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ΕΡΓΑΝΗ: Μείον 14.691 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

3μηνο έντοκο: Στο 0,095% 
«βούτηξε» το επιτόκιο 

Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνι-
κό ∆ηµόσιο από τη χθεσινή δηµοπρασία εντό-
κων γραµµατίων τρίµηνης διάρκειας.  Το επιτό-

κιο στη δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων τρίµηνης δι-
άρκειας υποχώρησε σηµαντικά και διαµορφώθηκε στο 
0,095% από 0,23% που ήταν στην προηγούµενη δηµο-
πρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,59 φορές.

Εξαγωγές: Πτώση 9% τον Ιούνιο

Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές τον Ιούνιο. ∆ι-
αµορφώθηκαν σε 2.762,8 εκατ. έναντι 3.035,0 
εκατ. κατά τον ίδιο µήνα του 2018 παρουσι-

άζοντας µείωση, σε ευρώ, 9%. Η αντίστοιχη µεταβο-
λή χωρίς τα πετρελαιοειδή καταδεικνύει πτώση κατά 
187,6 εκατ. δηλαδή 9% και αυτή χωρίς τα πετρελαιοει-
δή και τα πλοία παρουσίασε µείωση κατά 121,3 εκατ., 
δηλαδή 6%.

Κοινωνικό Τιμολόγιο: 
Αιτήσεις μέχρι 31/8 

Μέχρι τις 31 Αυγούστου έχουν περιθώρια οι κατα-
ναλωτές να κάνουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο 

κοινωνικό τιµολόγια της ∆ΕΗ. Όσοι έχουν ενταχθεί στο 
ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και εφόσον 
από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος 
µεταβαίνει αυτόµατα σε αυτή. 

DPA: 

Γρήγορη, αποτελεσµατική 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Το Γερµανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), κάνει ένα πρώ-
το απολογισµό των τεσσάρων πρώτων εβδοµάδων της κυβέρ-

νησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας «γρήγορη, απο-
τελεσµατική, παραγωγική –Οι  Έλληνες απορούν µε τη νέα κυ-
βέρνηση».

Το ρεπορτάζ αναφέρει «Σε µόνο τέσσερεις εβδοµάδες από την 
εκλογή του ο πρωθυπουργός έχει θέσει εν κινήσει περισσότερα 
από όσα προκάτοχοι του µέσα σε χρόνια. Οι εκλογείς τρίβουν 
απορηµένοι τα µάτια τους εάν η χώρα θα µπορούσε πράγµατι να 
προχωρήσει», αναφέρει το ρεπορτάζ. 

Συνεχίζει παραθέτοντας τη σειρά των φορολογικών µειώσεων 
αλλά και µέτρα για την επίλυση του προβλήµατος των σκουπι-
διών στην Κέρκυρα, την αυξηµένη παρουσία της αστυνοµίας και 
την προώθηση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης.

Ναυτιλία: Στο 53%
του στόλου της ΕΕ και 
στο 21% παγκοσμίως

Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53% του 
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 

το 21% του παγκόσµιου στόλου σε dwt (dead weight 
tonnage = χωρητικότητα εκτοπίσµατος), όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών. Το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας 
του ελληνικού στόλου να εξυπηρετεί το εµπόριο από/
προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα και µε το 
µεγαλύτερο µερίδιο της δραστηριότητας του ελληνι-
κού στόλου, δηλαδή το 31,8%, να εξυπηρετεί τις τα-
χέως αναπτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες.

Συνεχείς και πολυδιάστατες ήταν οι προκλήσεις 
στο εµπόριο το προηγούµενο δωδεκάµηνο, µε περι-
ορισµένες χρηµατοδοτικές πηγές για δανεισµό, ανα-
φέρει στα συµπεράσµατα της ετήσιας έκθεσης της η 
ΕΕΕ.

Τη μεγαλύτερη μείωση θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από το 
2015 κατάγραψε το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη’’ τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας, τον Ιούλιο του 2019, μειώθηκαν κατά 14.691. 
Πρόκειται για μείωση-ρεκόρ για την τελευταία πενταετία. Μεγαλύτερη μείωση 
από τη φετινή σημειώθηκε το 2015 (-16.658).

Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην αιχμή της τουρι-
στικής περιόδου, εξηγείται από τους ειδικούς της αγοράς από την σημαντική αύ-
ξηση των προσλήψεων κατά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται δηλαδή ότι οι 
κλάδοι του τουρισμού και του επισιτισμού, που αποτελούν την ατμομηχανή της 
απασχόλησης τους θερινούς μήνες, είχαν προλάβει και είχαν κάνει τις προσλή-
ψεις νωρίτερα. Έτσι, το δεύτερο κύμα απολύσεων, κυρίως στον τομέα της εκπαί-
δευσης- τον Ιούλιο έκλεισαν τα τελευταία φροντιστήρια για το καλοκαίρι- υπερκέ-
ρασε την αύξηση της απασχόλησης.

Τουρισμός: Λιγότερες 
αφίξεις, πτώση έως και 15% 

  

Τη µείωση στον αριθµό των διανυκτερεύσεων, 
που ακολούθως αναµένεται να επηρεάσει αρ-

νητικά και τα φετινά έσοδα από τον Τουρισµό, κά-
τι που είχε αρχίσει ήδη να διαφαίνεται από την 
αρχή της τουριστικής σεζόν, επιβεβαιώνουν στε-
λέχη και επιχειρηµατίες του κλάδου. Ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων Γρη-
γόρης Τάσιος, µιλώντας στο ΑΠΕ, τόνισε πως η 
φετινή χρονιά τρέχει ήδη µε πτώση 10% έως 15% 
στις διανυκτερεύσεις ανάλογα µε τον προορι-
σµό, και πως παρά τις θετικές ενδείξεις του Σε-
πτεµβρίου και του Οκτωβρίου στις πληρότητες, η 
«παρτίδα» είναι χαµένη στα έσοδα. Συµπλήρωσε 
δε πως οι προσφερόµενες τιµές και τα συµβόλαια 
µε τους tour operators είναι κατά 20% χαµηλότε-
ρα από το 2018.

Ρεκόρ 5ετίας στις απολύσεις
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Πρόσληψη 
1.500 ειδικών 
φρουρών 
στην ΕΛ.ΑΣ.

Προκηρύχθηκε από τον 
Αρχηγό της Ελληνικής 

Αστυνοµίας ο διαγωνισµός 
για την πρόσληψη των 1.500 
ειδικών φρουρών, για την 
οποία έχει γίνει ήδη η δηµο-
σίευση στο ΦΕΚ, από την πε-
ρασµένη εβδοµάδα.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, µε την προκήρυξη κα-
θορίζονται οι προϋποθέσεις 
για την συµµετοχή στον δια-
γωνισµό και τα προσόντα των 
υποψηφίων, τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται καθώς 
και όλες οι λεπτοµέρειες που 
αφορούν τους ενδιαφερόµε-
νους.

Υπενθυµίζεται ότι δικαίω-
µα συµµετοχής, εκτός των 
άλλων, έχουν άνδρες και γυ-
ναίκες που δεν υπερβαίνουν 
το 28ο έτος της ηλικίας τους, 
είναι απόφοιτοι όλων των τύ-
πων Λυκείου της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής ή ισότιµου 
τίτλου σπουδών, εκτός από 
κάποιες εξαιρέσεις, έχουν 
καθαρό ποινικό µητρώο, δεν 
έχουν τατουάζ στο σώµα 
τους, δεν έχουν κάνει ποτέ 
χρήση ναρκωτικών, κ.ά.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να βρουν πληροφορίες:
1)  Στα κατά τόπους Αστυνο-

µικά Τµήµατα τα τηλέφω-
να των οποίων περιέχο-
νται στην κάτωθι ιστοσε-
λίδα στο πεδίο «Αναζήτη-
ση Υπηρεσίας»

2)  Στην ιστοσελίδα της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας www.
hellenicpolice.gr www.
astynomia.gr

3)  Στο τηλέφωνο: 213- 
1520169

Επισηµαίνεται ότι η προθε-
σµία υποβολής υποψηφιοτή-
των µαζί µε όλα τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται είναι 
µέχρι τις 26 Αυγούστου στις 
15.00 στο Αστυνοµικό Τµήµα 
του τόπου κατοικίας του κάθε 
υποψηφίου.

Μηνύματα σε Ρωσία 
και Τουρκία στις 
ενεργειακές επαφές 
ΗΠΑ - Ελλάδας

Μεγάλη σύμπτωση συμφερόντων ανάμε-
σα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες στα ενεργειακά, με προοπτική βαθύ-
τερης εμπλοκής αμερικανικών επιχειρήσεων 
στην χώρα μας, διαπιστώθηκε κατά τις επα-
φές που είχε ο βοηθός υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Φράνσις Φάνον, αρμόδιος για 
θέματα ενέργειας, με στελέχη της κυβέρνη-
σης στην Αθήνα.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να υποβαθμίσει 
την χρόνια κυριαρχία της Ρωσίας στην ενερ-
γειακή τροφοδοσία της ανατολικής και νοτι-
οανατολικής Ευρώπης και αντιλαμβάνεται 
την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο στην κατα-
σκευή εναλλακτικών οδών εισαγωγής υδρο-
γονανθράκων στην Γηραιά Ήπειρο.

Μετά την συνάντηση με τον υπουργό Ενέρ-
γειας Κωστή Χατζηδάκη ο κ. Φάνον χαιρέτι-
σε την πολιτική της χώρας μας, επισημαίνο-
ντας ότι η Αθήνα «κάνει πολλά» για να αυξή-
σει την ποικιλία των ενεργειακών ροών που 
διέρχονται από το έδαφός της. Προσέθεσε 
πως η Ελλάδα αποκτά όλο και περισσότερο 
τον ρόλο του κόμβου στο εμπορικό σταυρο-
δρόμι της περιοχής.

Σημείωσε πως η Ουάσιγκτον υποστη-
ρίζει την ειρηνική αξιοποίηση των πόρων 
στην ανατολική Μεσόγειο και «αποθαρρύ-
νει» προκλητικές ενέργειες, σε μία έμμεση 
αναφορά στις παραβιάσεις της Αποκλειστι-
κής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου από την 
Τουρκία.

Για την προσέλκυση κεφαλαίων η αμερικα-
νική πλευρά έθεσε σε αμφότερες τις συνα-
ντήσεις την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών 
διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού στην 
ελληνική αγορά, σε μία έμμεση αιχμή για τον 
ρόλο που έχουν διαδραματίσει ρωσικές επι-
χειρήσεις σε διαγωνισμούς για στρατηγικές 
επενδύσεις.

Ο κ. Φάνον δήλωσε βέβαιος πως εάν οι κα-
νόνες είναι δίκαιοι οι αμερικανικές επιχειρή-
σεις θα είναι φαβορί διότι υπερέχουν σε επι-
δόσεις, τεχνογνωσία και εφευρετικότητα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Χα-
τζηδάκης διαβεβαίωσε τον βοηθό υπουργό 
πως εντός του Σεπτεμβρίου θα κατατεθούν 
στην Βουλή προς κύρωση οι συμβάσεις με 
την ExxonMobil και την Total για έρευνες νο-
τιοδυτικά της Κρήτης. Το χαρακτήρισε κίνη-
ση που καταδεικνύει την βούληση της Αθή-
νας για καλή συνεργασία και προσέλκυση 
επενδύσεων.

Η αμερικανική πρεσβεία έχει επανειλημ-
μένα εκφράσει επιφυλάξεις για την ανάμειξη 
ρωσικών συμφερόντων στον Οργανισμό Λι-
μένος Θεσσαλονίκης. Συνάμα έχει διατυπώ-
σει έντονο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, κοντά στο οποίο κατασκευά-
ζεται πλωτός σταθμός αποθήκευσης και αε-
ριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG), που σημαίνει ότι η πόλη μπορεί να 
αποτελέσει πύλη για διείσδυση αμερικανι-
κών εξαγωγών στα Βαλκάνια.

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΪΝΗ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   OIKONOMIKH  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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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.

Γερμανικός Τύπος: 

Γρήγορη, αποτελεσµατική, παραγωγική  
η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Το Γερµανικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (DPA), κάνει 
ένα πρώτο απολογισµό 

των τεσσάρων πρώτων εβδοµά-
δων της κυβέρνησης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, σχολιάζοντας 
«γρήγορη, αποτελεσµατική, πα-
ραγωγική –Οι  Έλληνες απο-
ρούν µε τη νέα κυβέρνηση».

Το ρεπορτάζ αναφέρει «Σε 
µόνο τέσσερεις εβδοµάδες από 
την εκλογή του ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει εν κινήσει περισσότερα από όσα ορισµένοι συντηρητικοί προ-
κάτοχοι του µέσα σε χρόνια. Οι εκλογείς τρίβουν απορηµένοι τα µάτια τους εάν η χώρα θα µπο-
ρούσε πράγµατι να προχωρήσει», αναφέρει το ρεπορτάζ στην εισαγωγή του. 

Συνεχίζει παραθέτοντας τη σειρά των φορολογικών µειώσεων που έχουν αποφασιστεί αλλά 
και µέτρα για την επίλυση του προβλήµατος των σκουπιδιών στην Κέρκυρα, την αυξηµένη παρου-
σία της αστυνοµίας στο κέντρο της Αθήνας και την προώθηση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης.

Μετά τη διαπίστωση των θετικών και γρήγορων ρυθµών της νέας κυβέρνησης, το άρθρο δια-
πιστώνει: «Ένα δεν µπορεί ο Μητσοτάκης να εξαφανίσει δια µαγείας: τη βαθιά δυσπιστία των 
Ελλήνων απέναντι στο κράτος και τους πολιτικούς. Μπορεί να επικρατεί µια συγκρατηµένη 
αισιοδοξία στου πολίτες ωστόσο πολλοί φοβούνται ότι η νέα κυβέρνηση σύντοµα θα αθετήσει 
τις υποσχέσεις της ή θα µπορούσε να απογοητεύσει µε τον νεποτισµό που χρόνια κυριαρχούσε 
στην Ελλάδα. Τέτοιους φόβους θέλει όµως να διασκεδάσει ο Μητσοτάκης µε ένα νέο επιτελικό 
όργανο που θα µεσολαβεί µεταξύ του πρωθυπουργού και των υπουργών του».

Και το άρθρο καταλήγει: «Πολιτικοί παρατηρητές συµφωνούν πως µια τέτοια ‘δυνατή' αρχή 
όπως αυτή του Μητσοτάκη δεν υπήρξε ποτέ στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Στο τέλος όµως 
αυτό που θα µετρήσει δεν είναι αν το µετρό στην Αθήνα θα έχει πιο τακτικές συγκοινωνίες ή αν 
το µετρό στη Θεσσαλονίκη θα τεθεί επιτέλους σε λειτουργία µετά από 20 χρόνια αλλά αν η οικο-
νοµία της χώρας θα πάρει µπρος. Αυτό το ξέρει και ο πρωθυπουργός. Υπήρξε προεκλογική του 
υπόσχεση να αναθερµάνει την οικονοµία πριν αυξηθούν και πάλι οι µισθοί και οι πρόσφατα 
πάλι πολύ ψαλιδισµένες συντάξεις».

Για ένα ναρκωτικό γνωστό και ως «κο-
καΐνη των φτωχών», που εξαπλώνεται 
µε ραγδαίο ρυθµό στην Ελλάδα, γρά-

φει ο γερµανικός Τύπος. Ο λόγος για το ναρ-
κωτικό σίσα για το οποίο έχει προχωρήσει σε 
ρεπορτάζ το περιοδικό Spiegel. 

Στους δρόµους της Αθήνας γίνεται όλο και 
περισσότερο χρήση του συγκεκριµένου ναρ-
κωτικού, δηλώνει στο Spiegel ο Κωνσταντίνος 
Κοκκώλης, ψυχίατρος και διευθυντής εφαρ-
µογής προγραµµάτων του ΟΚΑΝΑ. 

«Πόσοι πεθαίνουν από χρήση σίσα, είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί. Σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρ-
κωτικών και Τοξικοµανίας το 2017 στην 
Ελλάδα καταγράφηκαν 14.462 περιπτώσεις 
βαριά τοξικοεξαρτηµένων από οπιούχα», 
αναφέρει το δηµοσίευµα.

«Το συνθετικό ναρκωτικό παρασκευάζε-
ται στην Ελλάδα, σε παράνοµα εργαστήρια. 
Κύριο συστατικό του η κρυσταλλική µεθαµφε-
ταµίνη µαζί µε άλλες φτηνές και άκρως τοξι-
κές ουσίες. Στο ∆ιαδίκτυο κυκλοφορούν άπει-
ρες συνταγές µε άλλες ουσίες, όπως οξέα από 
µπαταρίες ή λάδι αυτοκινήτων», γράφει το 
Spiegel για το σίσα.

Spiegel:  Η «κοκαΐνη των φτωχών» 
εξαπλώνεται στην Ελλάδα
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Σκυλακάκης: 
Θα προστατεύσουμε 
τους πολίτες από τον κίνδυνο
νέων μέτρων
Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις φορολογικές μειώσεις στα-
διακά, σε βάθος τετραετίας, με τρόπο που θα ελαχιστοποι-
ήσει τον κίνδυνο δημοσιονομικού κενού που θα επιβάρυνε 
τους πολίτες, διαβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός 
Οικονομικών αρμόδιος για δημοσιονομική πολιτική.
Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης σημείωσε πως η άντληση φο-
ρολογικών εσόδων για τις ανάγκες του κράτους είναι μία 
«συνεχής προσπάθεια», προσθέτοντας πως το μέλλον εί-
ναι «κατ’ εξοχήν απρόβλεπτο».
Επισήμανε όμως ότι η κυβέρνηση έχει εκπονήσει σχέδιο 
ώστε να ενισχυθεί η οικονομία και να βελτιωθεί η φορο-
λογική συμμόρφωση δίχως να υπάρξει κίνδυνος επιπρό-
σθετων μέτρων. Το πλάνο έχει τρεις άξονες: Την ανάπτυ-
ξη μέσω μεταρρυθμίσεων, την διεύρυνση της φορολογικής 
βάση μέσω ψηφιοποίησης και πάταξης της φοροδιαφυγής 
και τον εξορθολογισμό των δαπανών.
Στο πλαίσιο αυτό, είπε, έχει δρομολογηθεί επισκόπηση 
των δαπανών σε ολόκληρη την γενική κυβέρνηση με στό-
χο την αύξηση της αποτελεσματικότητας (πχ στην ενεργει-
ακή επάρκεια των κτηρίων του Δημοσίου). Παρέθεσε επί-
σης την χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων και τιμολογίων για 
τον περιορισμό της παραοικονομίας στις επιχειρηματικές 
συναλλαγές.
Ο κ. Σκυλακάκης επαναβεβαίωσε πάντως πως η προε-
κλογική υπόσχεση του πρωθυπουργού για διατήρηση του 
αφορολόγητου ορίου ισχύει στο ακέραιο.
Επαναβεβαίωσε επίσης ότι η Αθήνα θα επιδιώξει μείωση 
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, ση-
μειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι να πείσουμε τους ευ-
ρωπαίους εταίρους ότι τόσο υψηλοί στόχοι βλάπτουν και 
τους ίδιους. 

••

Αρνητικό ρεκόρ έκαναν 
οι απολύσεις τον μήνα Ιούλιο
   Μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας τον μήνα Ιούλιο κα-
ταγράφει το σύστημα Εργάνη, και όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία για τις προσλήψεις και τις απολύσεις, η μείωση εί-
ναι η μεγαλύτερη της τελευταίας 5ετίας.
Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας, τον Ιούλιο του 2019, μει-
ώθηκαν κατά 14.691. Πρόκειται για μείωση-ρεκόρ. Μεγαλύ-
τερη μείωση από τη φετινή σημειώθηκε μόνο το 2015 όπου 
οι θέσεις εργασίας είχαν μειωθεί κατά 16.658.
Να σημειωθεί πάντως οτι και πέρσι είχε υπάρξει μείωση 
κατά 8.610 των θέσεων εργασίας, σε αντίθεση με το 2017 
που παρατηρήθηκε αύξηση (7.242) και το 2016, ακόμα με-
γαλύτερη αύξηση (19.281). Η μείωση πάντως του Ιουλίου, 
δεν αλλάζει την συνολική εικόνα, αφού στο 7μηνο παρατη-
ρείται σταθερά αύξηση της απασχόλησης.
Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα 
στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εξηγείται από τους 
ειδικούς της αγοράς από την σημαντική αύξηση των προ-
σλήψεων κατά το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται δηλα-
δή ότι οι κλάδοι του τουρισμού και του επισιτισμού, που 
αποτελούν την ατμομηχανή της απασχόλησης τους θερι-
νούς μήνες, είχαν προλάβει και είχαν κάνει τις προσλή-
ψεις νωρίτερα. Έτσι, το δεύτερο κύμα απολύσεων, κυρίως 
στον τομέα της εκπαίδευσης- τον Ιούλιο έκλεισαν τα τελευ-
ταία φροντιστήρια για το καλοκαίρι- υπερκέρασε την αύξη-
ση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα να έχουμε το αρνη-
τικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων.

Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53% του στό-
λου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 21% 

του παγκόσµιου στόλου σε dwt (dead weight tonnage = 
χωρητικότητα εκτοπίσµατος), όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Συνεχείς και πολυδιάστατες ήταν οι προκλήσεις στο 
εµπόριο το προηγούµενο δωδεκάµηνο, µε περιορισµέ-
νες χρηµατοδοτικές πηγές για δανεισµό και κυρίως, µε-
γάλες πολιτικές πιέσεις για την περιβαλλοντική απόδο-
ση των πλοίων, αναφέρει µεταξύ άλλων στα συµπερά-
σµατα της ετήσιας έκθεσης της η Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών (ΕΕΕ).

Στα συµπεράσµατα της έκθεσης τονίζεται ακόµα πως 
οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελλάδα από την ελ-
ληνική εµπορική ναυτιλία είναι ποικίλες «και επιβάλ-
λεται να τις εκµεταλλευτεί, αξιοποιώντας αποφασιστι-
κά και σε όλα τα επίπεδα την καίρια γεωπολιτική της 
θέση και τη µεγάλη σύγχρονη ναυτιλιακή δύναµη που δι-
αθέτει  -αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής της ταυτότη-
τας και διακριτικό γνώρισµα του λαού της», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά και προστίθεται:  «To 2018 ξεκίνησε µε 
θετικές προβλέψεις για την παγκόσµια οικονοµία, αλλά, 
καθώς η βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε, το εµπόριο 
επιβραδύνθηκε και µειώθηκε η επιχειρηµατική εµπιστο-
σύνη, τελικά η παγκόσµια οικονοµία οδηγήθηκε στο να 
απωλέσει την αρχική της δυναµική. Η παγκόσµια ανά-
πτυξη, η οποία έφτασε σχεδόν στο 4% το 2017, υποχώ-

ρησε στο 3,6% το 2018, ενώ επίκειται περαιτέρω µείωση 
στο 3,3% το 2019».

Σε ό,τι αφορά τη συµβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη 
χώρα, η έκθεση σηµειώνει πως αυτή «περιλαµβάνει, µε-
ταξύ άλλων, έµµεσες οικονοµικές επενδύσεις, ευκαιρί-
ες απασχόλησης και την προβολή της εικόνας της χώ-
ρας σε διεθνές επίπεδο, ως σηµαντικού εµπορικού και 
στρατηγικού εταίρου σηµαντικών οικονοµικών και πολι-
τικών δυνάµεων, µε το 22,5% και το 20,3% της δραστη-
ριότητας του ελληνικού στόλου να εξυπηρετεί το εµπόριο 
από/προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα και µε το 
µεγαλύτερο µερίδιο της δραστηριότητας του ελληνικού 
στόλου, δηλαδή το 31,8%, να εξυπηρετεί τις ταχέως ανα-
πτυσσόµενες ασιατικές οικονοµίες».

Η ελληνική ναυτιλία στο 53% του στόλου 
της ΕΕ και στο 21% παγκοσµίως

Μέχρι τις 31 Αυγούστου έχουν πε-
ριθώρια οι καταναλωτές να κά-

νουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο 
κοινωνικό τιµολόγια της ∆ΕΗ.

Όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ θα πρέ-
πει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και 
εφόσον από τη διαδικασία αυτή προ-
κύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δι-
καιούχος µεταβαίνει αυτόµατα σε αυτή. 
Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον 
οι προϋποθέσεις ένταξης σε καµία κα-
τηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το 
Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόµενη 
ηµέρα της λήξης της προθεσµίας.

Οι καταναλωτές έχουν δύο επιλογές 

για να ενταχθούν στο κοινωνικό τιµολό-
γιο της ∆ΕΗ. Το ΚΟΤ Α και το ΚΟΤ Β.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεστε σε 
περίπτωση που λαµβάνετε ΚΕΑ (Κοι-
νωνικό Εισόδηµα Αλλελεγγύης) ενώ 
στην δεύτερη οµάδα όσοι πληρούν συ-
γκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια.

Για να ενταχθεί κάποιος στην πρώτη 
κατηγορία (ΚΟΤ Α), στο Κοινωνικό Τι-
µολόγιο της ∆ΕΗ απαιτείται εγκεκρι-
µένη αίτηση ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδη-
µα αλληλεγγύης) που έχει εγκριθεί το 
τελευταίο δίµηνο – µια διαδικασία που 
µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το 
σπίτι. Οι αιτήσεις γίνονται µετά το τέλος 
των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζο-
νται εκ νέου τα προβλεπόµενα κριτή-
ρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δι-
καιούχος του Κοινωνικού Μερίσµατος.

Για την υπογραφή της νέας σύµβασης, 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-
νωνήσουν µε το Τµήµα Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών (11770) ή να 
απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστη-
µα της ∆ΕΗ προσκοµίζοντας τα εξής:

• έναν λογαριασµό ρεύµατος ή να 
γνωρίζουν τον αριθµό παροχής του 
ακινήτου

• αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο 
(ή άλλο επίσηµο έγγραφο αποδεικτι-
κό του ΑΦΜ.

ΔΕΗ-Κοινωνικό Τιμολόγιο: 

Ποιοι το δικαιούνται, αιτήσεις µέχρι 31/8 

Την βεβαιότητά του ότι ξεπερνιούνται τα προβλήµατα 
της επένδυσης στην έκταση Αφάντου στη Ρόδο εξέφρα-

σε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης µετά τη συνάντησή του µε τον επιχειρηµατία Μερ-
κούριο Αγγελιάδη. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουρ-
γός µετά τη συνάντηση για την επένδυση της Αφάντου, µε 
τον κ. Αγγελίδη δήλωσε: «Συναντηθήκαµε µε τον κ. Αγγε-
λιάδη και την οµάδα του, που όλοι µαζί κάνουν τη µεγάλη 
επένδυση. Τα προβλήµατά τους τελείωσαν. Θα γίνουν όλα 
όπως πρέπει».

Υπενθυµίζεται, ότι ο προϋπολογισµός για το έργο πλησιά-
ζει το µισό δισ. ευρώ και ο στόχος είναι να ενταχθεί το γκολφ 

της Αφάντου στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. Όπως δήλω-
σε πρόσφατα ο υπουργος για τις επενδύσεις σε Κασσιόπη, 
Αφάντου και ΕΛΒΟ: «Με την ίδια οµάδα που αναλάβαµε να 
ξεκολλήσουµε την επένδυση στο Ελληνικό και την ξεκολλή-
σαµε, µε την ίδια οµάδα ξεκινάµε, πάλι µε εντολή του πρω-
θυπουργού, παραδείγµατος χάριν µε την Κασσιόπη που εί-
ναι µια άλλη µεγάλη εµβληµατική επένδυση, την οποία συζη-
τάµε εδώ και εφτά χρόνια. Η Κασσιόπη λοιπόν είναι η επό-
µενη, το Αφάντου της Ρόδου είναι η µεθεπόµενη και ξεκινά-
µε διαγωνισµό για την ΕΛΒΟ, όπου προχωράει µε πολύ µε-
γάλη ταχύτητα.».

Προχωρά η επένδυση στην Αφάντου 
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Παρακαλούνται οι φο-
ρείς οι οποίοι πληρώ-
νουν µέσω ∆ΟY να µας 
το κοινοποιούν µε έγ-
γραφο για να γίνεται η 
ανάλογη πίστωση τους 
διότι πλέον δεν έχουµε 
ενηµέρωση από τις αρ-

µόδιες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449

210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙEΣ

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 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολογίων θα γί-
νονται στους κάτωθι Λογαρια-
σμούς 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 καταθέτου.ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του 
Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθήνας Ιωάννης Χρ. Γραμπάς, κά-
τοικος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39, 
ύστερα από έγγραφη παραγγελία της 
δικηγόρου Αθήνας Πετρούλας ΜΠΑ-
ΛΑΣΗ, κατοίκου Αθήνας, οδός Αναξάρ-
χου αρ. 49, ως πληρεξούσιας της ΠΟΥ-
ΛΟΥ Αφροδίτης του Χαρίδημου, ΑΦΜ 
065481809, κατοίκου Χαλανδρίου Αττι-
κής, οδός Αρκαδίας αρ. 80Α, ως προσω-
ρινώς ασκούσα την επιμέλεια των αβά-
πτιστων ανηλίκων τέκνων της εναγόμε-
νης, ηλικίας 4 και 2 ετών περίπου, επέ-
δωσα στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών για την ΓΑΛΑΙΟΥ Αικατερίνη 
του Εμμανουήλ και της Αφροδίτης, ΑΦΜ 
162739800, πρώην κάτοικο Αιγάλεω Ατ-
τικής, οδός Καποδιστρίου αρ. 52 και νυν 
αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο 
από 23-7-2019 ΚΛΗΣΗΣ, που απευθύ-
νεται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου 
Αθηνών, μετά του συγκοινοποιουμένου 
ακριβούς επικυρωμένου φωτοτυπικού 
αντιγράφου της με αρ. 938/2019 από-
φασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, 
που δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 3-4-
2019, της πρώτης κατά της ΓΑΛΑΙΟΥ Αι-
κατερίνης του Εμμανουήλ και της Αφρο-
δίτης, ΑΦΜ 162739800, πρώην κατοί-
κου Αιγάλεω Αττικής στην οδό Καποδι-
στρίου αρ. 52 και σήμερα αγνώστου δι-
αμονής. Με την ανωτέρω κλήση η πρώ-
τη ζητά: α) να γίνει δεκτή η κλήση της και 
να επανεισαχθεί προς συζήτηση η από 
14-5-2018 και με αριθμό έκθεσης κατά-
θεσης 51120/2091/2018 αίτησή της κατά 
της καθής, β) να γίνει δεκτή καθ’ ολοκλη-
ρίαν η αίτησή της και γ) να καταδικαστεί η 
καθής στη δικαστική της δαπάνη. Η κλή-
ση κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 
με ΓΑΚ 66757/2019 και ΕΑΚ 2901/2019, 
από τη δικηγόρο κα ΜΠΑΛΑΣΗ Πε-
τρούλα (ΑΜ 33128, ΑΦΜ 122198429) 
στις 24-7-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:53. Κάτω από την έκθεση κατάθε-
σης υπάρχει η από 24-7-2019 πράξη 
ορισμού συζήτησης του Δικαστή Προσ-
διορισμού του Μον. Πρωτοδικείου Αθη-
νών με την οποία ορίστηκε ημερομηνία 
συζήτησης της παραπάνω υπόθεσης η 
22η  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:00 πμ, στο ακροατήριο του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, Διαδικασία: Οικογενει-
ακό Εκουσια Μονομελούς, Κτίριο 2, Αί-
θουσα 202, Πινάκιο ΡΑ, με Αριθμό Πινα-
κίου 16 και με τον όρο να κοινοποιηθεί 
το παραπάνω δικόγραφο 3 ημέρες πριν 
από τη δικάσιμο.. Για γνώση και για κά-
θε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη να πα-
ρασταθεί όταν και όπου η παραπάνω 
πράξη ορίζει.

Αθήνα, 7-8-2019
Ο δικαστικός επιμελητής

Ιωάννης Χρ. Γραμπάς 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ύστερα από έγγραφη παραγγελία του 
Δικηγόρου Παναγιώτη-Χρήστου ΑΛΟΥ-
ΠΟΓΙΑΝΝΗ, πληρεξούσιου της ανώνυ-
μης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»  
ΑΦΜ 090000045, που εδρεύει στην Αθή-
να (Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα, επέδωσα με την υπ' αριθ. 
1905/7-8-2019 έκθεσή μου επιδόσεως 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπό-
λεως για τον αγνώστου διαμονής εναγό-
μενο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ΑΦΜ 050721087, 
πρώην κάτοικο Τρίπολης Πλατεία  Άρε-
ως αρ. 5, πιστό αντίγραφο της υπ΄αριθ. 
126/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Τρίπολης (Τακτική Διαδικασία) της οποί-
ας το διατακτικό περιλαμβάνει τα εξής: 
Δικάζει ερήμην του εναγομένου, Ορίζει 
το παράβολο ερημοδικίας στα 200,00 €, 
Δέχεται την αγωγή, Υποχρεώνει τον ενα-
γόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα 
16.220,76 € με το νόμιμο τόκο από την 
23-12-2016 και έως πλήρους και ολο-
σχερούς εξοφλήσεως της οφειλής, Κη-
ρύσσει την αμέσως προηγούμενη κατα-
ψηφιστική διάταξη προσωρινά εκτελεστή 
για 2.000,00 ευρώ, Επιβάλλει τα δικαστι-
κά έξοδα της ενάγουσας εις βάρος του 
εναγομένου, τα οποία ορίζει στα 150,00 
€. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες 
συνέπειες.

Τρίπολη 7/8/2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής

Αναστάσιος Χ. Ασημακόπουλος
Τ. Σεχιώτη 49 – Τρίπολη

Τηλ. 2710 227337 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 Όπως προκύπτει από την με αριθμό  
9.320Γ΄/1-8-2019 έκθεση επίδοσης της 
Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδι-
κείου Λάρισας Αλεξάνδρας Αντωνοπού-
λου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα προς τον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας για 
τον καθού Σεραφείμ Αργύρη του Απο-
στόλου και της Ιουλίας, πρώην κάτοικο 
Λάρισας και Βόλου και ήδη αγνώστου δι-
αμονής,  πιστό αντίγραφο της από 31-
7-2019 αγωγής της ΛΙΝΑΣ (LΙΝΑ) MΙ-
ΣΙΟΥΛΙΤΕ (ΜΙSIULYTE)  του Αγλιμαντά 
και της Ρεγκίνα, κατοίκου  Λάρισας (Αξε-
νίδου αρ. 5) με ΑΦΜ 136828756,  που 
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς  
Πρωτοδικείου Λάρισας και με την οποία 
ζητά να γίνει  δεκτή η αγωγή ως βάσι-
μη, για τους αναφερόμενους στο ιστο-
ρικό της αγωγής λόγους να διαταχθούν 
τα εξής: Να αφαιρεθεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου σας η άσκηση της γονι-
κής μεριμνάς του παιδιού μου Ρεγγίνας-
Νικολέττας Αργύρη, η οποία γεννήθη-
κε την 24-7-2013 και διάγει το έκτο έτος 
της ηλικίας της, από τον εναγόμενο και 
να ανατεθεί αυτή σε μένα αποκλειστικά. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί 
προσωρινώς εκτελεστή. Η αγωγή κατα-
τέθηκε με αριθμό ΜΕΙ489/2019 και ορί-
στηκε ημερομηνία συζήτησης στις 4 Νο-
εμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
9.00 πμ. προς γνώση και για τις νόμιμες 
συνέπειες. 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου 

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: 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 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 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 1-7-2019       Αριθμ. Πρωτ.: 1077

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμό ΣΟΧ  1/2019
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2019-2020» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 

9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/17/02/2019).
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της 
δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020), του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προ-
στασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στη Νέα Μάκρη 
του Δήμου Μαραθώνος, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Τόπο 
Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης 

ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

1
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΔΕ ΒΟΗΘ. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης 

ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

2
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης 

ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

1
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ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης Προσχολικής 

Αγωγής και Μουσικής Παιδείας 
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος 
(Για τη στελέχωση της Δομής  του 

Παιδικού Σταθμού  Βαρνάβα) 

Δημοτική 
Κοινότητα 
Βαρνάβα 

(Δ. Μαραθώνος
Ν. Αττικής)

**ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα ανανέωσης 

ή παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

1

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε 
κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλο-
ποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020).

**Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 

θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας.
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων 
ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουρ-
γίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ-
κείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητεί-
ας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγει-
ρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος  του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υπο-
χρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος 
και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία του-
λάχιστον έξι  (6) μηνών.

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυ-

τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. 
Μαραθώνος 196 (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο) ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ T.K.19005, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Δι-
οικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Τετράπολις», 1ος όροφος, υπόψη κας Ελένης Χρυσούλα (τηλ. επικοινωνίας: 
2294067630).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η 
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περί-
πτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέ-
σεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις 

κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας 
ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υπο-
ψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέ-
σεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέ-
ρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα 
παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση εί-
ναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυ-
ακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα – Δια-
δικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτη-
μα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για 
την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών φορέων - Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
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Πληροφορίες : Βορριά Μαρία   
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης 
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

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

Για τον κίνδυνο απρόβλεπτων συνε-
πειών λόγω της σκληρής γραµµής 
που ακολουθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ 

Donald Trump έναντι της Κίνας, προειδοποι-
εί το Politico. 

«Ο πρόεδρος Trump κλιµακώνει την πίεση 
στον εµπορικό πόλεµο µε την Κίνα, προκαλώ-
ντας σύγχυση στη Wall Street και διακινδυνεύ-
οντας να δροµολογηθούν απρόβλεπτες εξελί-
ξεις, ενώ σταδιακά υπερθερµαίνεται η προε-
κλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλο-
γές του 2020, µε την οικονοµία να υποτίθεται ότι 
είναι το “δυνατό χαρτί” των Ρεπουµπλικάνων», 
σχολιάζει το “Politico.”

Η κυβέρνηση Trump οδήγησε το βράδυ της 
∆ευτέρας την εµπορική αντιπαράθεση µε την 
Κίνα σε ένα νέο πιο σκληρό επίπεδο, χαρακτη-
ρίζοντας τη χώρα αυτή επίσηµα ως χειραγωγό 
του νοµίσµατός της, για πρώτη φορά σε 25 χρό-
νια. 

Η κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον εξόργισε το 
Πεκίνο προς την κατεύθυνση της εφαρµογής 
νέων οικονοµικών αντιποίνων, µε τις συνέπειες 
να έχουν ήδη πλήξει τους Αµερικανούς αγρό-
τες, ενώ η αµερικανική βιοµηχανική παραγωγή 
πλησιάζει στην περιοχή της ύφεσης.

Οι επενδυτές από την πλευρά τους προειδο-
ποίησαν ότι η αστάθεια στην χρηµατιστηριακή 
αγορά των ΗΠΑ µπορεί να επανέλθει σε οποια-
δήποτε στιγµή, µε δεδοµένο τον απρόβλεπτο 
χαρακτήρα του Αµερικανού προέδρου, αλλά 
και τα σοβαρά συµφέροντα που παίζονται γύρω 
από την εµπορική -οικονοµικών διαστάσεων- 
σύγκρουση µεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Για την ώρα, οι σύµβουλοι εντός του Λευ-
κού Οίκου που τάσσονται υπέρ µιας ήρεµης 
και µεθοδευµένης προσέγγισης της Κίνας, µιας 
προσέγγισης υπέρ της συνεργασίας κι όχι της 
κλιµάκωσης, εµφανίζονται να χάνουν έδαφος. 

Το υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ υπό τον 

Steven Mnuchin αντιστάθηκε σε πολλές ευκαι-
ρίες που προηγήθηκαν για να χαρακτηρίσει 
την Κίνα ως µία χώρα που χειραγωγεί το νόµι-
σµά της, παρά την προεκλογική εξαγγελία του 
Trump να το πράξει από την πρώτη ηµέρα της 
άσκησης των προεδρικών καθηκόντων του.

Αυτό συνέβη την ∆ευτέρα, όταν το Πεκίνο 
επέτρεψε στο γουάν να υποτιµηθεί πέραν του 
επιπέδου 1 δολάριο: 7 γουάν, καθώς το όριο 
αυτό είχε καθιερωθεί ως το ψυχολογικό όριο 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ των δύο 
νοµισµάτων ( η σηµερινή ισοτιµία 1 δολάριο: 
7,05 γουάν).

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την ανακοίνωση 
που έκανε ο Trump την προηγούµενη εβδοµάδα 
για την επιβολή δασµών εισαγωγής σε ποσοστό 
10% σε όσα κινεζικά προϊόντα εισάγονται στην 
αγορά των ΗΠΑ και στα οποία δεν έχουν επι-
βληθεί δασµοί. 

Οι επενδυτές από την πλευρά τους αναρω-
τιούνται γιατί το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ κινήθηκε 
τώρα, παρά το γεγονός ότι η µείωση της ισοτι-
µίας του γιουάν εµφανίστηκε να οφείλεται σε 
δυνάµεις της αγοράς, χωρίς την επέµβαση του 
Πεκίνου.

Τον Ιούνιο, το ∆ΝΤ είχε δηλώσει ότι το κινε-
ζικό νόµισµα “δεν είναι ούτε υπερτιµηµένο, 
ούτε υποτιµηµένο.” 

Βρετανία: Ένα 
άτακτο Brexit 
θα προκαλέσει 
έλλειψη τροφίμων

Ενα άτακτο Brexit θα προκα-

λέσει προβλήµατα στην τρο-

φοδοσία κάποιων τροφίµων για 

εβδοµάδες ή και µήνες εάν λόγω 

των καθυστερήσεων στα λιµάνια 

τα νωπά προϊόντα µείνουν για δι-

άστηµα µέσα στα φορτηγά µετα-

φορών και χαλάσουν, όπως προ-

ειδοποίησε σήµερα φορέας του 

κλάδου.

Εταιρίες λιανεµπορίου όπως η 

Tesco έχουν προειδοποιήσει ότι 

η αποχώρηση από την Ευρωπαϊ-

κή ένωση στις 31 Οκτωβρίου χω-

ρίς µια εµπορική συµφωνία θα εί-

ναι ιδιαίτερα προβληµατική για 

τον κλάδο καθώς τα περισσότερα 

από τα νωπά προϊόντα εισάγονται 

και οι αποθήκες γεµίζουν πριν τα 

Χριστούγεννα.

Ενόψει της αρχικής ηµεροµη-

νίας του Brexit στις 29 Μαρτίου, 

τα σούπερ µάρκετ και οι εταιρί-

ες λιανεµπορίου συνεργάστηκαν 

µε τους προµηθευτές για να αυ-

ξήσουν τα αποθέµατα προϊόντων 

µακράς διαρκείας όπως τα µακα-

ρόνια, το εµφιαλωµένο νερό και 

το χαρτί τουαλέτας.

Έχουν προειδοποιήσει, ωστό-

σο, ότι τα φρέσκα φρούτα και λα-

χανικά, που µπορούν να µπουν 

στα ράφια των καταστηµάτων 

µόνο για µερικές ηµέρες, δεν µπο-

ρούν να αποθηκευτούν και ότι οι 

τελωνειακοί έλεγχοι στο µεγα-

λύτερο λιµάνι της Βρετανίας, το 

Ντόβερ, θα µπορούσαν να οδηγή-

σουν σε καθυστερήσεις στις αφί-

ξεις.

 «Ο κλάδος των τροφίµων είναι 

απολύτως σαφής ότι µια έξοδος 

χωρίς συµφωνία είναι ένα κατα-

στροφικό αποτέλεσµα για εµάς», 

δήλωσε ο γενικός επιχειρησια-

κός διευθυντής της Οµοσπονδί-

ας Τροφίµων και Ποτών Τιµ Ρά-

ικροφτ στο ραδιόφωνο του BBC.

«Θα υπάρξουν επιλεγµένες ελ-

λείψεις και σε κάποιο βαθµό θα 

είναι τυχαίες, διότι αυτό εξαρτά-

ται από το ποια φορτηγά θα πε-

ράσουν και ποια όχι. Νοµίζου-

µε ότι θα υπάρξει κάποια σοβα-

ρή αναταραχή και θα συνεχιστεί 

για εβδοµάδες ή µήνες µετά την 

έξοδό µας».

Πριν από 74 χρόνια 
η ατομική βόμβα 
«έσβησε» 
την Χιροσίμα

Εβδομήντα-τέσσερα χρόνια συ-
μπληρώθηκαν από την ρίψη 

της ατομικής βόμβας στην Χιρο-
σίμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για την πρώτη και 
προτελευταία χρήση πυρηνικού 
όπλου, καθώς τρεις ημέρες αργό-
τερα ακολούθησε ο βομβαρδισμός 
του Ναγκασάκι.

Τα δύο καταστροφικά πλήγματα 
συνέβαλαν στην άνευ όρων συν-
θηκολόγηση της Ιαπωνικής Αυ-
τοκρατορίας και την λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου στο θέατρο 
του Ειρηνικού Ωκεανού, αν και ορι-
σμένοι ιστορικοί επισημαίνουν ότι 
σημαντικός παράγοντας ήταν και 
η κήρυξη πολέμου από την ΕΣΣΔ 
και η εισβολή του Κόκκινου Στρα-
τού στην Μαντζουρία.

Στις 6 Αυγούστου του 1945 το 
βομβαρδιστικό αεροσκάφος 
«Enola Gay» έριξε την βόμβα ου-
ρανίου «Little Boy» ενώ πετούσε 
πάνω από την Χιροσίμα. Η έκρη-
ξη έλαβε χώρα περίπου 44 δευτε-
ρόλεπτα αργότερα, σε υψόμετρο 
580 μέτρων. Η έκρηξη υπολογίζε-
ται πως είχε ισχύ περίπου 15 κι-
λοτόνων και κατέστρεψε ολοσχε-
ρώς μεγάλο μέρος της πόλης. Με-
ταγενέστερες φωτογραφίες θυμί-
ζουν σεληνιακό τοπίο, με λιγοστά 
κτήρια να στέκονται και τα υπόλοι-
πα ισοπεδωμένα.

Περίπου 140.000 άνθρωποι εκτι-
μάται πως έχασαν την ζωή τους 
από τον βομβαρδισμό της Χιροσί-
μα, αν και ο απολογισμός δεν εί-
ναι ασφαλής. Πολλά θύματα υπέ-
κυψαν σε διάστημα λίγων μηνών 
μετά το πλήγμα εξαιτίας των σοβα-
ρών εγκαυμάτων που είχαν υπο-
στεί και των συνεπειών της ραδι-
ενέργειας.

Η 74η επέτειος από τον βομβαρ-
δισμό της Χιροσίμα έρχεται τέσσε-
ρις ημέρες μετά την οριστική από-
συρση των Ηνωμένων Πολιτειών 
από την συνθήκη INF, έναν από 
τους πυλώνες των προσπαθειών 
για συρρίκνωση των πυρηνικών 
οπλοστασίων.

Η συνθήκη, που υπογράφηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980 
από τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ 
Ρέιγκαν και τον σοβιετικό ηγέ-
τη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, απαγό-
ρευε διμερώς την ανάπτυξη, δο-
κιμή ή χρήση πυραύλων μικρού 
και μεσαίου βεληνεκούς (500 έως 
5.500 χιλιομέτρων) που εκτοξεύο-
νται από το έδαφος.

Η Ουάσιγκτον κατηγορούσε επί 
χρόνια την Μόσχα πως παραβιά-
ζει την συνθήκη, αναπτύσσοντας 
ένα νέο είδος βαλλιστικού πυραύ-
λου. Το Κρεμλίνο αρνείται κατηγο-
ρηματικά τις κατηγορίες. Τα υπό-
λοιπα μέλη του NATO υποστήρι-
ξαν την αμερικανική θέση.

Politico: 

H σκληρή γραµµή Τραµπ έναντι της Κίνας 

θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες

Γερµανία: Φόβοι για ύφεση, «βουτιά» 
στη βιοµηχανική παραγωγή

Μεγάλη πτώση κατέγραψε η βιοµηχανική παραγωγή στη Γερµανία για τον Ιούνιο 
του 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σύγκριση µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών, µε 

τους φόβους για ύφεση της γερµανικής οικονοµίας να ενισχύονται. 
Ειδικότερα, η βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά -1,5% σε σύγκριση µε τον Μάιο, την 

ίδια στιγµή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η πτώση θα περιοριστεί στο -0,5%.

Σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, η βιοµηχανική παραγωγή της 

µεγαλύτερης οικονοµίας στην Ευρώπη υποχώρησε κατά -5,2%.

 Η ύφεση στον µεταποιητικό τοµέα είναι πιθανόν να συνεχιστεί λόγω της κλιµάκωσης της έντα-

σης στις εµπορικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. 

Και οι δύο χώρες είναι σηµαντικοί εξαγωγικοί προορισµοί για τις γερµανικές εταιρίες, που 

σηµαίνει ότι η εµπορική διαµάχη µεταξύ των δύο µεγαλύτερων οικονοµιών του κόσµου και η εκα-

τέρωθεν επιβολή δασµών έχουν δυσανάλογα µεγάλο αντίκτυπο στη Γερµανία.
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