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Πάταξη της φοροδιαφυγής με διασταύρωση δεδομένων από το 2014
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Γερμανία: Φλερτάρει 
με την ύφεση

Επιδείνωση για τέταρτο διαδοχικό µήνα εµφάνισε 
η επενδυτική εµπιστοσύνη στη Γερµανία, έπει-
τα από µια σειρά αρνητικών στοιχείων που έχουν 

ενισχύσει τις ανησυχίες για τη µεγαλύτερη οικονοµία 
της Ευρώπης. Συγκεκριµένα, ο δείκτης οικονοµικού κλί-
µατος ZEW υποχώρησε στις -44,1 µονάδες από τις -24,5 
µονάδες τον Ιούλιο, στο χαµηλότερο επίπεδο από τον 
∆εκέµβριο του 2011.

Προστασία α’ κατοικίας: έχουν 
ξεκινήσει τη διαδικασία 14.191

Ολοκληρώθηκε η 6η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας. 

Αθροιστικά, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, από 1/7/2019 μέχρι 11/8/2019:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 64.657 χρήστες.
-  Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 

14.191 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 17 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

ΑΑΔΕ: Kαμπάνια «Apodixi 
Please» 

Συνεχίζεται και φέτος η καµπάνια της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, µε τίτλο, 
“Apodixi Please”. Πρόκειται για καµπάνια, που 

απευθύνεται στους ξένους τουρίστες, οι οποίοι επισκέ-
πτονται τη χώρα µας, µε στόχο να τους ενηµερώνει για 
τα δικαιώµατά τους ως καταναλωτές και να τους προ-
τρέπει να ζητούν απόδειξη σε κάθε τους συναλλαγή.

Μάχη διαρκείας 
με τη φωτιά

Πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια στο χωριό Μακρυµάλ-
λη στην κεντρική Εύβοια βρισκόταν χθες το µεσηµέ-
ρι η µεγάλη φωτιά.  Εκκενώθηκαν  τα χωριά Μακρυ-

µάλλη και Κοντοδεσπότι, άλλα και το µοναστήρι της Παναγί-
ας Θεοτόκου στο Μακρυµάλλη. 

Εντολή για εκκένωση των χωριών Mακρυµάλλη και Κοντο-
δεσπότι έδωσε νωρίτερα η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας. Είναι ενδεικτικό ότι η αιθαλοµίχλη και η µυρω-
διά της φωτιάς έφτασαν µέχρι την Αττική προκαλώντας απο-
πνικτική ατµόσφαιρα. 

Αναλυτικά οι επίγειες δυνάµεις: 139 πυροσβέστες µε 67 οχή-
µατα, 7 οµάδες πεζοπόρων µε 72 πυροσβέστες & 6 οχήµατα µε 
12 πυροσβέστες Μ.Ε.Τ.Π.Ε.. Συνδράµουν 2 οµάδες πεζοπό-
ρων τµηµάτων του Ε.Σ.,8 µηχανήµατα έργου.

9
7
7
2
5
2
9

0
3
0
1
3
4

0
3

Σε υψηλό 10ετίας ο δείκτης 
επιχειρηματικού κλίματος
σε ΜμΕ

Συνεχίζεται η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος 
για τις ΜµΕ - µε εντυπωσιακές επιδόσεις σε σχέ-

ση µε την Ευρώπη, σύµφωνα µε τη έκδοση της Έρευ-
νας Συγκυρίας που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Οικονοµι-
κής Ανάλυσης της Εθνικής, βάσει έρευνας πεδίου σε 
δείγµα 1.160 επιχειρήσεων, αναφέροντας µάλιστα χα-
ρακτηριστικά ότι «εκπλήσσει ευχάριστα η συνεχής 
βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις».

Ο δείκτης εµπιστοσύνης των ΜµΕ συνέχισε την ανο-
δική του πορεία το πρώτο εξάµηνο του 2019, φθάνοντας 
τις 18 µονάδες (από 13 το δεύτερο εξάµηνο του 2018), 
επιτυγχάνοντας υψηλό 10ετίας. Παράλληλα, περισσό-
τερο από το ήµισυ του τοµέα διατηρεί στόχο περαιτέ-
ρω ανάπτυξης, ενώ αυξηµένη κερδοφορία απολαµβά-
νει πλέον το 78%.

Σφίγγει ο «κλοιός» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τους φο-

ροφυγάδες, καθώς αξιοποιούνται για πρώτη φορά συνδυαστικά στοιχεία και δεδο-

μένα από συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών με αντίστοιχα από δη-

λώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ από το 2014 και μετά, μέσω ευρείας διασταύρωσης και 
συσχέτισης δεδομένων.

Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα του 2014 διαβιβάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες, συ-

νοδευόμενα με τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες, και εμπλουτίζοντας τη δεξαμε-

νή στόχευσης φορολογικών υποθέσεων. Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία των 
δεδομένων από τα επόμενα έτη.

Όπως αναφέρουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αυτόν η 
τρόπο η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκώς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου 
όγκου δεδομένων που διαθέτει (Big Data), αφομοιώνοντας ταυτόχρονα την ανατροφο-

δότηση πληροφοριών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Φόβοι για χρεοκοπία
της Αργεντινής 

Μνήµες 2001 ξυπνούν οι τελευταίες εξελί-
ξεις στην Αργεντινή, καθώς µετά το απρό-

σµενο αποτέλεσµα των προκριµατικών εκλο-
γών που έφερε τον τωρινό πρόεδρο Μαουρίσιο 
Μάκρι στη δεύτερη θέση και τον υποψήφιο της 
αντιπολίτευσης Αλµπέρτο Φερνάντες στην πρώ-
τη µε προβάδισµα 14 µονάδων, οι αγορές... τρε-
λάθηκαν.

H τιµή των πενταετών τίτλων υποχώρησε στα 
55 σεντς ανά δολάριο, ενώ σύµφωνα µε τα CDS 
υπάρχει 75% πιθανότητα να χρεοκοπήσει η χώρα 
µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια. Την Παρασκευή 
η πιθανότητα αυτή ήταν στο 49%.

Τα οµόλογα σε δολάριο µε λήξη το 2048 είδαν 
επίσης τις αποδόσεις τους να απογειώνονται και 
τις τιµές τους να κάνουν βουτιά 17%.

Σαφάρι της ΑΑ∆Ε κατά φοροφυγάδων
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Προκαλεί ξανά ο Ακάρ: 

Kανείς να 
μη δοκιμάσει 
τη δύναμή μας

Σε νέες προειδοποιήσεις σχετικά με 
την ανατολική Μεσόγειο προχώρησε 

ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε συνέ-
ντευξή του στο TRT από τα Κατεχόμενα, 
δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς 
να μη δοκιμάσει τη δύναμή μας».

Όπως αναφέρει το sigmalive, ο Χου-
λουσί Ακάρ επανέλαβε ότι η Άγκυρα εί-
ναι υπέρ της “ειρηνικής διευθέτησης των 
ζητημάτων στη Μεσόγειο”, ωστόσο θα 
ήταν μάταιη οποιαδήποτε προσπάθεια 
για εξεύρεση λύσης χωρίς την Τουρκία. 
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας απηύθυνε 
εκ νέου την προειδοποίηση «κανείς να 
μη δοκιμάσει τη δύναμή μας», διευκρι-
νίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για 
απειλή, αλλά για δήλωση ετοιμότητας 
της Τουρκίας, αν ξανα-προκύψει ανάγκη 
στην Κύπρο.

«Είμαστε υπέρ μιας ειρηνικής λύσης 
στην ανατ. Μεσόγειο. Θέλω να επαναλά-
βω ότι καμία λύση δεν μπορεί να υπάρ-
ξει αν δεν περιλαμβάνει την Τουρκία. Εί-
ναι μάταιη οποιαδήποτε προσπάθεια για 
εξεύρεση λύσης στα πολιτικά, στρατιω-
τικά και οικονομικά προβλήματα με απο-
φάσεις που δεν μας συμπεριλαμβάνουν. 
Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα 
επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο.

Έχουμε δικαιώματα και δίκια, που οι 
γείτονές μας θέλουμε να σεβαστούν. Θέ-
λουμε να γνωρίζουν ότι είμαστε αποφα-
σισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώ-
ματά μας και τα δίκια μας. Δεν είναι απει-
λή όταν λέμε ‘κανείς να μη δοκιμάσει τη 
δύναμή μας’. Είμαστε αποφασισμένοι να 
τα προστατεύσουμε μέχρι τελευταίας ρα-
νίδας».

Ο Χουλουσί Ακάρ επανέλαβε ότι «η Κύ-
προς για εμάς, για το κράτος της Τουρκι-
κής Δημοκρατίας, για τις τουρκικές ένο-
πλες δυνάμεις αποτελεί εθνική μας υπό-
θεση. Γνωρίζουμε ότι η μοίρα μας με 
τους Κύπριους αδελφούς μας είναι κοι-
νή. Είμαστε πάντα δίπλα στους Κύπρι-
ους αδελφούς μας και στη θλίψη και στην 
περηφάνεια».

Eπανέλαβε ότι η Τουρκία (μαζί με την 
Ελλάδα και την Αγγλία) “είναι εγγυήτρια 
χώρα στην Κύπρο και κανείς να μην έχει 
αμφιβολία ότι δεν θα ασκήσει το δικαίω-
μά της που απορρέει από τη συγκεκρι-
μένη συνθήκη, αν αυτό χρειαστεί ξανά”. 

Κόντρα κυβέρνησης-
ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα 
διοίκηση της ΕΡΤ

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥ-
ΡΙΖΑ με αφορμή τους υποψήφιους που πρότει-
νε η Νέα Δημοκρατία για την ηγεσία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι 
“το κράτος (είναι) στην υπηρεσία της Ν.Δ. και 
του κ. Μητσοτάκη προσωπικά”, με τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα να σηκώνει 
το γάντι και να απαντάει κατηγορώντας την αξι-
ωματική αντιπολίτευση ότι απαξίωσε την δη-
μόσια τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Πέτσας αναφέρει ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ απαξίωσε τη δημόσια τηλεόραση και 
τη μετέτρεψε σε κομματικό φερέφωνο». Προ-
σθέτει ότι «όπως τονίστηκε και στις προγραμ-
ματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, βα-
σικός μας στόχος είναι η αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης, η θωράκιση της ανεξαρτησίας 
της Δημόσιας Τηλεόρασης, με σεβασμό στα 
χρήματα των φορολογουμένων, καθώς και η 
εξασφάλιση του πλουραλισμού και της ποιό-
τητας του προγράμματός της».

Ο κ. Πέτσας κατέληξε ότι οι πολίτες ήδη έχουν 
τα πρώτα δείγματα και σύντομα θα μπορούν 
να κρίνουν και να συγκρίνουν.

O ΣΥΡΙΖΑ

“Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να προτείνει 
για πρόεδρο της ΕΡΤ τον μέχρι χτες διευθυντή 
του γραφείου Τύπου του, επιβεβαιώνει την ου-
σία του περίφημου «επιτελικού κράτους»: το 
κράτος στην υπηρεσία της Ν.Δ. και του κ. Μη-
τσοτάκη προσωπικά” αναφέρει σε ανακοίνω-
σή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και προ-
σθέτει:

“Η απόφαση αυτή δεν πρέπει να εκπλήξει 
κανέναν. Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά προχώρη-
σε στην υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και της ΕΡΤ στο πρωθυπουργι-
κό γραφείο. Σήμερα προχώρησε στο επόμενο 
βήμα. Ο διορισμός του κ. Ζούλα καταλύει κάθε 
δυνατότητα αντικειμενικής ενημέρωσης, ενώ 
παραπέμπει σε αυταρχικές αντιλήψεις για τον 
ευθύ έλεγχο της δημόσιας συχνότητας από το 
πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει αυτήν την πρωτοφα-
νή και αντιδεοντολογική μεθόδευση. Παρακο-
λουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αντιδράσεις 
των μόνιμων συκοφαντών της ΕΡΤ που αίφνης 
ανακαλύπτουν στον διορισμό του κυρίου Ζού-
λα μια «νέα αρχή». Κυρίως όμως καλεί τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, τις δημοσιογραφικές 
ενώσεις και τους πολίτες που απαιτούν αντι-
κειμενική ενημέρωση από την δημόσια ραδιο-
τηλεόραση να αντιδράσουν”.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, για τη θέση του Προέδρου προτείνε-
ται από την κυβέρνηση ο δημοσιογράφος Κων-
σταντίνος Ζούλας και για τη θέση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου ο μηχανικός ανάπτυξης τη-
λεοπτικών Μέσων, Γιώργος Γαμπρίτσος.

Τη θέση του κ. Ζούλα ως διευθυντής του γρα-
φείου Τύπου του πρωθυπουργού αναλαμβά-
νει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσιόδρας. 
Αναπληρωτές διευθυντές του γραφείου Τύπου 
του πρωθυπουργού αναλαμβάνουν οι δημοσι-
ογράφοι, Γιώργος Ευθυμίου και Αργύρης Πα-
παστάθης.
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ  ΕΤΗΣΙΕΣ 
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 Ιδιωτών                                                                                     140
 Οργανισµών-Τραπεζών                                                           205
 Ανωνύµων Εταιρειών                                                               180 
 Συµπεριλαµβάνεται  ΦΠΑ                                                        4%
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΕΥΡΩ= 340,75   ∆ΡΧ.

Πυροσβε-
στικά 
οχήµατα 

καταφθάνουν συ-
νεχώς στην Αγρι-
λίτσα της Εύβοι-
ας, ενώ εκεί βρί-
σκεται και το κι-
νητό επιχειρησια-
κό κέντρο “Όλυ-
µπος”, προκει-
µένου να γίνεται 
επιτόπου ο συντο-
νισµός των δυνά-
µεων που δίνουν 
µάχη µε τις φλόγες.

Η φωτιά καίει πευκοδάσος Natura, που είναι καταφύγιο άγριας ζωής. Νωρίτερα, το 
πρωί, µε εισήγηση της Πυροσβεστικής τέθηκαν σε επιφυλακή οι κάτοικοι των χωριών 
Σταυρός, Κοντοδεσπότι και Μακρυµάλλη, προκειµένου να είναι έτοιµοι να αποµα-
κρυνθούν άµεσα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα εκκενώθηκε και το 
µοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή Μακρυµάλλης.

Η προστασία και η ασφάλεια του πολίτη είναι καθήκον µας, τόνισε µεταξύ άλλων 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε έκτακτη συνέντευξη 
Τύπου.

«Υπάρχει κράτος, άξιοι λειτουργοί που ξέρουν να δίνουν µάχες» σηµείωσε ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης και ταυτόχρονα εξέφρασε τις θερµές του ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια 
του στα στελέχη της Πυροσβεστικής, της γενικής γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας 
και όλων των φορέων και υπηρεσιών που εργάστηκαν σκληρά το δύσκολο, όπως το 
χαρακτήρισε, τριήµερο που περάσαµε για την αντιµετώπιση ιδιαίτερα δύσκολων πυρ-
καγιών.

Επίσης, ζήτησε από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στον αριθµό 112 και τα µηνύµατα που έχουν σταλεί, 

αλλά και στον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό πυρκαγιών που, όπως επισήµανε, αντιµετωπί-
στηκαν µέσα σε ένα µήνα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από τις 15 Ιουλίου έως σήµερα 
εκδηλώθηκαν 1.302 πυρκαγιές, ενώ αντίστοιχα πέρυσι το ίδιο διάστηµα είχαν εκδηλω-
θεί 735. Μόνο το τριήµερο, από το Σάββατο µέχρι και σήµερα, εκδηλώθηκαν 102 πυρ-
καγιές, ανέφερε χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες αυτές του Υµηττού, της Ελαφο-
νήσου και του Μαραθώνα.

«Οι πυροσβέστες, το ΕΚΑΒ, η Αστυνοµία, οι δήµοι, οι Περιφέρειες, ανταποκρίθη-
καν µε σχέδιο, συντονισµό και προσωπική αυτοθυσία. Τους συγχαίρουµε, τους ευχαρι-
στούµε, µάς προστάτευσαν, έκαναν τη δουλειά τους, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους» 
τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, εκφράζοντας ευχαριστίες ιδιαίτερα στη γραµµατεία Πολιτι-
κής Προστασίας, στο πρόσωπο του αεικίνητου, όπως είπε, γενικού γραµµατέα, Νίκου 
Χαρδαλιά.

«Οι πυροσβέστες µας δεν έχουν κοιµηθεί αυτό το µήνα, ούτε στο επιτελείο ούτε στο 
πεδίο» δήλωσε ο υπουργός και κατέληξε: «Ο λόγος που µιλάω σήµερα είναι διπλός: 
πρωτίστως να ευχαριστήσω µε πραγµατικό θαυµασµό και συγκίνηση την πανστρατιά 
των ανθρώπων µας που εργάστηκαν και απέδωσαν. Επίσης, για να πω στους συµπολί-
τες µας, είµαστε εδώ, η προστασία και η ασφάλειά σας είναι καθήκον µας. ∆ουλεύουµε 
ακατάπαυστα γι' αυτό, όµως σας χρειαζόµαστε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά 
και τους άλλους και τον τόπο γύρω σας. ».

Πύρινος εφιάλτης στην Εύβοια 
Χρυσοχοϊδης: Η προστασία και η ασφάλεια 
του πολίτη είναι καθήκον μας
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«Σαφάρι» οικονομικής 
αστυνομίας σε Κρήτη, 
Ζάκυνθο, Κέρκυρα 
Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας σε τουριστικές περιοχές της χώρας, για την 
τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής 
νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το τετραήμερο από 8 έως 11 Αυγού-
στου 2019, κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Αστυνομίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν πλη-
θώρα ελέγχων σε τουριστικές περιοχές της χώρας και 
συγκεκριμένα στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα.
Συνολικά ελέγχθηκαν 36 καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος και επιχειρήσεις, όπου βεβαιώθηκαν συνο-
λικά 9 παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και 74 
παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ σε 3 πε-
ριπτώσεις προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας του κα-
ταστήματος.
Πιο αναλυτικά, από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Αστυνομίας, στην Κρήτη και στην Κέρ-
κυρα, διαπιστώθηκαν:
-σε καφέ- μπαρ, μη έκδοση 26 αποδείξεων και η απασχό-
ληση 4 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε επιχείρηση, η μη έκδοση 12 αποδείξεων,
-σε καφέ, μη έκδοση 24 αποδείξεων και η απασχόληση 4 
εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε ταβέρνα, μη έκδοση 6 αποδείξεων,
-σε εστιατόριο, μη έκδοση 4 αποδείξεων,
-σε εστιατόριο, 3 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθε-
σίας,
-σε εστιατόριο, 12 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομο-
θεσίας,
-σε μπαρ, 5 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
-σε πιτσαρία, 5 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθε-
σίας,
-σε μπαρ, 2 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Επιπλέον, στην Κρήτη, τη Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, δια-
πιστώθηκαν:
-σε μπαρ, η απασχόληση 2 εργαζόμενων εκτός ωραρί-
ου εργασίας,
-σε κέντρο διασκέδασης, η απασχόληση εργαζομένου, 
ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες 
πίνακες προσωπικού και 2 εργαζόμενων εκτός ωραρί-
ου εργασίας,
-σε κέντρο διασκέδασης, μη έκδοση 9 αποδείξεων και η 
απασχόληση 2 εργαζόμενων, οι οποίοι δεν ήταν καταχω-
ρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,
-σε καφέ-μπαρ, η απασχόληση 2 εργαζόμενων εκτός 
ωραρίου εργασίας,
-σε μπαρ, μη έκδοση 9 αποδείξεων, η απασχόληση 3 ερ-
γαζόμενων, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους 
επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και 3 εργαζόμενων 
εκτός ωραρίου εργασίας ,
-σε καφέ, μη έκδοση έντεκα αποδείξεων,
-σε μπαρ, μη έκδοση απόδειξης και η απασχόληση 2 ερ-
γαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε κέντρο διασκέδασης, εργαζόμενη χωρίς να είναι κα-
ταχωρημένη στους επιδειχθέντες πινάκες προσωπικού,
-σε μπαρ, εργαζόμενος χωρίς να είναι καταχωρημένος 
στους επιδειχθέντες πινάκες προσωπικού,
-σε ξενοδοχείο, η απασχόληση εργαζομένου εκτός ωρα-
ρίου εργασίας,
-σε ξενοδοχείο, η απασχόληση εργαζομένου εκτός ωρα-
ρίου εργασίας,
-σε μπαρ, η απασχόληση 4 εργαζόμενων εκτός ωραρί-
ου εργασίας,
-σε εστιατόριο, η απασχόληση ανασφάλιστου εργαζομέ-
νου και 9 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε μπαρ, η απασχόληση ανασφάλιστου εργαζόμενου 
και 4 εργαζόμενων εκτός ωραρίου εργασίας,
-σε εστιατόριο, η απασχόληση εργαζομένου εκτός ωρα-
ρίου εργασίας.

Συνεχίζεται η βελτίωση του οικονοµικού κλίµα-
τος για τις ΜµΕ - µε εντυπωσιακές επιδόσεις 
σε σχέση µε την Ευρώπη, σύµφωνα µε τη νέα 

έκδοση της Έρευνας Συγκυρίας που συνέταξε η ∆ιεύ-
θυνση Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, 
βάσει έρευνας πεδίου σε δείγµα 1.160 επιχειρήσεων, 
αναφέροντας µάλιστα χαρακτηριστικά ότι «εκπλήσσει 
ευχάριστα η συνεχής βελτίωση του επιχειρηµατικού 
κλίµατος στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις».

Ειδικότερα, ο δείκτης εµπιστοσύνης των ΜµΕ συνέ-
χισε την ανοδική του πορεία το πρώτο εξάµηνο του 2019, 
φθάνοντας τις 18 µονάδες (από 13 το δεύτερο εξάµηνο 
του 2018), επιτυγχάνοντας υψηλό 10ετίας. Παράλληλα, 
περισσότερο από το ήµισυ του τοµέα διατηρεί στόχο 
περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ η αυξηµένη κερδοφορία (που 
απολαµβάνει πλέον το 78% των ΜµΕ) επιτρέπει στις επι-
χειρήσεις να αναγνωρίζουν θετικές προοπτικές απασχό-
λησης (23% του τοµέα προβλέπει αύξηση ενώ µόλις 9% 
αναµένει περιορισµό). Σε επίπεδο βασικών κλάδων, οι 
βιοµηχανικές ΜµΕ – ενισχυόµενες από στρατηγικές εξω-

στρέφειας – συνεχίζουν να πλεονεκτούν σε όρους επιχει-

ρηµατικών προσδοκιών και προοπτικών ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε την έρευνα, εστιάζοντας στην τελευταία 

4ετία, η κάθετη άνοδος του δείκτη εµπιστοσύνης κατά 

25,6 µονάδες (έναντι 15 µονάδων στις µεγάλες και 3 

µονάδων στις ευρωπαϊκές ΜµΕ) τους επέτρεψε να βελ-

τιώσουν τη σχετική τους θέση σε όρους επιχειρηµατι-

κών προσδοκιών. Ειδικότερα, η απόκλιση των ελληνικών 

ΜµΕ από τις µεγάλες επιχειρήσεις (οι οποίες εµφανίζο-

νται λιγότερο αισιόδοξες – κυρίως στους κλάδους βιοµη-

χανίας και κατασκευών) διευρύνθηκε στις 20 µονάδες 

(από 9 µονάδες το 2015 και σχεδόν παράλληλη πορεία 

την τελευταία δεκαετία). 

Ακόµα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι – µετά 

από µακροχρόνια πίεση στη διάρκεια της κρίσης – πλέον 

οι ελληνικές ΜµΕ διατηρούν οριακά καλύτερες προσδο-

κίες ζήτησης συγκριτικά µε τις ευρωπαϊκές ΜµΕ (έναντι 

υστέρησης της τάξης των 18 µονάδων το 2015).

Στο ίδιο διάστηµα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχε-

τική συνεισφορά των επιµέρους µεγεθών στην ανάκαµψη 

– καθώς οι θετικές επιδράσεις διαχέονται σε µεγαλύ-

τερα κοµµάτια της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, στο πρώτο 

µέρος της ανόδου (2016-2017), ώθηση έδωσαν κυρίως οι 

µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις (περισσότερο από ¾ 

της αύξησης). 

Ωστόσο, την τελευταία διετία αυξάνεται η συνεισφορά 

των πολύ µικρών επιχειρήσεων (φθάνοντας το 80% της 

αύξησης το 2019), καθώς οι προσδοκίες τους συγκλίνουν 

σταδιακά σε εκείνες του υπόλοιπου τοµέα ΜµΕ

Σε υψηλό 10ετίας ο δείκτης 
επιχειρηµατικού κλίµατος σε ΜµΕ

Είναι απολύτως ρεαλιστικό να 
αρχίσουν τα έργα στο τέλος 
του έτους, τόνισε για την επέν-

δυση στο Ελληνικό, ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων  Άδωνις Γε-
ωργιάδης. Είναι κάτι που εξαρτάται 
και από την εταιρεία διευκρίνισε στον 
ΣΚΑΪ.

«Έχει επανέλθει ενδιαφέρον και για 
το Ελληνικό, αλλά και για άλλες επεν-
δύσεις, καθώς βλέπουν ότι πάµε πολύ 
γρήγορα στο Ελληνικό» επισήµανε. 
Εµείς, πρόσθεσε, όταν δίνουµε ένα 
χρονοδιάγραµµα δεν είµαστε αργό-
τερα από αυτό, αλλά και λίγο νωρί-
τερα, αντίθετα µε την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακόµα και ο κ. Τσίπρας 
δεν επιβεβαιωνόταν στους στόχους που 

έθετε προκαλώντας τη δυσπιστία των 
επενδυτών. 

Ο υπουργός επανέλαβε ότι µέχρι 
τέλος Αυγούστου θα εκδοθούν οι ΚΥΑ. 
Τη ∆ευτέρα, τόνισε, είχαµε ευχάρι-
στη έκπληξη είχαµε προγραµµατίσει 
τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συµβου-
λίου ∆ιοίκησης (ΚΣ∆) για ∆ευτέρα 
Τρίτη και Τέταρτη οπού περνάνε όλες 
οι υπουργικές αποφάσεις των συναρ-
µοδίων υπουργών, συµµετέχουν άνω 
των 80 ατόµων, και αντί να τελειώσει 
τρεις µέρες το Συµβούλιο τελείωσε σε 
τρεις ώρες. Εκκρεµούν οι συνεδριάσεις 
του ΥΠΠΟΑ και του ΚΑΣ για 21 και 22 
Αυγούστου και 24 Αυγούστου θα πραγ-
µατοποιηθεί η τελική συνεδρίαση του 
ΚΣ∆ για τις τρεις ΚΥΑ. 

Αµέσως µετά, σηµείωσε ο κ. Γεωργι-
άδης, στις 30 Σεπτεµβρίου η διαδικα-
σία διαγωνισµού για το καζίνο. «Πρέ-
πει πρώτα να εκδοθούν οι ΚΥΑ τότε η 
Επιτροπή Παιγνίων θα εκδώσει τους 
όρους για τη διαγωνιστική διαδικασία, 
και µετά θα εκκρεµεί η ΚΥΑ για τη δια-
νοµή µεταξύ επενδύτη – δηµοσίου µετά 
την ολοκλήρωση της σύµβασης η οποία 
δεν αλλάζει» διευκρίνισε. 

«Την άλλη εβδοµάδα θα δείτε τις 
προτάσεις µας για την Επιτροπή Αντα-
γωνισµού η διαδικασία διορισµού περ-
νάει πρώτα από τη Βουλή. Ήδη συζη-
τάµε τα πρόσωπα για να φτιάξουµε µια 
Επιτροπή ακοµµάτιστη και µε το απαι-
τούµενο κύρος για να παίξει το ρόλο 
της» σηµείωσε ακόµη ο υπουργός. 

Άδωνις για Ελληνικό: 

Απολύτως ρεαλιστική η έναρξη 
των έργων τέλος του έτους
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ  
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Υλικών
Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. (www.lignitiki-megalopolis.gr) προσκαλεί, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του  Βιβλίου  ΙΙ του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύ-
ει για τις εταιρείες του Κεφ. Β του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314) που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παρ. 7 του άρθρου 
222 του Ν. 4412/2016 και της πιο κάτω Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους να συμ-
μετάσχουν στον παρακάτω μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτή-
ριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος :

Αριθ. 
Διαγωνισμού

Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός 
(ενδεικτικός )

ΛΙΓ.ΜΕΓ- 19245 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΟΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ € 87.287,61

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑ-
ΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 22200 Μεγαλόπολη, έως 16/09/2019 και ώρα 14.00, σύμφωνα με 
τους όρους της Διακήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλε-
κτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.lignitiki-megalopolis.gr –Διακηρύξεις δι-
αγωνισμών – Διακηρύξεις ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ όπου και θα παραμείνει 
αναρτημένη μέχρι 5 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών. Επίσης θα διατίθεται και από την παραπάνω διεύθυνση όλες τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.
- Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις μέχρι και 
δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

- Το αργότερο μέχρι 5 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 
ΛΙΓ.ΜΕΓ. θα παράσχει τις τυχόν διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικά στοιχεία σχε-
τικά με το περιεχόμενο των τευχών των διακηρύξεων.

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε./ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ/ 
ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΈΡΓΟ: « Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-001
CPV   45212200-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 441.000,00 €
Αρ.  Πρωτ.   :   14350

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(«Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 )

του Έργου:
«Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου  Ναυπακτίας»
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας»
προϋπολογισμού 355.165,11€ χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού 

προϋπολογισμού 441.000,00€ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης 
του έργου που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’ αριθμ. 124/2019 (ΑΔΑ 6Σ2ΞΩΚΓ-ΧΡΙ)από-
φαση  της Οικονομικής   Επιτροπής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθείκατά το 
εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο, προ-
σαρμοσμένο στις διατάξεις της με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α./Β’ 3821) «Ρυθμί-
σεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έρ-
γων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μό-
νο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης εί-
ναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τι-
μής (χαμηλότερη τιμή).
1.  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας :

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ   ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ  37 
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360417
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS :  EL 631

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα : 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ-

γραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 83967 , στο ΚΗΜΔΗΣ 
με  αριθμό 19PROC005434372 , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr  έως την ημέρα του Διαγωνισμού.

 Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των εν-
διαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπα-
κτίας www.nafpaktos.gr.
3.  Κωδικός CPV :CPV:45212290-5
4.  Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου :
5.  Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου :
«Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου  Ναυ-

πακτίας»
ανέρχεται σε  441.000,00€και αναλύεται σε :
Εργασίες Προϋπολογισμού     261.728,16
Γ.Ε & Ο.Ε (%)   18,00%  47.111,07
Σύνολο :     308.839,23
Απρόβλεπτα(%)   15,00%  46.325,88
Σύνολο :     355.165,11
Ποσό για αναθεωρήσεις     480,05
Σύνολο : 

    355.645,16
Φ.Π.Α. (%)   24,00%  85.354,84
Γενικό Σύνολο :     441.000,00€

6.  Εναλλακτικές προσφορές : 
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7.   Δικαιούμενοι συμμετοχής : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που είναι εγκατεστημένα σε :

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγρά-
φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δι-
αδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8.  Εγγυητική συμμετοχής :
     Το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι 7.112,90ευρώ 
9.  Παραλαβή προσφορών : 

 Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται 
η  10 /09 /2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10: 00 π. μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα  του άρ-
θρου 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 
18/09/2019  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα  του άρ-
θρου 4 της διακήρυξης.  
10. Χρόνος ισχύος προσφορών : 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα  (9) μηνών, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ημερολο-
γιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση : 

Το έργο χρηματοδοτείται απόπιστώσεις του «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»   
ΣΑΕΠ 001  και κωδικό  2019ΕΠ00100028 με το ποσό των 441.000,00€ 
εγγεγραμμένου στο Κ.Α. 61-7336.002   του Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό 
έτος 2019.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α.61-73336.002του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2019. Σχετικές η υπ’ αριθμόν 124/2019 (ΑΔΑ : 
6Σ2ΞΩΚΓ-ΧΡΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για 
την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας, για την  ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-847 / 
21/5/2019 (ΑΔΑ : Ψ2ΥΗΩΚΓ-8ΡΤ ).
14.  Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμέ-
νη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη 
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προ-
σφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολο-
γούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της διακήρυ-
ξης και την παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116),το άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-
2017,το. άρθρο 361 του ν. 4412/2016, το  άρθρο 367 του ν. 4412/2016 το π.δ. 39/2017 
και το άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.

Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυ-
γή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παρά-
βολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρ-
θρο 363 του ν. 4412/2016.
15. Έγκριση  αποτελέσματος  Διαγωνισμού :

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δή-
μου Ναυπακτίας.
16.Χορήγηση προκαταβολής :

       Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
17. Δημοσιεύσεις :

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 
19PROC005434372 . 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Δια-
κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρ-
θρο 2 της παρούσας. 

Ναύπακτος  13   Αυγούστου   2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΦΜ: 999100816

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-

μείο Πατρών ύστερα από την υπ' αριθμ 
27/3¬07-2019 Απόφαση του Δ.Σ. πε-
ρί έγκρισης προκήρυξης δημόσιου ηλε-
κτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνι-
σμού για την προμήθεια ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό διεθνή 

διαγωνισμό για την προμήθεια ΥΓΡΑ-
ΕΡΙΟΥ , προϋπολογισμού δαπάνης: 
1.000.000,00€ με το ΦΠΑ.

Κριτήριο Κατακύρωσης: η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, βάσει τιμής (όπως προσδιορίζε-
ται με το χαμηλότερο περιθώριο κέρδους 
επί της τιμής ΕΛΠΕ κατά την προηγού-
μενη ημέρα παράδοσης προσαυξημένη 
με τους νόμιμους φόρους και λοιπές επι-
βαρύνσεις ).

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από 
ιδία έσοδα του Νοσοκομείου.

Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πλη-
ρωμής των υποψηφίων αναφέρονται 
στο Νόμο 4412/16 « Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσι-
ών, καθώς και τις λοιπές κείμενες διατά-

ξεις της νομοθεσίας.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με ει-

δικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέ-
ρονται στη διακήρυξη με αριθ. 39/2019.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 
υπέρ του συμμετέχοντος όπως αναφέρε-
ται στη σχετική διακήρυξη..

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές .

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 
στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκο-
μείου από 10:00-12:00 και στο τηλέφω-
νο 2613- 603 884. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη-
θεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δι-
αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: 

20/08/2019 , ΗΜΕΡΑ: Τρίτη, Ώρα: 
8:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-09-2019, 
ΗΜΕΡΑ Παρασκευή, ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-
09-2019, ΗΜΕΡΑ Παρασκευή, ΩΡΑ: 
10:30 π.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΓΝΠ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΑΜΜΗ

Την 12.8.2019 o Δικ. Επιμελητής του 
Εφετείου Αθηνών,  Ιωάννης Γ. ΚΟΦΙΝΙΩ-
ΤΗΣ κατόπιν παραγγελίας μου ως πλη-
ρεξουσίου Δικηγόρου των Δημητρίου Σε-
μερτζίδη του Ιορδάνη και Ελευθερίου Σε-
μερτζίδη του Χριστοφόρου επέδωσε δια 
της  υπ’ αριθμ. 8502/12.8.2019 έκθεσής 
του προς τον κ.  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ-
ΔΙΚΩΝ Αθηνών για τον Χριστόφορο Σε-
μερτζίδη του Γεωργίου, πρώην κάτοικο 
Ασπροπύργου και ήδη αγνώστου δια-
μονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο 
της από 01.7.2019 με ΓΑΚ 58353/2019 
και ΕΑΚ 147/2019 αίτησης αναγνώρισης 
δικαιούχων των ως άνω αιτούντων  κα-
τά μεταξύ άλλων και του δεύτερου ως 
άνω αναφερομένου, η οποία απευθύ-
νεται ενώπιον του  Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών και ζητούν  να γίνει  
δεκτή  η αίτησή τους και να αναγνωρι-
σθούν δικαιούχοι αποζημίωσης για την 
υπ’ αρ. 025013 ιδιοκτησία του κτημα-
τολογικού πίνακος που συνοδεύει την 
απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την με 
αριθ: Δ12/35117/22-07-2009 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξία και Δημοσίων Έργων, που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, (ΦΕΚ 374/τ. Αναγκαστικών Απαλ-
λοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμά-
των/06-08-2009)  .

Αθήνα 12.8.2019
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ   
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΕΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2105580188- 6973217750

ΑΦΜ 068926730 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι 

Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173

 « ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

32 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλή-

νιου Ιερό Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τή-
νου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται 
ως Ιερό Ίδρυμα, διακηρύσσει ότι με βά-
ση σχετικές αποφάσεις από τις 26/2018, 
6/2019 & 17/2019 Συνεδριάσεις της και 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 156872/Θ1/2017 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευ-
νας & Θρησκευμάτων, επαναπροκηρύσ-
σει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
προς εκμετάλλευση και αξιοποίηση, διά 
μακροχρόνιας εκμίσθωσης με εργασίες 
ανακατασκευής και ριζικής ανακαίνισης, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 
3 και επ. του Π.Δ. 715/79, όπως ισχύει, 
του ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκε-
ται στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμ. 32 στο 
κέντρο της Αθήνας.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο 
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας 
Τήνου - ΤΚ 842 00 - Τήνος, το αργότε-
ρο μέχρι την Τρίτη 15η Οκτωβρίου 2019.

Ολοκληρωμένη η διακήρυξη βρίσκε-
ται αναρτημένη στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για πε-
ρισσότερες πληροφορίες να απευθύνο-
νται στο Ιερό Ίδρυμα αρμόδιος κ. Αμ-
βρόσιος Ανταλής - Έφορος Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 
τηλ: 22830-22896 και στην Αθήνα στον 
κ. Δημήτρη Σιώτο - Δικηγόρο τηλ: 210-
3606531,210-3607809.

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Ευάγγελος Σημαντήρης

Γ.ΝΟΣ. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 8221
Υπεύθυνος Κ Μήλλα
Διεύθυνση Γ Παπανδρέου 2
Τηλέφωνο 2281360321
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 10.00
Ποσόν 26026.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστήρια πήξης / αιμόστασης 
με συνοδό εξοπλισμό Ω2ΛΚ469070-ΙΞΝ

Δ.Ε.Η. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 1200000691/ΑΗΣ Μ.- 9099
Διεύθυνση ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
Λήξη Προσφορών 28-08-2019 12.00
Ποσόν 64320.00
Περιγραφή Απόφραξη των χοανών των Ηλεκτροστατικών 
Φίλτρων του ΑΗΣ Μελίτης και αποκομιδή της εξορυσσόμε-
νης τέφρας στο χώρο απόθεσης της τέφρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 14069
Υπεύθυνος Δ Γατίδου
Διεύθυνση Τέρμα Ομόνοιας
Τηλέφωνο 2321039126
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 10.00
Ποσόν 11614.00
Περιγραφή Ενδαιφέρον για μίσθωση ενός διαμορφωτή 
γαιών (GRADER) 150ΗΡ και άνω 7ΝΧΚΟΡ1Υ-9Φ7

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 3068/133726
Υπεύθυνος Κ. Παλαιολόγος - Ο. Αποστόλου
Διεύθυνση Χαϊνά 97
Τηλέφωνο 2221084444-84484 εσωτ 209
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 27-08-2019 10.00
Ποσόν 15000.00
Περιγραφή Ενδιαφέρο για μίσθωση 2 ελαστιχοφόρων φο-
τωτών CATERPILLAR 150 ΖΡ και άνω Ω1Β0ΟΡ10-ΑΛ4

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 30770
Υπεύθυνος Ασημακόπουλος ’γγελος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132019955
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 10.30
Ποσόν 333705.00
Εγγύηση 5382.00
Περιγραφή Συντήρηση παιδικών χαρών Ψ0ΙΓΩΨΖ-ΟΙ8

Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 1598
Υπεύθυνος Περδίκη Μάρθα

Διεύθυνση Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο 2710-221185
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 12.00
Περιγραφή Εργασίες / ανταλλακτικά στα ασθενοφόρα του 
ΕΚΑΒ Ναυπλίου 6ΦΧΗΟΡ1Π-0ΧΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 
Υπεύθυνος κα.Σταυρούλα Καψιώτη
Διεύθυνση Ασκληπιού 1
Τηλέφωνο 210-3617450, 210-3387770
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 27-08-2019 12.00
Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 1000.00
Περιγραφή Ενδιαφέρον για μίσθωση ανατρεπόμενων 
φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, για τις ανάγκες της Εσωτε-
ρικής Μεταφοράς Πρωτογενούς Αλατιού κατά τη διάρκεια 
συγκομιδής αλατιού 2019, στην Αλυκή Κίτρους Πιερίας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟ-
ΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 8/2019 4231
Υπεύθυνος Φλεβάρης Νικόλαος
Διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 4
Τηλέφωνο 22410 77305
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 12.00
Ποσόν 62000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες Στατικής Φύλαξης για χρονικό διά-
στημα δώδεκα (12) μηνών. ΨΠ4Δ469Η5Ζ-ΔΟΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 1335/2019
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση Παρ. Οδός Ναυπλίου - Ν Κκίου www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2752360398-399
Λήξη Προσφορών 29-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 04-09-2019 10.00
Ποσόν 12533.00
Περιγραφή Ανάθεση Νέα δρομολόγια σχ. ετους 2019-
2020 για την μεταφορά μαθητών (ΠΕ Αργολίδας) ΩΤΞΓ7Λ1-
ΓΦΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 6/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 23313 50224, 2331353652.
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 13-09-2019 10.00
Ποσόν 86896.00
Περιγραφή Εργασίες για τα οχήματα (αυτοκινήτων, φορ-
τηγών, μηχανημάτων έργου) της ΠΕ Ημαθίας ΩΠ5Μ7ΛΛ-
ΛΑΘ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Τα «Τριλόφεια» τιμούν και φέτος με πολλαπλές εκδηλώσεις τη γιορτή του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων πολιτισμού και παράδοσης γιορτάζουμε το δεκαπενταύγουστο στον 
Τρίλοφο. Οι τριήμερες εκδηλώσεις διοργανώνονται στον Τρίλοφο, με την ευκαιρία της Εορτής του ιερού ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου.

Το πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων θα διαρκέσει από την Τετάρτη 14 Αυγούστου με 
μουσική παραδοσιακή βραδιά. Την Πέμπτη  15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ ακολουθούν η Τράπεζα Αγάπης, Εσπερινός – Εγκώμια εις την Υπεραγία 
Θεοτόκο, το παραδοσιακό μοίρασμα των ψαριών , του κρασιού και του άρτου συνοδεία χορών στο χώρο του Ιε-
ρού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Τα “Τριλόφεια 2019” ολοκληρώνονται με μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στην Κεντρική πλατεία του Τριλόφου, 
πλούσιο λαϊκό γλέντι και άφθονους χορούς. 

Στο εορταστικό τριήμερο συμμετέχουν η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλη-
τισμού Θέρμης, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Τριλόφου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου με ταΧορευτικά σχή-
ματα,η Φιλαρμονική Μίκρας Δήμου Θέρμης, ο Αγροτικός Συναιτερισμός Τριλόφου, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστα-
σίας Μίκρας, Δήμου Θέρμης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παρουσιάζεται ακολούθως :
Τετάρτη 14 Αυγούστου

07.00 Όρθρος – Θεία Λειτουργία
19.30 Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
21.00 Περιφορά της Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας
22.00 Μουσική βραδιά – Παραδοσιακοί χοροί
Λαϊκά και Παραδοσιακά τραγούδια στην κεντρική πλατεία  Τριλόφου

Πέμπτη 15 Αυγούστου
07.30 – 11.00 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργεία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
12.00 Τράπεζα Αγάπης
19.00 Εσπερινός – Εγκώμια εις την Υπεραγία Θεοτόκου
20.30 Παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών,κρασιού και άρτου
 Παραδοσιακοί χοροί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
21.30 Μουσική βραδιά στην κεντρική πλατεία Τριλόφου

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :
Α.Μ.Π. Σύλλογος ΔΟΞΑ Τριλόφου
Πληροφορίες :Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, τηλ.: 23923 30200 / 23923 30210/23923 30212.

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 

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 

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 

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
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός Π9/2019
Υπεύθυνος Πυθαροπούλου Α. - Ταβλαδωράκη Ι.
Διεύθυνση Θηβών 196-198
Τηλέφωνο 2132004 278, 279
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 28-08-2019 10.00
Ποσόν 66000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός συστήματος ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, 
CR ΤΥΠΟΥ Γ για τις ανάγκες του Κ.Υ. Μυτιλήνης

Α.Ε. ΔΙΟΡΙΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 02/2019
Υπεύθυνος Πεπονάρα Ελισάβετ
Διεύθυνση Ιπποκράτους 88
Τηλέφωνο 2103632185
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 11.00
Ποσόν 55800.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών καταδύσεων ΩΣΝΔ469Η1Η-ΤΤΑ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 4693
Υπεύθυνος Σταϊκοπούλου Μαρία
Διεύθυνση iSupplies:
Λήξη Προσφορών 13-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ AERONEB AG AS 3300 ΣΥΝΟ-
ΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6ΔΣΒ4690ΩΝ-ΒΒΒ -

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12066
Υπεύθυνος Όλγα Ασλανίδη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132061850
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 16.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 11.00
Ποσόν 379032.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. Λαϊκό 6ΥΞ-
Δ4690Ω8-Φ7Η

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32/2019 11977
Υπεύθυνος Ε. Παππά
Διεύθυνση Π Μπέμπη 10
Τηλέφωνο 26643 60254
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 11.00
Ποσόν 10000.00
Περιγραφή Ανάθεση ετήσιας συντήρησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, του Γενι-
κού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας 6ΗΓΚ46904Α-41Ψ

Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 55/ΤΑ/2019
Υπεύθυνος Ε Βλαχου
Διεύθυνση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-3501545
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 11.30
Διεξαγωγή 16-09-2019 09.00
Ποσόν 100000.00
Περιγραφή Προμήθεια : Ιατροτεχνολογικός και μηχανογραφικός εξοπλισμός για 
τις ανάγκες εγκατάστασης νέου ολοκληρομένου πληροφοριακού συστήματος 
(ΟΠΣ) 6ΓΞ8469ΗΔΖ-389 60Λ6469ΗΔΖ-Υ2Ξ

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 2019.106/ΛΚΔΜ
Διεύθυνση ΛΚΔΜ 23ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Πτολ/δας
Τηλέφωνο 2463052283
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 12.00
Ποσόν 1027527.00
Περιγραφή Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγτιου ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού των Οχυρών ΛΚΔΜ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 8026/7394/77-γ
Διεύθυνση Ελευθερίας 2
Τηλέφωνο 2752098750
Λήξη Προσφορών 19-08-2019 10.00
Περιγραφή Εκτέλεση και λειτουργία : Ενός (1) αυτόματου πωλητή αναψυκτι-
κών-νερού στο Α.Τ.ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, για κάλυψη αναγκών αστυνομικού 
προσωπικού, προσαγόμενων, κρατουμένων και προσερχόμενων πολιτών. 
6Γ5246ΜΚ6Π-4Α8

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 13453
Διεύθυνση Δασαρχείο Αρναίας
Τηλέφωνο 2372021205-6
Λήξη Προσφορών 22-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 22-08-2019 10.00
Ποσόν 15000.00
Περιγραφή Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) μηχανήματος( προωθητή γαιών D7 
ή D8 ή D9 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω) 
για αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων του Δασαρ-
χείου Αρναίας έτους 2019 ΩΤΒ2ΟΡ1Υ-0ΛΙ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 2780/132764
Υπεύθυνος Κ Σκεπαστίδου
Διεύθυνση Ιστιαία
Τηλέφωνο 2226052234
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 27-08-2019 10.00
Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 161.00
Περιγραφή Μισθωση 2 προωθητήρων CATERPILLAR D6 ή D7 120 ΗΡ και άνω 
με υδραυλικό σύστημα προώθησης και Riper ΩΔΙ1ΟΡ10-ΠΡ0

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 30770
Υπεύθυνος Ασημακόπουλος ’γγελος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132019955
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 10.30
Ποσόν 33705.00
Εγγύηση 5382.00
Περιγραφή Συντήρηση παιδικών χαρών Ψ0ΙΓΩΨΖ-ΟΙ8

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 19-390875-001
Υπεύθυνος Φυρογένης Φυρογένης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2285360117
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 10.00
Ποσόν 550000.00
Περιγραφή Προμήθεια Φορητή μονάδα αφαλάτωσης ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (Παρα-
γωγής Πόσιμου Νερού 600 m3/ημέρα) Ψ12ΕΩΚΗ-1ΙΩ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 623/47431
Υπεύθυνος Δ. Φουσέκη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2613 610249
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 10.00
Ποσόν 99099.00
Εγγύηση 1694.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο Παμπελοπον-
νησιακό Στάδιο Πάτρας ΨΧΜ5ΩΞΙ-ΗΜ4

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16705
Υπεύθυνος Φωτόπουλος Αναστάσιος Σταματελάτος Παναγ.
Διεύθυνση Ελευθέρ. Βενιζέλου 2
Τηλέφωνο 2682360689 - 2682360683
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 10.00
Διεξαγωγή 21-08-2019 10.00
Ποσόν 73805.00
Περιγραφή Ανάθεση : Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων 2019-20 6ΥΩ-
6ΩΞΧ-Φ6Υ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ3
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1750
Υπεύθυνος B. Καταβενάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο (22410) 43500 & (22410) 43517
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 11.00
Ποσόν 150000.00
Περιγραφή (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα) Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 
- εκμετάλλευσης, επισκευής και συντήρησης του Κέντρου Επισκευής πλοιαρίων 
στην Περιοχή ΚΑΝΑΜΑΤ ΡΟΔΟΥ για 40+5 έτη

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 169700 13/2019
Υπεύθυνος Κ Σοφία Αποστολοπούλου, κ. Αναστάσιος Νταρζάνος
Διεύθυνση Βουκουρεστίου 30 & Αλ. Σούτσου
Τηλέφωνο 2103275087,
Λήξη Προσφορών 10-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-10-2019 10.00
Ποσόν 8338.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα) Εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας 
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί των οδών Βουκουρεστίου 30 & Αλ. Σούτσου στην Αθήνα, 
αυτοτελές εξαώροφο κτίριο με ένα υπόγειο βοηθητικών χώρων, ένα ισόγειο κα-
τάστημα με υπόγειο και πατάρι και χώρους γραφείων στους ορόφους, συνολικής 
επιφάνειας 1.058,30 τ.μ., εντός οικοπέδου επιφανείας 651,26 τ.μ., επί των οδών 
Βουκουρεστίου 30 & Αλ. Σούτσου στο κέντρο της Αθήνας. Ω31Α46587Η-ΤΥΔ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διεύθυνση Κορωναίου 9
Τηλέφωνο 2810247010
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 12.00
Διεξαγωγή 26-08-2019 12.00
Ποσόν 2200.00
Περιγραφή Ασφάλιση του Επιμελητηριακο΄πυ Μεγάρου επι τις οδού Κορωναί-
ου 9 ΩΟΓΚ469ΗΛΞ-Υ55

Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 3660
Υπεύθυνος Παπαναστασίου Νικόλαος
Διεύθυνση Κεντρικός Προβλήτας
Τηλέφωνο 24213 - 16172
Λήξη Προσφορών 28-08-2019 23.59
Διεξαγωγή 30-08-2019 10.00
Ποσόν 960000.00
Εγγύηση 17700.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλειας - φύλαξης των χώρων ευθύνης της 
ΟΛΒ ΑΕ. 6ΧΖΑ469ΗΞ3-Ω7Ρ

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 48582-48556-48561-48574-48576-48577-48581-48553
Διεύθυνση Παρνασσού 6 Αγ.Ι. Ρέντη
Τηλέφωνο 2104270854
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών για τις ανάγκες της ΟΣΥ ΑΕ 
- 66ΛΠΟΚΩ0-7Α8 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Β ΨΥΚΤ ΣΥΓΚΡΟΤ. Α/Σ ΦΙΛ/
ΦΕΙΑΣ ΨΕΕ0ΟΚΩ0-ΩΕΘ - Ω3ΖΛΟΚΩ0-ΛΤ2 - ΨΠ7ΕΟΚΩ0-Π4Χ - 6ΓΒΝΟΚΩ0-
ΠΤΗ - Ω6ΥΘΟΚΩ0-ΑΑ8 - ΩΜΧ2ΟΚΩ0-Δ3Π - Ω88ΗΟΚΩ0-ΧΦΦ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Υπεύθυνος Ι. Κορδούτης
Διεύθυνση Διοικητικό www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-9598.555(εσωτ.4)
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 15.00
Ποσόν 208131.00
Περιγραφή Ανάθεση έργου Φύλαξης εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ για ένα έτος 
6Τ4ΙΟΛΨΦ-Ι54

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 123594/12231
Υπεύθυνος Βασιλική Μαντζίλα
Διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2651 0 87319 & 87441
Λήξη Προσφορών 04-11-2019 15.00
Ποσόν 8038831.00
Περιγραφή Προμήθεια για το έργο με τίτλο : Αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου" 6ΡΩΖ7Λ9-9ΨΤ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1986 1408/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 29-09-2019 19.00
Ποσόν 386247.00
Περιγραφή Eιδικό έργο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην ΠΕ Πειραιά και Νή-
σων 9Δ45ΟΡΛ1-ΦΩ8

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1994 1416/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 19.00
Ποσόν 809501.00
Περιγραφή Εργο εσωτερικής εκμετάλλευσης στην ΠΕ Κεντρικής Αθήνας 6ΚΒΗ-
ΟΡΛ1-ΛΟΧ
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1992 1414/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 19.00
Ποσόν 524852.00
Περιγραφή Εργο εσωτερικής εκμετάλλευσης στην Περιφερειακή Υπόλοιπης Ελ-
λάδος Ψ6ΥΣΟΡΛ1-ΑΡ3

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1409/2019 1987
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 19.00
Ποσόν 890173.00
Περιγραφή Εργο διανομής αντικειμένων στην ΠΕ Υπόλοιπής Ελλάδος 
9ΡΨΠΟΡΛ1-ΚΔΙ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1989 1411/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 19.00
Ποσόν 586956.00
Περιγραφή Εργο οδηγών μεταφοράς αντικειμένων Πανελλαδικά 9ΦΔΓΟΡΛ1-
Κ2Ι

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1985 1407/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 19.00
Ποσόν 744779.00
Περιγραφή Εργο διανομής αντικειμένων στην ΠΕ Πειραιά και Νήσων 6ΡΓΟ-
ΟΡΛ1-ΖΗ7

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1988 1410/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 19.00
Ποσόν 632232.00
Περιγραφή Eιδικό έργο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην ΠΕ Υπόλοιπης Ελλά-
δος ΨΕΩΒΟΡΛ1-ΧΒ0

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1404/2019 1982
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108 210 6073044/210 6073172
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 19.00
Ποσόν 985122.00
Περιγραφή Eιδικό έργο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην ΠΕ Κεντρικής Αθήνας 
ΩΑ1ΓΟΡΛ1-64Ζ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1983 1405/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 19.00
Ποσόν 920619.00
Περιγραφή Εργο διανομής αντικειμένων στην ΠΕ Βόρειας και Νότιας Αθήνας 
Ψ7ΓΝΟΡΛ1-4ΝΛ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1981 1403/2019
Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 19.00
Ποσόν 989270.00
Περιγραφή Εργο διανομής αντικειμένων στην ΠΕ Κεντρικής Αθήνας ΩΟ-
Δ9ΟΡΛ1-ΣΛΗ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1991 1413/2019

Υπεύθυνος Σ. Κουρουτζίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210 - 60 73 108
Λήξη Προσφορών 29-08-2019 19.00
Ποσόν 355680.00
Περιγραφή Εργο εσωτερικής εκμετάλλευσης στην ΠΕ Πειραιά και Νήσων 
6ΠΘΧΟΡΛ1-Δ2Ε 

135 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός Δ.02/19
Υπεύθυνος Βασίλειος Χολέβας
Διεύθυνση 135 ΣΜ. Αεροδρόμιο Σκύρου
Τηλέφωνο 22220 55040
Λήξη Προσφορών 28-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 29-08-2019 10.00
Ποσόν 53056.00
Περιγραφή Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών για την Κάλυψη Ανα-
γκών της 135 ΣΜ ΩΜΓ66-ΓΚΞ

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός Π9/2019
Υπεύθυνος Πυθαροπούλου Α. - Ταβλαδωράκη Ι.
Διεύθυνση Θηβών 196-198
Τηλέφωνο 2132004 278, 279
Λήξη Προσφορών 27-08-2019 14.00
Διεξαγωγή 28-08-2019 10.00
Ποσόν 66000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός συστήματος ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, 
CR ΤΥΠΟΥ Γ για τις ανάγκες του Κ.Υ. Μυτιλήνης

KENΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 1139
Διεύθυνση Κορυτσάς και Αγ. Σαράντα www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2691361008
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.00
Ποσόν 276103.00
Περιγραφή Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διάρκειας ενός (1) έτους 6ΠΥΠΟΞΝΑ-0ΨΚ

KΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμός 74442
Διεύθυνση Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου
Τηλέφωνο 
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 11.00-12.00
Ποσόν 1800.00
Περιγραφή (Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος) Ενδιαφέρον για μίσθωση ακι-
νήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Β. 
Αιγαίου, του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής μικτής επιφάνειας 265,62 τ.μ., 
θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Μυτιλήνης διάρκεια της μίσθωσης 
είναι δώδεκα (12) έτη 6ΞΦ9Η-ΨΜΜ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 8/2019 8032/3/4-κβ
Υπεύθυνος Θελουρας Γ
Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 4 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213.1520472
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν 1651613.00
Περιγραφή Προμήθεια α) οχημάτων ειδικού τύπου & β) οχημάτων για τη φύλα-
ξη και λειτουργία του Π.Κε.Κ. ΩΠ9Δ46ΜΚ6Π-ΧΛ2

Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 148
Υπεύθυνος Δαμάσκου Α.
Διεύθυνση Αλεξάνδρας 171
Τηλέφωνο 2106409292
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 11.00
Ποσόν 94133.00
Περιγραφή Προμήθεια Απορρυπαντικών - Απολυμαντικών οργάνων γαστρε-
ντερολογικού τμήματος 6ΕΔΟ469ΗΔ8-3ΔΑ Ω4Β7469ΗΔ8-Ξ2Φ Ω0ΨΩ469ΗΔ8-
ΟΟΥ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπεύθυνος Εμμανουήλ Ασπασία
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 2132033922
Λήξη Προσφορών 21-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΩΔΩΜ4690ΩΝ-
4ΨΙ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12066
Υπεύθυνος Όλγα Ασλανίδη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132061850
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 16.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 11.00
Ποσόν 379032.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. Λαϊκό 6ΥΞ-
Δ4690Ω8-Φ7Η

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5058-5056-5059-5062-5061-5060-5057-5055
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 20-08-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθειες : ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤ/ΚΕΣ ΑΠΛΕΣ 61ΖΒ4690ΩΑ-1Τ2 - 
ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ X-RAY ΨΩ9Κ4690ΩΑ-ΑΤ4 - ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ 61ΡΝ4690Ω-
Α-ΣΣΣ - ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 KGR) 6ΨΧ04690ΩΑ-ΘΞ3 - ΛΕΥ-
ΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΩΠΩΟ4690ΩΑ-9ΒΨ - 6ΔΡΙ4690ΩΑ-ΠΚΜ - ΣΠΟΓΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙ-
ΟΣΤΟΜΙΑΣ 7ΧΜ94690ΩΑ-40Χ - ΣΑΚΚΟΙ 5LT ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΧ/
ΤΟΣ ACCURA ΩΩΙ94690ΩΑ-5ΨΑ

Γ.ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 16198
Υπεύθυνος Τσάκαλου Αικ.
Διεύθυνση Πολυμέρη 134
Τηλέφωνο 2421-351218
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 15.00
Διεξαγωγή 27-08-2019 09.00
Ποσόν 4469.00
Περιγραφή Προμήθεια : Μέσα εργαστηριακής καλλιέργιας ΩΛΝΝ4690ΒΩ-ΟΛ5

Γ.ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 16199
Υπεύθυνος Δ Κασάπη
Διεύθυνση Πολυμέρη 134
Τηλέφωνο 2421351156
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 09.30
Διεξαγωγή 26-08-2019 10.00
Ποσόν 1612.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατρικών διαλυμάτων Ψ2ΞΞ4690ΒΩ-1ΑΑ

Γ.ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 16195
Υπεύθυνος Δ Κασάπη
Διεύθυνση Πολυμέρη 134
Τηλέφωνο 2421-351156
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 09.00
Διεξαγωγή 26-08-2019 09.30
Ποσόν 2006.00
Περιγραφή Προμήθεια γραφικής ύλης ΨΜ564690ΒΩ-Λ6Ο

Γ.ΝΟΣ. ΘΗΡΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός θ 4622 4621
Υπεύθυνος Κεφαλληνού Αναστασία
Διεύθυνση Καρτεράδος www.promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 22860 35316 - 2286035300 35316
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 12.00
Ποσόν 80997.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες 
του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας έως 31/12/2019 ΩΑ2ΡΟΡΡ3-ΤΩΛ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΣΗ Ω2Ε7ΟΡΡ3-5ΒΧ

Γ.ΝΟΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 476
Υπεύθυνος Ανθόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 2513501272
Λήξη Προσφορών 23-08-2019 14.00
Περιγραφή Προμήθεια : ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ DISPO ICE 6ΔΒΓ4690ΒΓ-61Ρ

Γ.ΝΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 18577
Υπεύθυνος Τσάρα Δήμητρα
Διεύθυνση FAX:26610-81086
Τηλέφωνο 26613-60868-539
Λήξη Προσφορών 26-08-2019 14.00
Ποσόν 7874.00
Περιγραφή Προμήθεια : Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού - ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΣΩΛΗ-
ΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 6ΗΧ14690Β3-ΠΩΑ
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  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Οι αποδόσεις των ομολόγων 
της Αργεντινής εκτινάχτη-

καν στα ύψη και το πέσο ανα-
μένεται να υποτιμηθεί μέχρι και 
25%.

Σφυροκόπημα δέχονται τα διεθνή 
ομόλογα και μετοχές της Αργεντινής 
σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, μετά την 
απροσδόκητα μεγάλη ήττα του Μα-
ουρίτσιο Μάκρι στις προκριματικές 
εκλογές της Κυριακής.

Η συμμαχία του του υποψήφιου της αντιπολίτευσης για την προεδρία της Αργεντινής Αλ-
μπέρτο Φερνάντες εξασφάλισε προβάδισμα 14 μονάδων έναντι του Μάκρι σύμφωνα με τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Βάσει συστήματος που υιοθετήθηκε το 2009 και αποτελεί ιδιαιτερότητα της Αργεντινής, δι-
εξάγονται προκριματικές εκλογές για όλα τα πολιτικά κόμματα, την ίδια ημέρα, με πανεθνι-
κή ψηφοφορία. Η διαδικασία συνιστά περισσότερο μια προεκλογική δημοσκόπηση μεγάλου 
εύρους πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Το αποτέλεσμα αιφνιδίασε πλήρως τις αγορές. Η απόδοση των αποτιμώμενων σε ευρώ 
ομολόγων, με λήξη το 2028, είδαν την απόδοσή τους να εκτινάσσεται κατά σχεδόν 300 μο-
νάδες βάσης, στο 13,46%, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2017. Τα ομόλογα σε δολάριο με 
λήξη το 2048 είδαν επίσης τις αποδόσεις τους να απογειώνονται και τις τιμές τους να κάνουν 
βουτιά 17%. Βυθίστηκαν και οι αργεντίνικες μετοχές στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτές προειδοποιούν για συνθήκες πανικού και στις τοπικές αγορές, που θα ανοίξουν 
σε λίγες ώρες. Η BTG προειδοποιεί ότι το πέσο μπορεί να χάσει το 25% της αξίας του και η 
αξία των ομολόγων να συρρικνωθεί κατά 20% στον απόηχο του αποτελέσματος- σοκ.

Κατά 27% 
«εκτοξεύτηκε» 
η αύξηση του
ελλείμματος 
στις ΗΠΑ

Ολο και πιο βαθιά στο 
«κόκκινο» βρέθηκε 
τον Ιούλιο ο προϋπο-

λογισµός των Ηνωµένων Πο-
λιτειών καθώς οι κοινωνικές 
και αµυντικές δαπάνες διό-
γκωσαν περαιτέρω το δηµοσι-
ονοµικό έλλειµµα.

Το σωρευτικό έλλειµµα από 
την έναρξη του οικονοµικού 
έτους, που στις ΗΠΑ αρχί-
ζει τον Οκτώβριο, ανήλθε στα 
866,8 δισεκατοµµύρια δολά-
ρια, αυξηµένο κατά 27% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διά-
στηµα πέρυσι.

Τα έξοδα για εθνική άµυνα 
ανήλθαν σε 568 δισεκ. το 
δεκάµηνο µεταξύ Οκτωβρίου 
και Ιουλίου, ενώ η κορυφαία 
δαπάνη έγινε για το ασφαλι-
στικό, 868 δισεκ. δολάρια.

Η δηµοσιονοµική κατά-
σταση τις µεγαλύτερης οικο-
νοµίας στον πλανήτη έχει επι-
δεινωθεί κατά την προεδρία 
Ντόναλντ Τραµπ, εν πολλοίς 
λόγω των δηµογραφικών εξε-
λίξεων που σηµαίνουν ότι όλο 
και περισσότεροι ηλικιωµέ-
νοι βασίζονται σε οµοσπονδι-
ακά προγράµµατα περίθαλ-
ψης όπως το Medicare, που 
κόστισε 540 δισεκ. στο δεκά-
µηνο.

Ο κ. Τραµπ επέτεινε το κενό 
µε τις φοροαπαλλαγές και 
φοροελαφρύνσεις που νοµο-
θέτησε.

Η διεύρυνση του ελλείµµα-
τος έρχεται σε µία ιδιαίτερη 
συγκυρία, όπου µαίνεται ένας 
επί το πλείστον ακαδηµαϊκός 
διάλογος για το κατά πόσον 
η Ουάσιγκτον πρέπει να ακο-
λουθήσει την παραδοσιακή 
σοφία της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας.

∆εδοµένου ότι οι ΗΠΑ έχουν 
δικό τους νόµισµα και τα επι-
τόκια δανεισµού είναι σε ιδιαί-
τερα χαµηλά επίπεδα, υπάρ-
χουν φωνές για υψηλά ελλείµ-
µατα για την χρηµατοδότηση 
γενναίων πολιτικών πρωτο-
βουλιών, µε έµφαση τις υπο-
δοµές, την δηµόσια υγεία και 
το περιβάλλον.

Σε αχαρτογράφητα 
νερά η Ιταλία
Την ημερομηνία της διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας επί της πρότασης 
μομφής της Λέγκα εναντίον του πρω-
θυπουργού Τζουζέπε Κόντε, που μπο-
ρεί να οδηγήσει στην κατάρρευση της 
κυβέρνησης και σε πρόωρες εκλογές, 
αποφασίζει η ιταλική Γερουσία.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται αφού 
οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομά-
δων των κομμάτων στη Γερουσία απέ-
τυχαν να συμφωνήσουν ομόφωνα σε 
μια ημερομηνία. Οι περισσότεροι προέ-
κριναν την 20η Αυγούστου.

Η Γερουσία πρέπει τώρα να επιστρέ-
ψει από τις θερινές διακοπές της και 
να ψηφίσει την ημερομηνία διεξαγω-
γής της ψηφοφορίας επί της πρότασης 
μομφής.

Την πρόταση μομφής έχει καταθέσει 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, 
ο οποίος είναι επικεφαλής της ακροδε-
ξιάς Λέγκα και υποστηρίζει πως οι δια-
φορές με τον εταίρο του στον κυβερνη-
τικό συνασπισμό, το λαϊκιστικό Κίνημα 
Πέντε Αστέρων (M5S), έχουν γίνει πολύ 
μεγάλες και πως οι πρόωρες εκλογές εί-
ναι ο καλύτερος τρόπος για να πάει η 
Ιταλία μπροστά.

Η Λέγκα και το M5S κυβερνούν μαζί 
εδώ και λίγο περισσότερο από έναν 
χρόνο. Οι διαφορές τους έχουν ενταθεί 
και την περασμένη εβδομάδα ψήφισαν 
εναντίον αλλήλων στο κοινοβούλιο, σ’ 
ένα νομοσχέδιο για ένα ακριβό πρό-
γραμμα σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Αν ο Κόντε χάσει την ψηφοφορία επί 
της πρότασης μομφής και η κυβέρνηση 
πέσει, ο πρόεδρος Σέρτζο Ματαρέλα θα 
πρέπει να αποφασίσει αν θα προκηρύ-
ξει νέες εκλογές ή θα ζητήσει από κά-
ποιον άλλον ηγέτη κόμματος να προ-
σπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το κόμμα του Σαλβίνι ήρθε πρώτο 
στις ευρωκελογές του Μαΐου και αυτή τη 
στιγμή η δημοτικότητά του στις δημο-
σκοπήσεις υπερβαίνει το 35%. Ένα τέ-
τοιο ποσοστό στις βουλευτικές εκλογές 
είναι πιθανό να του επιτρέψει να σχημα-
τίσει έναν νέο συνασπισμό με άλλες δε-
ξιές παρατάξεις.

Τα σχέδιά του μπορεί να ανατραπούν, 
αν το M5S σχηματίσει νέο κυβερνητικό 
συνασπισμό, με τις φήμες να θέλουν ως 
εταίρους του το Δημοκρατικό Κόμμα.

Αργεντινή: οικονοµικό 
κραχ µετά το αποτέλεσµα 

των προκριµατικών εκλογών

Σημαντική επιδείνωση 
του οικονομικού 
κλίματος στη Γερμανία

Σηµαντικά χειρότερα του αναµε-
νόµενου είναι τα στοιχεία του 
Ινστιτούτου ZEW για το οικο-

νοµικό κλίµα στη Γερµανία τον Αύγου-
στο, όπως µεταδίδει το Reuters.

Κατά το Ινστιτούτο, ο δείκτης οικονο-
µικού κλίµατος παραπέµπει σε σηµα-
ντική επιδείνωση των προοπτικών της 
γερµανικής οικονοµίας.

Σηµειώνει πως η πρόσφατη κλιµά-
κωση της εµπορικής διένεξης ΗΠΑ-
Κίνας, οι κίνδυνοι ανταγωνιστικών υπο-
τιµήσεων και η αυξηµένη πιθανότητα η 
Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ 
χωρίς συµφωνία, εντείνουν τις πιέσεις 
στην ήδη ισχνή οικονοµική ανάπτυξη.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοι-
νώθηκαν, ο δείκτης Οικονοµικού Κλί-
µατος τον Αύγουστο υποχώρησε στο 
-44,2, έναντι του -28,5 που προέβλεπαν 
οι αναλυτές, ενώ ο δείκτης τρεχουσών 
συνθηκών διαµορφώθηκε στο -13,5 ένα-
ντι του -7,0 που ανέµεναν οι αναλυτές.

Μείωση κερδών
ανακοίνωσε η Aramco

Ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός της 
Σαουδικής Αραβίας, η Saudi Aramco, 
ανακοίνωσε σήµερα µείωση σχεδόν 

κατά 12% των καθαρών κερδών για πρώτο εξά-
µηνο συγκριτικά µε έναν χρόνο νωρίτερα, σε 
µια σπάνια επικοινωνιακή κίνηση της ιδιαίτε-
ρα µυστικοπαθούς εταιρίας, που στοχεύει στην 
εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο.

«Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαµορφώθη-
καν στα 46,9 δισεκ. δολάρια για το πρώτο εξά-
µηνο του 2019, συγκριτικά µε 53 δισεκ. δολάρια 
για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο», σύµφωνα 
µε την ανακοίνωση της Saudi Aramco, που επι-
καλέστηκε τη µείωση των τιµών του πετρελαίου.

«Παρά την πτώση των τιµών του πετρελαίου 
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2019, συνεχίσαµε να 
καταγράφουµε ισχυρά αποτελέσµατα και σηµα-
ντικές ταµειακές ροές», ανέφερε στην ανακοί-
νωση ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας Αµίν 
Νασέρ.

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, πολύ σπάνια 
για τον σαουδαραβικό κολοσσό που είναι ιδιαί-
τερα µυστικοπαθής για τα οικονοµικά του στοι-
χεία, ο όµιλος α πραγµατοποίησε την πρώτη 
τηλεδιάσκεψη µετά την ανακοίνωση των αποτε-
λεσµάτων του στην ιστορία του.
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