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Βιομηχανία: Αύξηση 0,3%
της παραγωγής τον Ιούνιο

Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του Ιου-
νίου, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιου-

νίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3%, σύµφωνα µε τα προ-
σωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο µέσος Γενικός ∆είκτης 
Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – 
Ιουνίου 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της 
περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξη-
ση 1,2%.

Ι.Χ: Αύξηση 7,6% 
στις κυκλοφορίες στο 7μηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά 
τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 17.735 αυ-

τοκίνητα  έναντι 17.685 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοι-
χο µήνα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%. Την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη 
φορά 136.260 αυτοκίνητα  έναντι 126.642 που κυκλοφόρη-
σαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 7,6 %.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της οικοδομικής 
δραστηριότητας τον Μάιο

 

Αύξηση 7,4% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών και 
2,1% στον όγκο, καταγράφει η Έρευνα Οικοδοµικής 

∆ραστηριότητας της ΕΛΣΤΑΤ τον Μάιο. Το µέγεθος της 
Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας µετρούµενο µε 
βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.453 
οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 268,9 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 1.159,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Handeslblatt: 

«Η Ελλάδα βγήκε 
από την εντατική, αλλά …»

Μπορεί να μη μιλά κανείς πλέον για τον εφιάλ-

τη ενός Grexit, αλλά ακόμη κι αν ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης καταφέρει να φέρει την ανάπτυξη 

στην Ελλάδα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης θα 
ταλανίζουν για πολλές δεκαετίες ακόμη τη χώρα, γρά-

φει η Handelsblatt.
«Ένα χρόνο μετά τη λήξη των προγραμμάτων διά-

σωσης η Ελλάδα βρίσκει το βηματισμό της. Καλύτερη 
διάθεση δεν θα μπορούσε να υπάρχει, ο δείκτης οικο-

νομικού κλίματος, που μετρά κάθε μήνα η Eurostat, 
εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο στα υψηλότερα επίπεδα από 
το 2008 και για πρώτη φορά από την έναρξη της κρί-
σης πάνω από τον μέσο όρο των 19 κρατών μελών της 
ευρωζώνης.
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Αγορές: Αναταράξεις από την 
πολιτική κρίση στην Ιταλία

Η νέα κυβερνητική κρίση στην Ιταλία κάνει 

άµεσο τον αντίκτυπό της στις αγορές. Τα 

ιταλικά οµόλογα βρέθηκαν άµεσα σε κλοιό 

πιέσεων µετά το αίτηµα του Ματέο Σαλβίνι για 

πρόωρες εκλογές. Συµπαρασύρουν και τα ελληνικά, 

που βλέπουν τις τιµές τους σε πτώση και τις αποδό-

σεις σε απότοµη άνοδο. 

Οι επενδυτές φοβούνται πως είτε θα έχουµε κάλ-

πες το φθινόπωρο- ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαπραγµάτευση της τρίτης µεγαλύτερης οικονο-

µίας του ευρώ µε τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογι-

σµό του 2020- είτε θα οδηγηθούµε σε µία παρατετα-

µένη κατάσταση ρευστού πολιτικού τοπίου, η οποία 

µε τη σειρά της θα παραλύσει την οικονοµία. 

Τον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ υποδέχθηκε ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση η οποία αποτέλεσε προπομπό του τετ α τετ 
με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στα τέλη του μήνα στο Παρίσι αλλά και με την Α. 
Μέρκελ στο Βερολίνο.  

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονά-

σματα και την προσέλκυση επενδύσεων, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο κε-

ντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. 
O πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Λεμέρ για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 

που εφαρμόζει η κυβέρνηση, με στόχο την υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον Γάλλο ομό-

λογό του, έκανε μια πρώτη κρούση για τα πλεονάσματα, στην επιστολή για την 
ανανέωση της ενισχυμένης εποπτείας κατά ένα εξάμηνο. 

Γεωργιάδης: Σύντομα 
οι ΚΥΑ για να το Ελληνικό

Εντός του Αυγούστου θα εκδοθούν οι τρεις 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκκρε-

µούν για την συνέχιση της επένδυσης στο Ελλη-
νικό, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γε-
ωργιάδης.

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα εκδοθεί η ΚΥΑ για 
το καζίνο, είπε.

Σηµείωσε ότι οι ΚΥΑ έχουν συνταχθεί όµως πρέ-

πει να εκδοθούν µε βάση την προβλεπόµενη γρα-

φειοκρατική διαδικασία.
Η επεξεργασία τους θα αρχίσει τη ∆ευτέρα στο 

Κεντρικό Συµβούλιο ∆ιοίκησης, που όπως είπε θα 
παραµείνει σε συνεδρία έως ότου να τις εγκρίνει, 
θα ακολουθήσει µία ακόµα φάση ώστε να οριστικο-

ποιηθεί η τροποποίηση άλλης Απόφασης που είχε 
«βγάλει σκάρτη» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και στην 
συνέχεια θα γίνει η έκδοση.

Ξεκινά η πολιτική «µάχη» των πλεονασµάτων
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Κουμουτσάκος: 
Πολύ ανήσυχοι 
με την αύξηση 
των προσφυγικών 
ροών

Η κυβέρνηση είναι πολύ ανή-
συχη λόγω της αύξησης των 

µεταναστευτικών και προσφυγι-
κών ροών προς τα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου το τελευταίο δι-
άστηµα, και ζητά λύσεις τόσο 
από την Τουρκία όσο και από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε 
στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Κουµου-
τσάκος, αναπληρωτής υπουργός 
αρµόδιος για Μεταναστευτική 
Πολιτική.

Ο κ. Κουµουτσάκος έκανε γνω-
στό ότι φέτος οι αφίξεις στην Λέ-
σβο, την Σάµο, την Λέρο, την Χίο 
και την Κω έχουν αυξηθεί κατά 
τουλάχιστον 30%, προσθέτοντας 
ενδεικτικά ότι τις τελευταίες εί-
κοσι ηµέρες έχουν φτάσει στο κέ-
ντρο της Μόριας 2.000 άνθρωποι.

Σηµείωσε πως ειδικά στην Μό-
ρια της Λέσβου η κατάσταση εί-
ναι «πάρα πολύ δύσκολη», καθώς 
εντός και εκτός καταυλισµού δι-
αµένουν πλέον 7.000 αιτούντες 
άσυλο, ενώ ολόκληρο το νησί φι-
λοξενεί 10.000 ανθρώπους. Οι 
συνθήκες ξεπερνούν τις δυνατό-
τητες, υπογράµµισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπο-
γράµµισε ότι κύριος λόγος επί-
σκεψής του στην Μόρια, τρεις 
εβδοµάδες µετά τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, είναι να στείλει µή-
νυµα στην Άγκυρα και στις Βρυ-
ξέλλες: H Ελλάδα έχει υπερβεί τα 
όριά της.

Από την Τουρκία, είπε, περιµέ-
νουµε εξάρθρωση των δικτύων δι-
ακινητών και καλύτερη επιτήρη-
ση των παραλίων, ενώ συνάµα η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
λάβει ουσιαστικές αποφάσεις για 
µηχανισµό κατανοµής των βαρών 
ανάµεσα στα κράτη-µέλη ώστε να 
µην επωµίζονται τόσες ευθύνες 
οι χώρες υποδοχής.

Βρούτσης: 
Τέρμα στις χρυσές
συντάξεις 

   «Ανοιχτή πληγή» χαρακτήρισε τις υψηλές 
συντάξεις μέχρι και 24.000 ευρώ ο υπουρ-
γός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μία ημέρα 
μετά την ψήφιση της τροπολογίας που ορί-
ζει ως ανώτατο όριο πλέον τα 4.608 ευρώ.

Ο Γιάννης Βρούτσης σημείωσε στον 
σταθμό Open ότι οι «χρυσές» συντάξεις δί-
νονταν επί τρία χρόνια με τον νόμο Κατρού-
γκαλου, και αν δεν κατετίθετο έστω και την 
τελευταία στιγμή η τροπολογία θα συνεχίζο-
νταν όλο το καλοκαίρι.

Σχετικά με το αν η τροπολογία έχει ανα-
δρομική ισχύ και αν θα πρέπει να επιστρέ-
ψουν τα χρήματα οι συνταξιούχοι, ο κ. 
Βρούτσης δήλωσε ότι θα υπάρξει μείωση 
της καταβολής των επόμενων συντάξεων σε 
ποσοστό 20%, μέχρι να ισοσταθμιστούν οι 
επιπλέον διαφορές.

Οι «χαμένοι» που δεν θα δουν ποτέ την 
υψηλή σύνταξη που προσδοκούσαν είναι 
κυρίως πρώην υψηλόβαθμα στελέχη των 
ΔΕΚΟ και των τραπεζών, διπλοασφαλι-
σμένοι μηχανικοί, γιατροί, συμβολαιογρά-
φοι και δημοσιογράφοι.

Το ανώτατο όριο αφορά και κάθε είδους 
προσαυξήσεις στις συντάξεις. Δηλαδή αφο-
ρά και τους διπλοασφαλισμένους σε δύο 
πρώην ταμεία που λαμβάνουν προσαύξη-
ση στη σύνταξή τους και έχουν καταβάλει 
διπλές εισφορές.

Ωστόσο από το πλαφόν εξαιρούνται οι δι-
καιούχοι επιδομάτων τετραπαραπληγίας 
και απολύτου αναπηρίας ακόμα και αν λαμ-
βάνουν υψηλές συντάξεις, λόγων των αυξη-
μένων αναγκών αυτών των ατόμων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, πε-
ρίπου 224 άτομα που έχουν ήδη λάβει συ-
ντάξεις έως 7.000 ευρώ. Στον αέρα μένουν 
όμως και ορισμένοι παλαιοί συνταξιούχοι 
οι οποίοι έλαβαν πέρυσι γενναίες αυξήσεις, 
καθώς από τον επανυπολογισμό της σύντα-
ξής τους προέκυψε αρνητική προσωπική δι-
αφορά. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι 
αυξήσεις θα δοθούν σε 5 δόσεις, δηλαδή 
σε βάθος 5 ετών. Πέρυσι πήραν την πρώτη 
δόση. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δικαιού-
χοι θα δουν το νέο πλαφόν να μην επιτρέπει 
πλέον την καταβολή νέων δόσεων.

Για τη δεύτερη τροπολογία, που αφορά τα 
εργασιακά και προβλέπει μεταξύ άλλων την 
κατάργηση του «βάσιμου λόγου» για την 
απόλυση ενός εργαζόμενου, ο κ. Βρούτσης 
δήλωσε ότι προκαλούσε σύγχυση σε ερ-
γοδότες και εργαζόμενους και εμπόδιζε τις 
προσλήψεις.
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Handeslblatt: 

«Η Ελλάδα βγήκε από την εντατική, 
αλλά παραµένει φιλάσθενη»

Η Ελλάδα βρίσκει τον βηματισμό της, αλλά θα 
παλεύει επί 10ετίες με τις συνέπειες της κρίσης

Μπορεί να µη µιλά κανείς πλέον για τον εφιάλτη ενός Grexit, αλλά ακόµη κι αν ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης καταφέρει να φέρει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, οι συνέπειες της οικονοµι-

κής κρίσης θα ταλανίζουν για πολλές δεκαετίες ακόµη τη χώρα, γράφει η Handelsblatt.
«Ένα χρόνο µετά τη λήξη των προγραµµάτων διάσωσης η Ελλάδα βρίσκει το βηµατισµό της. Κα-

λύτερη διάθεση δεν θα µπορούσε να υπάρχει, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος, που µετρά κάθε 
µήνα η Eurostat, εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008 και για πρώτη φορά 
από την έναρξη της κρίσης πάνω από τον µέσο όρο των 19 κρατών µελών της ευρωζώνης. Απο-
φασιστικό ρόλο έπαιξε η αλλαγή κυβέρνησης στις αρχές Ιουλίου, καθώς ο νέος συντηρητικός-
φιλελεύθερος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητοστάκης, υπόσχεται φιλοαναπτυξιακή πολιτική. Κι 
ενώπιον της άρσης των εναποµεινάντων capital controls η Ελλάδα ετοιµάζεται για ένα περαιτέ-
ρω βήµα στο δρόµο της επιστροφής στην κανονικότητα», σχολιάζει η γερµανική οικονοµική εφη-
µερίδα.

Σηµειώνει, όµως, ότι µολονότι το τέλος των περιορισµών αυτών στην Ελλάδα θα τη βοηθήσει να 
επιστρέψει στην επενδυτική βαθµίδα και παρά το γεγονός ότι οι χρηµαταγορές προεξοφλούν την 
κίνηση αυτή µε τα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων να έχουν πέσει σε ιστορικά χαµηλά από την 
εισαγωγή του ευρώ, η όρεξη των επενδυτών για τα ελληνικά οµόλογα δεν συνιστά µόνον ψήφο 
εµπιστοσύνης προς την ελληνική οικονοµία, αλλά κυρίως απόδειξη της δίψας τους για κέρδη.

«Ο Έλληνας ασθενής µπορεί µετά από οκτώ χρόνια διεθνών προγραµµάτων διάσωσης να εγκα-
τέλειψε την εντατική, αλλά δεν στηρίζεται ακόµη σε σίγουρα πόδια. Εξωτερικές επιδράσεις, όπως 
µια παγκόσµια ύφεση, µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανάρρωσή του. Το γεγονός ότι η Ελλά-
δα παραµένει αδύναµη και φιλάσθενη οφείλεται και στα λάθη της αµφίβολης πολιτικής διάσωσής 
της.... Η δηµοσιονοµική εξυγίανση είχε υψηλό κόστος. 

Οι πιστωτές υποτίµησαν τις καταστροφικές επιπτώσεις των προγραµµάτων λιτότητας στην οικο-
νοµική δραστηριότητα, την αγορά εργασίας και τα συστήµατα πρόνοιας. Ώθησαν τη χώρα στην 
βαθύτερη και πλέον παρατεταµένη ύφεση που έζησε ποτέ ευρωπαϊκό κράτος εν καιρώ ειρήνης», 
γράφει η Handelsblatt, σηµειώνοντας ότι τα λάθη στην πολιτική διάσωσης της Ελλάδας παραδέ-
χθηκε τόσο το ∆ΝΤ όσο και ο Πιερ Μοσκοβισί.

Και καταλήγει: «Αν αναπτυχθεί περισσότερο µελλοντικά η οικονοµία της Ελλάδας, [ο Μητσοτά-
κης] εκτιµά ότι θα µπορέσει να διαπραγµατευτεί µε τους ευρω-εταίρους µια χαλάρωση των δηµο-
σιονοµικών στόχων από το 2021. Αλλά ακόµη και αν καταφέρει να φέρει περισσότερη ανάπτυξη, 
η χώρα θα έχει να παλέψει για πολλές δεκαετίες ακόµη µε τις συνέπειες της κρίσης. 

Η οικονοµική επίδοση παραµένει 23% κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα. Και µόνον στις αρχές 
της δεκαετίας του 2030 το ΑΕΠ της Ελλάδας -λαµβανοµένου υπόψη του πληθωρισµού- θα ξανα-
πιάσει τα επίπεδα του 2007.»

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει 
ότι κατά τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν για 

πρώτη φορά 17.735 αυτοκίνητα (καινούργια 
ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 17.685 
που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του 
έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%. 

Αύξηση 17,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφο-
ρία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων 
ή µεταχειρισµένων εξωτερικού) τον Ιούλιο του 
2018 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2017. 
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν 
τον Ιούλιο του 2019 ανέρχονται σε 9.476 έναντι 
9.804 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα 
του έτους 2018, παρουσιάζοντας µείωση 3,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019 κυ-
κλοφόρησαν για πρώτη φορά 136.260 αυτο-
κίνητα (καινούργια ή µεταχειρισµένα εξωτε-
ρικού) έναντι 126.642 που κυκλοφόρησαν την 
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 7,6 %. Αύξηση 27,2% είχε πα-
ρουσιάσει το επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 
του 2018 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2017. 
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν 
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019 ανέρχο-
νται σε 79.482 έναντι 75.912 που κυκλοφόρησαν 
την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρου-
σιάζοντας αύξηση 4,7%.

Οριακή αύξηση στις κυκλοφορίες 
νέων ΙΧ τον Ιούλιο
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Γεωργιάδης: 
Εντός Αυγούστου 
οι ΚΥΑ για να ξεμπλοκάρει 
το Ελληνικό
Εντός του Αυγούστου θα εκδοθούν οι τρεις Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις που εκκρεμούν για την συ-
νέχιση της επένδυσης στο Ελληνικό, δήλωσε στον 
ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.
Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα εκδοθεί η ΚΥΑ για το 
καζίνο, είπε.
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι ΚΥΑ έχουν συντα-
χθεί όμως πρέπει να εκδοθούν με βάση την προβλε-
πόμενη γραφειοκρατική διαδικασία.
Η επεξεργασία τους θα αρχίσει την προσεχή Δευτέ-
ρα στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, που όπως 
είπε θα παραμείνει σε συνεδρία έως ότου να τις 
εγκρίνει, θα ακολουθήσει μία ακόμα φάση ώστε να 
οριστικοποιηθεί η τροποποίηση άλλης Απόφασης 
που είχε «βγάλει σκάρτη» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και 
στην συνέχεια θα γίνει η έκδοση.
Τόνισε ότι η καθυστέρηση των προηγούμενων μη-
νών έχει προκαλέσει «μεγάλο κίνδυνο» για την υλο-
ποίηση του έργου, όμως διαβεβαίωσε πως «όλα θα 
πάνε καλά».
Αναφερόμενος στην Βασιλική Θάνου, η οποία θα 
αποχωρήσει από την προεδρία της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού μετά την χθεσινή ψήφιση των δια-
τάξεων για στελέχη των ανεξάρτητων Αρχών, ο κ. 
Γεωργιάδης σημείωσε ότι ακόμα κι αν προσφύγει 
στην Δικαιοσύνη δεν υπάρχει δυνατότητα επιστρο-
φής της στην θέση της.
Κατηγόρησε την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πά-
γου ότι τυχόν προσφυγή σε δικαστικά όργανα γίνε-
ται μόνον ώστε να διεκδικήσει την αποζημίωσή. Πα-
ράλληλα κατήγγειλε πως μολονότι η κ. Θάνου αρνεί-
ται ότι είχε κομματική ταυτότητα στην πράξη ευνοή-
θηκε καταφανώς από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως είπε, η κ. Θάνου αρχικά τοποθετήθηκε στην 
ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου μολονότι ήταν η 
ένατη στην σειρά υποψηφίων, στην συνέχεια υπη-
ρέτησε στο πρωθυπουργικό γραφείο του Αλέξη Τσί-
πρα, κι όταν άρχισε να διαφαίνεται η ήττα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ διορίστηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθέτησε μεθοδευμέ-
να φιλικά πρόσωπα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
η οποία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εύρυθμη 
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Πέραν της κ. Θάνου, είπε ο υπουργός, στην αντιπρο-
εδρία της Αρχής διορίστηκε η νομική σύμβουλος του 
Νίκου Παππά, η οποία προηγουμένως τον είχε ακο-
λουθήσει σε όλα τα υπουργεία που ανέλαβε.
Ο κ. Γεωργιάδης επαναβεβαίωσε πως μόλις ο νόμος 
εκδοθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ίδιος θα 
εκδώσει διαπιστωτική πράξη που θα ορίζει την απο-
μάκρυνση της κ. Θάνου και της αντιπροέδρου από 
τα καθήκοντά τους.

Στο EuroWorking Group(EWG) στις 5 Σεπτεµβρίου η 
κυβέρνηση αναµένεται να υποβάλει αίτηµα για άµε-

ση εξόφληση δανείων του ∆ΝΤ ύψους περίπου 2,8 µε 3,0 
δισ. ευρώ, µε στόχο να λάβει το «πράσινο φως» από το 
Eurogroup στις 13 Σεπτεµβρίου 2019.

Πρόκειται για τίτλους που θα λήξουν έως το τέλος του 2020, 
το επιτόκιο των οποίων ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 5%. Η 
πρόωρη αποπληρωµή στο ∆ΝΤ µειώνει τις δαπάνες της Ελ-
λάδας για τόκους εξυπηρέτησης του χρέους της και επιµηκύ-
νει τη µέση διάρκεια αποπληρωµής του, που είναι και τα δύο 
θετικά για το αξιόχρεο της χώρας.

Τα δάνεια του ∆ΝΤ αποτελούν µόλις το 2,6% του δηµόσι-
ου χρέους της Ελλάδας, αλλά το επιτόκιό τους είναι σηµα-
ντικά υψηλότερο σε σχέση µε το υπόλοιπο χρέος της χώρας, 
ιδιαίτερα το χρέος από την Ευρωζώνη, αλλά και σε σχέση µε 
τις πρόσφατες εκδόσεις οµολόγων της Ελλάδας. Επιπλέον, 
τα δάνεια του ∆ΝΤ έχουν πολύ µικρότερη περίοδο αποπλη-
ρωµής από τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (EFSF) και του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισµού Σταθερότητας (ESM), σηµειώνει ο οίκος.

Η Ελλάδα ίσως  αποπληρώσει στο ∆ΝΤ δάνεια ύψους 3,7 
δισ. ευρώ εφέτος και το επόµενο έτος. Το επιτόκιο για τα 
δάνεια αυτά είναι 5,13% έναντι 1,14% που είναι το µέσο 
κόστος χρηµατοδότησής της από το EFSF και τον ESM και 
έναντι 3,45% και 3,875% που είναι τα τοκοµερίδια (κουπό-
νια) των πρόσφατων εκδόσεων της πενταετούς και 10ετούς 
οµολόγου, αντίστοιχα. Αποπληρώνοντας πρόωρα το ∆ΝΤ, η 

Ελλάδα αναµένει να εξοικονοµήσει περίπου 250-300 εκατ. 
ευρώ. Και αυτή η µείωση θα υποστηρίξει την πολιτική µείω-
ση των φόρων που έχει χαράξει η κυβέρνηση.

Η Ελλάδα θα έχει ακόµη να αποπληρώσει στο ∆ΝΤ ποσά 
1,3 έως 2 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-23 και άλλα 284 εκατ. 
ευρώ το 2024. Η χρηµατοδότηση για την πρόωρη αποπληρω-
µή θα γίνει από το µεγάλο ταµειακό «µαξιλάρι» της χώρας, 
το οποίο ανερχόταν σε περίπου 27 δισ. ευρώ ή το 14% του 
ΑΕΠ στο τέλος του 2018 και αυξήθηκε λόγω των εσόδων 5 
δισ. ευρώ από τις εφετινές εκδόσεις οµολόγων.

Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, που προχώρησαν επίσης 
σε πρόωρες αποπληρωµές στο ∆ΝΤ, όταν ήταν στην πρώι-
µη φάση για την απόκτηση πλήρους πρόσβασης στις αγορές, 
όπως είναι η Ελλάδα σήµερα, προκάλεσαν την εµπιστοσύνη 
των επενδυτών µε τις πρόωρες αποπληρωµές τους.

Το σχέδιο της κυβέρνησης 
για αποπληρωµή του ∆ΝΤ

Στο EuroWorking Group της 5ης Σεπτμβρίου θα τεθεί αίτημα για εξόφληση δανείων του ΔΝΤ ύψους 3 δισ. 

Εως 30 Σεπτεµβρίου η προθεσµία 
για τη ρύθµιση των 120 δόσεων 

   

Εντείνεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των φορολογούµενων για έντα-
ξη στη ρύθµιση των 120 δόσεων. Τη «ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας» για 

ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία, µε τις εισπράξεις να αγγίζουν έως τώ-
ρα τα 195 εκατ. ευρώ. Και υπάρχει βάσιµη αισιοδοξία ότι όσο ο χρόνος πλησιάζει 
προς την καταληκτική προθεσµία της 30ης Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις για υπαγω-
γή στη ρύθµιση θα πυκνώνουν.

Αύξηση ενδιαφέροντος φορολογουµένων για ρύθµιση 120 δόσεων
Σύµφωνα µε παράγοντες της Φορολογικής ∆ιοίκησης, για την αύξηση του ενδια-

φέροντος των φορολογουµένων βασικό ρόλο- εκτός από τη µείωση του επιτοκίου 
προσαυξήσεων στο 3% και της ελάχιστης δόσης στα 20 ευρώ- διαδραµάτισαν δύο 
σηµαντικές βελτιώσεις που επήλθαν.

Η πρώτη αφορά στην αναστολή των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασµών για 
όσους ενταχθούν στη ρύθµιση. Και η δεύτερη βελτίωση αφορά σε όσους παρέλει-
ψαν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις τα προηγούµενα χρόνια, και τώρα, εάν 
εκπληρώσουν έστω εκπρόθεσµα τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις, µπορούν να εντά-
ξουν αυτές τις οφειλές στις 120 δόσεις.

Τα τελευταία στοιχεία για τη ρύθµιση των 120 δόσεων
Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της ρύθµισης:
-Πλήθος Επικυρωµένων/Κλειστών Ρυθµίσεων: 228.644
-Ποσό Κεφαλαίου Επικυρωµένων/Κλειστών Ρυθµίσεων: 1.385.809.695 ευρώ
-Ποσό Προσαυξήσεων Επικυρωµένων/Κλειστών Ρυθµίσεων: 418.536.324 ευρώ
- Συνολικό Ρυθµιζόµενο Ποσό Επικυρωµένων/Κλειστών Ρυθµίσεων: 1.804.346.019 
ευρώ

- Συνολικό Ποσό Είσπραξης Επικυρωµένων/Κλειστών Ρυθµίσεων: 193.891.650 
ευρώ.

Σηµειώνεται ότι στο υπουργείο Οικονοµικών παρακολουθούν µε τεχνικές συσκέ-
ψεις σε σχεδόν καθηµερινή βάση την πορεία της ρύθµισης, καθώς θεωρείται ότι η 
επιτυχία της θα αποτελέσει «σηµαντικό όπλο» της ελληνικής πλευράς στις συζητή-
σεις µε τους επικεφαλής των θεσµών από τον Σεπτέµβριο.

Αυξημένη 
η οικοδομική 
δραστηριότητα 
τον Μάιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δρα-
στηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά 

το μήνα Μάιο 2019, στο σύνολο της Χώρας με-
τρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές 
άδειες, ανήλθε σε 1.453 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 268,9 χιλιάδες m2 επιφά-
νειας και 1.159,9 χιλιάδες m3 όγκου, σύμφω-
να με την ΕΛΣΤΑΤ. Παρουσίασε δηλαδή, αύ-
ξηση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, μείωση κατά 5,7% στην επιφάνεια και 
αύξηση κατά 2,1% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2018.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, η 
Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανί-
ζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 0,1% 
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 
13,3% στην επιφάνεια και κατά 10,7% στον 
όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 
έτους 2018 (Πίνακας 5). Αντίστοιχα, η Ιδιωτι-
κή Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο 
σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 0,1% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 
11,9% στην επιφάνεια και κατά 9,0% στον όγκο, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρί-
ου - Μαΐου 2018.
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου 1
Τηλ. : 22330-23707    
Email : tydatal@otenet.gr
FAX : 22330-22606
ΑΔΑ    :69ΛΖΩΛΤ-ΖΘΟ
ΑΔΑΜ : 19PROC005415027
Αταλάντη  08- 08 - 2019
Αριθμ. πρωτ. 9486
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Λοκρων/ 

Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ατα-

λάντης 1, TK 35200, Ατάλαντη  Φθιώτι-
δας, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tydatal@

hotmail.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο:http://www.

dimos-lokron.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσαρου-

χάς Αθανάσιος 
Τηλέφωνο: +30 22330 23707
Φαξ: +30 22330 22606
2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθε-

ρη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσι-
μο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων  
στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.
dimos-lokron.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέ-
σιμες από την προαναφερθείσα διεύ-
θυνση. 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δρα-
στηριότητα που αυτή ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές 
Δημόσιες Υπηρεσίες. 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού 
διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν 
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 
45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες 
για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης) 

6.Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 
7. Τόπος Εκτέλεσης: Δήμος Λοκρών  

(NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ) 
8. Τίτλος έργου: ‘’ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ’’

9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφο-
ρά την αντικατάσταση τμήματος του εσω-
τερικού δικτύου ύδρευσης στο πυκνοδο-
μημένο τμήμα της Δ.Κ. Αταλάντης του 
Δήμου Λοκρών το οποίο δεν έχει αντικα-
τασταθεί με αποτέλεσμα να παρουσιάζο-
νται λειτουργικά προβλήματα στο δίκτυο 
ύδρευσης της πόλης (θραύσεις, διαρρο-
ές, χαμηλές πιέσεις κτλ). Το συνολικό μή-
κος είναι 4.779,00 μμ. Περιλαμβάνει  την 
πλήρη κατασκευή μέτρων (αντικατάστα-
ση αμιαντοσωληνες) από  σωλήνες πο-
λυαιθυλενίου PΕ 3ης  γενιάς εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης και εξοπλισμό συστη-
μάτων της Δ.Κ. Αταλάντης

10.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία με 
ΦΠΑ  790.322,58 Ευρώ

11.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές 
προσφορές 

12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου είναι σε τρεις (3) μή-
νες από την υπογραφή της σύμβασης. 

13.Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσι-

κά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται σε έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞ/
ΣΜΟΥμε πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ και που είναι 
εγκατεστημένα: 

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

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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. 

• Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 
(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορ-
φή για την υποβολή προσφοράς. 

• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το 
άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 
της διακήρυξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΕΥΑ   ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος 
Βελεστίνου,  Βελεστίνο
Ταχ. Κώδικας: 37 500
Αρ. Μελέτης  : 7/2019
Βελεστίνο,  08/08/2019
Αρ. Πρωτ. -5660-
ΕΡΓΟ:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ 
ΚΑΙ  ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 2.399.193,55 
χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι  
CPV: 45232453-2 Κατασκευαστικές 
εργασίες για    αποχετεύσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ 

Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  
προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δη-
μόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ  ΑΓΩΓΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός  του 
έργου είναι 2.975.000 Ευρώ με ΦΠΑ.

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περι-
λαμβάνονται :

ΣΥΝΟΛΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  € 1.765.203,59
ΓΕ & ΕΟ 18%:  € 317.736,65
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  € 2.082.940,24
Απρόβλεπτα 15%:  € 312.441,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  € 2.395.381,28
Αναθεώρηση:  € 3.812,27
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.399.193,55
ΦΠΑ (24%):  € 575.806,45
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: € 2.975.000,00
Το συνολικό  έργο εντάσσεται στην 

κατηγορία των Υδραυλικών έργων με 
προϋπολογισμό 2.395.381,28 ΕΥΡΩ 
(συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και ανα-
θεωρήσεις).

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η 
περιοχή του Δ.Δ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΕ-
ΡΙΝΟΥ του Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της 
Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσω-
τερικών δικτύων αποχέτευσης του Αγ. 
Γεωργίου και Αερινού του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου Μαγνησίας, μαζί με τους  εξω-
τερικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων 
και τα αναγκαία αντλιοστάσια  για την με-
ταφορά των λυμάτων προς το κεντρικό 
δίκτυο του Βελεστίνου. Το έργο περιλαμ-
βάνει  συνολικά  15503μ αγωγών αποχέ-
τευσης βαρύτητας διατομής Φ200-315, 
καθώς και 2.904 μ καταθλιπτικών αγω-
γών μεταφοράς λυμάτων του Αερινού 
μαζί με τρία αντλιοστάσια ακαθάρτων. 
Τα έργα θα παραδοθούν πλήρη  μαζί με  
τα τεχνικά τους έργα και αποκαταστάσεις 
οδοστρωμάτων και τις ιδιωτικές συνδέ-
σεις αποχέτευσης σε πλήρη και κανονι-
κή λειτουργία.

4. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βά-
ση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοι-
κτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρο-
νικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κά-
τω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Προ-
σφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημό-
σια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί δι-
αγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.
gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου , 
στη διεύθυνση www.rigas-feraios .gr . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακό-
μα, τηρουμένης της ανωτέρω προθε-
σμίας,να λάβουν γνώση των υπολοί-
πων στοιχείων και υπαρχουσών μελε-
τών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα 
Φεραίου 66 , Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρε-
σία) ή από την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πλη-
ροφορίες για το διαγωνισμό: Αποστό-
λης Βασιλόπουλος στο τηλ. 2425023245 
ή Καραμπέρης Ευάγγελος στο τηλ. 
2425350229.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονι-
κά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλε-
κτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών ορίζεται η   
05/09/2019, ημέρα Πέμπτη.

 Ώρα λήξης της υποβολής προσφο-
ρών ορίζεται η 10 00μμ. Εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονι-
κή υποβολή της προσφοράς, προσκο-
μίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ-
πη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, 
η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής.

6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα διενεργηθεί στις 10 / 09 / 

2019 ημέρα Τρίτη , ώρα  10.00πμ.
7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-

σεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
(3ηςτάξης και  άνω για έργα κατηγορί-
ας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

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

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει εί-
τε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νο-
μική μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδει-
χθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέ-
πει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται 
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογι-
κού μητρώου για την ένωση (πχ κοινο-
πραξία).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 
του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χω-
ρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 
47.907,63 Ευρώ 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής 
προσφοράς, ορίζεται σε ΕΞΙ  (6) μήνες 
από τη ημερομηνία κατάθεσή της.

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ΔΕΚΑΟΚΤΩ(18)   μήνες.

11. Προβλέπεται η δυνατότητα χορή-
γησης προκαταβολής σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 
4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 
4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ.

12.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην 
ιστοσελίδα του  Δήμου rigas-feraios.gr, 
και αναρτάται στο πρόγραμμα ‘’Διαύ-
γεια’’ diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα δημοσί-
ευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο του έργου. 

13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Βελεστίνο, 08/08/ 2019
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
Δημήτριος Στ. Νασίκας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΕΥΑ   ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος 
Βελεστίνου,  Βελεστίνο
Ταχ. Κώδικας: 37 500  
Αρ. Μελέτης  : 24/2018
Βελεστίνο,  08/08/2019
Αρ. Πρωτ. -5658-
ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 
604.820,60€χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι  
CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές 
εργασίες για αγωγούς ύδρευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ 

Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου  
προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό δη-
μόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ»

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου είναι 750.000 Ευρώ με ΦΠΑ.

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περι-
λαμβάνονται :

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: € 445.704,20
ΓΕ & ΕΟ 18%:     € 80.226,76
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:      € 525.930,96
Απρόβλεπτα 15%:     € 78.889,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:      € 604.820,60
Αναθεώρηση:     € 18,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    € 604.838,00
ΦΠΑ (24%):      € 145.161,26
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ:     € 750.000,00
Το συνολικό  έργο εντάσσεται στην 

κατηγορία των Υδραυλικών έργων με 
προϋπολογισμό 604.820,60ΕΥΡΩ (συ-
νολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ και αναθε-
ωρήσεις).

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η 
περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κεραμι-
δίου του Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, της Πε-
ριφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Το έργο αφορά στην 
4. Το έργο « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ» 
έχει ως φυσικό  αντικείμενο την αντικα-
τάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευ-
σης της Τοπικής Κοινότητας Κεραμιδίου 
από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου με αγω-
γούς από PE τρίτης γενιάς, συμπεριλαμ-
βανομένων και των παροχών προς τους 
καταναλωτές. 

5. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βά-
ση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοι-
κτής  διαδικασίας για τη σύναψη ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου 
(κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Προ-
σφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημό-
σια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί δι-
αγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.
gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου , 
στη διεύθυνση www.rigas-feraios .gr . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακό-
μα, τηρουμένης της ανωτέρω προθε-
σμίας,να λάβουν γνώση των υπολοί-
πων στοιχείων και υπαρχουσών μελε-
τών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου , Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα 

Φεραίου 66 , Δημαρχείο (Τεχνική Υπηρε-
σία) ή από την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου κα-
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πλη-
ροφορίες για το διαγωνισμό: Αποστό-
λης Βασιλόπουλος στο τηλ. 2425023245 
ή Καραμπέρης Ευάγγελος στο τηλ. 
2425350229.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονι-
κά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλε-
κτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμί-
ας υποβολής των προσφορών ορίζε-
ται η 3/09/2019, ημέρα Tρίτη . Ώρα λή-
ξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00π.μ. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή της προ-
σφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά 
από τον οικονομικό φορέα στην αναθέ-
τουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής.

7. Η ηλεκτρονική αποσφράγι-
ση των προσφορών θα διενεργηθεί 
στις 9/09/2019 ημέρα Δευτέρα, ώρα 
10.00πμ.

8. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-

σεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
(1ηςτάξης και  άνω για έργα κατηγορί-
ας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) και που είναι εγκατε-
στημένα σε:

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

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει εί-
τε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 
2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νο-
μική μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδει-
χθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέ-
πει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται 
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογι-
κού μητρώου για την ένωση (πχ κοινο-
πραξία).

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 
του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χω-
ρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 
12.096,41Ευρώ€. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής 
προσφοράς, ορίζεται σε ΕΞΙ  (6) μήνες 
από τη ημερομηνία κατάθεσή της.

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
Δώδεκα (12)   μήνες.

12. Προβλέπεται η δυνατότητα χο-
ρήγησης προκαταβολής σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 
4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 
4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σε 3 εφημερίδες και σε ΦΕΚ.

13.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην 
ιστοσελίδα του  Δήμου rigas-feraios.gr, 
και αναρτάται στο πρόγραμμα ‘’Διαύ-
γεια’’ diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα δημοσί-
ευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύ-
νουν τον ανάδοχο του έργου. 

13.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου Ρήγα Φεραίου (λόγω Προ-
γραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑ Ρή-
γα Φεραίου).

Βελεστίνο, 8/8/2019    
Ο ΝόμιμοςΕκπρόσωπος της 

ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου 
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

Δημήτριος Στ. Νασίκας 

Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγ-
γελματικής δραστηριότητας, οι προσφέ-
ροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγρα-
φής στο Μ.Ε.ΕΠ στην τάξη 1η και άνω 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 
στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορί-
ας ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞ/ΣΜΟΥ. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκο-
μίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 
1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 12.748,00 ευ-
ρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομι-
κών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πε-
ριλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση κα-
λύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικο-
νομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κά-
τω των ορίων. 

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε 
τμήματα. 

16.Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) 
του ν.4412/2016. 

17.Ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 23/08/2019, ημέρα Παρα-
σκευή  και ώρα 14:00μ.μ. 

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδιαφερο-
μένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οι-
κονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστο-
λή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν 
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυ-
ήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυ-
ήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή 

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών. 

20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζε-
ται η 13/09/2019, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 14:00π.μ. 

21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπε-
ται να παρίστανται στην αποσφράγιση: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

22.Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προ-
σφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυ-
τές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δι-
καιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

23.Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική 
υποβολή προσφορών. 

24.Χρηματοδότηση: Το έργο χρημα-
τοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ Ι»), με βάση της αρ. πρωτ. 7948/5-
02-2019 απόφασης ένταξης του τμήμα-
τος αναπτυξιακών προγραμμάτων και δι-
αχείρισης Π.Δ.Ε.

25. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προ-
σωρινή δικαστική προστασία: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή 
είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκε-
κριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί 
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελε-
στή πράξη ή παράλειψη της αναθέτου-
σας αρχής κατά παράβαση της νομο-
θεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώ-
πιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πρά-
ξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρ-
χής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολο-
γούν το αίτημά του σύμφωνα με το Άρ-
θρο 4.3 της Διακήρυξης. 

26. Άλλες πληροφορίες 
Με την αριθ.18/86/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  καθορίστηκε ο 
τρόπος εκτέλεσής του και καταρτίστηκαν 
οι όροι του διαγωνισμού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ  

∆ιακήρυξη  Παροχής υπηρεσιών 1200000691/ΑΗΣ Μ.- 9099
Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ή Επιχείρηση), προσκαλεί, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις : 
•  του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κε-

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

•  της παρούσας ∆ιακήρυξης, η οποία διαµορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. 1/30.06.2018 
απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΛΙΓΝΙ-ΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.lignitiki-melitis.gr/, 

όλους τους ενδιαφερόµενους σε µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία και 
κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη Αναδόχου της 
Υπηρεσίας Έργου: «Απόφραξη των χοανών των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων του ΑΗΣ 
Μελίτης και αποκοµιδή της εξορυσσόµενης τέφρας  στο χώρο απόθεσης της τέ-
φρας», συνολικού προϋπολογισµού € 64.320,00 που θα γίνει στον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΜΕ-
ΛΙΤΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 530 71, στο γραφείο αποσφραγίσεων στον 1ο όροφο του ∆ιοικητηρί-
ου του ΑΗΣ Μελίτης  της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης στις 28/08/2019 και ώρα 12:00 (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών), και σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης η οποία 
έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελί-
δα της  ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε http://www.lignitiki-melitis.gr/  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΑ-
ΚΗΡΥΞΕΩΝ – ή µε απ΄ ευθείας πρόσβαση στο http://eprocurement.lignitiki-melitis.gr/ 

      ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε/ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΜΕΛΙΤΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ 530 71. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

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

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.

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 κα-
τά της καθής, β) να γίνει δεκτή καθ’ ολο-
κληρίαν η αίτησή της και γ) να καταδι-
καστεί η καθής στη δικαστική της δα-
πάνη. Η κλήση κατατέθηκε στο Πρωτο-
δικείο Αθηνών, με ΓΑΚ 66757/2019 και 
ΕΑΚ 2901/2019, από τη δικηγόρο κα 
ΜΠΑΛΑΣΗ Πετρούλα (ΑΜ 33128, ΑΦΜ 
122198429) στις 24-7-2019, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 12:53. Κάτω από την έκ-
θεση κατάθεσης υπάρχει η από 24-7-
2019 πράξη ορισμού συζήτησης του Δι-
καστή Προσδιορισμού του Μον. Πρωτο-
δικείου Αθηνών με την οποία ορίστηκε 
ημερομηνία συζήτησης της παραπάνω 
υπόθεσης η 22η  Οκτωβρίου 2019, ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ, στο ακρο-
ατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Δια-
δικασία: Οικογενειακό Εκουσια Μονομε-
λούς, Κτίριο 2, Αίθουσα 202, Πινάκιο ΡΑ, 
με Αριθμό Πινακίου 16 και με τον όρο να 
κοινοποιηθεί το παραπάνω δικόγραφο 3 
ημέρες πριν από τη δικάσιμο.. Για γνώση 
και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενη 
να παρασταθεί όταν και όπου η παραπά-
νω 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 γέ-
νος Χαρίδημου και Αικατερίνης ΘΡΑ-
ΒΑΛΛΟΥ, αντίστοιχα πρώην κατοίκους 
Νέας Υόρκης Η.Π.Α. 5050 TIBBETT 
AVENUE, RIVERDALE BRONX 10471-
3414, N.Y. και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, προς γνώση και τις νόμιμες συνέ-
πειες, ύστερα από έγγραφη παραγγε-
λία της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Μαγδα-
ληνής ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ως πληρεξού-
σιας  της Ανώνυμης Τραπεζικής Εται-
ρείας με την Επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Αμερικής αρ. 4, 102 50, με Α.Φ.Μ. 
094014298 και εκπροσωπείται νόμι-
μα, ως ειδικής διαδόχου ως προς την 
έννομη σχέση που αφορά η παρούσα, 
της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρίας Πε-
ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«CYPRYS POPULAR BANK PUBLIC 
CO LTD» που εδρεύει στη Λευκωσία Κύ-
πρου (Λεωφ. Λεμεσού 154) και εκπρο-
σωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε 
η Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN 
POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» κα-
θολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζι-
κής εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» [η οποία είχε προκύψει μετά τη 
συγχώνευση των Ανώνυμων Τραπεζι-
κών Εταιρειών: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.», «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 
και «MARFIN BANK ATE», με απορρό-
φηση των δύο τελευταίων από τη πρώ-
τη και τροποποίηση των άρθρων 1, 6 και 
7 παρ. 1 του καταστατικού της πρώτης 
εξ’ αυτών, ως καθολικής διαδόχου, ΦΕΚ 
6753/02.07.2007], κατόπιν της διασυνο-
ριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως 
της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 
από την «MARFIN  POPULAR BANK 
PUBLIC CO LTD», αντίγραφο της από 
16/07/2019 ΑΓΩΓΗΣ, με Γεν. Αρ. Κατά-
θεσης 69553/31-07-2019 και Ειδικό Αρ. 
Κατάθεσης 2167/2019, που απευθύνε-
ται στο ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ, με την οποία ζητείται: 1) να 
γίνει δεκτή η Αγωγή στο σύνολό της, 2) 
να απαγγελθεί με απόφαση του ως άνω 
δικαστηρίου η διάρρηξη υπέρ της δανεί-
στριας τράπεζας της προσβαλλόμενης 
καταδολιευτικής δικαιοπραξίας απαλ-
λοτρίωσης που συντελέστηκε με το υπ’ 
αριθμ. 8.405/21-08-2014 συμβόλαιο δω-
ρεάς εν ζωή ψιλής κυριότητας οριζοντί-
ου ιδιοκτησίας και ιδανικού μεριδίου ορι-
ζόντιας ιδιοκτησίας και ιδανικού μεριδί-
ου οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαι-
ογράφου Νέας Ερυθραίας, Ιωάννη ΚΟ-
ΝΤΑΚΟΥ του Δημοσθένους που υπεγρά-
φη στις 21 Αυγούστου 2014 και καταχω-
ρήθηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο 
Αθηνών στα βιβλία Μεταγραφών του Δή-
μου Αθηναίων στον τόμο 5070 με αριθ-
μό 308, με την οποία ο πρώτος των ενα-
γομένων μεταβίβασε στη δεύτερη των 
εναγομένων μητέρα του με δωρεά εν 
ζωή την ψιλή κυριότητα του υπό το κε-
φαλαίο αλφαβητικό στοιχείο Βήτα αριθ-
μός δύο (Β2) διαμερίσματος του δευτέ-
ρου (Β’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, 
στο οποίο ανήκει η υπό στοιχεία Βή-
τα κεφαλαίο αριθμός δύο (Β2) αποθήκη 
του υπογείου και το δικαίωμα χρήσεως 
χώρου στο δώμα , ο οποίος χρησιμεύει 
ως ROOF GARDEN, καθώς και του ενός 
ογδόου (1/8) εξ αδιαιρέτου του υπογείου 
χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκα-
ράζ), της πολυκατοικίας, που βρίσκεται 
στην Αθήνα, στη θέση «Καμαράκια» και 
ήδη Συνοικία Ζάππειο, μέσα στο εγκεκρι-
μένο σχέδιο πόλεως  του πρώην Δήμου 
Αθηναίων και νυν της Δημοτικής Κοινό-
τητος Αθηναίων, της Δημοτικής Ενότη-
τος Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων της 
Περιφερειακής Ενότητος Κεντρικού Το-
μέα Αθηνών, μεταξύ του Παναθηναϊκού 
Σταδίου και του Ζαππείου Μεγάρου, στο 
οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται 
από τις οδούς Ηρώδου Αττικού – Αρα-
βαντινού – Βασιλέως Κωνσταντίνου και 
ειδικότερα στη γωνία των οδών Ηρώ-
δου Αττικού αριθμός 23 και Αραβαντι-
νού, στο σύνολό της, δεδομένου ότι οι 
απαιτήσεις της ως άνω τράπεζας σε βά-
ρος του πρώτου των εναγομένων ξεπερ-
νούν κατά πολύ την αξία της απαλλοτρί-
ωσης και 3) να καταδικαστούν οι αντίδι-
κοι στην δικαστική της δαπάνη και στην 
αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. 
Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει ση-
μείωση της Γραμματέως του Πρωτοδικεί-

ου Αθηνών, κ. Καλλιόπης ΚΟΡΡΕ, κατά 
την οποία η προθεσμία κατάθεσης των 
προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκα-
τό (100) ημέρες από την κατάθεση της 
αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία πα-
ρατείνεται κατά τριάντα (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. 
Αθήνα, 06-08-2019. Η Δικ. Επιμελήτρια 
στο Εφετείο Αθηνών, Χαρίκλεια Α. ΣΤΑ-
ΘΟΠΟΥΛΟΥ (Ι. Μομφερράτου 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ, άλλοτε εδρεύουσας στην Αθήνα, 
Θεμιστοκλέους 54 & Κωλέττη, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη, 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 πα-
ραγγελίας του πληρεξουσίου δικηγό-
ρου της αιτούσας, Samuel Mary του 
Abdullah και της Hawa , κατοίκου Αθη-
νών, επί της οδού Ιεροσολύμων, αριθ-
μός 34 επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 24-
7-2019 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 
δικογράφου 66317/2019 αίτηση λήψης 
ασφαλιστικών μέτρων κατά του Ismail 
Habib Shabb του Abdul Rahim , πρώ-
ην κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Γ’ Σε-
πτεμβρίου 71 και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, απευθυνόμενη προς το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών και εκδικαζόμενη 
κατά τη δικάσιμο της 08-11-2019 με αί-
τημα την προσωρινή ανάθεση της απο-
κλειστικής επιμέλειας των ανηλίκων τέ-
κνων 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).  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 2019017142
Υπεύθυνος Φ. Μαργαρίτης, Μαρία 
Κουτούβαλη
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
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 11031
Υπεύθυνος Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα, 
Μαρία Σιμούλη, Πλουμ
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 22510 36142 22510 36148 22710 
35023, 22710 35020,
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 10.00
Ποσόν 910000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
(των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) 
των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, 
Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα οικονομικά 
έτη 2020 και 2021 ΩΚΝΘ469Β7Λ-ΧΟΨ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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 Κέντρου 
Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής 
του Αιγαίου ΩΧ39469Β7Λ-55Ξ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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 κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του 
Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και 
Λαμίας (και από 9ΟΦΧ469Β7Ξ-Σ7Χ )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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 εργασιών 
στο αγρόκτημα στη Λάρισα 6ΦΗ8469Β7Ξ-
Ω4Χ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/Ε.Λ.Κ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 32372
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2810-393156-71
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 11.00
Ποσόν 52419.00
Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού 
εξοπλισμού. 971Φ469Β7Γ-Χ22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 1785/4705/26341
Υπεύθυνος Τόλια Κατερίνα
Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2610 997994
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 18.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 11.00
Ποσόν 326228.00
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
αιθουσών διδασκαλίας σε κτίριο του πρώην ΤΕΙ 
Δυτ. Ελλάδας στην Πάτρα Ψ0ΙΗ469Β7Θ-ΔΧΙ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 03/2019
Υπεύθυνος Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα
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 
σύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες του 
Παντείου Πανενεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών Ω5Δ6469Β7Α-ΛΣΠ

 Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου
Με τις υπ’ αριθμόν 4359Β/2-8-2019 

και 4360Β/2-8-2019 εκθέσεις επί-δοσης 
του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών 
Ράπελλα Θωμά, επιδόθηκε στον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους 1) 
της εταιρείας που εδ-ρεύει στο Χολαρ-
γό Αττικής, Λ. Μεσογείων 216 με την 
επωνυμία ΧΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
LTD και εκπροσωπείται νόμιμα και ήδη 
αγ-νώστου διευθύνσεως έδρας και δια-
μονής του νομίμου εκπροσώπου και 2) 
της εταιρείας που εδρεύει στο Π. Φάλη-
ρο Αττικής, Αλκυόνης αρ. 7 με την επω-
νυμία ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εκ-
προσωπείται νόμιμα και ήδη αγνώστου 
διευθύνσεως έδρας και διαμονής του νο-
μίμου εκπροσώπου αντίστοιχα, αντίγρα-
φο της από 10-8-2018 Κλήση με αριθμό 
κατάθεσης 1679/2018 της Αγγελικής Κα-
πράνη του Μιχαήλ, Δικηγόρου Αθηνών 
οριστικής συνδίκου της πτωχεύσασας 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΔΕΛ-
ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΕΣ Ε.Ε.) με αριθμό μερίδας 29208, 
κατ’ αυτών, απευθυνόμενης ενώπι-
ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών και με την οποία ζητείται να γίνει δε-
κτή η παρούσα κλήση και να γίνει δεκτή, 
καθ' όλο το αιτητικό της η με  ΓΑΚ/ΕΑΚ 
118261/9156/2011 αγωγή μας (Τακτική 
Διαδικασία-Τμήμα Εμπορικού) ενώπιον 
του Δικαστηρίου Σας, να προσδιορισθεί 
δικάσιμος προς συζήτησή της και να κα-
ταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δι-
καστική δαπάνη μας. Η ως άνω κλήση 
θα συζη-τηθεί στις 23-10-2019 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 09.00 π.μ. με πινάκιο ΣΤ7 
(ΜΟΝ) αριθμό 23 στο Κατάστημα του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κτί-
ριο 3, αίθουσα 4. Για να λάβει γνώση και 
για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να 
παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης 
όταν και όπου ορίζεται παραπάνω. Αθή-
να 9-8-2019 Η πληρεξούσια δικηγόρος 
ΚΑΠΡΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΛΗΣΕΩΣ             

Με την αριθμ. 4377/31-7-2019 έκθε-
ση επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας  του 
Εφετείου Αιγαίου Αικατερίνης Σανδαλή ,   
επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Σάμου η από 10-6-2019 κλήση  ( αριθμ. 
καταθ. δικογρ. 30/ 2019  ) και διατάχθη-
κε η δημοσίευση περιλήψεως της αγω-
γής  σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των 
Αθηνών την  << ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ-
ΩΝ >> και  << ΛΟΓΟΣ >>. 

Στοιχεία της από 10-6-2019 με αριθμ. 
καταθ. 30/2019 κλήσεως .

Καλών - Ενάγων: Εμμανουήλ Μώ-
ρος του Νικολάου , κάτοικος δημ. Κοινό-
τητας Κοκκαρίου Δήμου Σάμου με ΑΦΜ 
107588976 Δ.Ο.Υ Σάμου 

Καθ΄ης η κλήση- Εναγόμενη: Iris (Άι-
ρις) Henriette (Χενριέττε) Christine (Κρι-
στίνε)  Klein (Κλέιν) του Arie (Αριε) και 
της Diny (Ντίνυ), υπήκοος Ολλανδίας , 
αγνώστου διαμονής 

Αίτημα Κλήσης :  Να γίνει δεκτή η πα-
ρούσα κλήση μου. Να ορισθεί τόπος 
και χρόνος συζητήσεως της από 12-10-
2018   αγωγής  μου , που κατατέθηκε 
στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου   Σάμου στις 15-10-2018 ,  με 
αριθμό καταθέσεως 65  , για τους λόγους  
που αναφέρω στο ιστορικό. Να γίνει δε-
κτή η ως άνω αγωγή μου καθ΄ όλο το αι-
τητικό της. 

Χρονολογία Καταθέσεως κλήσεως   : 
22-7-2019  με αριθμ. καταθ. δικογράφου  
30/2019 .

Δικαστήριο: Μονομελές  Πρωτοδικείο 
Σάμου

Δικάσιμος : 12 Φεβρουαρίου 2019 , 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ στο Ακροα-
τήριο του Πρωτοδικείου Σάμου 

Καλείται η καθ΄ ης η κλήση  να παρα-
στεί κατά τη συζήτησή της όπου και όταν 
παραπάνω ορίζεται.

Σάμος  5-8-2019
Ο διενεργήσας την παρούσα 

παραγγελία  πληρ. Δικηγόρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .Ι. ΒΟΥΡΟΣ

Δικηγόρος Εφετείου Αιγαίου
Γυμν. Κατεβαίνη 2 Σάμος -Σάμου 

Τηλ. 22730 23806
6977748351
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός Φ.831/ΑΔ.14140
Διεύθυνση FAX 210-5558231 - d53.201sd@haf.gr.
Τηλέφωνο 2105504532
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 11.00
Ποσόν 20000.00
Περιγραφή Υπηρεσία : διακίνησης-ταχυμεταφοράς 
αεροπορικώς των υλικών της ΠΑ από και προς τις 
ΗΠΑ (Courier). 78ΛΔ6-ΗΣ6

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 55/2019
Υπεύθυνος Κοντοθανασοπούλου Μαρία
Διεύθυνση Περιοχή Μεζούρλο
Τηλέφωνο 2413500828
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 21-08-2019 10.30
Ποσόν 19000.00
Προμήθεια και εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών 
και θερμαντήρα για χρήση ζεστού νερού χρήσης στο 
Κέντρο Υγείας Ελασσόνας 659Ξ469Η2Γ-Χ2Ι

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 56
Υπεύθυνος Κοντοθανασοπούλου Μαρία
Διεύθυνση Περιοχή Μεζούρλο
Τηλέφωνο 2413500828
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 21-08-2019 11.30
Ποσόν 10000.00
Περιγραφή Αντικατάσταση του συστήματος 
λέβητα-καυστήρα στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας 
ΨΕΕΣ469Η2Γ-ΤΛΞ ΩΜΜ4469Η2Γ-Σ6Β

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 04/2019
Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1-Πειραιάς
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού 
- Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών του ΝΑΤ (Δ/νση Ενημερότητας Πλοίων, 
Δ/νση Οικονομικού & Δ/νση Πληροφορικής), 
Ω3ΠΙ469ΗΞΡ-Β7Ι

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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 χορηγητών 
ραδιοϊσοτόπων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο 638Δ469ΗΔΧ-Ε90 
Ψ927469ΗΔΧ-ΗΞΣ

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 16206 44/2019
Υπεύθυνος Θεοδωρόπουλος Γ.
Διεύθυνση Αλ Συμεωνίδη 2 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310898395
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 23.59
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 208655.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου Καθαριότητας όλων 
των χώρων του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας, 
για τρεις (3) μήνες Ψ5ΨΦ469ΗΔΧ-ΤΥΘ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός 16/2019 8030/16/5-δ΄
Υπεύθυνος Μανούκα Μαρία
Δ/νση Π. Κανελλοπούλου 4 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-1520657
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.00
Ποσόν 852339.00
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής 
υποστήριξης και βλαβοληψίας της κεντρικής & 
περιφερειακής πληροφοριακής υποδομής της 
Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και της εφαρμογής 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με δικαίωμα Προαίρεσης 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, βλαβοληψίας και 
συντήρησης για ένα (1) επιπλέον έτος (2021), του 
ποσού 437.200 ευρώ ΩΦΑΖ46ΜΚ6Π-Κ0Θ

Γ.ΝΟΣ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4842
Υπεύθυνος Σκούρα Π
Διεύθυνση Οικισμός Δροσοχωρίου
Τηλέφωνο (22650) 28400 (22653) 50131
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 10.00
Ποσόν 34200.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Διαχ/ση αποβλήτων 
ΨΠΠΗ4690ΒΟ-4Σ9
Γ.ΝΟΣ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν/Μ ΑΡΓΟΥΣ

Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 23
Υπεύθυνος Η. Γιαννακούλης
Διεύθυνση Κορίνθου 191
Τηλέφωνο 2751360172
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 14.30
Διεξαγωγή 20-08-2019 12.00
Ποσόν 6000.00
Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικής Μονάδας 
για την Παθολογική κλινική ΨΦ804690Β4-ΚΗΜ

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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 ετήσιας συντήρησης 
και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια 
των απαιτούμενων Ανταλλακτικών ΩΞΡ64690ΒΞ-4ΙΝ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Κατηγορία 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
Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων και 
κοινόχρηστων χώρων 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. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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) τεχνολογίας δοχείο-μέσα- 
σε-δοχείο (tank-in-tank) στο κτήριο 10 του Γ.Ν.Θ. Γ. 
Παπανικολάου ΩΞ4Μ46906Β-Ξ1Ν

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 29 11586
Υπεύθυνος Κ. Ντρίτσος
Διεύθυνση Π. Μπέμπη 10
Τηλέφωνο 26643 60375
Λήξη Προσφορών 28-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 28-08-2019 11.00
Ποσόν 15500.00
Περιγραφή Ανάθεση της συντήρησης του συστήματος 
απιονισμένου νερού (αντίστροφη όσμωση) της 
Μ.Τ.Ν. του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών 
7Χ7Χ46904Α-ΧΤΩ

Γ.ΝΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία 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. ΚΙΛΚΙΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 166/2019
Υπεύθυνος Πεϊκίδου Σουλτάνα
Διεύθυνση Stopa@Ghkilkis.gr
Τηλέφωνο 23413 51626
Λήξη Προσφορών 14-08-2019 11.00
Ποσόν 1951.00
Περιγραφή Προμήθεια Είδων Συντήρησης & 
Επισκευής κτιρίων 696Ε4690Β2-Α3Ψ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 7478
Υπεύθυνος Σταματελάτου Χρυσάνθη
Διεύθυνση iSupplies
Τηλέφωνο 28413 43161
Λήξη Προσφορών 15-08-2019 10.00
Περιγραφή Ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ« 
του Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, ’γιος 
Νικόλαος). ΩΘ14469045-ΤΒΨ

Γ.ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-
ΠΑΤΗΣΙΩΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 20514
Διεύθυνση Αγ Ολγας 3-5
Τηλέφωνο 2132057951
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 03-09-2019 11.00

Ποσόν 63000.00
Περιγραφή Επισκευή στέγης του παλαιού κτιρίου του 
Νοσοκομείου. ΩΠΥΛ469077-Ο4Ω

Γ.ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-
ΠΑΤΗΣΙΩΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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 κατασκευή 
στάσης αδελφών στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου. 
Ψ6ΠΣ469077-ΟΚΜ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 652
Υπεύθυνος Παναγιωτοπούλου Βαρβάρα
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 2613601871
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 10.00
Περιγραφή Υπηρεσίες : ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΙΡΑΡ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CΡΑΡ 
ΑΠΛΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 8CM H2O 
ΨΔΚΠ46906Λ-Γ6Ξ - Προμήθειες : ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΧΤΥ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΛΥΠΟΔΩΝΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΩΜΩΝ 
/ ΒΡΟΓΧΟΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ / ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 
ΚΛΙΠΣ 235 CMΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ / ΑΛΑΤΙ ΤΥΠΟΥ 
CALGONIT FINISH ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ / ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 
6Β8Ρ46906Λ-Ψ6Ω

Γ.ΝΟΣ. ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 9425
Υπεύθυνος Α Μπακουλας
Διεύθυνση Κεφαλοπούλου 17
Τηλέφωνο 2273083150
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 12.00
Ποσόν 30000.00
Περιγραφή Ανάθεση εφαρμογής προγράμματος 
διπλογραφικού συστήματος 6Λ1Β46907Ξ-909

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 εξοπλισμκού 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 παρακολούθησης ποιότητας 
και διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών 
Πυλαία - Μελία - Κοίλα και Κίρκης του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης 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 δικτών ομβρίων 
υδάτων με αποφρακτικό 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 δικτύων ομβρίων 
υδάτων με αποφρακτικό μηχάνημα στις Δ. Ε . 
ΠΑΛΙΚΗΣ & ΣΑΜΗΣ ΨΟΣΜΟΡΓΟ-4ΚΕ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 2113/132376
Υπεύθυνος Α. Γκοτζαμάνη
Διεύθυνση Αλιβέρι
Τηλέφωνο 2223 0 23715
Λήξη Προσφορών 22-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 10.00

Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 162.00
Περιγραφή Μίσθωση 2 λαστιχιοφόρων φορτωτών 
CATERPILLAR για την συντήρηση δασικών δρόμων 
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ περιοχής 
ευθύνης Δασ/χείου Αλιβερίου για το έτος 2019 
6ΑΔΩΟΡ10-Ν9Α

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 3171/130357
Υπεύθυνος Μ. Σουλτανοπούλου
Διεύθυνση Θεμιστοκλέους 4
Τηλέφωνο 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 υδραυλικό 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
Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του δασικού 
οδικού και αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2019 9Ρ6ΟΟΡ1Υ-6ΨΜ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 11986
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 14.00
Ποσόν 118525.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την δημιουργία ολοκληρωμένων προσβάσιμων 
θαλάσσιων προορισμών - εξυπηρέτηση ΑμΕΑ ( άτομα 
με ειδικές ανάγκες) στις παραλίες Αγίας Γαλήνης και 
Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου ΨΞΦΠΩ6Τ-90Ρ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 17776
Υπεύθυνος Χατζηγεωργίου Μαρία
Δ/νση Λεωφ. Δημοκρατίας 61 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213 20 23 609
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 13.20
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.20
Ποσόν 280000.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
Παιδικών Χαρών Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού 
61ΕΨΩ62-Χ13

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 υποστήριξης 
συντονισμού, παρακολούθησης 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 εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες 
ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus 
ΨΩΔΤΩΨ9-6ΜΥ 6Φ2ΖΩΨ9-ΟΥΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 15227
Διεύθυνση www.promitheus.gov
Τηλέφωνο 2313313.644, 2313300913 724670
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 15.00
Ποσόν 539956.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου 
Αμπελοκήπων ΨΜΩΘΩΨΕ-ΜΙΖ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 30208
Υπεύθυνος Ασημακόπουλος ’γγελος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132019955
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.30
Ποσόν 250000.00
Εγγύηση 4032.00

Περιγραφή Προμήθεια - Εγκατάσταση ηλεκτρονικού 
συστήματος ελέγχου υπόγειας άρδευσης και 
ανταλλακτικών ΩΓΟΣΩΨΖ-ΟΗ1

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 30200
Υπεύθυνος Ασημακόπουλος ’γγελος
Διεύθυνση Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 www.
promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 2132019955
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 10.30
Ποσόν 116000.00
Εγγύηση 1871.00
Συντήρηση υβριδικού χλοοτάπιτα στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης 
και λοιπών εγκαταστάσεων 67ΗΖΩΨΖ-ΒΓ4

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 11.465
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2462025630
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 11.00-12.00
Ποσόν 12100.00
Περιγραφή Παραχώρηση χρήσεως δημοτικού 
χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
ψυχαγωγικών μέσων της ετήσιας εμποροπανήγυρης 
Δήμου Γρεβενών έτους 2019 έκτασης 1500 τ.μ., 
6ΝΓ3Ω9Γ-ΘΟΦ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 10873
Διεύθυνση Έλλης 16 & Κανάρη
Τηλέφωνο 213 208 5507
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 10.30
Διεξαγωγή 21-08-2019 10.00-10.30
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης Οδών 
κλπγια τις Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
9Π5ΝΩ9Φ-ΛΨΠ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 10874
Διεύθυνση Έλλης 16 & Κανάρη, 3ος
Τηλέφωνο 213-2085507,
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 10.30
Διεξαγωγή 19-08-2019 10.00-10.30
Ποσόν 35900.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων για την ασφάλιση των οχημάτων και των 
μηχανημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 9ΨΝ1Ω9Φ-
ΙΨΛ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 12367
Υπεύθυνος Χαρίκλεια Γούνη
Δ/νση 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
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και οργάνων Παιδικών 
Χαρών σε κ.χ. του Δήμου Ζίτσας ΩΤΑΠΩΡΓ-Ζ9Κ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 77498
Υπεύθυνος Τζανιδάκης Βασίλειος
Διεύθυνση Ανδρόγεω 2 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2813409185-186-189-403-428-468
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν 185554.00
Υπηρεσία : Φύλαξης και ασφάλειας (ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΣΤΕΓΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΚΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 6ΗΔΕΩ0Ο-7Κ0

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 συστήματος 
υδροδότησης Δήμου ΛΟΚΡΩΝ - Προμήθεια 
εξοπλισμού τηλεμετρίας και ελέγχου 9ΙΣΤΩΛΤ-ΤΙ9

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 23023
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310 313141,175
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 16-09-2019 09.30
Ποσόν 99300.00
Εγγύηση 1602.00
Περιγραφή Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού 
προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο 
της Πράξης Cross4all στο πλαίσιο της Πράξης 
Cross4all - INTERREG 60ΝΒΩΚΙ-Η4Π
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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 & Χατζηδημητρίου
Τηλέφωνο 23823 50833
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-08-2019 10.00
Ποσόν 67150.00
Περιγραφή Σίτιση των μαθητών του μουσικού 
σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2019-2020 
6ΜΒΚΩΞΤ-ΑΧΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16166
Υπεύθυνος Σταματέλος Παναγιώτης
Δ/νση 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 
επεξεργασίας 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 δημοσιότητας-
διαφήμισης του έργου NET METERING 6ΑΘΓΩΞ8-Ζ71

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 27393 14/2019
Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2313-301046, 2313-301040
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 30-08-2019 09.30-11.30
Ποσόν 203720.00
Περιγραφή Εργασίες Ταφών Εκταφών και Εναπόθεσης 
οστών στα Κοιμητήρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
Ψ1Φ2Ω1Ο-5ΑΓ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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 Μεθώνης 91Χ7Ω1Β-Ν62

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 12081
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 17.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 11.00
Ποσόν 1483111.00
Προμήθεια : Τηλεμετρία - έλεγχος διαρροών και 
ποιότητας δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΨΟΖΗΩ1Β-3Φ7

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 34490 34489
Υπεύθυνος Μπογέας Μιχαήλ
Διεύθυνση Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου 
Τηλέφωνο 213-20 23 843
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 15.00
Ποσόν 260400.00
Εγγύηση 2100.00

Περιγραφή Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης 
μαθητών σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήου 
Χαλανδρίου (προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων) 6ΜΚΛΩΗΔ-ΥΓΕ ΩΕ3ΜΩΗΔ-Ξ0Ρ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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 Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
(Ηλεκτροκαρδιογράφους) για τις ανάγκες των Κέντρων 
Υγείας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης). 6ΑΗΠΟΡ1Ο-5ΥΑ

Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 1516
Υπεύθυνος Περδίκη Μάρθα
Διεύθυνση Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο 2710-221185
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 19-08-2019 12.00
Ποσόν 5493.00
Περιγραφή Ανάθεση : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ω1Ο7ΟΡ1Π-
3ΗΚ

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 εγκατάσταση κλιματιστικής 
μονάδας Close Control Unit (CCU) για τις ανάγκες του 
κεντρικού Computer room, στο κτίριο επί της οδού 
Παπαδιαμαντοπούλου 87, Ζωγράφου. 60ΓΟ465ΧΠΙ-
6ΒΓ

Ε.Φ.Κ.Α ΠΥΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 955323
Διεύθυνση Γούναρη & Κορίνθου 331
Λήξη Προσφορών 14-08-2019 10.00
Ποσόν 2500.00
Περιγραφή Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη των 
εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση-
αερισμός), για τη χρονική περίοδο εως 31-12-2019 
, στο ιδιόκτητο κτίριο του Περιφερειακού Υποκ/τος 
Μισθωτών Αχαΐας του ΕΦΚΑ στην Πάτρα επί των 
οδών Γούναρη και Κορίνθου 331. Ψ9Κ1465ΧΠΙ-52Ρ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 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 
Καθολικής Υπηρεσίας για το στοιχείο «Σύνδεση 
σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό 
τηλεφωνικές υπηρεσίες 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 ηλεκτρονική μορφή» και 
ii) « κοινόχρηστα τηλέφωνα», για τα έτη 2017, 2018 & 
2019 (απολογιστικά έτη)» ΨΚ0Ε639-95Σ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ/ΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 1089
Υπεύθυνος Αποστολάκη Νεκταρία
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2109949837
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 116.00
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 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

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ

Αριθμός 414
Υπεύθυνος Σιωνίδου Χρυσάνθη/ Μαργαρίτης 
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 πλαίσιο του ερευνητικού έργου 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΨΨ0Κ469ΗΡ8-ΨΔΘ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κατηγορία ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμός 51758
Υπεύθυνος Ιωάννα Ρατσιάτου ’ννα Κονταράτου
Διεύθυνση Βουρνάζου 4 & Τσόχα
Τηλέφωνο 2131309-418, 679
Λήξη Προσφορών 28-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 04-09-2019 10.00
Ποσόν 24800.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) 
9ΒΦ0ΚΩ3-81Φ

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 περιπτέρων 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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
"ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5106 21/2019
Υπεύθυνος Αλεβύζου Β., Ευαγγϋλου Κ.
Διεύθυνση Νικηφόρου Ζερβού
Τηλέφωνο 22433 61908
Λήξη Προσφορών 16-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-08-2019 12.00
Ποσόν 13000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός πληροφ/κού συστήματος 
(LIS) ΩΡΦ9469040-ΚΞΘ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 5091
Υπεύθυνος Ελένη Βαρελά
Διεύθυνση Κότσικα 1Α και Πατησίων
Τηλέφωνο 2108809205
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 12.00
Ποσόν 84196.00
Περιγραφή Υπηρεσίες ασφάλειας των γραφείων της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 1 έτος 01/01/2030- 
31/12/2020 (και από ΨΥ38ΙΜΞ-6Κ6 - Ω3Θ7ΙΜΞ-ΛΧ6 )

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 2019/SKG287
Διεύθυνση Μοναστηρίου 256 και Γληνού 7
Τηλέφωνο 2310-584160/149/171
Λήξη Προσφορών 10-10-2019 11.00
Ποσόν 1600000.00
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Υλοποίηση και εγκ/ση 
πληροροριακού συστ/τος υποστήριξης της λειτουργίας 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 539
Υπεύθυνος Δακρότση Αικ
Διεύθυνση Πλ. Μιαούλη
Τηλέφωνο 2281088045 εσωτ 5
Λήξη Προσφορών 16-08-2019 14.00
Ποσόν 17000.00
Υπηρεσίες: Καθαριότητα Εφετείου Αιγαίου και 
εποπτευόμενων Φορέων Νήσου Σύρου 6ΟΞΧ4ΝΩ-1Ο8

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός ΔΟ4/ 3951 /Φ.ΗΛ. ΕΞ.
Υπεύθυνος Κ.Παπαβλασοπούλου
Δ/νση 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 τηλεφωνικού και 
δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών 
του Ιονίου Πανεπιστημίου 6Β2Κ46Ψ8ΝΨ-ΩΗ0

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός Φ.600/27/4690
Υπεύθυνος Καμαρίτσας Αριστείδης
Διεύθυνση ΔΜ 4ου ΕΓ

Τηλέφωνο 22960 95114
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 13.00
Περιγραφή Εγκατάσταση και λειτουργία 24 αυτόματων 
πωλητων για την κάλυψη του Κέντρου ΨΘΔΧ6-ΒΔΜ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΘΑΣΣΑΛΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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 καθαριότητας των 
κτιρίων του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6ΔΤΥΟΞΝ2-ΚΣΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 0978
Υπεύθυνος Αθηνά Ιωάννου
Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών
Τηλέφωνο 2310 589142,
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 28-08-2019 14.00
Ποσόν 25000.00
Περιγραφή Τεχνικός και Οπτικοακουστικός 
Εξοπλισμός 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης 6ΥΩΓ46ΜΞ1Β-Α90

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-Ν
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 12538
Διεύθυνση Γρ. ΝΠΔΔ
Τηλέφωνο 210 5284930, 917
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 09.30
Διεξαγωγή 10-09-2019 09.00-09.30
Ποσόν 55800.00
Περιγραφή Συντήρηση, επισκευή & έλεγχος 
συστημάτων ασφαλείας-πυρανίχνευσης , κλειστών 
κυκλωμάτων τηλεόρασης και λοιπού εξοπλισμού 
ΩΦΑ5ΟΞΩΡ-ΖΘ9

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-Ν
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 12537
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
Τηλέφωνο 210 5284904, 925.
Λήξη Προσφορών 30-08-2019 15.30
Διεξαγωγή 05-09-2019 12.00
Ποσόν 49600.00
Συντήρηση & επισκευή των συστημάτων κλιματισμού 
των κτιρίων του ΟΠΑΝΔΑ 6ΞΕΘΟΞΩΡ-ΦΧ4

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 εκτέλεσης υπηρεσιών 
στατικής φύλαξης αθλητικών χώρων του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου 
97ΥΑΟΚΨ4-ΝΞΘ

Ο.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1451/5.0
Διεύθυνση Νέος Επιβατικός Σταθμός - Νέο Λιμάνι
Τηλέφωνο 26610.45551 & 26610.39824
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.00
Ποσόν 2645992.00
Περιγραφή Υπηρεσίες : Ασφάλεια των λιμενικών 
εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΟΛΚΕ ΑΕ για 2+1 έτη 
ΩΦ0Χ469ΗΞΜ-9Ξ2

Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 6779
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 12.00
Ποσόν 77500.00
Εγγύηση 1550.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και 
Ασφάλειας Χώρων & Εγκαταστάσεων του Πρώην 
Εργοστασίου της Π-Π. 6Ι6Ξ469ΗΞΝ-ΥΨΝ

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 19008/1
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Ποσόν 372000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής 
με αντικείμενο την υποστήριξη της ΟΣΕ ΑΕ στην 
εγκατάσταση Common Componetions System (CCS)

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 μεταφοράς 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 συντήρησης 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 ρυμούλκησης 
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 συντήρησης 
και υποστήριξης της λειτουργίας των προϊόντων και 
εφαρμογών του λογισμικού PAPYROS της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
6ΨΑΨΟΚΩ0-Θ4Ζ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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
Περιγραφή Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Μεσολογγίου, με 
έτοιμο φαγητό - catering 6ΔΙΔ4691Ω2-ΣΡΚ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1942
Υπεύθυνος Μαλτέζου Ευδοκία / Μποζάς Ηλίας
Διεύθυνση Λ. Πεντέλης 62
Τηλέφωνο 2108043732/2106135611
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 11.00
Διεξαγωγή 26-08-2019 10.30-11.00
Ποσόν 70674.00
Περιγραφή Υπηρεσίες : Μεταφορά των μελών 
της ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) 
και των μελών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 92ΝΧΟΛΔ0-ΖΘΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 5/2019
Υπεύθυνος Μαρία Μωραϊτάκη Αλέξανδρος 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 Φύλαξης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α. και του 
περιβάλλοντος χώρου/κήπου ΩΥΔΒ465ΜΔΘ-1ΣΑ

Π.Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΩΑΕΧ46906Ο-09Κ

Π.Γ.ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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 : ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ AGFA CR 85-X DIGITIZER 
97ΜΘ469066-ΩΑΛ
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  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Η κυβέρνηση συµµαχίας 
στην Ιταλία έκανε άλ-

λο ένα βήµα προς την κα-
τάρρευσή της χθες Πέµπτη, 
όταν ο υπουργός Εσωτερικών 
και επικεφαλής του ακροδε-
ξιού κόµµατος της Λέγκας, ο 
Ματέο Σαλβίνι, απαίτησε να 
προκηρυχθούν πρόωρες εκλο-
γές και πίεσε ασφυκτικά τον 
πρωθυπουργό Τζουζέπε Κό-
ντε να ζητήσει ψήφο εµπι-
στοσύνης στην κυβέρνηση, 
προκαλώντας την οργή των 
εταίρων του στο Κίνηµα Πέ-
ντε Αστέρων (M5S , «αντισυ-
στηµικό»).

«Ας πάµε απευθείας στο κοι-
νοβούλιο για να επιβεβαιώ-
σουµε ότι δεν υπάρχει πλέον 
[κυβερνητική] πλειοψηφία», 
υπογράµµισε ο Σαλβίνι, αντι-
πρόεδρος και ισχυρός άνδρας 
της ιταλικής κυβέρνησης, σε 
ανακοίνωση που δηµοσιοποί-
ησε. «Ας δώσουµε την εξου-
σία πίσω στους ψηφοφόρους», 
αξίωσε.

Η κυβέρνηση συµµαχίας ήδη 
τρέκλιζε από νωρίτερα χθες, 
όταν η Λέγκα χαρακτήρισε την 
προκήρυξη πρόωρων εκλογών 
τη «µοναδική εναλλακτική» 
στον πολιτικό γάµο µε το M5S.

Σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε, ο πρωθυπουρ-
γός Κόντε κατηγόρησε τον 
Σαλβίνι ότι κατασκεύασε την 
κυβερνητική κρίση και ότι αξι-
ώνει να διεξαχθούν πρόωρες 
εκλογές για να κεφαλαιοποι-
ήσει το ότι οι δηµοσκοπήσεις 
του δίνουν υψηλά ποσοστά, 
πάνω από το 30% των προθέ-
σεων ψήφου.

Ο Κόντε, που δεν ανήκει σε 
κανένα από τα δύο κόµµα-

τα της συµµαχίας, κατηγόρη-
σε τον υπουργό Εσωτερικών 
πως κρύβεται πίσω από «ρη-
τορεία και συνθήµατα για τα 
µέσα ενηµέρωσης» και τον 
προέτρεψε να εξηγήσει στο 
κοινοβούλιο «γιατί αποφάσι-
σε να διακόψει το έργο αυτής 
της κυβέρνησης τόσο πρόωρα 
και αιφνίδια».

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας 
υπενθύµισε ακόµη στον Σαλ-
βίνι ότι η προκήρυξη πρόωρων 
εκλογών είναι απόφαση που 
επαφίεται στον πρόεδρο της 
χώρας Σέρτζο Ματαρέλα, όχι 
σε εκείνον.

Αν η κυβέρνηση συµµαχίας 
καταρρεύσει, ο πρόεδρος θα 
µπορούσε για παράδειγµα να 
αναθέσει διερευνητική εντολή 
σε κάποιον πολιτικό αρχηγό 
ώστε να διαπιστωθεί εάν µπο-
ρεί να εξασφαλίσει την υπο-
στήριξη του κοινοβουλίου, ή 
να ονοµάσει κυβέρνηση τεχνο-
κρατών, κάτι που συνέβη επα-
νειληµµένα τις τελευταίες δε-
καετίες στην Ιταλία.

Η ένταση ανάµεσα στη Λέ-
γκα και στο M5S σιγόβραζε 

επί µήνες, αλλά προχθές Τε-
τάρτη ξέσπασε ανοιχτά, αφού 
το M5S Κίνηµα Πέντε Αστέ-
ρων καταψήφισε την πρότα-
ση για το έργο σιδηροδροµι-
κής σύνδεσης υψηλής ταχύτη-
τας Γαλλίας-Ιταλίας.

Η κυβέρνηση συµµαχίας είχε 
φθάσει επανειληµµένα στα 
πρόθυρα της διάλυσης τον τε-
λευταίο χρόνο, καθώς τα δύο 
κόµµατα συγκρούστηκαν για 
διάφορα ζητήµατα, από την 
αυτονοµία των ιταλικών περι-
φερειών ως τον κατώτερο µι-
σθό.

Σύµφωνα µε το ιταλικό πρα-
κτορείο ειδήσεων AGI, η Γε-
ρουσία ενδέχεται να συνεδρι-
άσει την 20ή Αυγούστου για να 
σηµάνει το τέλος της κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας και το κοι-
νοβούλιο ενδέχεται να διαλυ-
θεί µερικές ηµέρες αργότε-
ρα. Νέες εκλογές θα µπορού-
σαν κατόπιν να προκηρυχθούν 
µέσα σε 50 ως 70 ηµέρες, βά-
σει του ιταλικού Συντάγµατος, 
αν ο πρόεδρος Ματαρέλα επι-
λέξει να προκρίνει αυτόν τον 
δρόµο.

Στο χαμηλότερο 
επίπεδο 
από το 2008 
η παγκόσμια 
ζήτηση
πετρελαίου

Οι αυξανόµενες εν-

δείξεις για οικονο-

µική επιβράδυν-

ση και η κλιµάκωση του σι-

νοαµερικανικού εµπορικού 

πολέµου έχουν οδηγήσει σε 

επιβράδυνση της παγκό-

σµιας ζήτησης για πετρέ-

λαιο, η οποία αυξάνεται µε 

τον χαµηλότερο ρυθµό από 

το 2008 όταν ξέσπασε η οι-

κονοµική κρίση, σύµφω-

να µε την ∆ιεθνή Υπηρεσία 

Ενέργειας (ΙΕΑ).

«Η κατάσταση γίνε-

ται ακόµα πιο αβέβαιη… η 

ανάπτυξη της παγκόσµιας 

ζήτησης πετρελαίου ήταν 

πολύ υποτονική το πρώτο 

εξάµηνο του 2019», ανα-

φέρει η ΙΕΑ στη µηνιαία 

έκθεσή της, όπως µεταδίδει 

το Reuters.

Κατά την ΙΕΑ, σε 

σύγκριση µε τον ίδιο µήνα 

του 2018, η παγκόσµια 

ζήτηση µειώθηκε κατά 

160.000 βαρέλια ηµερησίως 

τον Μάιο. Πρόκειται για 

την δεύτερη φορά φέτος 

που καταγράφεται µείωση 

σε ετήσια βάση.

Από τον Ιανουάριο µέχρι 

τον Μάιο, η ζήτηση πετρε-

λαίου αυξήθηκε κατά 

520.000 βαρέλια ηµερη-

σίως, µε τον χαµηλότερο 

ρυθµό για την συγκεκρι-

µένη περίοδο από το 2008.

Η ΙΕΑ προέβη επίσης σε 

µείωση της πρόβλεψής της 

για τη ζήτηση πετρελαίου 

του 2019, κατά 100.000 ηµε-

ρησίως σε 1,1 εκατ. βαρέλια 

ηµερησίως, και για το 2020 

κατά 50.000 βαρέλια ηµε-

ρησίως στα 1,3 εκατ. βαρέ-

λια ηµερησίως.

ΟΗΕ: Η κλιματική 
αλλαγή απειλεί 
την επισιτιστική 
επάρκεια 
του πλανήτη

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Διακυ-
βερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) που δόθη-
κε χθες στη δημοσιότητα η κλιματική αλ-
λαγή απειλεί σε όλο και μεγαλύτερο βαθ-
μό την επισιτιστική επάρκεια του πλανή-
τη, μεταδίδει η Deutsche Welle. Οι ξηρα-
σίες, τα κύματα καύσωνα, οι αμμοθύελ-
λες, οι βροχοπτώσεις και η διάβρωση του 
εδάφους βλάπτουν και εν τέλει μειώνουν 
την έκταση των καλλιεργήσιμων εδαφών, 
αναφέρουν οι 107 επιστήμονες που υπο-
γράφουν την έκθεση.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα οδηγούν σε συρρίκνω-
ση της αγροτικής παραγωγής, με απο-
τέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές κατανα-
λωτή. Οι δυσμενείς εξελίξεις έχουν όμως 
άμεσο αντίκτυπο και στην ποιότητα των 
προϊόντων. Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις 
στο πεδίο της επισιτιστικής ασφάλειας 
θα αντιμετωπίσουν οι φτωχές χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας, της Καραϊβικής και 
της Λατινικής Αμερικής, αναφέρεται στην 
έκθεση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτι-
στική επάρκεια του ολοένα αυξανόμενου 
παγκόσμιου πληθυσμού και η προστα-
σία του κλίματος, οι ειδικοί αξιώνουν ρι-
ζική αλλαγή πλεύσης. Η IPCC καλεί τη δι-
εθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δρά-
ση και να περιορίσει δραστικά την εκμε-
τάλλευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, 
τη σπατάλη τροφίμων αλλά και τις εκπο-
μπές ρύπων από τη γεωργία. Όλα αυτά 
συνεπάγονται αλλαγή καταναλωτικής συ-
μπεριφοράς και διατροφικών συνηθειών.

Στον απόηχο της νέας ειδικής έκθεσης 
της IPCC περιβαλλοντολόγοι στη Γερμα-
νία καλούν την πολιτική να αναλάβει άμε-
σες πρωτοβουλίες. Ο διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Κλιματολογικών Ερευνών του 
Πότσνταμ Γιόχαν Ρόκστρεμ προειδοποί-
ησε σήμερα ότι «τα χρονικά περιθώρια 
για τη λήψη αποφασιστικών μέτρων στε-
νεύουν πλέον επικίνδυνα». Σύμφωνα με 
τον ίδιο η νέα έκθεση επιβεβαιώνει ότι «ο 
πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης».

«Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η προκλη-
θείσα από τον άνθρωπο υπερθέρμανση 
της ατμόσφαιρας προκαλεί ήδη περισ-
σότερα κύματα καύσωνα και περιόδους 
παρατεταμένης ξηρασίας, βροχοπτώσε-
ων και πλημμυρών», επισημαίνει ο Γιαν 
Κοβάλτσιγκ από την οργάνωση αρω-
γής Oxfam. Σύμφωνα με τον ίδιο ιδιαίτε-
ρη ανησυχία προκαλεί η προειδοποίηση 
της διακυβερνητικής επιτροπής ότι «η αύ-
ξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 3 έως 
4 βαθμούς στην οποία οδηγούμεθα, ενδέ-
χεται να επιφέρει βαρύ και μη αναστρέψι-
μο πλήγμα στην επισιτιστική επάρκεια».

Ριζική αλλαγή πλεύσης είχε ζητήσει ήδη 
στο προοίμιο της σημερινής δημοσιοποί-
ησης της έκθεσης η περιβαλλοντική οργά-
νωση Greenpeace. 

Κυβερνητική κρίση στην Ιταλία 
πυροδοτεί ο Ματέο Σαλβίνι

Ocalan: Έτοιµος για λύση µε την Άγκυρα 
στο κουρδικό ζήτηµα

Έτοιµος για µια λύση στο κουρδικό ζήτηµα δήλωσε ο ιστορικός αρχηγός του Εργατικού Κόµµατος 
του Κουρδιστάν (PKK), Abdullah Öcalan, τονίζοντας ότι µπορεί να σταµατήσει τις συγκρούσεις µετα-
ξύ δυνάµεων του τουρκικού κράτους και Κούρδων µαχητών µέσα σε µια εβδοµάδα.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε µέσα από τη φυλακή και γνωστοποίησαν οι δικηγόροι του, 
ο αρχηγός του PKK τόνισε ότι οι Κούρδοι δεν επιθυµούν ένα ξεχωριστό κράτος εντός του πλαισίου 
εύρεσης ενός τόπου για αυτούς, που θα είναι σύµφωνος µε τις ιστορικές τουρκικο-κουρδικές σχέσεις.

Τον περασµένο Μάιο, οι τουρκικές αρχές ήραν την απαγόρευση που είχαν επιβάλει το 2011 στον φυ-
λακισµένο ηγέτη της κουρδικής εξέγερσης να συναντά τους δικηγόρους του. 

Οι νοµικοί του σύµβουλοι τον συνάντησαν ξανά χθες Τετάρτη.
Η εξέγερση του PKK στην κυρίως κουρδική νοτιοανατολική Τουρκία ξεκίνησε το 1984 και περισσό-

τεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε. 
Έπειτα από την κατάρρευση των συνοµιλιών των δύο πλευρών το 2015, έχει ξεσπάσει νέος κύκλος 

βίας.
Ο Öcalan, ιδρυτής και ηγέτης του Εργατικού Κόµµατος του Κουρδιστάν, είναι φυλακισµένος στο νησί 

Ιµραλί κοντά στην Κωνσταντινούπολη. 
Η Τουρκία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θεωρούν το PKK τροµοκρατική οργάνωση.
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