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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ξέσπασαν 63 πυρκαγιές 
σε όλη τη χώρα 

Ο «κόκκινος συναγερµός» για τον κίνδυνο πυρκα-
γιών το σαββατοκύριακο δεν ήταν υπερβολικός, 
καθώς σε 24 ώρες εκδηλώθηκαν 63 πυρκαγιές. 

Οι περισσότερες αντιµετωπίστηκαν άµεσα, στο αρχικό 
τους στάδιο, ενώ στη µάχη µε τις φλόγες συνολικά ρί-
χθηκαν 875 πυροσβέστες, 318 οχήµατα, 28 οµάδες πε-
ζοπόρων τµηµάτων, εννέα αεροσκάφη, εννιά ελικόπτε-
ρα και τρία PZL. 

Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ χρειάζεται 
άμεσα 750 εκατ. 

Ποσό 750 εκατ. πρέπει να βρεθεί για τη ∆ΕΗ προκει-
µένου να ενισχυθεί άµεσα η ρευστότητα της. Αυ-

τό υποστηρίζει µε συνέντευξη του στα «Νέα» ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, 
ο οποίος τονίζει ότι αναζητούνται µε διάφορους τρόπους. 
Ο ίδιος υπαινίσσεται την ανάγκη εξασφάλισης αυτού του 
ποσού µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου.

Χαν: Η Ελλάδα χάνει 
κονδύλια 2 δισ. 

Τον κίνδυνο ενός νέου πλήγµατος στην ελληνική οι-
κονοµία επισηµαίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γιοχά-

νες Χαν, λόγω της µη αξιοποίησης αλλά και της κακοδι-
αχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων (άνω των 2 δισ.) 
από την προηγούµενη κυβέρνηση, σε επιστολή του προς 
τη νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, την οποία δηµοσιεύει η «Real News». 

Ετοιµες οι διατάξεις 
για την πλήρη άρση 
των capital controls 

Η κυβέρνηση έχει λάβει, σύµφωνα µε πληροφορίες, το 
«πράσινο φως» από τους θεσµούς για να προχωρή-
σει άµεσα στην κατάργηση και των τελευταίων κε-

φαλαιακών περιορισµών. Η πλήρης άρση των capital controls 
αναµένεται το αργότερο µέσα στον Σεπτέµβριο. Οι συγκεκρι-
µένες διατάξεις καταρτίστηκαν σε συνεννόηση µε την ΤτΕ, 
ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες υπάρχουν και οι επιστολές 
συµφωνίας τόσο από τις εµπορικές, όσο και από τις συνεται-
ριστικές τράπεζες. Τα capital controls επιβλήθηκαν µε νόµο 
στα τέλη Ιουνίου 2015 και τώρα η αποκαθήλωσή τους θα πρέ-
πει επίσης να γίνει µε νοµοθετική διάταξη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι διατάξεις είναι επιγραµµα-
τικές και σχεδιάζεται να ψηφιστούν άµεσα µετά το άνοιγµα 
της Βουλής. 
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Καραμανλής: Επανεξέταση 
των διαγωνισμών 
που παρέλαβε η κυβέρνηση 

Επανεξέταση των διαγωνισμών που παρέλαβε η 
νέα κυβέρνηση «με μοναδικό κριτήριο το δημό-

σιο συμφέρον, δηλαδή χρόνο υλοποίησης, κό-

στος, νομιμότητα και εξυπηρέτηση του πολίτη», προ-

αναγγέλλει ο υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμαν-

λής, με συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο. Σχετικά με 
την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος 
σημειώνει ότι σύντομα θα υπάρξει λύση «που θα οδη-

γήσει στην υλοποίηση του έργου και όχι στη δημιουρ-

γία ακόμη ενός «κουφαριού»». Αναφορικά με την κα-

τασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο υπουρ-

γός αναφέρει ότι ήδη ξεκίνησαν οι απαραίτητες μελέτες 
προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες, ενώ 
παράλληλα εξετάζεται η δομή του έργου και ο τρόπος 
υλοποίησής του.

Περί τα 15 προαπαιτούμενα θα πρέπει να καλύψει η κυβέρνηση  στα πλαίσια της 
4ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης για την οποία στο  Υπουργείο Οικονομικών 

ετοιμάζονται πυρετωδώς και η οποία
θα ξεκινήσει μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Σεπτεμβρίου. 
Τα τεχνικά κλιμάκια αναμένονται στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου και οι επικεφαλής 

στις 23 του ίδιου μηνός. 
Βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η 4η αξιολόγηση το αργότερο έως τα μέσα Νο-

εμβρίου, προκειμένου να εκταμιευθεί η δεύτερη δόση περίπου 640 εκατ. από τις επι-
στροφές κερδών από ελληνικά ομόλογα. 

Βασικό στοιχείο αναμένεται να είναι η κάλυψη περίπου 15 προαπαιτούμενων, κυρί-
αρχη θέση στα οποία κατέχουν οι αποκρατικοποιήσεις (πώληση του 30% του «Ελ. Βε-

νιζέλος», πώληση του ποσοστού στα ΕΛΠΕ και έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό). 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία 
σε αποφάσεις για απεργία

Την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 
διαδικασίες για την απόφαση απεργίας προω-

θεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο για αναθεώρηση του 
συνδικαλιστικού νόµου, σύµφωνα µε την «Καθη-
µερινής της Κυριακής».

Πρόκειται για µέτρο που ουσιαστικά θα προστε-
θεί στην διάταξη του 2018 που προβλέπει ότι η κή-
ρυξη απεργίας από µία πρωτοβάθµια συνδικαλιστι-
κής οργάνωση απαιτεί την παρουσία του 50% συν 
ένα των οικονοµικά ενεργών µελών της.

Η δεύτερη παρέµβαση αφορά την δηµιουργία ηλε-
κτρονικού µητρώου τόσο για τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργαζόµενων και των εργοδοτών.

Τρίτη παρέµβαση αφορά την δηµιουργία ειδικής 
ιστοσελίδας, όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
θα µπορούν να δηµοσιοποιούν τις ανακοινώσεις 
του ηλεκτρονικά, ώστε να αποφεύγονται οι αφίσες.

«Αγώνας» δρόμου για την  4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση
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Α.Γεωργιάδης: 
Να κάνουμε την 
Ελλάδα την πιο 
φιλική προς 
τις επενδύσεις 
χώρα της Ε. Ε.

Την πολιτική βούληση 

της κυβέρνησης «να µε-

τατρέψουµε την Ελλάδα 

στην πιο φιλική προς τις επεν-

δύσεις χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» θα αποτυπώνεται 

στο διυπουργικό αναπτυξιακό 

νοµοσχέδιο, αναφέρει ο υπουρ-

γός Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συ-

νέντευξή του στην Καθηµερινή 

της Κυριακής.

Όπως σηµειώνει, το νοµοσχέ-

διο θα περιλαµβάνει, µεταξύ 

άλλων, την εµπλοκή τραπεζών 

στην αξιολόγηση των επενδυ-

τικών σχεδίων του αναπτυξια-

κού νόµου και ελεγκτικών εται-

ρειών στον έλεγχο υλοποίησης 

των επενδύσεων, ενώ το κράτος 

θα ελέγχει οποιαδήποτε από τις 

αποφάσεις αυτές εκ των υστέ-

ρων και θα επιβάλει ποινές σε 

περίπτωση ψευδούς πιστοποίη-

σης επένδυσης.

Σύµφωνα µε τον υπουργό, το 

τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου 

αναµένεται να τεθεί προς δια-

βούλευση στο τέλος του µήνα, 

ενώ θα κατατεθεί προς ψήφιση 

στη Βουλή εντός του Σεπτεµ-

βρίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων προαναγγέλλει 

επίσης την άµεση προώθηση 

ρυθµίσεων που θα αφορούν 

στην πιστοποίηση της ελληνι-

κότητας των προϊόντων. 

Χαν: Η Ελλάδα 
χάνει κονδύλια 
2 δισ. εξαιτίας 
κωλυσιεργίας 
του ΣΥΡΙΖΑ

Τον κίνδυνο ενός νέου πλήγματος 
στην ελληνική οικονομία επισημαίνει ο 
Ευρωπαίος Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, 
λόγω της μη αξιοποίησης αλλά και της 
κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κον-
δυλίων (άνω των 2 δισ. ευρώ) από την 
προηγούμενη κυβέρνηση.

Στην επιστολή του προς τη νυν πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, την οποία δημοσιεύ-
ει η «Real News», ο Επίτροπος τονίζει 
πέντε τομείς στους οποίους η χώρα μας 
καταγράφει ιδιαίτερα αρνητικές επιδό-
σεις, με αποτέλεσμα να τίθενται εμπό-
δια για την ανάκαμψη της εγχώριας οι-
κονομίας. 

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορι-
σμένες σκέψεις αναφορικά με την τρέ-
χουσα προγραμματική περίοδο 2014-
2020 και τις προετοιμασίες για την επό-
μενη, 2021-2027. Η Ελλάδα ήταν μία 
από τις χώρες με την καλύτερη αποδο-
ση στην εφαρμογή των συγχρηματοδο-
τούμενων επιχειρησιακών προγραμμά-
των. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα χάνει αυ-
τήν τη δυναμική», σημειώνει στην επι-
στολή του.

«Η επιβράδυνση στην αξιοποίηση 
των κονδυλίων οφείλεται σε μια σειρά 
θεμάτων. Έργα που ξεκίνησαν νωρίς 
στην προγραμματική περίοδο ή είχαν 
ετοιμαστεί από την προηγούμενη περί-
οδο παρείχαν σημαντικές χρηματοδο-
τικές ευκαιρίες, οι οποίες όμως πλέον 
δεν υπάρχουν. Από την άλλη, νέα έργα 
καθυστερούν να φτάσουν στην φάση 
υλοποίησής του. Συνεπώς, η επιτυχής 
συνέχιση και η κατάληξη των εγχειρη-
μάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη απαι-
τούν έναν αριθμό επιγουσών δράσεων 
τους επόμενους μήνες». 

Οι αναλυτικές αναφορές του κ. Χαν γί-
νονται για τις καθυστερήσεις στην υλο-
ποίηση προγραμμάτων όπως το «Εξοι-
κονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», τη λανθασμένη 
διαχείριση των αστικών απορριμμά-
των, την αποτυχία υλοποίησης έργων 
για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της δη-
μόσιας διοίκησης και για τις μεταφο-
ρές των εμπορευμάτων (logistics). Επι-
πλέον, θίγοντας ένα ζήτημα με πολ-
λές προεκτάσεις ο Επίτροπος κατα-
γράφει τις δυσλειτουργίες που προκύ-
πτουν από τις μεγάλες εκπτώσεις με τις 
οποίες κατασκευαστικές εταιρείες κερ-
δίζουν τους διαγωνισμούς για τα έργα 
στην Ελλάδα. 
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Στο υπουργείο Οικονοµικών προετοιµάζο-
νται πυρετωδώς για την 4η µεταµνηµονι-

ακή αξιολόγηση, η οποία θα ξεκινήσει µετά τη 
συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Σεπτεµβρί-
ου. Τα τεχνικά κλιµάκια αναµένονται στην Αθή-
να στις 16 Σεπτεµβρίου και οι επικεφαλής στις 
23 του ίδιου µηνός. Παράλληλα, γίνεται προε-
τοιµασία και για τη διαµόρφωση του µεγάλου 
φορολογικού νοµοσχεδίου το φθινόπωρο.

Αυτός ο ευρύτερος σχεδιασµός, µε ορίζοντα πε-
ρίπου τεσσάρων µηνών έως το τέλος του έτους, πε-
ριλαµβάνει συγκεκριµένα βήµατα. Βασικός στό-
χος είναι να ολοκληρωθεί η 4η αξιολόγηση το αρ-
γότερο έως τα µέσα Νοεµβρίου, προκειµένου να 
εκταµιευθεί η δεύτερη δόση περίπου 640 εκατ. 
ευρώ από τις επιστροφές κερδών από ελληνικά 
οµόλογα. Βασικό στοιχείο αναµένεται να είναι η 
κάλυψη περίπου 15 προαπαιτούµενων, κυρίαρ-
χη θέση στα οποία κατέχουν οι αποκρατικοποι-
ήσεις (πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος», πώ-
ληση του ποσοστού στα ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ και έναρξη 
της επένδυσης στο Ελληνικό). Παράλληλα, οι θε-
σµοί αναµένεται να εξετάσουν την πορεία απο-
πληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆η-
µοσίου προς ιδιώτες, την εισπραξιµότητα στη ρύθ-
µιση των 120 δόσεων, αλλά και το πώς προχωρά το 
σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για την αντι-
µετώπιση των «κόκκινων» δανείων µέσω εταιρεί-
ας ειδικού σκοπού (APS).

Σε ό,τι αφορά το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, 
εκτιµάται ότι έως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολο-
κληρωθεί το σκέλος των αναπτυξιακών παρεµβά-
σεών του µε την πλήρη κοστολόγηση τους. Για το 
σκέλος των µειώσεων των φορολογικών συντελε-
στών, οι κινήσεις, αναφέρουν οι πληροφορίες, θα 
σταθµιστούν προσεκτικά και σε συνεννόηση µε 

τους θεσµούς προκειµένου να εξασφαλιστούν τα 
µέγιστα δυνατά δηµοσιονοµικά περιθώρια.

Παράλληλα το οικονοµικό επιτελείο σε επιφυ-
λακή για πέντε ζητήµατα που ενδέχεται να αποτε-
λέσουν εστίες δηµοσιονοµικού κινδύνου. Πρόκει-
ται για τις εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις για τα 
αναδροµικά, την επιτυχία της νέας ρύθµισης των 
120 δόσεων, τη δυναµική ανάκαµψης των εξαγω-
γών, τη στασιµότητα ή/και την επιβράδυνση της 
οικονοµίας της ευρωζώνης, καθώς και τα περίπου 
150 εκατ. ευρώ για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλει-
ας (το κόστος για την ηλεκτροδότηση νησιών και 
ευπαθών οµάδων) που πρέπει να καταβάλλει το 
υπουργείο Οικονοµικών στη ∆ΕΗ. 

O Σταϊκούρας

Επιλέξαµε την προοδευτική µείωση του ΕΝΦΙΑ 
και τη διεύρυνση των δικαιούχων στο καθεστώς 
της ρύθµισης των 120 δόσεων για να επιβεβαιώ-
σαµε την υπόσχεση µας για µείωση φόρων, αλλά 
για την ώρα δεν έχουµε άλλα περιθώρια, τονίζει 
στο Βήµα ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας. 

Ο υπουργός σηµειώνει ότι το 2019 θα εκπληρω-
θεί ο στόχος για πρωτογενές  πλεόνασµα  3,5% 
του ΑΕΠ, υπογραµµίζοντας όµως ότι είναι δύσκο-
λο να δηµιουργηθεί επιπλέον χώρος για να επι-
τρέψει και άλλες ρυθµίσεις για τους φορολογού-
µενους.

Ο κ Σταϊκούρας αναφέρει ότι σε συνεργασία 
µε τον αρµόδιο υφυπουργό Θεόδωρο Σκυλακά-
κη επαναξιολογούνται οι δαπάνες του δηµοσίου 
και αναζητούνται εξοικονοµήσεις δηµόσιων πό-
ρων, ώστε να διασφαλιστούν η επίτευξη στόχων 
του φετινού προϋπολογισµού.

Προετοιµασία για την αξιολόγηση
Σταϊκούρας: ∆ώσαµε προτεραιότητα στη µείωση φόρων

Κ. Καραµανλής:

Επανεξέταση των διαγωνισµών 
που παρέλαβε η κυβέρνηση

Επανεξέταση των διαγωνισµών που παρέλαβε η νέα κυβέρνηση «µε µοναδικό κριτήριο το δη-
µόσιο συµφέρον, δηλαδή χρόνο υλοποίησης, κόστος, νοµιµότητα και εξυπηρέτηση του πολί-

τη», προαναγγέλλει ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, µε συνέντευ-
ξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

Για το θέµα της αύξησης των διοδίων της Αττικής Οδού, ο κ. Καραµανλής εκφράζει την αντίθε-
σή του σε αυτή την προοπτική και ξεκαθαρίζει πως «είµαστε αποφασισµένοι να υπερασπιστού-
µε την απόφασή µας αυτή και το συµφέρον των πολιτών µε όλα τα µέσα που µας δίνουν οι νόµοι».

Σχετικά µε την κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Πύργος σηµειώνει ότι σύντοµα θα 
υπάρξει λύση «που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του έργου και όχι στη δηµιουργία ακόµη ενός 
"κουφαριού"».

Αναφορικά µε την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο υπουργός Υποδο-
µών και Μεταφορών αναφέρει ότι ήδη ξεκίνησαν οι απαραίτητες µελέτες προκειµένου να εκδο-
θούν οι απαιτούµενες άδειες, ενώ παράλληλα εξετάζεται η δοµή του έργου και ο τρόπος υλοποί-
ησής του.
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Χατζηδάκης: 
Η ΔΕΗ χρειάζεται άμεσα 
750 εκατ. ευρώ
Ποσό ύψους 750 εκατ. ευρώ πρέπει να βρεθεί για 
τη ΔΕΗΔΕΗ -0,47% προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα 
η ρευστότητα της. Αυτό υποστηρίζει με συνέντευξη 
του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποί-
ος τονίζει ότι αναζητούνται με διάφορους τρόπους.
Ο ίδιος υπαινίσσεται την ανάγκη εξασφάλισης αυ-
τού του ποσού μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου: «Το σχέδιο 
διάσωσης της ΔΕΗΔΕΗ -0,47%, πέραν των μέτρων 
εξυγίανσης, περιλαμβάνει μέτρα άμεσης ενίσχυσης 
της ρευστότητάς της. Ένας πρώτος κρίσιμος σταθ-
μός είναι η 24η Σεπτεμβρίου, όταν θα βγει η νέα έκθε-
ση της Ernst & Young για τη βιωσιμότητα της επιχεί-
ρησης και στην οποία επιδιώκουμε να αποτυπωθεί 
η αναστροφή των αρνητικών προοπτικών της προ-
ηγούμενης έκθεσης του Απριλίου. Από την ενημέ-
ρωση που έχω μέχρι στιγμής, το ποσό που πρέπει 
να βρεθεί με διαφόρους τρόπους είναι περίπου 750 
εκατ. ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά με τα μέτρα αντι-
κατάστασης των ΝΟΜΕ, για τις οποίες έχει αναγ-
γείλει την κατάργηση τους σημειώνει ότι πρόθεση 
της κυβέρνησης είναι να περάσει «το ταχύτερο σε 
μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, το λεγόμενο 
target model, την πολιτική δηλαδή της ΕΕ».
Εξάλλου, ο υπουργός ΠΕΝ με τη συνέντευξη του 
αναγγέλλει την ιδιωτικοποίηση χωρίς καθυστερή-
σεις της εμπορίας και της διανομή φυσικού αερίου 
της ΔΕΠΑ, ενώ για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ 
μιλά για νέο διαγωνισμό, με τον οδικό του χάρτη να 
καθορίζεται σε συνεννόηση με το ΤΑΙΠΕΔ και τη νέα 
διοίκηση της εταιρίας.

Αλλαγές 

στα εργασιακά 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία και 50%+1 
σε αποφάσεις για απεργία

Την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις δια-
δικασίες για την απόφαση απεργίας προωθεί η κυ-
βέρνηση στο πλαίσιο των σχεδίων της για αναθεώ-
ρηση του συνδικαλιστικού νόμου, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής».
Πρόκειται για μέτρο που ουσιαστικά θα προστεθεί 
στην διάταξη του 2018 που προβλέπει ότι η κήρυ-
ξη απεργίας από μία πρωτοβάθμια συνδικαλιστικής 
οργάνωση απαιτεί την παρουσία του 50% συν ένα 
των οικονομικά ενεργών μελών της.
Η δεύτερη παρέμβαση που σχεδιάζει η κυβέρνηση 
αφορά την δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου τόσο 
για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόμε-
νων και των εργοδοτών.
Πηγές του υπουργείου Εργασίας που μίλησαν στον 
ΣΚΑΪ σημείωσαν πως οι δύο διατάξεις στοχεύουν 
αφενός στην συμμετοχή της πλειοψηφίας των εργα-
ζόμενων στη λήψη σοβαρών αποφάσεων και αφετέ-
ρου στην διαφάνεια στον συνδικαλισμό.
Τρίτη παρέμβαση που συζητείται στο υπουργείο Ερ-
γασίας αφορά την δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, 
όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούν 
να δημοσιοποιούν τις ανακοινώσεις του ηλεκτρονι-
κά, ώστε να αποφεύγονται οι αφίσες.

Η κυβέρνηση περιµένει το «πράσινο φως» από 
τους θεσµούς για να προχωρήσει άµεσα στην 
κατάργηση και των τελευταίων κεφαλαιακών 

περιορισµών. Η πλήρης άρση των capital controls ανα-
µένεται το αργότερο µέσα στον Σεπτέµβριο. Οι συγκε-
κριµένες διατάξεις καταρτίστηκαν σε συνεννόηση µε 
την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες που επικαλείται το ΑΠΕ, υπάρχουν και οι επιστολές 
συµφωνίας τόσο από τις εµπορικές, όσο και από τις συ-
νεταιριστικές τράπεζες της χώρας.

Τα capital controls επιβλήθηκαν µε νόµο στα τέλη Ιουνίου 
2015 και τώρα η αποκαθήλωσή τους θα πρέπει επίσης να γί-
νει µε νοµοθετική διάταξη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι διατάξεις είναι επιγραµ-
µατικές και σχεδιάζεται να ψηφιστούν άµεσα µετά το άνοιγ-
µα της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, εντός Σεπτεµβρίου οι 
περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων θα έχουν περάσει ορι-
στικά στην ιστορία.

Ούτως ή άλλως σήµερα έχουν διατηρηθεί σε ισχύ µόνο πε-
ριορισµοί οι οποίοι αφορούν την διακίνηση κεφαλαίων στο 
εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ενώ δεν 
ισχύει πλέον ο παραµικρός περιορισµός στις αναλήψεις χρη-
µάτων από τις τράπεζες.

Πρακτικά, τα capital controls έχουν ήδη τελειώσει. Η δια 
νόµου άρση τους όµως σηµατοδοτεί σύµφωνα µε τραπεζικές 
πηγές πέρασµα στην «κανονικότητα» ενώ φέρνει σύµφωνα 
µε τους ίδιες πηγές πιο κοντά την επόµενη αναβάθµιση πι-
στοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας.

Στην ίδια κατεύθυνση αναµένεται να συµβάλλει και η ανα-
µενόµενη έγκριση του σχεδίου του ΤΧΣ για τη διευθέτηση 
των κόκκινων τραπεζικών δανείων.

Ο αρµόδιος υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Ζαββός µε 
άρθρο του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» εκτιµά ότι « µέσα 

στο φθινόπωρο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις 

µε τη Γ∆ Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να 

προχωρήσουµε αµέσως έπειτα στην εφαρµογή του µέσω 

της απαραίτητης νοµοθετικής ρύθµισης, έτσι ώστε οι τρά-

πεζες να µπορέσουν να προσαρµόσουν αντίστοιχα τα σχέ-

δια τους».

Στο ίδιο άρθρο ο κ. Ζαββός αναφέρει πως «η εφαρµογή 

του µοντέλου αυτού θα συµβάλει στην πιο γρήγορη αποµεί-

ωση των κόκκινων δανείων από το ενεργητικό των τραπε-

ζών, έτσι ώστε να µπορέσουν να επιστρέψουν, όσο πιο γρή-

γορα γίνεται, στην χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονο-

µίας, που τόσο χρειάζεται ο τόπος.

Κατόπιν, η κυβέρνηση θα εξετάσει κάθε άλλη ρεαλιστική 

πρόταση, συµπεριλαµβανοµένου και του σχεδίου που έχει 

υποβάλει η και είναι διατεθειµένη να υιοθετήσει κάθε ερ-

γαλείο που µπορεί να συµβάλει στην γρήγορη και αποτελε-

σµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος των κόκκινων δα-

νείων αλλά και της ενίσχυσης του τραπεζικού συστήµατος».

Τι σηµαίνει η άρση των capital controls

Η πλήρης κατάργηση των capital controls σηµαίνει επί της 

ουσίας την άρση των εναποµεινάντων περιορισµών στη µε-

ταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από ιδιώτες και νο-

µικά πρόσωπα. Παράλληλα όµως αυτή η κίνηση θα αποτε-

λέσει και ένα σαφές µήνυµα προς τις αγορές ότι το τραπεζι-

κό σύστηµα και η οικονοµία επιστρέφει στην κανονικότητα, 

σε συνδυασµό µε τις κινήσεις προς την κατεύθυνση των µε-

ταρρυθµίσεων, της αύξησης των επενδύσεων και των απο-

κρατικοποιήσεων.

Ετοιµες οι διατάξεις για την πλήρη 
άρση των capital controls 

Ορθώς προχώρησε στις αλ-
λαγές το υπουργείο Εργασί-
ας, σχολιάζει ο πρόεδρος του 

ΕΒΕΠ και εκτιµά ότι λόγω των εργα-
σιακών διατάξεων που καταργήθηκαν 
χάθηκαν 14.691 θέσεις εργασίας και 
αυξήθηκαν οι ελαστικές µορφές απα-
σχόλησης τον Ιούλιο.

Στην κατάργηση τριών διατάξεων 
της εργατικής νοµοθεσίας, που αφο-
ρούν στη θεσµοθέτηση του βάσιµου 
λόγου απόλυσης στο εθνικό δίκαιο, 
τη συνυπευθυνότητα µεταξύ αναθέτο-
ντος την εκτέλεση εργασίας ή έργου 
και του εργολάβου ή υπεργολάβου, 
για την τήρηση της εργατικής νοµοθε-
σίας, καθώς και τις αλλαγές στις ηµε-
ροµηνίες στην περίπτωση της συµφιλι-
ωτικής διαδικασίας, ορθώς προχώρησε 
το υπουργείο Εργασίας, επισηµαίνει σε 
ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Εµπο-
ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητη-
ρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. 

Ο Βασίλης Κορκίδης δήλωσε στα 
ΜΜΕ σχετικά µε το θέµα:

«...Το Υπουργείο Εργασίας αιτιολό-
γησε τη κατάργηση των τριών διατά-
ξεων, αναφέροντας ότι στα στοιχεία 
του Ιουλίου του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ 
αποτυπώνονται οι επιπτώσεις όσων 
ψηφίστηκαν λίγο πριν από τις Ευρωε-
κλογές. Όπως δείχνει η ΕΡΓΑΝΗ, τον 
Ιούλιο αυξήθηκαν οι ελαστικές µορ-
φές απασχόλησης και χάθηκαν 14.691 
θέσεις εργασίας κυρίως από τις συγκε-
κριµένες εργασιακές διατάξεις.

Αυτή η εξέλιξη έπρεπε σίγουρα να 
αλλάξει χωρίς καθυστέρηση, αλλά 
λόγω των συνταξιοδοτικών διατάξεων 
έπρεπε να περάσει και από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο. Η Ελλάδα µε από-
φαση της Βουλής το 2016 έχει ενσω-
µατώσει στο εθνικό της ∆ίκαιο και τον 
Αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Χάρτη. Στην περίπτωση απόλυ-
σης εργαζοµένου υπήρχαν πάντα δύο 

επιλογές: Είτε ο «βάσιµος λόγος από-
λυσης» χωρίς αποζηµίωση, είτε η κατα-
βολή αποζηµίωσης στον εργαζόµενο 
χωρίς «βάσιµο λόγο απόλυσης».

Τον περασµένο Μάιο, όµως ψηφί-
στηκε διάταξη σύµφωνα µε την οποία 
περιορίστηκε σε µόνο µία επιλογή: 
Η καταγγελία της σύµβασης να γίνε-
ται µόνο για «βάσιµο λόγο». Η ρύθ-
µιση αυτή όχι µόνο δεν είναι «φιλερ-
γατική», αλλά λειτουργεί εναντίον των 
εργαζοµένων, καθώς καθιστά δύσκολη 
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και φέρνει τους ήδη εργαζόµενους σε 
χειρότερη θέση, αφού αυτός που απο-
λύεται στιγµατίζεται για τον υπόλοιπο 
εργασιακό του βίο. 

Όµως τα λάθη στην αγορά εργασίας 
δεν διορθώνονται µε νέα λάθη, ούτε µε 
καθυστερήσεις, απαιτούν άµεσες απο-
φάσεις και ενέργειες, όπερ και εγέ-
νετο...»

Κορκίδης: Αβάσιμες οι αντιδράσεις για τις αλλαγές στα εργασιακά
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολο-
γίων θα γίνονται στους 
κάτωθι Λογαριασμούς 
Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

5023-001730-248

EUROBANK 

00260215410200562173

Aπαραιτήτως να ανα-
γράφεται ο αριθμός του 
τιμολογίου και όχι το 
όνομα του καταθέτου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώ-
νουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε 
έγγραφο για να γίνεται η ανάλογη πίστω-

ση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρωση 
από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

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-

Ελληνική Δημοκρατία   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Νομός Αττικής   Βούλα:  12-8-2019
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr   Aρ. Πρωτ.:  30770

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοι-

κτό Διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με ηλεκτρονικές  προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο-
ψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού 
και την με α/α 30/2019 μελέτης της  αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 333.705,12€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

ΕΤΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ CPV Κ.Α. ΠΟΣΟ

2019 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς»

  30-6265.019 100.000,00 €
2020   30-6265.019 233.705,12 €

ΣΥΝΟΛΟ 333.705,12€

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-
8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτι-
κός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  
26/2017 , την με αρ. Πρωτ. 14514/17-4-2019 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 
(Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 20-9-2019 και ώρα 10:30 π.μ., 
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες 
από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Πέμπτη 26-9-
2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΕΤΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ CPV Κ.Α. ΠΟΣΟ

2019 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς»

 30-6265.019 100.000,00 €
2020  30-6265.019 233.705,12 €

ΣΥΝΟΛΟ 333.705,12€

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 78550

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφι-
ακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  

   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της 
δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  
δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 5.382,35 €  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρ-
χικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον 
ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμη-
θευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 
εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  
κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο2  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΛΙΓ.ΜΕΓ. Α.Ε/ ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ γνωστοποιεί σε όλους τους εν-
διαφερόµενους προµηθευτές την έκδοση Συµπληρώµατος Νο 1 της διακήρυξης του 
ανοικτού διαγωνισµού :
• ΛΙΓ.ΜΕΓ. - 19218 που αφορά την προµήθεια προµήθεια ορειχάλκινων δακτυλίων κύ-

ριων µηχανηµάτων Ορυχείου της ΛΙΓ.ΜΕΓ. :
Προστίθεται:  Το υλικό κατασκευής του είδους α/α 3 “Aποστατική ροδέλα δίτρο-

χου εκσκ. ΕΤΕΚΑ, ορειχάλκινη Φ 230/Φ 160+/-0,1Χ12mm”, είναι 
CuSn7ZnNP5

Όλοι οι λοιποί όροι των διακηρύξεων παραµένουν σε ισχύ ως έχουν
Υπενθυµίζεται η ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η οποία παρατάθηκε µε το Συ-
µπλήρωµα Νο 1, έως την 05.9.2019 και ώρα 14.00. Σηµειώνεται ότι πέραν της ηµερο-
µηνίας αυτής, οι προσφορές δεν θα αποσφραγίζονται ως εκπρόθεσµες.
Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης 
www.lignitiki-megalopolis.gr - ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών - ∆ιακηρύξεις ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕ-
ΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

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 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” 
έχει απόλυτη  πληρότη-

τα και ενημέρωση  στο χώρο 
των δημοπρατούμενων έρ-

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

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

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογαριασμούς Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723
ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου και όχι το όνομα του 

καταθέτου.
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Παρακαλούνται οι 

φορείς οι οποί-

οι πληρώνουν µέσω 

∆ΟY να µας το κοι-

νοποιούν µε έγγρα-

φο για να γίνεται 

η ανάλογη πίστω-

ση τους διότι πλέον 

δεν έχουµε ενηµέ-

ρωση από τις αρµό-

διες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ
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 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

 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Κορυτσάς και Αγ. 
Σαράντα Έδρας Πάτρα 26222
Πληροφορίες : Διοικητική υπηρεσία
2691361008
Τηλέφωνο : 2613600015
FAX : 2610320162-2691022791
Email : kkppde@1602.syzefxis.gov.gr
ΛΡ.ΠΡΩΤ.: 1139
Αίγιο - 05 -08 - 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου 

«Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας» προκηρύσσει 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανά-
δειξη αναδόχου / αναδόχων προμή-
θεια τροφίμων για τις ανάγκες του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διάρκει-
ας ενός (1) έτους. Κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη ανέρχε-
ται στο ποσό των 240.316,77€ προ φπα 
και στο ποσό των 276.103,35€ συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλα-
βής των προσφορών είναι η 12/09/2019, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η 
διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος. Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γί-
νει την 18/09/2019, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα Διακήρυξη απεστάλη με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
02/08/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσε-
ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε 
αριθμό: 2019-109477 . Το πλήρες κείμε-
νο της παρούσας Διακήρυξης καταχω-
ρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗ-
ΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
78355. Περίληψη της διακήρυξης αναρ-
τήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.
gov.gr/ και στον ελληνικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΕΦΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΝΕΑ ΤΥΡΙΝΘΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει επαναληπτι-
κό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για 
την μίσθωση:

α) κτιρίου στην Νέα Τύρινθα, για τη 
στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής Δι-
εύθυνσης Αργολίδας του ΕΦΚΑ, συνο-
λικής επιφάνειας χώρων 890 τ.μ. πλέ-
ον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα 
660 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προο-
ρίζονται για χώρους κύριας χρήσης ενώ 
τα 230 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για 
χρήση αρχείων (μπορούν να βρίσκονται 
και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμε-
νου μηνιαίου μισθώματος για τους χώ-
ρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό 
των 3,50 €/τ.μ. και για τους χώρους του 
αρχείου το ποσό των 1,00 €/τ.μ.

β) χώρου αρχείου στο Αργός, για τη 
στέγαση των αρχείων του αποκεντρω-
μένου Τμήματος Αργούς της Τοπικής Δι-
εύθυνσης Αργολίδας του ΕΦΚΑ, συνολι-
κής επιφάνειας χώρων 80 τ.μ. πλέον ή 
έλαττον (±10%), αποκλειστικά για χρήση 
αρχείων (μπορούν να βρίσκονται και σε 
υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου μη-
νιαίου μισθώματος για τους χώρους του 
αρχείου το ποσό των 2,00 €/τ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19-
09-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
πμ, στα γραφεία του Β1 Τοπικού Υπο-
καταστήματος μισθωτών Αργολίδας του 
ΕΦΚΑ, οδός 25ης Μαρτίου 45, Ναύπλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 
Β' Τοπικού Υποκαταστήματος μισθω-
τών Αργολίδας του ΕΦΚΑ, οδός 25ηζ 
Μαρτίου 45, Ναύπλιο και στο τηλέφω-
νο 27520-22065 από 08:00 μέχρι 14:00. 
Επίσης στο link: http://www.efka.gov.gr/ 
banner διαγωνισμοί, όπου υπάρχει η 
πλήρης προκήρυξη μαζί με τα τεύχη τε-
χνικών προδιαγραφών των κτιρίων του 
ΕΦΚΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
Ασκληπιού 1, 10679 Αθήνα
Τηλ.: 210-3617450, 210-3387770
Fax:  210-3618775

Website: www.saltworks.gr 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ-
μία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που 
εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφο-
ρές, για τη  «μίσθωση ανατρεπόμενων 
φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, για τις 
ανάγκες της Εσωτερικής Μεταφοράς 
Πρωτογενούς Αλατιού κατά τη διάρ-
κεια συγκομιδής αλατιού 2019, στην 
Αλυκή Κίτρους Πιερίας».

Προϋπολογισμός: 20.000.-€ χωρίς 
Φ.Π.Α. (ενδεικτικός)

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: 
1.000.-€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η 
Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00΄ μεσημβρινή, στα γραφεία 
της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 
Α.Ε.» στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 1, 
4ος όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμ-
βάνουν γνώση του πλήρους κειμένου 
της διακήρυξης από την ιστοσελίδα της 
Εταιρείας : www.saltworks.gr, όπου αυτή 
έχει αναρτηθεί, διατίθεται δε και σε έντυ-
πη μορφή από τη Γραμματεία Διοίκησης, 
κα.Σταυρούλα Καψιώτη, στην παραπά-
νω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019
Αντώνιος Π.Ντρέκος

Διευθύνων Σύμβουλος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟ-
ΓΡΑΦΟΥ : Όπως  προκύπτει από   την  
με αριθμ.1233 Ε’  έκθεση επίδοσης του 
Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθη-
νών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΤΤΙΚΙΑ, που κοινο-
ποιήθηκε  νόμιμα προς  τον Αντιεισαγ-
γελέα του Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ, κ. 
Απόστολο Γραμμενο, για  την Ελένη 
Κρητικού, το γένος Σωτήριου Πριόβο-
λου και νυν αγνώστου διαμονής. Ακρι-
βές αντίγραφο της από 18/6/2019 ΚΛΗ-
ΣΗΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. 17 ΠΑΡ.2 
ΚΑΙ 648-657 Κ.ΠΟΛ.Δ. του Ελευθέριου 
Βολακάκη (ως διαχειριστή) προς   την 
εναγόμενη, που απευθύνεται ενώπιον 
του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με την 
οποία ζητά να οριστεί νέα δικάσιμος λό-
γω ματαίωσης της πρώτης, να γίνει δε-
κτή η αγωγή του, να υποχρεωθεί η ενα-
γόμενη, για τους αναφερόμενους στο 
ιστορικό λόγους, να καταβάλει το ποσό 
των χιλίων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ 
και σαράντα επτά λεπτών (1361,47€), 
με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 
επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη 
εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που 
θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να 
καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική  
δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσί-
ου δικηγόρου. Η ΚΛΗΣΗ έχει κατατεθεί 
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Μισθώσεις/
Πιστωτικοί Τίτλοι) με ΓΑΚ 50288/2019 
και ΕΑΚ 1156/2019 ενώπιον του Γραμ-
ματέα του Ειρηνοδικείου ΑΘηνών  και με 
την σημείωση  στο τέλος αυτής  ότι : ορί-
ζεται ως χρόνος και τόπος συζήτησης 
της παρούσης η 22η Οκτωβρίου 2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., πινάκιο: 
Ο, Αριθμός 17, αίθουσα/γραφείο: Αίθου-
σα 2, πρός γνώση της και για τις νόμιμες 
συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να 
παραστεί όπου κσι όπως ορίζεται ανωτέ-
ρω. Για να λάβετε γνώση και να συμμορ-
φωθείτε προς τα ανωτέρω οριζόμενα.  

Αθήνα 10 Αυγούστου 2019.
 Ο   Πληρεξούσιος Δικηγόρος  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖΥΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΑΜ ΔΣΑ 29064)
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 131, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 6944987041

Με τη με αριθμό 163/2019 απόφα-
ση του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως ανα-
γνωρίσθηκε και εγκρίθηκε η σύσταση 
της Ένωσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυ-
ας Οικονομίας με την επωνυμία «Ένωση 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας Περιφέρειας Πελοποννήσου» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΑΣ», 
εδρεύουσας στην Τρίπολη του Δήμου 
Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, καθώς και 
το από 17-6-2018 ιδρυτικό Καταστατικό 
αυτής, αποτελούμενο από 33 άρθρα.

Τρίπολη 9 Αυγούστου 2019
Παναγιώτης Γατσόπουλος

Δεληγιάννη 3-Τρίπολη, Α.Μ. Δ.Σ.Τ. 74
Α.Φ.Μ. 043366187 Δ.Ο.Υ. Τριπόλεως

Email: tgatsop@otenet.gr
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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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«Είµαστε καλά προετοιµασµένοι (για ένα 
Brexit χωρίς συµφωνία) κι ελπίζω και οι Βρετα-
νοί να είναι επίσης» είπε ο απερχόµενος πρόε-
δρος της Κοµισιόν

Ένα Brexit χωρίς συµφωνία θα πονέσει τη 
Βρετανία περισσότερο παρά την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, όσο κι αν η κυβέρνηση του πρωθυπουρ-
γού Boris Johnson παριστάνει το αντίθετο, ση-
µείωσε ο απερχόµενος πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής Jean Claude Juncker, σε δηλώ-
σεις που δηµοσιεύτηκαν το Σάββατο (10/8/2019). 

Η Βρετανία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
τροποποιήσει τους όρους της συµφωνίας αποχώ-
ρησης, διαµηνύοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέ-
πει να αναλάβουν την ευθύνη για ένα Brexit χω-
ρίς συµφωνία, εάν δεν επιτευχθεί συµβιβασµός.

Όµως, στο τέλος, αυτή που θα πονέσει πε-
ρισσότερο θα είναι η Βρετανία, υπογράµµισε 
ο Juncker µιλώντας στην τοπική εφηµερίδα του 
κρατιδίου του Τιρόλου στην Αυστρία, όπου συ-
χνά παραθερίζει το καλοκαίρι.

«Εάν είχαµε ένα σκληρό Brexit, αυτό δεν θα 
συνέφερε κανέναν, όµως οι Βρετανοί θα ήταν 
οι µεγαλύτεροι χαµένοι. 

Συµπεριφέρονται σαν να µην ισχύει αυτό, όµως 
ισχύει» τόνισε ο Juncker σε συνέντευξή του στην 
εφηµερίδα Tiroler Tageszeitung.

«Είµαστε πλήρως προετοιµασµένοι ακόµα 

κι αν κάποιοι στη Βρετανία λένε ότι δεν είµα-
στε έτοιµοι για το ενδεχόµενο ενός Brexit χω-
ρίς συµφωνία. 

Όµως, δεν θα πάρω µέρος σε αυτά τα καλο-
καιρινά παιχνιδάκια» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος 
της Κοµισιόν.

«Το έχουµε καταστήσει σαφές ότι δεν ετοιµα-
ζόµαστε για τη διεξαγωγή νέων διαπραγµατεύ-
σεων επί της συµφωνίας αποχώρησης, παρά µο-
νάχα για να δώσουµε κάποιες διευκρινίσεις σχε-
τικά µε το πλαίσιο της πολιτικής διακήρυξης που 
θα ρυθµίζει τις µελλοντικές σχέσεις του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

«Είµαστε καλά προετοιµασµένοι (για ένα 
Brexit χωρίς συµφωνία) κι ελπίζω και οι Βρε-
τανοί να είναι επίσης» κατέληξε ο απερχόµενος 
πρόεδρος της Κοµισιόν.

ΔΝΤ: 
Οι εμπορικές 
εντάσεις έχουν 
επηρεάσει 
την κινεζική 
οικονομία

Το ∆ΝΤ παροτρύ-
νει ΗΠΑ και Κίνα, 
τις δύο µεγαλύτε-

ρες οικονοµίες του κόσµου 
να επιλύσουν γρήγορα και 
δίκαια τον κλιµακούµενο 
εµπορικό πόλεµο.

Το εκτελεστικό συµβού-
λιο του ∆ιεθνούς Οργανι-
σµού συνιστά µία «συνο-
λική» συµφωνία για το 
εµπόριο, που δεν θα υπονο-
µεύσει το διεθνές σύστηµα. 

«Η Κίνα και οι εµπορι-
κοί της εταίροι θα πρέπει 
να εργαστούν από κοινού 
και εποικοδοµητικά για να 
διευθετήσουν τις διαφω-
νίες τους σε ένα πολυµε-
ρές πλαίσιο βασισµένο σε 
κανόνες και να καταβάλουν 
κοινές προσπάθειες για τη 
µεταρρύθµιση του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου µε καλή πίστη και 
αµοιβαία αποδοτική προ-
σέγγιση», δήλωσε ο Jin 
Zhongxia, εκτελεστικός 
διευθυντής του ∆ΝΤ στο 
Πεκίνο.

«Αυτό δεν είναι µόνο 
καλό για την Κίνα και τις 
ΗΠΑ, αλλά και για τη διε-
θνή κοινότητα στο σύνολό 
της», πρόσθεσε. 

Το ∆ΝΤ, εξάλλου, εκτιµά 
πως η Κίνα θα επωφεληθεί 
από το «περαιτέρω άνοιγµα 
της οικονοµίας και άλλες 
µεταρρυθµίσεις που ενι-
σχύουν τον ανταγωνισµό». 

Η αύξηση του ΑΕΠ της 
χώρας επιβραδύνθηκε στο 
6,6% το 2018 και προβλέπε-
ται να µετριαστεί στο 6,2% 
φέτος, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ. 

Η αναµενόµενη ώθηση 
της Κίνας αντισταθµί-
στηκε από τις ΗΠΑ που 
επέβαλαν δασµούς σε κινε-
ζικά αγαθά αξίας 200 δισ. 
δολαρίων.

Το ∆ΝΤ ανέφερε ότι οι 
εµπορικές εντάσεις «έχουν 
επηρεάσει αναπόφευκτα» 
την κινεζική οικονοµία, 
«αλλά ο αντίκτυπος είναι 
διαχειρίσιµος».

Μεγάλη 
κινητοποίηση 
στη Μόσχα με αίτημα 
τη διεξαγωγή 
«ελεύθερων 
εκλογών»

Σύμφωνα με εκτιμήσεις 178 άνθρωποι 
συνελήφθησαν στη διαδήλωση στη Μό-
σχα και 80 στην Αγία Πετρούπολη

Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι συμμετείχαν 
το Σάββατο στη μεγαλύτερη πολιτική δι-
αμαρτυρία των τελευταίων οκτώ ετών 
στη χώρα, όπως τη χαρακτήρισε μια μκο 
που ειδικεύεται στην καταγραφή των δια-
δηλωτών, για να ζητήσουν τη διεξαγωγή 
ελεύθερων εκλογών στη Μόσχα. 

Σύμφωνα με την οργάνωση White 
Counter έως και 60.000 άνθρωποι έδω-
σαν το παρόν στην κινητοποίηση στη ρω-
σική πρωτεύουσα. Από την πλευρά της, 
η αστυνομία έκανε λόγο για 20.000 διαδη-
λωτές. 

Ο κόσμος στη διαδήλωση της Μόσχας 
φώναζε συνθήματα όπως «Κάτω ο τσά-
ρος!» κρατώντας σημαίες της Ρωσίας. Αί-
τημά των συμμετεχόντων: οι ρωσικές αρ-
χές να επιτρέψουν σε ανεξάρτητους υπο-
ψηφίους και υποψηφίους της αντιπολί-
τευσης να κατέβουν στις τοπικές εκλογές 
του επόμενου μήνα. 

Την ώρα της διαδήλωσης, όπως μετα-
δίδει το Reuters, το κρατικό τηλεοπτικό 
δίκτυο πρόβαλε εικόνες με τον πρόεδρο 
της Ρωσίας Vladimir Putin, με δερμάτινο 
μπουφάν, να δίνει το παρόν σε ένα σόου 
με μηχανές που οργάνωσε το κλαμπ μο-
τοσικλετιστών Night Wolves στην Κρι-
μαία. 

Σύμφωνα με την οργάνωση OVD-Info, 
που παρακολουθεί τις συλλήψεις, 178 άν-
θρωποι συνελήφθησαν στη διαδήλωση 
στη Μόσχα και 80 στην Αγία Πετρούπολη. 

Συλλήψεις έγιναν και σε άλλες πόλεις 
όπως το Ροστόβ ον Ντον και το Μπρι-
άνσκ. 

Η διαδήλωση στη Μόσχα διεξήχθη με 
την άδεια των αρχών. Μετά το πέρας της, 
εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, κα-
τευθύνθηκαν προς το κτίριο της Προεδρι-
κής Διοίκησης, με αποτέλεσμα η αστυνο-
μία να αποκλείσει την περιοχή και προ-
χωρήσει σε συλλήψεις. 

Σύμφωνα με τη ρωσική αστυνομία, 136 
άνθρωποι συνελήφθησαν, οι οποίοι συ-
νέχισαν να διαδηλώνουν στο κέντρο της 
Μόσχας, μετά το τέλος της κύριας κινητο-
ποίησης.

Γιούνκερ: Το “άτακτο” Brexit 
θα πονέσει περισσότερο τη Βρετανία

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

∆ιαδηλώσεις  κατά 
της κυβέρνησης

Χιλιάδες Ρουµάνοι βγήκαν στους δρόµους του 
Βουκουρεστίου αξιώνοντας την παραίτηση της 
κυβέρνησης, έναν χρόνο µετά τη βίαιη κατα-

στολή µιας διαδήλωσης από τις δυνάµεις ασφαλείας.
“Κλέφτες” και “Παραιτηθείτε” ήταν µεταξύ των συνθη-

µάτων που φώναζαν οι διαδηλωτές- 24.000 ο αριθµός τους 
σύµφωνα µε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpress, οι 
οποίοι είχαν συγκεντρωθεί µπροστά από την έδρα της κυ-
βέρνησης, κρατώντας, πολλοί εξ αυτών, σηµαίες της Ρου-
µανίας.

“Η χώρα προχωράει σε λάθος κατεύθυνση, δεν υπάρχει 
κανένα µέλλον για τους νέους εδώ” είπε ο Μπόγκνταν Ιλιέ-
σκου, ένας φοιτητής ιατρικής, ηλικίας 19 ετών.

“Θέλουµε µια κυβέρνηση που εργάζεται για εµάς, όχι για 
τα συµφέροντά της” σηµείωσε µιλώντας στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο.

Ο 60χρονος Λένουτα Ιάνκου εξήγησε ότι διαδηλώνει 
κατά της “αδικίας που βιώνει καθηµερινά”, της διαφθοράς 
της πολιτικής τάξης και ενός απαρχαιωµένου συστήµατος 
υγείας. Τόσο ο 19χρονος όσο και ο 60χρονος συµµετείχαν 
στη διαδήλωση των 80.000 ανθρώπων, πριν από έναν χρό-
νο, στις 10 Αυγούστου του 2018, την οποία διέλυσαν µε τη 
βία οι δυνάµεις ασφαλείας, µε τη χρήση δακρυγόνων, νερού 
υπό πίεση και γκλοµπ.

Περισσότεροι από 450 άνθρωποι είχαν τραυµατιστεί και 
700 είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των δυνάµεων 
επιβολής του νόµου.

Οι διαδηλωτές στο Βουκουρέστι απέτισαν, επίσης, φόρο 
τιµής στην Αλεξάντρα και τη Λουίζα, τις δύο έφηβες που 
απήγαγε και δολοφόνησε ένας µηχανικός, δύο υποθέσεις 
που συγκλόνισαν τη χώρα.

Επίθεση Σαλβίνι 
σε Ρίτσαρντ Γκιρ

Επίθεση µέσω twitter εξα-
πέλυσε ο ηγέτης της Λέ-
γκας του Βορρά Ματέο 

Σαλβίνι στον διάσηµο ηθοποιό 
Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος την Πα-
ρασκευή ανέβηκε στο πλοίο Open 
Arms, το οποίο βρίσκεται σχεδόν 
ακινητοποιηµένο στα ανοικτά 
του ιταλικού νησιού Λαµπεντού-
ζα για να συναντήσει το πλήρωµα 
και τους µετανάστες, περίπου 30 
από τους οποίους είναι ανήλικοι.

Ο Σαλβίνι σχολίασε σε φωτο-
γραφία που ανήρτησε µε τον χολυ-
γουντιανό σταρ, ο οποίος βρι-
σκόταν ανάµεσα σε µετανάστες: 
«Αφού οι φίλοι του από τη ΜΚΟ 
έχουν 180 µετανάστες εν πλω, 
είµαι σίγουρος πως ο γενναιό-
δωρος εκατοµµυριούχος θα τους 
φιλοξενήσει όλους στις βίλες του. 
Σωστά;»

«Μόλις έφθασα από την Λαµπε-
ντούζα, φέραµε όσο νερό και τρό-
φιµα µπορούσαµε για όλους στο 
πλοίο», ανέφερε ο διάσηµος ηθο-
ποιός σε αναρτήσεις που δηµοσί-
ευσε από την επίσκεψή του στο 
πλοίο.
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