ε)  για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 
ευρώ, κατά 10%.

Παραμένουν πάνω από τα 35 δισ. οι οφειλές προς τα ταμεία. Σύμφωνα με το 

ΚΕΑΟ για το β΄τρίμηνο του 2019, τα εν λόγω χρέη ανήλθαν στα 35,110 δισ..

Mεταξύ α΄και β΄ τριμήνου καταγράφηκε μία πτώση κοντά στα 250 εκατ. 

Στην ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22/5/2019 έχουν ενταχθεί 

έως το τέλος Ιουνίου 57.351 οφειλέτες για να ρυθμίσουν 945,62 εκατ. χρέη. Aπό αυ-

τούς, οι 3.930 έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και 5.653 οφει-

λέτες που ήδη έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση, καταβάλλοντας 33,94 εκατ. Έτσι, στην 

πλέον ευνοϊκή ρύθμιση των έως 120 δόσεων, κατά τον πρώτο μόλις μήνα ισχύς της, 

έχουν ενταχθεί και παραμένουν σε αυτή 47.768 οφειλέτες έχοντας εντάξει προς ρύθ-

μιση, συνολικό ποσό των 844,45 εκατ.

Κλιμακώνεται ο εμπορικός 
πόλεμος ΗΠΑ- Κίνας

Κλιµακώνεται εκ νέου η εµπορική αντιπαρά-
θεση ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και 

την Κίνα, προκαλώντας βαθιές απώλειες στα µε-
γαλύτερα χρηµατιστήρια στην Ασία, την Ευρώπη 
και την Αµερική.

Η Κίνα επέτρεψε στο νόµισµά της, το γουάν, να 
υποτιµηθεί πέρα από το όριο του επτά προς ένα δο-

λάριο, καθιστώντας τις κινεζικές εξαγωγές φθηνό-

τερες και συνεπώς ανταγωνιστικότερες στην πα-

γκόσµια αγορά.
Η υποτίµηση ήλθε λίγες ηµέρες αφότου ο Τραµπ, 

προανήγγειλε την επιβολή δασµών 10% σε κινεζικά 
προϊόντα ετήσιας αξίας 300 δισεκ. δολαρίων.

Αντιδρώντας στην υποτίµηση του γουάν, το αµε-

ρικανικό υπουργείο Οικονοµικών χαρακτήρισε την 
Κίνα ως «χειραγωγό νοµίσµατος», ανακοινώνοντας 
πως θα συνοµιλήσει µε το ∆ΝΤ. 

Στα 35,1 δισ. ευρώ τα χρέη στα ταµεία
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Novartis:

Στο αρχείο
η δικογραφία 
για τον Σαμαρά

Στο αρχείο περνά η πο-
λύκροτη υπόθεση της 

Novartis όσον αφορά τον 
πρώην πρωθυπουργό Αντώ-
νη Σαµαρά, καθώς δεν επιβε-
βαιώθηκαν όσα οι λεγόµενοι 
προστατευόµενοι µάρτυρες 
είχαν καταθέσει.

Ο κ. Σαµαράς, ο οποίος µί-
λησε από την πρώτη στιγµή 
για «σκευωρία χωρίς προη-
γούµενο», είχε καταθέσει µη-
νύσεις κατά όσων µετείχαν 
στην ενοχοποίησή του.

Η αρχειοθέτηση έγινε µε 
πράξη της επικεφαλής της 
Εισαγγελίας ∆ιαφθοράς Ελέ-
νης Τουλουπάκη, ενώ η υπό-
θεση παραµένει ανοικτή για 
τους κκ. Στουρνάρα, Γεωργι-
άδη και Αβραµόπουλο.

Η υπόθεση ήδη έχει αρχει-
οθετηθεί για τους Ευάγγε-
λο Βενιζέλο, Παν. Πικραµέ-
νο, Μάριο Σαλµά, Αλέξανδρο 
Λυκουρέτζο και για τον Γεώρ-
γιο Κουτρουµάνη, ενώ σε εξη-
γήσεις έχει κληθεί ο βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λο-
βέρδος, χωρίς και γι’ αυτόν να 
έχουν προκύψει στοιχεία για 
χρηµατισµό ή για άλλες ενέρ-
γειες

Σαµαράς: Τώρα 
αρχίζει 

η διερεύνηση

Μετά την απόφαση της ει-
σαγγελίας ∆ιαφθοράς να αρ-
χειοθετήσει τη δικογραφία 
για την υπόθεση Novartis 
που αφορούσε το πρόσωπό 
του, ο πρώην πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαµαράς έκανε την 
ακόλουθη δήλωση:

«Η γελοία σκευωρία αρχει-
οθετήθηκε σήµερα και τυπι-
κά. Με µεγάλη καθυστέρηση. 

Τώρα όµως αρχίζει η διερεύ-
νηση του πραγµατικού, σοβα-
ρού και σκοτεινού σκανδάλου 
της υπόθεσης Νοβάρτις».

ΥΠΕΝ: Ένδειξη 
εμπιστοσύνης 
η επένδυση 
Κοπελούζου 
στον ΔΕΣΦΑ

   

Η επένδυση του Οµίλου Κοπελού-
ζου στον ∆ΕΣΦΑ υπογραµµίζει 

την εµπιστοσύνη των Ελλήνων επεν-
δυτών στην ελληνική οικονοµία, ανα-
φέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε ανακοίνωση σχετι-
κά µε την εξαγορά του 6,6% των µετο-
χών του ∆ΕΣΦΑ από τον επιχειρηµα-
τικό όµιλο.

Σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΕΝ εκ-
φράζει τη βεβαιότητά του ότι όλοι οι 
µεγάλοι ελληνικοί όµιλοι στην ενέργεια 
θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Η εµπιστοσύνη των Ελλήνων επενδυ-
τών στην ελληνική οικονοµία, καταλή-
γει, είναι µια από τις βασικές προϋπο-
θέσεις για την προσέλκυση και ξένων 
επενδύσεων στη χώρα. Ελληνικές και 
ξένες επενδύσεις θα συµβάλουν στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης για ισχυ-
ρή ανάπτυξη και νέες δουλειές.

Συµφωνία Εξαγοράς ποσοστού 10% 
του µετοχικού κεφαλαίου της Senfluga 
Energy Infrastructure Holdings υπέ-
γραψαν η εταιρεία Damco Energy του 
Οµίλου Κοπελούζου ως αγοραστής 
και οι Snam, Enagas International και 
Fluxys ως πωλητές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί 
υπό την έγκριση της Ρυθµιστικής Αρ-
χής.

Η Senfluga έχει εξαγοράσει µετά από 
διεθνή διαγωνισµό ποσοστό 66% του 
µετοχικού κεφαλαίου του ∆ιαχειριστή 
του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αε-
ρίου της Ελλάδας (∆ΕΣΦΑ). Σε σχετική 
ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι η επέν-
δυση εκ µέρους της Damco είναι το απο-
τέλεσµα ενός µακρύ και εποικοδοµητι-
κού διαλόγου µεταξύ των δύο µερών και 
έχει δοµηθεί σύµφωνα µε τους ίδιους 
όρους και συνθήκες µε την απόκτηση 
του ∆ΕΣΦΑ από την SENFLUGA και 
σε συµµόρφωση µε το ισχύον ρυθµιστι-
κό πλαίσιο.

Οι µέτοχοι της Senfluga είναι τρεις 
πολύ σηµαντικοί Ευρωπαίοι ∆ιαχειρι-
στές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και 
συγκεκριµένα η ιταλική εταιρεία Snam, 
η ισπανική Enagas και η βελγική Fluxys, 
οι οποίοι είναι επίσης µέτοχοι της εται-
ρείας ∆ιαδριατικός Αγωγός Φυσικού 
Αερίου (ΤΑP).

Ο Όµιλος Κοπελούζου είναι ένας 
από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατι-
κούς οµίλους στην Ελλάδα µε ιδιαίτερη 
δραστηριότητα στον τοµέα της Ενέργει-
ας, στον οποίο δραστηριοποιείται από 
το 1975.
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Κυβέρνηση για πλεονάσματα:

 «Όπλο» η µεταρρυθµιστική
πολιτική µας

Ηλεκτρονική διασύνδεση Taxisnet 
µε το Μητρώο Ταυτοτήτων 

Τίθεται σε λειτουργία από την Τρίτη 6 Αυγούστου η ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορολογικού 
Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) µε το Μητρώο Ταυτοτήτων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, απαλλάσσοντας έτσι τους πολίτες από την υποχρέωση των χρονοβόρων 
επισκέψεων και συναλλαγών στις ∆ΟΥ.

Η διασύνδεση αυτή αποτελεί υλοποίηση της απόφασης Α. 1164/2019 του διοικητή της ΑΑ∆Ε, 
Γιώργου Πιτσιλή και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο είχε υπογραφεί µε το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνοµίας.

Με τη διασύνδεση αυτή, η ΑΑ∆Ε ενηµερώνεται αυτόµατα για τις µεταβολές στα ∆ελτία Αστυνο-
µικής Ταυτότητας (έκδοση, αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση).

Ο πολίτης, δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται την εφορία, αλλά λαµβάνει σχετικό µή-
νυµα στην ηλεκτρονική του θυρίδα στο TAXISnet, που τον ενηµερώνει για το γεγονός της αυτόµα-
της µεταβολής. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν λάβει εντός δεκαηµέρου σχετικό µήνυµα µέσω 
του TAXISnet, τότε θα πρέπει να προσέλθει στη αρµόδια ∆ΟΥ.

Το στίγµα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη 
διαπραγµάτευση µε τους εταίρους για το 

καυτό ζήτηµα των πλεονασµάτων έδωσε ο Στέ-
λιος Πέτσας(φωρτό), ενηµερώνοντας τους πο-
λιτικούς συντάκτες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο δυνατό «χαρτί» της 
κυβέρνησης για τις παραπάνω διαβουλεύσεις, 
το οποίο είναι η µεταρρυθµιστική πολιτική της.

«Η µείωση του κόστους δανεισµού, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στην αποκλιµάκωση των αποδό-
σεων των οµολόγων επηρεάζει θετικά την ανάλυ-
ση βιωσιµότητας χρέους και αυτό είναι ένα στοι-
χείο που ενισχύει τα επιχειρήµατα της χώρας για 
µείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονά-
σµατα κάτω από το 3,5% τα επόµενα χρόνια», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος.

«Σε κάθε περίπτωση, για τον ίδιο σκοπό θα 
χρησιµοποιήσουµε την µεταρρυθµιστική µας πο-
λιτική, γιατί αυτές φέρνουν επενδύσεις και ανά-
πτυξη», σηµείωσε ο κ. Πέτσας.

η κυβέρνηση εξετάσει να θέσεις στο τραπέζι 
και µία πρόταση η οποία εάν υιοθετηθεί αυξάνει 
σηµαντικά τον δηµοσιονοµικό χώρο.

Η κυβέρνηση ζητά να συµπεριλαµβάνονται 
στον υπολογισµό του πλεονάσµατος και τα κέρδη 
του ελληνικού δηµοσίου από τις επιστροφές των 
κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών 
από τα ελληνικά οµόλογα (SMPs  και ΑNFAs).

Πρόκειται για ποσό που φτάνει το 1,3 δισ. ευρώ 
τον χρόνο, αντισταθµίζοντας σε µεγάλο βαθµό το 
κενό που ήδη προβλέπεται να υπάρξει το 2020 
και θα διευρυνθεί, ασφαλώς, µε τις φοροελα-
φρύνσεις της νέας κυβέρνησης. 

Με την ισχύουσα συµφωνία, τα κέρδη από τα 

ANFAs και τα SMPs λογίζονται ως έσοδα του ελ-
ληνικού δηµοσίου (η πρώτη δόση των 650 εκατ. 
έχει ενσωµατωθεί στα αποτελέσµατα της γενι-
κής κυβέρνησης) ωστόσο δεν συµπεριλαµβάνο-
νται στον ορισµό του µνηµονιακού πλεονάσµα-
τος βάσει του οποίου κρίνεται και το επιτυγχά-
νονται ή όχι οι στόχοι. 

Τα SMPs και ANFAs είναι ένα από τα µέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους και προβλέπεται να επι-
στρέφονται δύο φορές τον χρόνο, υπό τον όρο 
της υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων, τις οποί-
ες έχει συµφωνήσει να εφαρµόζει η Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της ενισχυµένης µεταπρογραµµατι-
κής της εποπτείας. ∆εν υπολογίζονται, όµως, στα 
έσοδα.

Με το ισχύον καθεστώς, τα κέρδη από τα 
ANFΑς και τα SMPs µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν µόνο για τον «κουµπαρά» του χρέους. Αυτό 
επιθυµεί να αλλάξει η κυβέρνηση.

Η αποµάκρυνση  Θάνου

Σχετικά µε την υπόθεση αποµάκρυνσης της 
Βασιλικής Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας 
στην ίδια, επεσήµανε ότι οι παρεµβάσεις της κυ-
βέρνησης έχουν στόχο την αποκοµµατικοποίηση 
της διοίκησης, σηµειώνοντας ότι η κυρία Θάνου 
έχει ταυτιστεί µε τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ήταν 
σύµβουλός του στο Μέγαρο Μαξίµου.

Θύµισε δε ότι η Ν∆ είχε εκφράσει την ανησυ-
χία της για την τοποθέτησή της.

«Εµµένουµε στη θέση για αποκοµµατικοποίη-
ση των Ανεξάρτητων Αρχών. ∆εν υπάρχει κανέ-
νας ‘δάχτυλος’
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Ταμεία: 
Ελκυστική η ρύθμιση 
για τις 120 δόσεις 
Σημαντική μείωση που μπορεί να φθάσει και τις 8 ποσοστιαί-
ες μονάδες αναμένεται να επιφέρει η διάταξη που ψηφίζεται 
στην Βουλή, σχετικά με τη βελτίωση της ρύθμισης των 120 
δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία.
Σύμφωνα με τη διάταξη, μειώνεται το επιτόκιο των δόσεων 
της ρύθμισης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, από 5% σε 3%.
Η μείωση αυτή του επιτοκίου θα συμβάλλει σημαντικά στη 
βελτίωση της ρευστότητας των οφειλετών (επιχειρήσεων 
και φυσικών προσώπων) που έχουν οφειλές προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η μείωση του εν λόγω επιτοκίου θα οδηγήσει, σύμφωνα με 
τους ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, σε ελάφρυνση της 
τάξης των 8 ποσοστιαίων μονάδων για όσους πάρουν το 
πλήρες πακέτο της ρύθμισης για 10 χρόνια, δηλαδή τις 120 
δόσεις.
Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμε-
νους, η ελάφρυνση που προσφέρει το μειωμένο επιτόκιο ενι-
σχύει σημαντικά τη βιωσιμότητα τους και καθιστά πιο ομαλή 
πλέον την περαιτέρω οικονομική τους δραστηριότητα.
Η μείωση του επιτοκίου, επίσης, καθιστά τη ρύθμιση των 
συσσωρευμένων οφειλών πιο ελκυστική σε όλους τους 
οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία γεγονός που δημιουρ-
γεί ευνοϊκότερες συνθήκες επανένταξης αρκετών συμπολι-
τών μας στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και καλύτερης 
ανταπόκρισης στη συνεπή καταβολή των τρεχουσών εισφο-
ρών. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ψηφίστηκε ρύθμι-
ση με βελτιώσεις στις 120 δόσεις για τα νοικοκυριά.
Από την πλευρά του η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας το-
νίζει ότι βελτιώνεται η ρύθμιση, γίνεται  πιο ελκυστική και δί-
νεται η δυνατότητα για ένα νέο ξεκίνημα.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των οφειλών στα ασφα-
λιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 36 δισ. ενώ οι οφειλέτες τους 
1.400.000.
Εν τω μεταξύ ανεμπόδιστα όλοι οι πολίτες που είχαν οφει-
λές στα ασφαλιστικά τους ταμεία για το διάστημα 2017-2018 
μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. 

Πάνω από τα 2 δισ. 
τα φέσια του Δημοσίου 
στους ιδιώτες
Σε υψηλότατο επίπεδο παρέμειναν οι οφειλές του ελληνικού 
Δημοσίου προς τους ιδιώτες και για τον Ιούνιο του 2019.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το το σύνολο των 
οφειλών του κράτους προς ιδιώτες διαμορφώθηκε σε 2,179 
δισ. ευρώ έναντι 2,182 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.
Ακόμα, οι Εκκρεμείς Επιστροφές φόρων αυξήθηκαν από τα 
487 εκατ ευρώ στα 493 εκατ ευρώ, ενώ οι οφειλές της Γενι-
κής Κυβέρνησης από τα 1,695 δισ. ευρώ περιορίσθηκαν ορι-
ακά στα 1,686 δισ. ευρώ.
Ανά πεδίο, στις ΔΕΚΟ το ύψος των οφειλών διαμορφώθηκε 
στα 269 εκατ. ευρώ, στους ΟΤΑ στα 213 εκατ. ευρώ, στους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στα 594 εκατ ευρώ και 
στα Νοσοκομεία, στην μονή υποκατηγορία στην οποία πα-
ρατηρήθηκε άνοδος, έφτασαν από τα 531 εκατ ευρώ στο τέ-
λος Μαΐου στα 546 εκατ ευρώ στο τέλος του Ιουνίου.
O υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι είναι προγραμματι-
κή δέσμευση της κυβέρνησης ο εντοπισμός και η εξάλειψη 
εκείνων των συστημικών δυσλειτουργιών που αποτελούν 
την πηγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Στόχο να αναρτήσει τα εφετινά εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ- στα οποία θα υπάρχει µια µεσοσταθµική 

ελάφρυνση κατά 21,72% όλων ανεξαιρέτως των ιδιο-
κτητών ακινήτων- έως τις 16 Σεπτεµβρίου, προκειµέ-
νου η 1η δόση του φόρου να καταβληθεί έως τις 30 Σε-
πτεµβρίου, θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων (ΑΑ∆Ε).

Με τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε ενεργοποιούνται 
επί της ουσίας οι πρόσφατες µειώσεις του φόρου, οι 
οποίες υπολογίζονται ως εξής:
α)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ, κατά 

30%
β)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρώ, κατά 

27%
γ)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρώ, κατά 

25%
δ)  για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ, 

κατά 20%, και
ε)  για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, 

κατά 10%.

Από τις µειώσεις του ΕΝΦΙΑ ελαφρύνονται όλοι οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων, και σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση 
του υπουργείου Οικονοµικών:
• η µείωση που θα δουν 7,2 εκατοµµύρια πολίτες µε ακί-

νητη περιουσία από 1 έως 500.000 ευρώ αποτελεί το 
86% της συνολικής ελάφρυνσης

• όσοι έχουν ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ θα 
έχουν το 67% της συνολικής ελάφρυνσης

• 1,3 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες µε αξία ακίνητης περιουσί-
ας από 80.000 έως 200.000 ευρώ, θα έχουν µείωση φό-
ρου από 90 έως 170 ευρώ

• 14.841 ιδιοκτήτες µε αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 
1 εκατ. ευρώ θα έχουν συνολική ελάφρυνση 22 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή περίπου 1.480 ευρώ έκαστος κατά µέσο 
όρο.

Είναι ενδεικτικά ορισµένα παραδείγµατα που είχαν δη-
µοσιοποιηθεί πρόσφατα:
• Φορολογούµενος µε διαµέρισµα α’ ορόφου 110 τµ 

έτους κατασκευής 1980, στην ΙΖ Ζώνη του δήµου Πε-

ριστερίου µε αξία 55.440 ευρώ, το 2018 πλήρωσε ΕΝ-

ΦΙΑ 322,19 ευρώ, ενώ εφέτος θα πληρώσει 225,53 

ευρώ (µείωση 96,66 ευρώ ή 30%)

• Φορολογούµενος µε διαµέρισµα γ’ ορόφου 110 τµ 

έτους κατασκευής 2005, στην Α Ζώνη του δήµου Φυ-

λής της Αττικής µε αξία 76.230 ευρώ και πατρικό µονο-

κατοικία 100 τµ στην Α Ζώνη του Αγίου Βασιλείου Ρε-

θύµνου κατασκευής 1970 και αξίας 39.690 ευρώ (συνο-

λική αξία περιουσίας 115.920 ευρώ). Πέρυσι πλήρωσε 

ΕΝΦΙΑ 665,54 ευρώ, ενώ εφέτος θα πληρώσει 532,43 

ευρώ (µείωση 133,11 ευρώ ή 20%)

• Φορολογούµενος µε διαµέρισµα δ’ ορόφου 120 τµ 

έτους κατασκευής 2010, στην Α Ζώνη στον δήµο Ηλι-

ούπολης Αττικής αξίας 179.676 ευρώ και εξοχικό δια-

µέρισµα α’ ορόφου 80 τµ στη Β Ζώνη του δήµου Ξυλο-

κάστρου Κορινθίας κατασκευής 2004 και αξίας 69.000 

ευρώ και πατρική µονοκατοικία 130 τ.µ. στη ∆ Ζώνη 

του δήµου Τρίπολης κατασκευής 1978 και αξίας 81.900 

ευρώ (συνολική αξία περιουσίας 330.576 ευρώ).

Το 2018 πλήρωσε 1.543,92 ευρώ, ενώ εφέτος θα πληρώ-

σει 1.235,14 ευρώ (µείωση 308,78 ευρώ ή 20%).

Τέλος Σεπτεµβρίου η α’ δόση ΕΝΦΙΑ
Ποιοί θα δουν μείωση έως και 30% 

Με βάση τα στοιχεία της εκ-
καθάρισης των φετινών 
δηλώσεων που πραγµατο-

ποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσί-
ων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), η µέση φορολο-
γική επιβάρυνση για 3.038.500 φορο-
λογούµενους µε χρεωστικό εκκαθα-
ριστικό σηµείωµα διαµορφώνεται σε 
1.126 ευρώ. Οι φορολογούµενοι πλη-
ρώνουν πρόσθετους φόρους συνολι-
κού ύψους 3,42 δισ. ευρώ

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες περιο-
ρίστηκαν φέτος κατά 47.260, καθώς ο 
αριθµός των δηλώσεων Ε3 µειώθηκε 
σε 1.523.071 από 1.570.331 πέρυσι. 
Έκλεισαν τη δραστηριότητα ή…προ-
τίµησαν να δουκλέψουν “µαύρα;”

Το Taxis επεξεργάστηκε φέτος 

97.065 επιπλέον δηλώσεις Ε1 σε σχέση 
µε πέρυσι (6.330.834 το 2019, έναντι 
6.233.769 το προηγούµενο έτος), ενώ 
ο αριθµός των εκκαθαριστικών σηµει-
ωµάτων που εξέδωσε το σύστηµα 
αποτελεί ρεκόρ: έφθασε τα 8.774.634 
(2.540.865 περισσότερα συγκριτικά 
µε το 2018), εξαιτίας του γεγονότος 
ότι πλέον εκδίδονται ξεχωριστά εκκα-
θαριστικά για κάθε σύζυγο.

Η µεγάλη αύξηση των εκκαθαριστι-
κών είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί 
ο µέσος «κατά κεφαλήν» πρόσθετος 
φόρος κατά 215,47 ευρώ σε σύγκριση 
µε πέρυσι (είχε φθάσει τα 1.341,99 
ευρώ το 2018), χωρίς ωστόσο να πέσει 
και πάλι κάτω από το ψυχολογικό 
φράγµα των 1.000 ευρώ. Το συνολικό 

ποσό πρόσθετων φόρων που βεβαι-
ώθηκε ήταν αυξηµένο κατά 802.256 
ευρώ σε σύγκριση µε πέρυσι (ανήλθε 
στα 3.422.137.013 ευρώ το 2018).

Αντιθέτως, µειωµένες κατά 8,7 εκατ. 
ευρώ περίπου (8.696.864 ευρώ) ήταν 
φέτος οι επιστροφές φόρων: περιορί-
στηκαν στα επίπεδα των 355.688.058 
ευρώ από 364.384.922 ευρώ το 2018. 
Η µέση επιστροφή φόρου διαµορφώ-
θηκε το 2019 στα 370,34 ευρώ, ένα-
ντι 463,97 ευρώ την περασµένη χρο-
νιά. Τα εκκαθαριστικά µε επιστροφή 
ανήλθαν στα 960.424 ή 10,95% του 
συνόλου φέτος.

Όσον αφορά στις µηδενικές 
δηλώσεις, αυτές έφθασαν φέτος τα 
4.775.710 (54,43% του συνόλου), ένα-
ντι 2.898.358 πέρυσι.

Φόροι 2018: 1.126 ευρώ η µέση επιβάρυνση
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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 ενηµέρωση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙEΣ

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
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Αριθ. Πρωτ.:   9372
Αταλάντη   2–8-2019
ΑΔΑ: 9ΙΣΤΩΛΤ-ΤΙ9
ΑΔΑΜ: 19PROC005394203

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος 
Λιόλιος, έχοντας υπόψη την 18/85/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοι-
κτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμέ-
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτι-
μάται βάσει κριτηρίων  (άρθρο 2.3 της δι-
ακήρυξης), για το έργο με τίτλο ««ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕ-
ΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ», με προϋπολογι-
σμό δαπάνης 2.199.700,00€ Ευρώ (χω-
ρίς ΦΠΑ) και σύμφωνα με τα Τεύχη Δη-
μοπράτησης του Δήμου Λοκρών.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοι-
νωνίας:  : ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ- Σεραφείμ 
Κοκόλα, Αταλάντη 35200, ΕΛΛΑΔΑ 

2. Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΣΑ-
ΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τηλέφωνο: +30 
2233351300 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
sak.poleo@gmail.com

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλ.: 22333-51300

4.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντί-
γραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 
τους. 

5.  Κωδικός CPV: 32441200
6.  Κωδικός NUTS κύριου τόπου πα-

ράδοσης της προμήθειας: EL644. 
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προ-
μήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ-
ΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & 
ΕΛΕΓΧΟΥ», όπως περιγράφεται αναλυ-
τικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, 
των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτη-
μα VI & Παράρτημα VII).

7.  . Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίω-
μα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

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

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

ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ' της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πο-
λυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσί-
ων συμβάσεων.

8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσω-
ρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορ-
φή για την υποβολή προσφοράς.

9. Στις περιπτώσεις υποβολής προ-
σφοράς από ένωση οικονομικών φορέ-
ων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον.

10. Κρίνεται σκόπιμο οι προσφέρο-
ντες να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστα-
σης του, προκειμένου να είναι σε θέση 
να συντάξουν την τεχνική τους προσφο-
ρά και να αξιολογήσουν την κατάστα-
ση για τη σύνταξη της οικονομικής τους 
προσφοράς. Για τον λόγο αυτό δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονο-
μικοί φορείς έχουν πραγματοποιήσει επι-
τόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βε-
βαιώνεται με έγγραφο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας  που θα χορηγείται άμεσα και 
θα περιέχεται υποχρεωτικά στον φάκε-
λο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η 
επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί το αργότερο δέκα πέντε  (15) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομη-
νία ηλεκτρονικής υποβολής προσφο-
ρών, ύστερα  από έγγραφο αίτημα του 
ενδιαφερομένου  που υπογράφεται ψη-
φιακά και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέ-
σω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αρ-
γότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την κατα-
ληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής προσφορών. Η ημερομηνία και η 
ώρα της επίσκεψης εκάστου ενδιαφερο-
μένου ορίζεται με το απαντητικό έγγρα-
φο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 
Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπρά-
ξεων εταιρειών την επιτόπια επίσκεψη 
μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από 
τα μέλη της.

8.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγω-
νισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, ως εξής: - ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 29.07.2019 & 
συμπλήρωμα στις 02.08.2019. 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 5/9/2019, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 17:00.

 - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/9/2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την πέμπτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών και συ-
γκεκριμένα 19/9/2019, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00.

 Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι 
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξη (6) μηνών από την επόμε-
νη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10.  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρη-
ματοδοτείται από το ΠΔΕ - Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
Ι) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 63-7326.0003 
του προϋπολογισμού εξόδων έτους 
2019. 

11. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια 
της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσε-
ρις (24) μήνες. Περίληψη της Διακήρυ-
ξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύ-
πο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-
τήριο της πλέον συμφέρουσας από οι-
κονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής (άρ-
θρο 311 του Ν. 4412/2016).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από την προαναφερθείσα διεύθυν-
ση: www.promitheus.gov.gr και από τη 
διεύθυνση:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σπήλι   05/08/2019
Αρ. πρωτ. 11986

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξο-
πλισμού για την δημιουργία ολοκληρω-
μένων προσβάσιμων θαλάσσιων προο-
ρισμών – εξυπηρέτηση ΑμΕΑ ( άτομα με 
ειδικές ανάγκες) 

στις παραλίες Αγίας Γαλήνης και Πλα-
κιά  Δήμου Αγίου Βασιλείου μέσω ΕΣΗ-
ΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την συμ-
φερότερη προσφορά αποκλειστικά βά-
σει τιμής
Ο Δήμαρχος Δήμου Αγίου Βασιλείου

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δι-
αγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή  την Προμήθεια και το-
ποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουρ-
γία ολοκληρωμένων προσβάσιμων θα-
λάσσιων προορισμών – εξυπηρέτη-
ση ΑμΕΑ ( άτομα με ειδικές ανάγκες) 
στις παραλίες Αγίας Γαλήνης και Πλα-
κιά  Δήμου Αγίου Βασιλείου μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, ενδεικτικού συνολικού προϋ-
πολογισμού δαπάνης 118.525,40 € συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη-
θεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr. Ημερομηνία 
έναρξης υποβολής προσφορών : 09-08-
2019 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών: 27-08-
2019 και ώρα: 14:00.

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ει-
δών και οι ομάδες που έχουν διαχωρι-
στεί, αναγράφονται αναλυτικά στη μελέ-
τη της διακήρυξης και αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος της διακήρυξης.  

Η εγγύηση για την συμμετοχή ορίζε-
ται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολο-
γιζόμενης  δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και 
στην διακήρυξη αναφέρονται αναλυτι-
κά τα ποσά για την εγγύηση συμμετοχής  
ανά ομάδα.  Η εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής απευθύνεται στο Δήμο Αγ. Βα-
σιλείου. Σε περίπτωση που η προσφο-
ρά του διαγωνιζόμενου θ’ αφορά μέρος 
των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσο-
στό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης που αναλογεί στην συ-
γκεκριμένη προσφερόμενη ποσότητα μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, η 
μελέτη και τα λοιπά έγγραφα του διαγω-
νισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή 
πύλη  www.promitheus.gov.gr. Και στο 
διαδίκτυο στην διεύθυνση www.agios-
vasilios.gr

Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
στο ΚΗΜΔΗΣ,στην ιστοσελίδα του Δή-
μου www.agios-vasilios.gr και θα απο-
σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες 
05/08/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΚΑΡΠΟΡΤ A.E. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
Εμπορεύματα ΑΖΗΤΗΤΑ. 
Πληροφορίες
Τηλ.: 26310 22600, 26310 56000. 
ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, Αστακού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η επανάληψη της δημοπρασία No 

2/2010 που θα γίνει στις 22/08/2019 
(ημέρα Πέμπτη) και ώρα 10:00 στα Γρα-
φεία της ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ στην ΝΑΒΙΠΕ 
Πλατυγιαλίου, Αστακού από την αρμόδια 
επιτροπή της ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

Δημοπρασία No 2/2010
No Εμπορευματοκιβωτίων: 

MSCU474910.1, MSCU482202.8, 
TRLU6562110

Είδος Εμπορεύματος: Africa Air 
Cooler

Τιμή εκκίνησης: €100,00 (EURO Εκα-
τό ανά τεμάχιο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα διακήρυξη 
και οι όροι της δημοπρασίας δημοσιεύ-
ονται αναλυτικά στο INTERNET, στην 
ιστοσελίδα της ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ (Διεύ-
θυνση: www.akarport.gr).

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Α. Κολωνίας 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο2 ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΥΠ-1310608 
 «Αντικατάσταση πυθµένα δεξαµενής αποθήκευσης µαζούτ (∆ΑΚ) No 7 του ΑΗΣ Λι-
νοπεραµάτων» συνολικού προϋπολογισµού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης ΕΥΡΩ 
149.080,00 πλέον ΦΠΑ.
Το παρόν Συµπλήρωµα εκδίδεται προκειµένου να παραταθεί η ηµεροµηνία υποβολή 
προσφορών µέχρι την Πέµπτη 22/08/2019 και ώρα 10.00 π.µ. 
Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης και του συµπληρώµατός της Νο1 παραµένουν   
σε ισχύ, ως έχουν.
Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και τα συµπληρώµατα  Νο1 και Νο2 έχουν αναρ-
τηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
∆ΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr  Η∆ΕΗ  Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο http://
eprocurement.dei.gr/.
 Για τυχόν προβλήµατα στην εύρεση της διακήρυξης επικοινωνείτε στο 210 5293671 
(κ.Κυριαζής). 

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

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολογίων θα 
γίνονται στους κάτωθι Λογα-
ριασμούς Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723
ΑLPHA 104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
5023-001730-248

EUROBANK 
00260215410200562173

Aπαραιτήτως να αναγρά-
φεται ο αριθμός του τιμολογί-
ου και όχι το όνομα του κα-
ταθέτου.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με τις υπ’ αριθ. 9222B 
και 9221Β/06-08-2019 εκθέσεις μου επί-
δοσης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύ-
οντα στην Αθήνα, για τους: α) Νικόλαο 
ΝΟΤΙΑ του Χαραλάμπους και της Φυλ-
λούλας και β) Φυλλούλα (Rhyllis) χήρα 
Χαραλάμπους ΝΟΤΙΑ (Notias), το γένος 
Χαρίδημου και Αικατερίνης ΘΡΑΒΑΛ-
ΛΟΥ, αντίστοιχα πρώην κατοίκους Νέας 
Υόρκης Η.Π.Α. 5050 TIBBETT AVENUE, 
RIVERDALE BRONX 10471-3414, N.Y. 
και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώ-
ση και τις νόμιμες συνέπειες, ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία της Δικηγό-
ρου Αθηνών, κ. Μαγδαληνής ΜΑΥΡΟΜΙ-
ΧΑΛΗ, ως πληρεξούσιας  της Ανώνυμης 
Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύ-
ει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, 102 
50, με Α.Φ.Μ. 094014298 και εκπρο-
σωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου 
ως προς την έννομη σχέση που αφορά 
η παρούσα, της Κυπριακής Δημόσιας 
Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «CYPRYS POPULAR BANK 
PUBLIC CO LTD» που εδρεύει στη Λευ-
κωσία Κύπρου (Λεωφ. Λεμεσού 154) 
και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετο-
νομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυ-
μία «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC 
CO LTD» καθολική διάδοχος της ανώνυ-
μης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία 
«MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [η οποία είχε προκύ-
ψει μετά τη συγχώνευση των Ανώνυμων 
Τραπεζικών Εταιρειών: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛ-
ΛΑΣ) Α.Ε. και «MARFIN BANK ATE», 
με απορρόφηση των δύο τελευταίων 
από τη πρώτη και τροποποίηση των άρ-
θρων 1, 6 και 7 παρ. 1 του καταστατικού 
της πρώτης εξ’ αυτών, ως καθολικής δι-
αδόχου, ΦΕΚ 6753/02.07.2007], κατό-
πιν της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ 
απορροφήσεως της «MARFIN ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» από την «MARFIN  
POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», 
αντίγραφο της από 16/07/2019 ΑΓΩ-
ΓΗΣ, με Γεν. Αρ. Κατάθεσης 69553/31-
07-2019 και Ειδικό Αρ. Κατάθεσης 
2167/2019, που απευθύνεται στο ΠΟ-
ΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
με την οποία ζητείται: 1) να γίνει δεκτή η 
Αγωγή στο σύνολό της, 2) να απαγγελ-
θεί με απόφαση του ως άνω δικαστηρί-
ου η διάρρηξη υπέρ της δανείστριας τρά-
πεζας της προσβαλλόμενης καταδολιευ-
τικής δικαιοπραξίας απαλλοτρίωσης που 
συντελέστηκε με το υπ’ αριθμ. 8.405/21-
08-2014 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή ψι-
λής κυριότητας οριζοντίου ιδιοκτησίας και 
ιδανικού μεριδίου οριζόντιας ιδιοκτησίας 
και ιδανικού μεριδίου οριζόντιας ιδιοκτη-
σίας του συμβολαιογράφου Νέας Ερυ-
θραίας, Ιωάννη ΚΟΝΤΑΚΟΥ του Δημο-
σθένους που υπεγράφη στις 21 Αυγού-
στου 2014 και καταχωρήθηκε νόμιμα 
στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών στα βι-
βλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων 
στον τόμο 5070 με αριθμό 308, με την 
οποία ο πρώτος των εναγομένων μετα-
βίβασε στη δεύτερη των εναγομένων μη-
τέρα του με δωρεά εν ζωή την ψιλή κυ-
ριότητα του υπό το κεφαλαίο αλφαβητι-
κό στοιχείο Βήτα αριθμός δύο (Β2) δια-
μερίσματος του δευτέρου (Β’) πάνω από 
το ισόγειο ορόφου, στο οποίο ανήκει η 
υπό στοιχεία Βήτα κεφαλαίο αριθμός δύο 
(Β2) αποθήκη του υπογείου και το δικαί-
ωμα χρήσεως χώρου στο δώμα , ο οποί-
ος χρησιμεύει ως ROOF GARDEN, κα-
θώς και του ενός ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέ-
του του υπογείου χώρου σταθμεύσεως 
αυτοκινήτων (γκαράζ), της πολυκατοικί-
ας, που βρίσκεται στην Αθήνα, στη θέ-
ση «Καμαράκια» και ήδη Συνοικία Ζάπ-
πειο, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλε-
ως  του πρώην Δήμου Αθηναίων και νυν 
της Δημοτικής Κοινότητος Αθηναίων, της 
Δημοτικής Ενότητος Αθηναίων, του Δή-
μου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότη-
τος Κεντρικού Τομέα Αθηνών, μεταξύ του 
Παναθηναϊκού Σταδίου και του Ζαππεί-
ου Μεγάρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 
που περιβάλλεται από τις οδούς Ηρώ-
δου Αττικού – Αραβαντινού – Βασιλέως 
Κωνσταντίνου και ειδικότερα στη γωνία 
των οδών Ηρώδου Αττικού αριθμός 23 
και Αραβαντινού, στο σύνολό της, δεδο-
μένου ότι οι απαιτήσεις της ως άνω τρά-
πεζας σε βάρος του πρώτου των εναγο-
μένων ξεπερνούν κατά πολύ την αξία 
της απαλλοτρίωσης και 3) να καταδικα-
στούν οι αντίδικοι στην δικαστική της δα-
πάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας 
δικηγόρου της. Στο τέλος του δικογρά-

φου υπάρχει σημείωση της Γραμματέως 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Καλλιόπης 
ΚΟΡΡΕ, κατά την οποία η προθεσμία 
κατάθεσης των προτάσεων, για τους δι-
αδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από 
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπά-
νω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα 
(30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν 
ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδί-
κους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι 
αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι 
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνο-
νται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία 
κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης 
της αγωγής. Αθήνα, 06-08-2019. Η Δικ. 
Επιμελήτρια στο Εφετείο Αθηνών, Χαρί-
κλεια Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (Ι. Μομφερρά-
του 136 - τηλ. 210/3613250).  

O Δικαστικός Επιμελητής της περιφέ-
ρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το 
Πρωτοδικείο Αθηνών, Στράτος Β. Καρα-
μιχαήλ, κατόπιν παραγγελίας του Δικη-
γόρου Aθηνών, Δημήτριου Οικονόμου, 
που ενεργεί ως πληρεξούσιος του ΝΠΙΔ 
σωματείου ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙ-
ΟΝ ΘΗΛΕΩΝ, Λ. Κηφισίας 219, Mαρού-
σι και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα 
στις 5.8.2019 στον Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών, για  την  ιδιωτική κεφα-
λαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ΒΙ-
ΟΤΡΑΣΤ ΙΚΕ, Αρ ΓΕΜΗ 000919101000, 
πρώην εταιρεία με την επωνυμία ΒΑΣ. 
ΠΥΡΛΗΣ ΒΙΟΤΡΑΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ, άλλοτε εδρεύουσας στην Αθήνα, 
Θεμιστοκλέους 54 & Κωλέττη, νόμιμα εκ-
προσωπούμενη, ακριβές αντίγραφο της 
από 2.8.2019 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗ-
ΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΑΚ 
1727/2019 ΓΑΚ 66159/2019) του πρώ-
του κατά της δεύτερης και κατά του Δεν-
δράκη Αντωνίου του Στέφανου, κατοί-
κου Υμηττού, Ατταλείας 7, υπό την ιδιό-
τητά του ως Διαχειριστή της ως άνω εται-
ρείας ΒΙΟΤΡΑΣΤ ΙΚΕ, και ως εκ της ιδιό-
τητάς του, με επαγγελματική κατοικία επί 
της οδού Κωλέττη 26,με δικάσιμο  την 
20η.1.2020, Δευτέρα, ώρα 9.00, Αίθου-
σα 2. Πινάκιο : ΜΠ, Aριθμ: 10.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ' αρ. 1170Γ’ έκθεση επιδό-
σεως της δικαστικής επιμελήτριας Σω-
τηρίας Ε. ΜΠΑΚΡΑΤΣΗ κατόπιν παραγ-
γελίας του πληρεξουσίου δικηγόρου της 
αιτούσας, Samuel Mary του Abdullah 
και της Hawa , κατοίκου Αθηνών, επί 
της οδού Ιεροσολύμων, αριθμός 34 επι-
δόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, η από 24-7-2019 και 
με γενικό αριθμό κατάθεσης δικογρά-
φου 66317/2019 αίτηση λήψης ασφαλι-
στικών μέτρων κατά του Ismail Habib 
Shabb του Abdul Rahim , πρώην κατοί-
κου Αθηνών, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρί-
ου 71 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευ-
θυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδι-
κείο Αθηνών και εκδικαζόμενη κατά τη 
δικάσιμο της 08-11-2019 με αίτημα την 
προσωρινή ανάθεση της αποκλειστικής 
επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων αυτής.

 ΑΘΗΝΑ, 06/08/2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ.ΛΙΑΝΟΣ
ΦΕΙΔΙΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ 10682

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνο-
γλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος 
αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανου-
ήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λε-
ωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 
και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα 
στις 1-8-2019 (αρ. εκθ. 7836Ε) στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Χρήστο του Ιωάννη 
και της Παναγιώτας (ΑΦΜ 025032628), 
πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής επί των 
οδών Δωδεκανήσου αρ. 9 και Κω και ήδη 
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο 
της από 4-7-2019 ΕΦΕΣΗΣ, που απευ-
θύνεται ενώπιον του Μον.  Εφετείου Αθη-
νών, της πρώτης κατά των: 1) ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ Χρήστου του Ιωάννη και της 
Παναγιώτας (ΑΦΜ 025032628), πρώ-
ην κατοίκου Κηφισιάς Αττικής επί των 
οδών Δωδεκανήσου αρ. 9 και Κω και 
ήδη αγνώστου διαμονής, 2) Μαρίας συ-
ζύγου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου, το 
γένος Χαραλάμπους και Βασιλικής ΒΑ-
ΤΙΣΤΑ (ΑΦΜ 106401701), κατοίκου Κη-
φισιάς Αττικής επί των οδών Δωδεκα-
νήσου αρ. 9 και Κω και κατά της με αρ. 
927/2019 οριστικής απόφασης του Μον. 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσια Δια-
δικασία), κοινοποιούμενη στο Ελληνι-
κό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο 
από τον Υπουργό Οικονομικών, με έδρα 
στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβί-
ας αρ. 10. Κάτω από την ανωτέρω έφε-
ση υπάρχει ακριβές αντίγραφο: 1) Του 
με αρ. Π2128958/15-7-2019 Γραμματίου 
Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων 
40,20 € του ΔΣ Αθηνών. 2) Του με Κω-
δικό Παραβόλου 285879832959 0906 
0027 e-παραβόλου, με την αντίστοιχη 
πληρωμή του. 3) Της με ΓΑΚ 63135/2019 
και με ΕΑΚ 4862/2019 «έκθεσης κατάθε-
σης δικογράφου έφεσης» από την οποία 
προκύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών στις 17-7-2019, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 09:29 πμ, από τη δικη-
γόρο ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Κωνσταντίνα 
(ΔΣΑ/37796, ΑΦΜ 128686633), το ανα-
φερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλαβε 
η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθη-
νών. 4) Της με ΓΑΚ 7032/2019 και με 
ΕΑΚ 5727/2019 «έκθεσης κατάθεσης  
δικογράφου κατ. έφεσης από Πρωτοδι-
κείο» από την οποία προκύπτει ότι κα-
τατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών στις 24-7-
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:59 πμ, 
από τον δικηγόρο ΤΑΚΑΚΗ Εμμανουήλ 
(ΔΣΑ/18634, ΑΦΜ 046618143), το ανα-
φερθέν δικόγραφο, το οποίο παρέλα-
βε η γραμματέας του Εφετείου Αθηνών. 
6) Της από 24-7-2019 «πράξης ορισμού 
συζήτησης» της Δικαστού του Εφετείου 
Αθηνών,  σύμφωνα με την οποία ορίζε-
ται ημερομηνία συζήτησης της έφεσης 
η 7η-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 πμ, στο ακροατήριο του Εφετείου 
Αθηνών, Διαδικασία: Εκουσια Μονομε-
λούς, στην Β2 (-1 Υπόγειο), Πινάκιο: 8ο 
Τμήμα Εμπράγματο Μονομελές, με Αρ.  
Πινακίου: 19, με τον όρο να κοινοποιηθεί 
το αναφερθέν δικόγραφο 30 ημέρες πριν 
από τη δικάσιμο. Με την παραπάνω έφε-
ση η αναφερθείσα τραπεζική εταιρεία ζη-
τά: α) να γίνει δεκτή η έφεσή της, β) να 
εξαφανισθεί η με αρ. 927/2019 οριστική 
απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθη-
νών (Ειδική Διαδικασία), γ) να γίνει δε-
κτή η από 29-6-2018 αίτησή της με ΓΑΚ 
67816/2018 και ΕΑΚ 2631/2018 και  δ)  
να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικα-
στική της δαπάνη. Για γνώση και για κά-
θε νόμιμη συνέπεια καλούμενος να πα-
ραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. 

Αθήνα, 5/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνο-
γλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος 
αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανου-
ήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λε-
ωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 
86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδω-
σα στις 1-8-2019 (αρ. εκθ. 7838Ε) στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για 
τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Σπυ-
ρίδωνα (Α.Φ.Μ.: 032687094), πρώην 
κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής στην οδό Δω-
δεκανήσου αρ. 106, άλλως Περιστερί-
ου Αττικής στην οδό Αγ. Παύλου αρ. 21 
και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές 
αντίγραφο της από 25-6-2019 ΑΓΩΓΗΣ, 
που  απευθύνεται ενώπιον του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώτης 
κατά των: 1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργί-
ου του Σπυρίδωνα (ΑΦΜ 032687094), 
πρώην κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής στην 
οδό Δωδεκανήσου αρ. 106, άλλως Πε-
ριστερίου Αττικής στην οδό Αγ. Παύλου 
αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) 
ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρίας του Αντωνίου (ΑΦΜ 
104437505), πρώην κατοίκου Ν. Ιωνίας 
Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου αρ. 106, 
άλλως Περιστερίου Αττικής στην οδό 
Αγ. Παύλου αρ. 21 και ήδη αγνώστου 
διαμονής. Κάτω από αυτό το έγγραφο 
υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ 
63573/2019 και με ΕΑΚ 5510/2019 «έκ-
θεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής», 
από την οποία προκύπτει ότι κατατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 17-
7-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:37, 
από τον δικηγόρο Εμμανουήλ ΤΑΚΑΚΗ 
(ΔΣΑ/18634, ΑΦΜ 046618143), το πα-
ραπάνω δικόγραφο, το οποίο παρέλα-
βε η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθη-
νών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κα-
τάθεσης των προτάσεων, για τους δια-
δίκους είναι 100 ημέρες από την κατά-
θεση της αγωγής. Η παραπάνω προ-
θεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με 
την ανωτέρω αγωγή η αναφερθείσα τρα-
πεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει δεκτή η 
αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν: α) αμ-
φότεροι των εναγομένων, να της κατα-
βάλουν, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον έκαστος, το συνολικό  πο-
σό των 156.126,93 € για τον με αρ. 0660 
4225260976 λογαριασμό και β) ο πρώ-
τος των εναγομένων να της καταβάλει 
το ποσό των 31.274,64 €) για τον με αρ. 
0660 4224503581 λογαριασμό, με το νό-
μιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός κα-
θορίζεται δια της συμβάσεως και του νό-
μου, από την επόμενη της καταγγελί-
ας της συμβάσεως και του κλεισίματος 
των με αρ. 0660 4225260976 και 0660 
4224503581 λογαριασμών, πλέον τό-
κων υπερημερίας επί των καθυστερου-
μένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται 
από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως 
και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξά-
μηνο κατά τη διάταξη του αρθ. 12 του ν. 
2601/1998, άλλως και επικουρικώς από 
της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής 
και μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί 
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρι-
νά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι 
αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για 
γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. 

Αθήνα, 5/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Νικόλαος Στυλ. Καραμάνο-
γλου, κάτοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος 
αρ. 39, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία του δικηγόρου Αθήνας Εμμανου-
ήλ Γεωργ. Τακάκη, μέλους της δικηγορι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής στη Λε-
ωφ. Κηφισίας αρ. 90, ως πληρεξουσίου 
της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 094014201), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 
86 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδω-
σα στις 1-8-2019 (αρ. εκθ. 7837Ε) στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για 
τη ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρία του Αντωνίου (ΑΦΜ 
104437505), πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας 
Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου αρ. 106, 
άλλως Περιστερίου Αττικής στην οδό Αγ. 
Παύλου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, ακριβές αντίγραφο της από 25-6-
2019 ΑΓΩΓΗΣ, που  απευθύνεται ενώπι-
ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών της πρώτης κατά των: 1) ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Σπυρίδωνα 
(ΑΦΜ 032687094), πρώην κατοίκου Ν. 
Ιωνίας Αττικής στην οδό Δωδεκανήσου 
αρ. 106, άλλως Περιστερίου Αττικής στην 
οδό Αγ. Παύλου αρ. 21 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής και 2) ΝΟΜΙΚΟΥ Μαρίας 
του Αντωνίου (ΑΦΜ 104437505), πρώην 
κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής στην οδό Δω-
δεκανήσου αρ. 106, άλλως Περιστερίου 
Αττικής στην οδό Αγ. Παύλου αρ. 21 και 
ήδη αγνώστου διαμονής. Κάτω από αυ-
τό το έγγραφο υπάρχει ακριβές αντίγρα-
φο της με ΓΑΚ 63573/2019 και με ΕΑΚ 
5510/2019 «έκθεσης κατάθεσης δικο-
γράφου αγωγής», από την οποία προ-
κύπτει ότι κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών στις 17-7-2019, ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 12:37, από τον δικηγόρο Εμ-
μανουήλ ΤΑΚΑΚΗ (ΔΣΑ/18634, ΑΦΜ 
046618143), το παραπάνω δικόγραφο, 
το οποίο παρέλαβε η γραμματέας του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Γίνεται μνεία ότι η 
προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, 
για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από 
την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέ-
ρες για όλους τους διαδίκους αν ο ενα-
γόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους 
του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώ-
στου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρό-
θεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπό-
ψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθε-
ται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγω-
γής. Με την ανωτέρω αγωγή η αναφερ-
θείσα τραπεζική εταιρεία ζητά: 1) να γίνει 
δεκτή η αγωγή της, 2) να υποχρεωθούν: 
α) αμφότεροι των εναγομένων, να της 
καταβάλουν, ευθυνόμενοι αλληλεγγύ-
ως και εις ολόκληρον έκαστος, το συνο-
λικό  ποσό των 156.126,93 € για τον με 
αρ. 0660 4225260976 λογαριασμό και β) 
ο πρώτος των εναγομένων να της κατα-
βάλει το ποσό των 31.274,64 €) για τον 
με αρ. 0660 4224503581 λογαριασμό, με 
το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αυτός 
καθορίζεται δια της συμβάσεως και του 
νόμου, από την επόμενη της καταγγελί-
ας της συμβάσεως και του κλεισίματος 
των με αρ. 0660 4225260976 και 0660 
4224503581 λογαριασμών, πλέον τό-
κων υπερημερίας επί των καθυστερου-
μένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται 
από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως 
και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξά-
μηνο κατά τη διάταξη του αρθ. 12 του ν. 
2601/1998, άλλως και επικουρικώς από 
της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής 
και μέχρις εξοφλήσεως, 3) να κηρυχθεί 
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρι-
νά εκτελεστή και 4) να καταδικαστούν οι 
αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη. Για 
γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. 

Αθήνα, 5/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθ. 
5768/05.08.2019, έκθεση μου επίδο-
σης, κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών, κατοικοεδρεύοντα 
στην Αθήνα, για την Ευθυμία ΣΟΥΦΛΙΑ 
του Γεωργίου ΑΦΜ:044497787, πρώην 
κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Σπετσών 
26) και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστε-
ρα από έγγραφη παραγγελία της Δικη-
γόρου Αθηνών, κ. Αθηνάς Γ. Καρλή, ως 
πληρεξούσιας της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ Α.Ε.’’ (ΑΦΜ: 094014298) που εδρεύ-
ει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νό-
μιμα, αντίγραφο της από 12-07-2019 
ΚΛΗΣΗΣ, της ως άνω εταιρείας ΠΡΟΣ 
αυτήν, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕ-
ΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά-
ει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό 
της, ήτοι να γίνει δεκτή η ως άνω κλήση, 
να οριστεί νέος τόπος και χρόνος για την 
συζήτηση της αγωγής και να καταστεί η 
αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπά-
νη της τράπεζας. Έχει ΓΑΚ 66270/2019 
και ΕΑΚ 1601/24.07.2019. Ορίζεται χρό-
νος συζήτησης, η  5/2/2020, ημέρα Τε-
τάρτη, ώρα 09:00 στο Κτίριο 3, Αίθουσα 
4, πινάκιο ΣΤ7 (ΜΟΝ), αρ. πινακίου 23. 
Η επίδοση έγινε προς γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παρα-
στεί όπου και όταν ως άνω ορίζεται. Αθή-
να, 05-08-2019 Ο Δικ. Επιμελητής Πει-
ραιά, Παναγιώτης Κων. Αλεξόπουλος, 
κάτοικος Αθηνών (Λ. Κηφισίας  16-τηλ. 
210/7455681).  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ - (άρθρο 135 ΚΠολΔ)

Μετά από παραγγελία του Ιωάννη Κο-
ντού του Ευάγγελου Κοντού και της Κων-
σταντίνας Κοντού, κατοίκου Αγίας Βαρ-
βάρας Αττικής, οδός Εμμανουήλ Δημη-
τρίου 24 με ΑΦΜ 055443190, εγώ η Δι-
καστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πει-
ραιά Σοφία Δούκα του Γιάννη, επέδωσα 
νόμιμα στις 2-8-2019, με την υπ’ αριθμόν 
4019 έκθεση επίδοσής μου στον Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Από-
στολο Γραμμένο, ως κατά Νόμο αρμό-
διο για τη Ναταλία Τσβιετκόβα (Natalia 
Tsvietkova) του Μικόλα Τσβιετκόβ και της 
Γκάννα Τσβιετκόβα, πρώην κάτοικο Αγί-
ας Βαρβάρας Αττικής, οδός Εμμανουήλ 
Δημητρίου 24 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, την από 28 Ιουλίου 2019 ΕΞΩΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ του πρώτου προς τη δεύ-
τερη, με την οποία ο προσκαλών αφού 
δηλώνει πως έχει συνάψει με τη δεύτερη 
το με αριθμό 11529/18-5-2016 σύμφωνο 
συμβίωσης του συμβολαιογράφου Αθη-
νών Παναγιώτη Φιλιππάτου του Βύρω-
νος-Ιωάννη, το οποίο έχει καταχωρηθεί 
στο βιβλία του Ληξιαρχείου Αγίας Βαρβά-
ρας Φυλής, την καλεί να προσέλθει ενώ-
πιον συμβολαιογράφου για να προβούν 
στην από κοινού λύση του. Η επίδοση γί-
νεται προκειμένου αυτή να λάβει γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 2-8-2019, Σοφία 
Δούκα, Αριστοτέλους 98 – 

Αθήνα τηλ. 6933286950 

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” έχει απόλυτη  πληρότητα και ενημέρωση  στο χώρο των δη-
μοπρατούμενων έργων και προμηθειών, καθώς και στον οικονομικό χώρο, με αναλύ-

σεις στο χρηματιστήριο κλπ. Φρόντισε να την έχεις κάθε μέρα κοντά σου.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτω-

θι Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τι-

μολογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 04/2019
Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1-Πει-
ραιάς
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυ-
ξης Λογισμικού - Εφαρμογών, για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 
του ΝΑΤ (Δ/νση Ενημερότητας Πλοίων, 
Δ/νση Οικονομικού & Δ/νση Πληροφορι-
κής), Ω3ΠΙ469ΗΞΡ-Β7Ι

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΑ
Αριθμός 42/2019
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 10.00
Ποσόν 50659.00
Περιγραφή Ανάδειξη ετήσιων χορη-
γητών ραδιοϊσοτόπων με ταυτόχρο-
νη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 
στο Νοσοκομείο 638Δ469ΗΔΧ-Ε90 
Ψ927469ΗΔΧ-ΗΞΣ

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΑ
Αριθμός 4663
Υπεύθυνος Θεοδωρίτση Ευστρατία
Διεύθυνση Γαϊτάνι Ζακύνθου
Τηλέφωνο 26953-60606
Λήξη Προσφορών 16-08-2019 12.30
Διεξαγωγή 16-08-2019 13.30
Ποσόν 7743.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ετήσι-
ας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών και Περιφερεια-
κού Εξοπλισμού καθώς και την προμή-
θεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών 
ΩΞΡ64690ΒΞ-4ΙΝ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 15233
Υπεύθυνος Κωνσταντινίδης Βασίλειος
Διεύθυνση Λαγκαδά 196
Τηλέφωνο 2313 324377
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 14.00
Ποσόν 18000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαρισμού εσω-
τερικών χώρων και κοινόχρηστων χώ-
ρων των διαμερισμάτων που διαμένουν 
ένοικοι των εξωτερικών δομών του, για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
ΨΠΨΚ46906Α-3ΣΦ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΑ
Αριθμός 12554
Υπεύθυνος ’ρτεμις Μαντούση
Διεύθυνση Λεωφόρος Παπανικολάου
Τηλέφωνο 2313 307 190
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 37200.00
Περιγραφή προμήθεια και εγκατάσταση 
δύο (2) θερμαντήρων (εναλλακτών) τε-
χνολογίας δοχείο-μέσα- σε-δοχείο (tank-
in-tank) στο κτήριο 10 του Γ.Ν.Θ. Γ. Πα-
πανικολάου ΩΞ4Μ46906Β-Ξ1Ν

Γ.ΝΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 18093
Υπεύθυνος Νάνου Κυριακή
Διεύθυνση FAX:26610-81086
Τηλέφωνο 26613-60539
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 13.30
Ποσόν 19800.00
Περιγραφή Προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ-
ΜΠΛΟΚ για 1 έτος ΩΛΦ04690Β3-7ΓΓ

Γ.ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΑ

Αριθμός 20256
Διεύθυνση Αγ Ολγας 3-5
Τηλέφωνο 2132057951
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 20-08-2019 11.00
Ποσόν 4000.00
Περιγραφή Εκτέλεση εργασιών για κατα-
σκευή στάσης αδελφών στον 4ο όροφο 
του Νοσοκομείου. Ψ6ΠΣ469077-ΟΚΜ

Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Κατηγορία Ο.Σ.Ε.
Αριθμός 2019.357/ΛΚΔΜ
Διεύθυνση 23ο χλμ Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Κοζάνης Πτολεμαϊδας
Τηλέφωνο 2463052283
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 12.00
Ποσόν 1147661.00
Περιγραφή Μηχανολογικές εργασίες στα 
κεντρικά συνεργεία του πάγιου εξοπλι-
σμκού της ΔΕΛΚΔΜ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 3744
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 30-08-2019 10.00
Ποσόν 119908.00
Περιγραφή Προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία συστήματος παρακο-
λούθησης ποιότητας και διαρροών στα 
δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Πυλαία - 
Μελία - Κοίλα και Κίρκης του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης ΩΑ60ΟΡΝΗ-ΙΨ4

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 3273
Διεύθυνση Λεωφ. Γ. Βεργωτή 63
Τηλέφωνο 2671023064,
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 09.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 09.00
Ποσόν 54000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες : Καθαρισού δι-
κτών ομβρίων υδάτων με αποφρακτι-
κό μηχάνημα στη Δ. Ε . ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΨΒΦΨΟΡΓΟ-42Σ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΡΑΛΛΟΝΙΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 3270
Διεύθυνση Λ Γ Βεργιώτη 63
Τηλέφωνο 2671023064
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 09.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 09.00
Ποσόν 49000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαρισμού δι-
κτύων ομβρίων υδάτων με αποφρακτι-
κό μηχάνημα στις Δ. Ε . ΠΑΛΙΚΗΣ & ΣΑ-
ΜΗΣ ΨΟΣΜΟΡΓΟ-4ΚΕ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 3171/130357
Υπεύθυνος Μ. Σουλτανοπούλου
Διεύθυνση Θεμιστοκλέους 4
Τηλ. 2233022268 - 22171 & - 80266
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 11000.00
Περιγραφή Ενδιαφέρον μίσθωση δύο (2) 
διαμορφωτήρων (GRADER) με υδραυ-
λικό μαχαίρι ιπποδύναμης 130 ΗΡ και 
άνω 6Ψ37ΟΡ10-9ΟΕ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 9463
Υπεύθυνος Γ. Καγιάννης
Διεύθυνση 21ης Ιουνίου 207
Τηλέφωνο 2341022400-2341022478
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 5000.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανήματος για 
συντήρηση του δασικού οδικού και αντι-
πυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δα-
σαρχείου Κιλκίς έτους 2019 9Ρ6ΟΟΡ1Υ-
6ΨΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥ-
ΜΝΟΥ

Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 11986
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 14.00
Ποσόν 118525.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτη-
ση εξοπλισμού για την δημιουργία ολο-
κληρωμένων προσβάσιμων θαλάσσιων 
προορισμών - εξυπηρέτηση ΑμΕΑ ( άτο-
μα με ειδικές ανάγκες) στις παραλίες Αγί-
ας Γαλήνης και Πλακιά Δήμου Αγίου Βα-
σιλείου ΨΞΦΠΩ6Τ-90Ρ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 21464
Υπεύθυνος Δημήτριος Τζαμπελίκος
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2103427066 - 2103475734
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 26-08-2019 11.00
Ποσόν 64500.00
Περιγραφή Ανάθεση : Υπηρεσίες υπο-
στήριξης συντονισμού, παρακολού-
θησης και προβολής του ευρωπαϊκού 
προγράμματος με τίτλο 5GENESIS 
ΩΣ21Ω6Ν-2Θ7

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 38839 38838
Υπεύθυνος Σκιαδάς Σπυρίδων
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
Τηλέφωνο 213-20.38.092
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 11.00
Ποσόν 67084.00
Περιγραφή Υπηρεσίες συντήρησης, 
υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμο-
γών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέ-
ωσης του τοίχους προστασίας και του 
antivirus ΨΩΔΤΩΨ9-6ΜΥ 6Φ2ΖΩΨ9-
ΟΥΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 12367
Υπεύθυνος Χαρίκλεια Γούνη
Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνας 1 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26533 60000, Eσωτ. 256,
Λήξη Προσφορών 16-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 23-08-2019 11.00
Ποσόν 39328.00
Περιγραφή Προμήθεια αστικού εξοπλι-
σμού και οργάνων Παιδικών Χαρών σε 
κ.χ. του Δήμου Ζίτσας ΩΤΑΠΩΡΓ-Ζ9Κ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 9372
Υπεύθυνος Τσαρούχας Αθανάσιος
Διεύθυνση Σεραφείμ Κοκόλα www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2233351300
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 17.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 11.00
Ποσόν 2199700.00
Περιγραφή Αναβάθμιση υποδομών συ-
στήματος υδροδότησης Δήμου ΛΟ-
ΚΡΩΝ - Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμε-
τρίας και ελέγχου 9ΙΣΤΩΛΤ-ΤΙ9

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 50155/5738
Υπεύθυνος Κομνούλα Α
Διεύθυνση Δραγάτση 12 www.
promitheus.gov.gr.
Τηλέφωνο 2132022089 - 2107
Λήξη Προσφορών 28-08-2019 16.00
Ποσόν 163458.00
Εγγύηση 2600.00
Περιγραφή Υπηρεσία "Απολύμανσης - 
μυοκτονίες - απεντομώσεις φρεατίων 
ομβρίων υδάτων Δημοτικών κτιρίων και 
ελεύθερων κοινόχριστων χώρων για τα 
έτη 2019-2022 ΩΤΟΥΩΞΥ-ΦΘΘ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 19441
Υπεύθυνος Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος

Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης & Χατζηδη-
μητρίου
Τηλέφωνο 23823 50833
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 67150.00
Περιγραφή Σίτιση των μαθητών του μου-
σικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολι-
κό έτος 2019-2020 6ΜΒΚΩΞΤ-ΑΧΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16166
Υπεύθυνος Σταματέλος Παναγιώτης
Διεύθυνση Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2682360683
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 19.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 10.00
Ποσόν 236592.00
Εγγύηση 3816.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Μεταφόρτωση 
και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου 
Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργα-
σίας ΑΣΑ ΩΣΨ3ΩΞΧ-ΠΥ5

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κος E. Καραγιάννης & κας Ζ. 
Λιναρά
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2385351322,21
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 11.00
Ποσόν 72850.00
Εγγύηση 1175.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών δημο-
σιότητας-διαφήμισης του έργου NET 
METERING 6ΑΘΓΩΞ8-Ζ71

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 27275 13/2019
Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2313-301043, 2313-301040
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 29-08-2019 11.30
Ποσόν 179907.00
Περιγραφή Σίτιση μαθητών μουσικού 
σχολείου Πυλαίας 6ΔΓΚΩ1Ο-ΡΔΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 12190
Υπεύθυνος Στρατόπουλος Θ. - Μπίζος 
Παναγ.
Διεύθυνση Πλ. Νέστορα
Τηλέφωνο 27233-60233, 27233-60228, 
27233-60249
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 19-08-2019 11.00
Ποσόν 40521.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτιση 
σωμάτων - αστικού εξοπλισμού λιμένος 
Κορώνης και παραλιακής ζώνης ΤΚ Με-
θώνης 91Χ7Ω1Β-Ν62

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 57/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Διεξαγωγή 16-09-2019 11.00
Ποσόν 81000.00
Περιγραφή Προμήθεια Ιατροτεχνολο-
γικού εξοπλισμού (Ηλεκτροκαρδιογρά-
φους) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγεί-
ας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδο-
νίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης). 6ΑΗΠΟ-
Ρ1Ο-5ΥΑ

Ε.Φ.Κ.Α
Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός ΦΓ 21/19 940075
Υπεύθυνος Βασιλική Βασιλακοπούλου 
Επιστήμη Λιβανίου
Διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου 8
Τηλέφωνο 210 52.13.634, 210 52.13.645
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 11.00

Διεξαγωγή 05-09-2019 10.30
Ποσόν 49154.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκατάστα-
ση κλιματιστικής μονάδας Close Control 
Unit (CCU) για τις ανάγκες του κεντρικού 
Computer room, στο κτίριο επί της οδού 
Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου. 
60ΓΟ465ΧΠΙ-6ΒΓ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ-
ΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr Λ. 
Κηφισίας 60
Τηλέφωνο 21 0615 1000,
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 13.00
Ποσόν 158000.00
Περιγραφή Ανάθεση για το έργο: 
«Έλεγχος της υποβληθείσας από την 
FORTHNET ΑΕ μελέτης προσδιορισμού 
του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολι-
κής Υπηρεσίας για το στοιχείο «Σύνδε-
ση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τη-
λεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε δια-
θέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσί-
ες σε σταθερές θέσεις» και Έλεγχος της 
υποβληθείσας από την ΟΤΕ ΑΕ μελέτης 
προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους 
παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για τα 
στοιχεία i) «Υπηρεσίες πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι 
συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρο-
νική μορφή» και ii) « κοινόχρηστα τηλέ-
φωνα», για τα έτη 2017, 2018 & 2019 
(απολογιστικά έτη)» ΨΚ0Ε639-95Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 414
Υπεύθυνος Σιωνίδου Χρυσάνθη/ Μαρ-
γαρίτης Δημήτριος
Διεύθυνση 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - 
Θέρμης
Τηλέφωνο 2310498460 / 2310498467
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 11.30
Ποσόν 48500.00
Περιγραφή Προμήθεια Λογισμικών 
Πακέτων Προσομοίωσης στο πλαί-
σιο του ερευνητικού έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΨΨ0Κ469ΗΡ8-ΨΔΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 23624/2019 16/2019
Υπεύθυνος Ευφροσύνη Ζωγοπούλου
Διεύθυνση Βας. Σοφίας 109 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 33 55795
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 14.00
Ποσόν 75000.00
Περιγραφή Μελέτη του σχεδιασμού, της 
κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, της 
διακόσμησης, της αποξήλωσης των πε-
ριπτέρων και της απομάκρυνσης υλικών 
από τον εκθεσιακό χώρο στο πλαίσιο 
της Ελληνικής συμμετοχ ής στη Διεθνή 
Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Eco Life 
Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 
2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 
13 έως 14 Νοεμβρίου 2019 στο Μάλμ ε 
της Σουηδίας 6ΨΖΝ46ΨΧ6Σ-ΒΕΠ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ
Αριθμός ΔΟ4/ 3951 /Φ.ΗΛ. ΕΞ.
Υπεύθυνος Κ.Παπαβλασοπούλου
Διεύθυνση Ιωάννου Θεοτόκη 72 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26610 87623
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν 1044000.00
Περιγραφή Προμήθεια νέου τηλεφωνι-
κού και δικτυακού εξοπλισμού για την 
κάλυψη των αναγκών του Ιονίου Πανε-
πιστημίου 6Β2Κ46Ψ8ΝΨ-ΩΗ0
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Παρακαλούνται 

οι φορείς οι οποίοι 

πληρώνουν µέσω ∆ΟY 

να µας το κοινοποιούν 

µε έγγραφο για να γί-

νεται η ανάλογη πί-

στωση τους διότι πλέ-

ον δεν έχουµε ενηµέ-

ρωση από τις αρµόδι-

ες ∆ΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΑΣΣΑΛΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 2203 20/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr .
Τηλέφωνο 24413-50305
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 09.00
Ποσόν 580000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών καθαρι-
ότητας των κτιρίων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ 6ΔΤΥΟΞΝ2-ΚΣΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΜΟΣ ΜΟΥ-
ΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙ-
ΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 0978
Υπεύθυνος Αθηνά Ιωάννου
Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λα-
ζαριστών
Τηλέφωνο 2310 589142,
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 28-08-2019 14.00
Ποσόν 25000.00
Περιγραφή Τεχνικός και Οπτικοα-
κουστικός Εξοπλισμός 7ης Μπιενά-
λε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
6ΥΩΓ46ΜΞ1Β-Α90

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 2080
Υπεύθυνος Αικατερινάκη Σωτηρία
Διεύθυνση Πεσματζόγλου 1
Τηλέφωνο Τηλ. & Fax: 22510 24244
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 11.00
Ποσόν 56000.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου εκτέλε-
σης υπηρεσιών στατικής φύλαξης αθλη-
τικών χώρων του ΝΠΔΔ Πολιτισμού 
Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου 
97ΥΑΟΚΨ4-ΝΞΘ

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 130252/2019
Διεύθυνση Παρνασσού 6 Αγ.Ι. Ρέντη
Τηλέφωνο 210 4270854, 210 4270887 
-804
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Ανάθεση των υπηρεσιών με-
ταφοράς αξιών κομίστρου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
Ω0ΙΡΟΚΩ0-Ο0Γ

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 129720/2019
Διεύθυνση Παρνασσού 6 Αγ.Ι. Ρέντη
Τηλέφωνο 210 4270854, 210 4270887 
-804
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Ποσόν 54000.00
Περιγραφή Ανάθεση των υπηρεσιών συ-
ντήρησης των ανελκυστήρων της Ο.ΣΥ. 
Α.Ε. Ω1ΗΒΟΚΩ0-ΝΜΓ

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 129793/2019
Διεύθυνση Παρνασσού 6 Αγ.Ι. Ρέντη
Τηλέφωνο 210 4270854, 210 4270887 
-804
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Ανάθεση των υπηρεσιών ρυ-
μούλκησης μεταφοράς οχημάτων της 
Ο.ΣΥ. Α.Ε. 6ΙΒ7ΟΚΩ0-ΞΒΓ

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 130236/2019
Διεύθυνση ’γιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλέφωνο 210 4270854, 210 4270887 
-804
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Ποσόν 27895.00
Περιγραφή Ανάθεση των υπηρεσιών συ-

ντήρησης και υποστήριξης της λειτουρ-
γίας των προϊόντων και εφαρμογών του 
λογισμικού PAPYROS της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
6ΨΑΨΟΚΩ0-Θ4Ζ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑ-
ΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 11424
Διεύθυνση Λ. Αθηνών 89, Ρίο
Τηλέφωνο 2610966710820 2610966710
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 21-08-2019 10.00
Ποσόν 44181.00
Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Με-
σολογγίου, με έτοιμο φαγητό - catering 
6ΔΙΔ4691Ω2-ΣΡΚ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 5/2019
Υπεύθυνος Μαρία Μωραϊτάκη Αλέξαν-
δρος Λίτσιος
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 72.82.340-210 72.82.364
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 11.00
Ποσόν 396800.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Φύλα-
ξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος χώρου/
κήπου ΩΥΔΒ465ΜΔΘ-1ΣΑ

Π.Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΑ
Αριθμός 26/2019
Υπεύθυνος Ξυλούρη Όλγα
Διεύθυνση Λεωφ. Κνωσσού,
Τηλέφωνο 2813-408806
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 28-08-2019 10.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Υπηρεσιες : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΑΕ-
Χ46906Ο-09Κ

Π.Γ.ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΑ
Αριθμός 16577
Διεύθυνση Τσακάλωφ 1
Τηλέφωνο 2413 504379
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-08-2019 10.00
Ποσόν 6053.00
Περιγραφή Ανάθεση για την : ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ AGFA CR 85-X 
DIGITIZER 97ΜΘ469066-ΩΑΛ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ
Αριθμός 2019017142
Υπεύθυνος Φ. Μαργαρίτης, Μαρία Κου-
τούβαλη
Διεύθυνση Χρήστου Λαδά 6 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2103689019,2103689225
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 13.30
Διεξαγωγή 23-08-2019 10.00
Ποσόν 133434.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
στο Συγκρότημα Ευρίπου του Ε.Κ.Π.Α 
στα Ψαχνά Ευβοίας ΩΧ5246ΨΖ2Ν-ΙΩΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ
Αριθμός ΕΛΕ_2019_12136
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2251036700, 2251036701,

Λήξη Προσφορών 16-09-2019 12.30
Διεξαγωγή 23-09-2019 09.00
Ποσόν 155160.00
Περιγραφή Προμήθειας Εξοπλισμού Κέ-
ντρου Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδι-
ατροφής του Αιγαίου ΩΧ39469Β7Λ-55Ξ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ
Αριθμός 18978/19/ΓΠ 19480/19/ΓΠ
Υπεύθυνος Α. Χαραλαμπή
Διεύθυνση Αργοναυτών & Φιλελλήνων 
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 24210 -74567 2421-0-74577 
2421-0-74690
Διεξαγωγή 09-09-2019 11.00
Ποσόν 3276954.00
Περιγραφή Ανάθεση της φύλαξη των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, 
Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμί-
ας (και από 9ΟΦΧ469Β7Ξ-Σ7Χ )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ
Αριθμός 19506/19/ΓΠ
Υπεύθυνος Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης
Διεύθυνση Αργοναυτών & Φιλελλήνων
Τηλέφωνο 24210-74508
Λήξη Προσφορών 14-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-08-2019 10.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Παροχή : Σταβλικών ερ-
γασιών στο αγρόκτημα στη Λάρισα 
6ΦΗ8469Β7Ξ-Ω4Χ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ
Αριθμός 03/2019
Υπεύθυνος Παπαθανασοπούλου Βαρ-
βάρα
Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 136 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 920.1441 -2
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 26-09-2019 11.00
Ποσόν 100000.00
Περιγραφή Προμήθεια εξοπλισμού σύγ-
χρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες του 
Παντείου Πανενεπιστημίου Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών Ω5Δ-
6469Β7Α-ΛΣΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 1089
Υπεύθυνος κα Αποστολάκη Νεκταρία
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 9949837
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 16.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 10.00
Ποσόν 138034.00
Εγγύηση 2226.00
Περιγραφή Υποέργο 3: Αναπαραγωγή 
σε έντυπη μορφή και σε προσβάσιμες 
εναλλακτικές ψηφιακές μορφές των υπο-
στηρικτικών εργαλείων στο πλαίσιο του 
Έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑ-
ΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 482049 (11548)
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2313319148
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 09.00
Ποσόν 2130662.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών μετα-
φοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 
2019-2020 και με δικαίωμα τρίμηνης πα-

ράτασης 2020-2021, ΨΠ587ΛΛ-599

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 7796 78364/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2241360543- 2241360544
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 12.00
Ποσόν 1742823.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών μετα-
φοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δωδεκανή-
σου για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 
2020 - 2021, Ω2Ψ27ΛΞ-Κ14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/233288/5278
Υπεύθυνος Α. Λεμποτέσης, Α.Μιχαλο-
πούλου Κ.Αλτάνη
Διεύθυνση Διοικητήριο
Τηλέφωνο 2621360417,415,425
Λήξη Προσφορών 12-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 12-08-2019 10.30
Ποσόν 4870.00
Περιγραφή Ανάθεση για τη λήψη μέτρων 
φύλαξης του κτιρίου ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ, ήτοι 
προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού 
συστήματος συναγερμού με radar beam 
περιμετρικά του κτιρίου και διασύνδε-
ση αυτού με κεντρικό σταθμό λήψης ση-
μάτων για παρακολούθηση και άμεση 
επέμβαση ΩΗΣ87Λ6-44Ζ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙ-
ΝΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 128115 6/2019
Υπεύθυνος Χρήστο Κωνσταντινίδη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 23850 54504, ή 2385350504
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 23.59
Διεξαγωγή 27-08-2019 10.00
Ποσόν 160000.00
Εγγύηση 2580.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανημάτων 
αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χει-
μερινή περίοδο 2019-2020 Νομού Φλώ-
ρινας ΩΑΦΒ7ΛΨ-Γ3Η

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός Δ. 23/19
Διεύθυνση Δημ. Σούτσου 40, 4ος όρο-
φος www.promitheus.gov.gr.
Τηλέφωνο 2108705010 / 5013
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.00
Ποσόν 720000.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσίας : Καθα-
ριότητα Χώρων ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ - ΥΠΕΠΑ 
- ΟΛΚΑ - Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σού-
τσου - ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΥΠΗΔ και Κα-
θαρισμού Σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ 
και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ για 3 έτη 
ΩΕΒΣ6-Υ9Γ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμός 135/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 17.00
Ποσόν 62709.00
Περιγραφή Ετήσια συντήρηση εξοπλι-
σμού πληροφορικής (υλικού μέρους 
(H/W) και λογισμικού μέρους (S/W) 
όπως και ετήσια προμήθεια αναλωσί-
μων υλικών και ανταλλακτικών για υλικό 
μέρος (H/W) στις Δικαστικές Υπηρεσίες 
αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρι-
σης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρω-
τοδικείου Θεσσαλονίκης

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑ-
ΝΕΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός (0)80283_19
Υπεύθυνος Β. Φραγκαναστάση
Διεύθυνση Ακαδημίας 40 www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 3694 433
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 11.00

Ποσόν 114080.00
Περιγραφή Προμήθεια υπηρεσιών εκκα-
θάρισης συναλλαγών (πληρωμών) μέ-
σω καρτών, με ταυτόχρονη παροχή του 
απαιτούμενου εξοπλισμού (συσκευών 
POS) και υπηρεσιών τεχνικής υποστή-
ριξης για ένα χρόνο 6ΣΩΒ469ΗΗ7-67Ε

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 18708
Διεύθυνση Νίκης 4
Τηλέφωνο 2103291200
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 12.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Ανάθεση για την παροχή 
υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστή-
ριξης της λειτουργίας του εξοπλισμού 
και του λογισμικού στα εκλογικά τμήμα-
τα για τις εκλογές ΤΕΕ της 3.11.2019 
ΩΨΕ646Ψ842-14Μ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 5/2019
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 21, 1ος - γρ. 
102,
Τηλέφωνο 210 3202282, 210 3203475
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια εξοπλισμού και 
λογισμικού για την ανανέωση και επέ-
κταση της υποδομής εικονικών εξυπη-
ρετητών VIRTUAL INFRASTRUCTURE

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΘΕΣΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 160563
Υπεύθυνος Βασιλική Μπουρδούβαλη
Διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15
Τηλέφωνο 2103275210 2103275086
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-10-2019 10.00
Ποσόν 2617.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθω-
μα) Εκμίσθωση του ακινήτου στο κέντρο 
της Αθήνας επι των οδών Διδότου 30 και 
Μαυρομιχάλη 870 τμ για 12 έτη

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 2187
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2262080821- 2262027977
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 15.00
Ποσόν 914297.00
Περιγραφή Επισκευή και συντήρηση 
οχημάτων - ομηχανημάτων έργου και 
παρεπόμενου εξοπλισμκού των εγκατα-
στάσεων ευθύνης του Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕ-
ΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. για 24 μήνες 6ΣΗ-
Ο4653Σ5-3ΗΝ 
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  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Κλιµακώνεται εκ νέου η εµπορική αντι-
παράθεση ανάµεσα στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και την Κίνα, προκαλώντας 

βαθιές απώλειες στα µεγαλύτερα χρηµατιστή-
ρια στην Ασία, την Ευρώπη και την Αµερική.

Τη ∆ευτέρα η Κίνα επέτρεψε στο νόµισµά της, 
το γουάν, να υποτιµηθεί πέρα από το όριο του 
επτά προς ένα 
δολάριο, καθι-
στώντας τις κινε-
ζικές εξαγωγές 
φθηνότερες και 
συνεπώς αντα-
γωνιστικότερες 
στην παγκόσµια 
αγορά.

Η υποτίµηση 
ήλθε λίγες ηµέ-
ρες αφότου ο 
πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ, προανήγγειλε την επι-
βολή δασµών 10% σε κινεζικά προϊόντα ετή-
σιας αξίας 300 δισεκατοµµυρίων δολαρίων από 
τις αρχές Σεπτεµβρίου.

Αντιδρώντας στην υποτίµηση του γουάν, το 
αµερικανικό υπουργείο Οικονοµικών χαρακτή-
ρισε επίσηµα την Κίνα ως «χειραγωγό νοµίσµα-
τος», ανακοινώνοντας πως θα συνοµιλήσει µε το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για την εξουδετέ-
ρωση αθέµιτων πλεονεκτηµάτων. 

Η κίνηση είναι πρωτίστως συµβολική, καθότι 
η Ουάσιγκτον ήδη χρεώνει δασµούς σε µεγάλο 
όγκο κινεζικών εξαγωγών, όµως έχει σηµασία 
διότι ουσιαστικά καθιστά σαφές στις αγορές ότι 
οι ΗΠΑ ετοιµάζονται για νέο γύρο φορολόγη-

σης κινεζικών αγαθών.
Η αναζωπύρωση της κόντρας ανάµεσα στις 

δύο µεγαλύτερες οικονοµίες στον πλανήτη έχει 
προκαλέσει χάος στις αγορές από χθες, διαψεύ-
δοντας προγενέστερες ελπίδες πως οι δύο πλευ-
ρές θα διευθετήσουν σύντοµα τις διαφορές τους.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε την Κίνα 
ότι προχωρά εσκεµµένα στην υποτίµηση του 

νοµίσµατός της, 
καθώς χθες ∆ευ-
τέρα η συναλ-
λαγµατική ισο-
τιµία του γούαν 
ρενµίνµπι ένα-
ντι του αµερικα-
νικού δολαρίου 
ξεπέρασε το επί-
πεδο 7:1, κίνηση 
η οποία αναµέ-
νεται να κλιµα-
κώσει ακόµη 

περισσότερο την ένταση ανάµεσα στις δύο 
µεγαλύτερες οικονοµίες του πλανήτη και να επι-
τείνει τη νευρικότητα στις αγορές.

Ο υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ Στίβεν 
Μνούτσιν, «υπό τις διαταγές του προέδρου Ντό-
ναλντ Τραµπ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
Κίνα χειραγωγεί το νόµισµά της», αναφέρει 
ανακοίνωση που δηµοσιοποιήθηκε από τις υπη-
ρεσίες του.

Η Ουάσινγκτον σκοπεύει να προσφύγει στο 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για να αντιµετω-
πιστεί το πρόβληµα του «αθέµιτου ανταγωνι-
σµού» από πλευράς Πεκίνου µε στόχο η Κίνα να 
αποκτήσει «πλεονέκτηµα», κατά την ίδια ανα-
κοίνωση.

Πούτιν προς ΗΠΑ: 
Θα αναπτύξουμε 
νέους πυρηνικούς 
πυραύλους αν 
πράξετε το ίδιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιµίρ 
Πούτιν προειδοποίησε ότι η 

Ρωσία θα αρχίσει να αναπτύσσει 
πυρηνικούς πυραύλους µικρού 
και µεσαίου βεληνεκούς στην πε-
ρίπτωση που οι ΗΠΑ αρχίσουν 
να αναπτύσσουν τους δικούς τέ-
τοιου είδους πυραύλους µετά την 
αποχώρηση τους από την Συν-
θήκη INF, επισηµαίνοντας ότι 
οι ενέργειες αυτές των ΗΠΑ εν-
δέχεται να οδηγήσουν σε έναν 
αδικαιολόγητο και ασυγκράτητο 
ανταγωνισµό των εξοπλισµών.

Ο Βλαντιµίρ Πούτιν, δήλωσε ότι 
«η Ρωσία είναι αναγκασµένη να 
επισηµάνει ότι η µονοµερής και 
µε µια σκηνοθετηµένη πρόφα-
ση αποχώρηση των ΗΠΑ από την 
Συνθήκη INF και η καταστρο-
φή ενός εκ των θεµελιωδών εγ-
γράφων στον τοµέα του ελέγχου 
των εξοπλισµών περιέπλεξαν µε 
τον πλέον σοβαρό τρόπο την κα-
τάσταση στον κόσµο, δηµιούρ-
γησαν δυνητικούς κινδύνους για 
όλους». Παράλληλα υπογράµµι-
σε ότι «την ευθύνη για ό,τι συνέ-
βη την φέρει πλήρως η αµερικα-
νική πλευρά».

«Οι ΗΠΑ αντί να συζητήσουν 
µε σύνεση τα προβλήµατα της δι-
εθνούς ασφάλειας, απλώς διέγρα-
ψαν τις πολυετείς προσπάθει-
ες, που αποσκοπούσαν στην µεί-
ωση των πιθανοτήτων µια ευρεί-
ας έκτασης στρατιωτικής σύρρα-
ξης, στην οποία θα γίνονταν χρή-
ση πυρηνικών όπλων», επισήµα-
νε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι 
η Μόσχα είναι έτοιµη να αρχίσει 
εκ νέου συνοµιλίες µε την Ουά-
σιγκτον µε θέµα τις εγγυήσεις 
για την στρατηγική σταθερότη-
τα και ασφάλεια. «Για να αποφύ-
γουµε το χάος, στο οποίο δεν επι-
κρατούν οποιοιδήποτε κανόνες, 
περιορισµοί και νόµοι, πρέπει για 
µια ακόµη φορά να σταθµίσουµε 
όλες τις πιθανές επικίνδυνες συ-
νέπιες και να ξεκινήσουµε έναν 
σοβαρό διάλογο χωρίς αµφισηµί-
ες και κατ’ ουσία», δήλωσε ο Ρώ-
σος πρόεδρος.

Επίσης υπογράµµισε ότι η Ρω-
σία θα αναγκαστεί να ξεκινήσει 
την παραγωγή νέων πυραύλων 
µεσαίου και µικρού βεληνεκούς, 
εάν θα είναι πεπεισµένη ότι και οι 
ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την παρα-
γωγή τέτοιου είδους εξοπλισµών.

Ευρωβαρόμετρο: 
Απαισιόδοξοι 
οι Έλληνες για
το μέλλον της ΕΕ

Οι πιο απαισιόδοξοι για το 
µέλλον της ΕΕ παραµέ-

νουν οι Έλληνες σύµφωνα µε 
έρευνα του Ευρωβαρόµετρου. 
Συγκεκριµένα, αν και η αισιο-
δοξία για το µέλλον ενισχύθη-
κε στην Ελλάδα από το περα-
σµένο φθινόπωρο κατά 8%, εί-
ναι η µοναδική χώρα στην Ευ-
ρώπη στην οποία οι απαισιόδο-
ξες γνώµες είναι περισσότερες 
από τις αισιόδοξες (51% έναντι 
45%).

 Μόλις 7% δηλώνει ότι η οικο-
νοµική κατάσταση είναι καλή, σε 
σχέση µε 49% στην ΕΕ. Τα υψη-
λότερα ποσοστά καταγράφονται 
στο Λουξεµβούργο (94%), στη 
∆ανία (91%) και στις Κάτω Χώ-
ρες (90%).

Ωστόσο, βελτιωµένη κατά 5% 
παρουσιάζεται η άποψη των Ελ-
λήνων για το µέλλον της ελλη-
νικής οικονοµίας, φτάνοντας το 
23%. Το 48% των ερωτηθέντων 
δηλώνει ότι πιστεύει πως θα πα-
ραµείνει σταθερή και το 27% ότι 
θα επιδεινωθεί.

Σε ό,τι αφορά την πιο σηµαντι-
κή πηγή ανησυχίας στην ΕΕ, οι 
Έλληνες ανέδειξαν κατά 37% 
τη µετανάστευση (34% ο ευρω-
παϊκός µέσος όρος).

Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στη δεύτερη θέση οι Ευρω-
παίοι ανέδειξαν την κλιµατική 
αλλαγή (22%, +6%), την ώρα 
που τα ελληνικά ποσοστά ήταν 
καθηλωµένα στο 6%.

Συνολικά, η πλειονότητα των 
Ευρωπαίων αισιοδοξεί για το 
µέλλον της ΕΕ (61%, +3 ποσο-
στιαίες µονάδες), ενώ µόνο το 
34% (-3) είναι απαισιόδοξοι. 

Σε ό,τι αφορά, την εικόνα της 
ΕΕ, η αναλογία των ερωτηθέ-
ντων που έχουν θετική εικό-
να για την ΕΕ (45%) αυξήθηκε 
σηµαντικά, φτάνοντας στο υψη-
λότερο επίπεδο από την άνοιξη 
του 2009 (48%). Σηµαντική ήταν 
η αύξηση και στην Ελλάδα (33%, 
+8%).

Εξάλλου, κατά 6% αυξήθηκε 
και η εµπιστοσύνη των Ελλήνων 
στην ΕΕ φτάνοντας στο 33% σε 
σχέση µε 44% ευρωπαϊκό µέσο 
όρο.

Σε νέο ρεκόρ έφτασε, επίσης, η 
υποστήριξη των Ευρωπαίων στο 
ευρώ, µε πάνω από τρία τέταρ-
τα των ερωτηθέντων (76%, +1 
ποσοστιαία µονάδα, +9 από την 
άνοιξη του 2014) στην ευρωζώ-
νη να είναι υπέρ του ενιαίου νο-
µίσµατος της ΕΕ. Στην ΕΕ συνο-
λικά, η στήριξη για το ευρώ εί-
ναι σταθερή στο 62%. Στην Ελ-
λάδα, το ποσοστό υποστήριξης 
του ευρώ έφτασε το 70% (+3% 
από το φθινόπωρο).

Κλιµακώνεται ο εµπορικός 
πόλεµος ΗΠΑ- Κίνας

Οι ΗΠΑ κατηγορούν επίσηµα την Κίνα ότι «χειραγωγεί» το νόµισµά της

117 δισ. δολ. έχασαν σε µια ηµέρα 
οι πλουσιότεροι του πλανήτη

  

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη έχασαν το 2,1% του αθροιστικού τους πλού-
του ή 117 δισ. δολάρια τη ∆ευτέρα εξαιτίας της δραµατικής πτώσης των µετοχών στο 
αµερικανικό χρηµατιστήριο που βίωσε τη χειρότερη ηµέρα του 2019.

Εικοσιένα µέλη της λίστας των δισεκατοµµυριούχων που καταρτίζει το Bloomberg έχασαν 
περισσότερα από 1 δισ. δολάρια έκαστο καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις κλιµακούµενες 
εµπορικές εντάσεις µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο ιδρυτής της Amazon.com Jeff Bezos είχε τη µεγα-
λύτερη απώλεια, µε την περιουσία του να συρρικνώνεται κατά 3,4 δισ. δολάρια εν µέσω βουτιάς 
της µετοχής του λιανοπωλητή. Παραµένει, ωστόσο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσµο µε 110 
δισ. δολάρια.

Η απώλεια είναι µια απότοµη στροφή για τους πλουσιότερους του πλανήτη που µέχρι σήµερα 
απολάµβαναν σταθερή άνοδο των κερδών τους.

Υπήρξαν κι άλλες δυνάµεις που διάβρωσαν τις περιουσίες τις τελευταίες εβδοµάδες. Η ελίτ 
του Χονγκ Κονγκ αισθάνονται τις επιπτώσεις από τις εννέα εβδοµάδες διαδηλώσεων που έχουν 
παραλύσει την οικονοµία του χρηµατοοικονοµικού κόµβου. Η καθαρή αξία των 10 µεγιστάνων 
που αντλούν την περιουσία τους από εισηγµένες στο Χονγκ Κονγκ εταιρείες έχει συρρικνωθεί 
κατά 19 δισ. δολάρια από τις 23 Ιουλίου.
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