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Έως και 15 δισ. θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις τράπεζες

Τράπεζες: Προσδοκίες για αύξηση καταθέσεων
Το μήνυμα
Μητσοτάκη
στη Γερμανία

Οικονομικό κλίμα: Από το
καλό στο… καλύτερο
Σε μερικές εβδομάδες άλλαξε άρδην το κλίμα για την Ελλάδα με την πολιτική αλλαγή, αλλά και στην ψυχολογία
της αγοράς με το κλίμα να πηγαίνει από το καλό στο …
καλύτερο. Ο δείκτης οικονμικού κλίματος κατρακυλούσε
μετά την «έξοδο» από το μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ, τον Αύγουστο του 2018. Ξεπερνώντας , τον Ιούλιο 2019, για πρώτη
φορά από το 2014 τον μέσο ευρωπαικό όρο και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2018 ο
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος για τον Ιούλιο, έρχεται να
προστεθεί στις προσδοκίες που υπάρχουν για την ελληνική οικονομία. Την ίδια ώρα, υψηλό δεκαετίας καταγράφουν οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.

Κυβέρνηση:

«Απενεργοποιούμε
την βόμβα στη ΔΕΗ»
Το σχέδιο για την διάσωση της ΔΕΗ που μπήκε σε εφαρμογή, περιγράφουν κυβερνητικοί κύκλοι τονίζοντας ότι
επιχειρείται η απενεργοποίηση της «ωρολογιακής βόμβας» που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οπως υπογραμμίζουν «το ενδεχόμενο επιδείνωσης
των προειδοποιήσεων του ορκωτού ελεγκτή για την βιωσιμότητα της, θα οδηγούσε σε δραματικές εξελίξεις που
μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και στάση πληρωμών,
χαρακτηρισμό των δανείων της ως μη εξυπηρετούμενων
κ.ά., με προφανώς σοβαρότατες επιπτώσεις στο σύνολο
της οικονομίας».Η δέσμη μέτρων για τη ΔΕΗ περιλαμβάνει, την απόδοση των οφειλομένων από την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, εξόφληση οφειλών από φορείς
του Δημοσίου, ασφυκτική πίεση προς τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, τιτλοποίηση οφειλών.

Η

Μ

ετά την πλήρη άρση των capital controls, σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, δυνητικά μπορούν να επιστρέψουν στο εγ-

χώριο τραπεζικό σύστημα καταθέσεις ύψους περί τα 15 δισ. ευρώ.
«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν καν αυτή
σχηματιστεί, έδωσαν οι καταθέτες, τοποθετώντας 1,8 δισ. ευρώ στις
τράπεζες στο διάστημα μεταξύ των ευρωεκλογών και του δεύτερου
γύρου των αυτοδιοικητικών.
Κατά 1,766 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις ιδιωτών

στις ελληνικές τράπεζες τον Ιούνιο, λίγο πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 1,604 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούλιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1,766 δισ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η σταδιακή αύξηση των καταθέσεων πάντως δεν έχει τονώσει εμφανώς την παροχή δανείων τον ιδιωτικό τομέα, που θεωρείται «κλειδί»
για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Επανέρχεται η μεταφορά
του συντελεστή δόμησης

Βρετανία: «Βράζει»
με τον Τζόνσον

∆

Σ

εύτερη ευκαιρία -µέσω της ψηφιακής τράπεζας γης
που θα ενεργοποιεί τη µεταφορά του συντελεστή δόµησης- θα έχουν οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα τα
οποία δεν µπορούν να αξιοποιήσουν έως σήµερα, όπως
προέκυψε από τη συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου. Η Τράπεζα Γης ως έννοια δηµιουργήθηκε για την
ανταλλαγή εκτάσεων ή συντελεστή δόµησης, από ακίνητα που δεσµεύονται.

ειρά αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση του
Μπόρις Τζόνσον, για το κλείσιµο του κοινοβουλίου προκειµένου να διευκολύνει το σχέδιο του
για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµα και
χωρίς συµφωνία. Μόνο µέσα στην Τετάρτη οι υπογραφές κάτω από το αίτηµα πολιτών να ακυρωθεί η απόφαση του πρωθυπουργού ξεπέρασαν το 1 εκατ.

προσέλκυση επενδύσεων, η παρουσίαση του
μεταρρυθμιστικού
σχεδίου
και οι μεγάλες αναπτυξιακές
δράσεις για την Ελλάδα της
επόμενης δεκαετίας έθεσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στην
Αγκελα Μέρκελ.
Μιλώντας στην FAZ, ο κ. Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην
αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας.
Σε ερώτηση αναφορικά με το
αν θα θέσει στην καγκελάριο
ζήτημα μείωσης του στόχου
του 3,5% για το πρωτογενές
πλεόνασμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά: «Δεν θέλω
να απασχολήσω την καγκελάριο με τέτοια θέματα. Διότι
γνωρίζω την απάντηση: για
αυτά αποφασίζουν οι αρμόδιοι θεσμοί. Δεν μου αρέσει
έτσι κι αλλιώς η εικόνα Ελλήνων πρωθυπουργών που έρχονται στο Βερολίνο με μακρά λίστα αιτημάτων. Άλλωστε αυτό δεν λειτουργεί».

10ετές ομόλογο: «Έγραψε»
απόδοση 1,6%
«Βουτιά» και νέο χαµηλό για τις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων κατεγράφηκε χθες στην αγορά οµολόγων.
Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς οµολόγου υποχώρησε στο 1,647% και σε νέο ιστορικό χαµηλό, ενώ το spread
σηµειώνει «βουτιά» στις 234 µονάδες βάσης. Ισχυρό ράλι
καταγράφουν και οι 5ετείς ελληνικοί τίτλοι µε την απόδοσή του να διαµορφώνεται κάτω του 1% .
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Τσίπρας: Δεν χρειάζομαι
εκλογή για να αποκτήσω
κύρος ηγεσίας
Πραγματοποιήθηκε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα σε «πολύ καλό κλίμα και με
θετικες παρεμβασεις» όπως τόνιζαν κομματικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησαν με την αποτίμηση του προέδρου για
το εκλογικό αποτέλεσμα.
Η Πολιτική Γραμματεία εστίασε κυρίως στη διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος οργανωτικά και
αποφάσιστηκε το επόμενο διάστημα να συγκροτηθούν τρεις ομάδες εργασίας με ανατικείμενο:
- Την οργανωτική αναβάθμιση και ανασυγκρότηση
με βάση και την ψηφιοποίηση του κόμματος
- Την πολιτική διακύρηξη που θα δίνει το στίγμα και
την ταυτότητα στη νέα φάση του κόμματος
- ενώ η τρίτη ομάδα εργασίας θα δουλέψει σε βάθος
χρόνου για να ετοιμάσει το συνέδριο
Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα έξι άμεσα βήματα για την οικοδόμηση του νέου
ΣΥΡΙΖΑ και τη διεύρυνση της απήχησής του στη κοινωνία και σε όλο το εύρος της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.
1. Δημιουργία Ενιαίου κέντρου με την Προοδευτική Συμμαχία, που σημαίνει άμεση συγκρότηση ενιαίας Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης ( ΚΟΕΑ), με την προσθήκη των στελεχών της
Προοδευτικής Συμμαχίας και άλλων προσωπικοτήτων στην Κεντρική Επιτροπή.
2.Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οργανωτικής λειτουργίας του
Κόμματος ( eSYRIZA)
3.Πολιτική Διακήρυξη για το νέο ξεκίνημα μέχρι τα
τέλη Σεπτέμβρη.
4.Έναρξη καμπάνιας εγγραφών με τη δημιουργία και
της ψηφιακής πλατφόρμας από 1 Οκτωβρίου. Εγγραφές σε κεντρικά σημεία / περίπτερα ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την
Ελλάδα αλλά και στο διαδίκτυο.
5.Ανοιχτές Συνελεύσεις μελών για την εγγραφή νέων
μελών και για την εκλογή νέων Συντονιστικών Νομαρχιακών Επιτροπών σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
6.Ανασυγκρότηση της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ ,με κεντρικό ρόλο στην έναρξη της καμπάνιας στο Φεστιβάλ
της Νεολαίας στις 27 Σεπτεμβρίου.
Αναφερόμενος στα σενάρια απευθείας εκλογής του
Προέδρου, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «πρόκειται επίσης για μία συζήτηση αποπροσανατολιστική και χωρίς επίδικο. «Σε ότι με αφορά δεν αισθάνομαι ότι χρειάζομαι καμία εκλογή για να αποκτήσω κύρος ηγεσίας. Έχουμε κερδίσει υπό την ηγεσία μου τρεις εκλογές, ένα δημοψήφισμα και στις εκλογές που χάσαμε, ο
ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε από τον έναν στους τρεις ψηφοφόρους.«Η συζήτηση όμως για το νέο μοντέλο λειτουργίας του κόμματος και την εσωκομματική δημοκρατία
εμπεριέχει και το τρόπο που θα εκλέγονται στο μέλλον
όχι μόνο ο πρόεδρος αλλά όλη η ηγεσία. Γιατί ένα θέμα
είναι να αποφύγουμε την αρχηγοκεντρική λειτουργία
του κόμματος αλλά ταυτόχρονα ισότιμο θέμα είναι να
αποφύγουμε και μία άγονη αναπαραγωγή και ηγεμονία μηχανισμών».
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Κυβέρνηση:

«Απενεργοποιούµε την βόµβα
που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ∆ΕΗ»
Η δέσµη µέτρων για τη σωτηρία της ∆ΕΗ

Τ

ο σχέδιο για την διάσωση της ∆ΕΗ που µπήκε σε εφαρµογή, περιγράφουν κυβερνητικοί κύκλοι τονίζοντας ότι επιχειρείται η απενεργοποίηση της «ωρολογιακής βόµβας» που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπως υπογραµµίζουν «το ενδεχόµενο επιδείνωσης των προειδοποιήσεων του ορκωτού
ελεγκτή (Ernst & Young) για την βιωσιµότητα της εταιρείας, στην έκθεση που αναµένεται στις 24 Σεπτεµβρίου, θα οδηγούσε σε δραµατικές εξελίξεις που µπορεί να περιλαµβάνουν ακόµη και στάση πληρωµών (για µισθούς, προµηθευτές κλπ), αναστολή διαπραγµάτευσης της µετοχής, χαρακτηρισµό των δανείων της ∆ΕΗ ως µη εξυπηρετούµενων κ.ά., µε προφανώς σοβαρότατες επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας».

Η δέσμη μέτρων
Η δέσµη µέτρων για τη σωτηρία της ∆ΕΗ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την
απόδοση στην επιχείρηση των οφειλοµένων από την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του παρελθόντος, εξόφληση οφειλών από φορείς του ∆ηµοσίου, ασφυκτική πίεση προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές µε εξώδικα και
εντολές αποκοπής (30.000 εντολές αποκοπής για στρατηγικούς κακοπληρωτές το τελευταίο δίµηνο), τιτλοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, το πακέτο διάσωσης της επιχείρησης θα περιλαµβάνει τα εξής:
•Αύξηση της χρέωσης ανά κιλοβατώρα (ανταγωνιστικό σκέλος τιµολογίων)
για την ενίσχυση των εσόδων της ∆ΕΗ που όµως αντισταθµίζεται πλήρως
για τους καταναλωτές από τη µείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ. Σηµειώνεται ότι η ∆ΕΗ θα παραµείνει ο πάροχος µε το χαµηλότερο πάγιο τέλος της αγοράς.
•Μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 10 στο 5%
•Θέσπιση ρήτρας CO2 για τα νοικοκυριά χωρίς άµεση επίπτωση στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ.
•Επιπλέον έκπτωση 50% για τα µηχανικά υποστηριζόµενα άτοµα, που είναι
δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου.
•Οι αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ από 1ης Σεπτεµβρίου
Ειδικότερα, τα τιµολόγια της ∆ΕΗ διαµορφώνονται από 1ης Σεπτεµβρίου
ως εξής:
•Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράµηνο, η νέα τιµή είναι
0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0946 που είναι η ισχύουσα χρέωση.
•Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω η νέα τιµή διαµορφώνεται σε 0,11936
ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,10252 τώρα.
•Και για το νυχτερινό ρεύµα η νέα τιµή διαµορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά
κιλοβατώρα έναντι 0,0661 σήµερα.
•Οι αυξήσεις στην κιλοβατώρα διαµορφώνονται από 16,4 έως 19,4% και
αντισταθµίζονται πλήρως όπως έχει δεσµευθεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, από τη µείωση του ΦΠΑ και
του ΕΤΜΕΑΡ. Η µείωση του ΦΠΑ στο 6% από 13%, αποφασίστηκε από
την προηγούµενη κυβέρνηση και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, ενώ η µείωση του
ΕΤΜΕΑΡ, αναµένεται να οριστικοποιηθεί την Παρασκευή και κατά τις
πληροφορίες θα διαµορφωθεί για την οικιακή κατανάλωση στα 17 ευρώ
ανά µεγαβατώρα, από 22,67 ευρώ που είναι τώρα (µείωση 25%).
Παραµένει η έκπτωση συνέπειας αλλά περιορίζεται στο 5% από 10% που
είναι σήµερα. Σηµειώνεται ότι η έκπτωση είχε οριστεί αρχικά στο 15% και
περιορίστηκε ήδη σε 10% από 1ης Απριλίου 2019.

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΩΪΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ OIKONOMIKH ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ : Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
EK∆ΟΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: http://www.geniki-dimoprasion.gr,
e-mail: geniki@otenet.gr
EMBAΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
Γραφεία - Τυπογραφεία: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20, Πλατ. Βάθης 10438 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5247773 - 210 5228449- 210 5244858
FAX: 210 5236927-210 5232584

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
Ιδιωτών
Οργανισµών-Τραπεζών
Ανωνύµων Εταιρειών
Συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ

ΕΥΡΩ
140
205
180
4%

EKTYΠΩΣΗ: ΚΛΕΝΙΚ Ε.Ε. - ∆.Τ.: THRASSOS PRESS ,
ΣΠΗΛΙΑΣ 5, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ. 210 2852961

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ= 340,75 ∆ΡΧ.
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Η ενίσχυση και
η διευκόλυνση της
επιχειρηματικότητας,
στόχος του
αναπτυξιακού
ενίσχυση και η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο επίτευξης του αναπτυξιακού άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, είναι ο βασικός στόχος του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που θα τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση και, εν συνεχεία, θα κατατεθεί
στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
με το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στο υπουργικό
συμβούλιο επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων (εκκρεμεί η έκδοση του ΠΔ
για τους περιβαλλοντικούς αξιολογητές), ενώ ακολουθείται ως γενικός κανόνας πρώτα να ξεκινούν τη
λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και ο έλεγχος των
απαιτούμενων δικαιολογητικών να διενεργείται εκ
των υστέρων, με σκοπό την αποφυγή χρονοτριβής
και άσκοπων καθυστερήσεων. Στόχος είναι η μείωση των διοικητικών βαρών, ώστε να ενισχυθεί η
αναπτυξιακή προοπτική.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
προβλέπονται τα εξής:
– Kατάργηση της απαρχαιωμένης κατηγορίας
«μεσαίας όχλησης», ιδίως για βιοτεχνικές και εμπορικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Αττικής.
– Για τα επιχειρηματικά πάρκα: Ευκολότερη εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός του πάρκου και δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ φορέα διαχείρισης
πάρκου και εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την
άμεση επίλυση διαφορών.
– Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Αποτύπωση και συγκέντρωση όλων των γεωχωρικών δεδομένων (π.χ.:
όροι και περιορισμοί δόμησης, δάση και δασικές
εκτάσεις, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές
natura κ.λπ.) σε ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα.
– Ψηφιακή Τράπεζα Γης: Αν υπάρχει διατηρητέο
κτίσμα ή άλλο βάρος στην αξιοποίηση της ιδιωτικής
περιουσίας θα προβλέπεται το ενδεχόμενο μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε «περιοχές υποδοχής».
Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα, πλην των διατηρητέων κτιρίων, είναι οι δημόσιες εκτάσεις προς
απόσυρση, εγκαταλελειμμένες βιομηχανίες και ξενοδοχεία, καθώς και ακίνητα κοινωφελών χρήσεων
τα οποία έχουν δεσμευθεί.
– Απλούστευση για όλους τους τύπους εταιρειών ως προς τον έλεγχο των δημοσιευτέων στοιχείων στο ΓΕΜΗ και επιτάχυνση της αξιολόγησης των
επενδυτικών φακέλων μέσω outsourcing. Είναι ενδεικτικό ότι λιμνάζουν 2.500 φάκελοι που θα μπορούσαν να φέρουν νέες επενδύσεις, δουλειές και
ανάπτυξη στη χώρα.
– Ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, η οποία αντικαθιστά την κατακερματισμένη νομοθεσία, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, με
σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας
γενιάς. Δημιουργία πάρκων κεραιών και θέσπιση
Εθνικού παρατηρητηρίου Η/Μ πεδίων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τον έλεγχο
της τήρησης ορίων ασφαλούς έκθεσης στα πεδία.
Τέλος, η κυβέρνηση εκτιμά ότι με το πλέγμα των
παραπάνω ρυθμίσεων, καθώς κινούνται στο πλαίσιο βέλτιστων διεθνών πρακτικών, αναμένεται να
βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη δεικτών όπως του Doing Business της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Δείκτες οι οποίοι παρακολουθούνται
στενά από Έλληνες και κυρίως ξένους επενδυτές.
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Moody’s: Θετικές οι πρώτες κινήσεις Μητσοτάκη
Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για την αναβάθμιση

Τ

ις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες θα αποφασιζόταν η
αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
περιγράφει ο οίκος αξιολόγησης
Moody’s σε έκθεσή του.
Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας
υποστηρίζεται από τις βελτιωµένες
οικονοµικές προοπτικές, το σταθερό
ιστορικό επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων και την ισχυρή στήριξη
από τους Ευρωπαίους δανειστές, σηµειώνει ο Moody’s. Παρότι το χρέος
είναι πολύ υψηλό, η Ελλάδα επωφελείται από την ευνοϊκή δοµή του µετά
και τη συµφωνία ελάφρυνσης, επισηµαίνει ακόµη.
Η Moody’s σηµειώνει το αποτελεσµατικό ιστορικό υλοποίησης ενός
απαιτητικού συνόλου διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, το πολύ χαµηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, τις µέτριες δανειακές ανάγκες και τα πολύ
υψηλότερα επίπεδα πλούτου σε σχέση µε άλλες χώρες που έχουν αξιολόγηση «Β1». Από την άλλη, ο οίκος αξιολόγησης επισηµαίνει ότι για τη µείωση του χρέους θα απαιτηθεί µια πολύ
περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτι-

κή για τα επόµενα χρόνια. Σηµαντικές προκλήσεις αποτελούν η διατήρηση της εστίασης στην ολοκλήρωση
των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων και η επιτάχυνση της µείωσης των
«κόκκινων» δανείων, αναφέρει ακόµη η έκθεση.

Οι παράγοντες
που θα οδηγήσουν
σε αναβάθµιση
Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας θα µπορούσε να αναβαθµιστεί αν η νέα κυβέρνηση συνεχίσει
να εφαρµόζει τις δεσµεύσεις, µεταξύ των οποίων οι µεταρρυθµίσεις που
ενισχύουν τα θεσµικά όργανα και
οδηγούν σε βελτιωµένο επιχειρηµατικό κλίµα και ισχυρότερες επενδύσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά τα δηµόσια οικονοµικά, αναφέρει ο Moody’s. Κάτι που θα οδηγούσε
σε ταχύτερη µείωση του χρέους από
ό,τι προβλέπεται σήµερα.
Ο οίκος αξιολόγησης εκτιµά την
ανάπτυξη του ΑΕΠ σε 2,1% το 2019
και 2,5% το 2020. Ταχύτερες από το

αναµενόµενο βελτιώσεις στην υγεία
του τραπεζικού τοµέα θα µπορούσαν
επίσης να αποτελέσουν έναυσµα για
µια θετική αξιολόγηση, σηµειώνεται.
Αντίθετα, σε υποβάθµιση θα µπορούσε να οδηγήσει το ενδεχόµενο η
κυβέρνηση να αποφασίσει να αποκλίνει από τις δεσµεύσεις της και αν
υπάρξει αντιστροφή µεταρρυθµίσεων που είχαν συµφωνηθεί και νοµοθετηθεί ή αν οι εντάσεις µε τους επίσηµους πιστωτές επανεµφανιστούν
για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αυτό
θα έθετε σε κίνδυνο τη συνεχή στήριξη της ευρωζώνης προς τη χώρα, σηµειώνει ο Moody’s.
Ο οίκος αξιολόγησης χαιρετίζει το
γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εστιάζει στην ενίσχυση των επενδύσεων, επισηµαίνοντας πως κινήθηκε γρήγορα ανακοινώνοντας τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, τα σχέδια για µείωση των εταιρικών φόρων και την πλήρη άρση των capital controls. Σηµειώνει ακόµη ότι σχεδιάζεται η πρόωρη αποπληρωµή του ακριβού δανείου του ∆ΝΤ.

«Λαβράκια» της ΑΑ∆Ε σε ξενοδοχεία και καταλύµατα

Μ

εγάλες αποκρύψεις εισοδηµάτων µέχρι και 1
εκατ. ευρώ αποκάλυψαν οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων σε ξενοδοχεία
και τουριστικά καταλύµατα.
Συγκεκριµένα:
-Ατοµική επιχείρηση εκµετάλλευσης δωµατίων σε νησί των
Κυκλάδων δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 142
φορολογικά στοιχεία αξίας 35.000 ευρώ, ενώ εξέδωσε 112
ανακριβή φορολογικά στοιχεία µε ποσό ανακρίβειας άνω
των 60.000 ευρώ.
-Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί του Ιονίου κατά τη χρήση
2014 απέκρυψε εισόδηµα για το οποίο δεν προκύπτει σαφώς
η πηγή προέλευσής του, ύψους 1.000.000 ευρώ.
-Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί των Κυκλάδων κατά τις
χρήσεις 2015 έως 2017 δεν εξέδωσε 831 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 700.000 ευρώ.
-Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου σε νησί των
Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015- 2016 δεν εξέδωσε 885
φορολογικά στοιχεία αξίας 400.000 ευρώ.

-Ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωµένων δωµατίων σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015-2017 δεν εξέδωσε 499 φορολογικά στοιχεία
ύψους 280.000 ευρώ. Επιχείρηση ενοικιαζόµενων δωµατίων
σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015-2017 δεν εξέδωσε 571 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
-Ξενοδοχείο σε νησί των Κυκλάδων κατά τη χρήση 2015 δεν
εξέδωσε 374 φορολογικά στοιχεία ύψους 100.000 ευρώ ενώ
εξέδωσε 268 ανακριβή φορολογικά στοιχεία µε ποσό ανακρίβειας 35.000 ευρώ.
-Ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου για τις
χρήσεις 2015-2017 δεν υπέβαλε δηλώσεις τελών χαρτοσήµου ύψους 600.000 ευρώ.
-Ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκµίσθωσης δωµατίων σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015-2017 δεν
εξέδωσε 718 φορολογικά στοιχεία αξίας 300.000 ευρώ.

-Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί των Κυκλάδων κατά τη
χρήση 2015 δεν εξέδωσε 108 φορολογικά στοιχεία αξίας
170.000 ευρώ.

-Ξενοδοχειακή Τουριστική και εµπορική επιχείρηση σε νησί
των ∆ωδεκανήσων για τις χρήσεις 2013 έως 2017 δεν υπέβαλε δήλωση τελών χαρτοσήµου ύψους άνω του 1.350.000
ευρώ.

-Εταιρεία παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών στις
Κυκλάδες απέκρυψε εισοδήµατα κατά τις χρήσεις 20152016 ύψους 170.000 ευρώ.

-Τουριστική ανώνυµη εταιρεία σε νησί των ∆ωδεκανήσων
για τη χρήση 2015 απέκρυψε εισοδήµατα ύψους 1.070.000
ευρώ.
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Ενρία (SSM):

Οι ελληνικές τράπεζες
έχουν πετύχει τους στόχους
για τη μείωση των NPLs

Ο

ι ελληνικές τράπεζες έχουν επιτύχει
τους στόχους για τη µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Εποπτικού Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα
Ενρία, σε συνέντευξή του στην εσθονική εφηµερίδα Eesti Ekspress, προσθέτοντας ότι η
ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την πρόοδό τους στο
θέµα αυτό.
Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα απαλλαγούν από τα «κόκκινα» δάνεια οι τράπεζες
της Νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ελλάδας,
όπου πάνω από το 40% των δανείων είναι «κόκκινα», ο Ενρία δήλωσε:«Η ΕΚΤ έχει σχεδιάσει
µία πολύ ισχυρή πολιτική για την αντιµετώπιση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων , για το πώς
οι τράπεζες πρέπει να διαχειριστούν τα χαρτοφυλάκια των µη εξυπηρετούµενων δανείων
τους. Αυτή περιλαµβάνει, επίσης, τον καθορισµό στόχων για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Καθορίσαµε επίσης κριτήρια για την αποµείωση της αξίας των µη εξυπηρετούµενων
δανείων από τις τράπεζες σε ένα ορισµένο χρονικό πλαίσιο. Τα κριτήρια αυτά έχουν ενσωµατωθεί τώρα στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Η πολιτική αυτή ήταν πολύ επιτυχής. Όταν
ξεκινήσαµε, υπήρχαν περισσότερα από 1 τρισ.
ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια στην Ευρωζώνη. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι αυτά
µειώθηκαν στα 580 δισ. ευρώ. Είναι ακόµη
υψηλά, αλλά έχουν µειωθεί θεαµατικά. Υπήρξε
µεγάλη πρόοδος, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία
χρόνια, από τότε που ισχύουν οι πολιτικές µας.
Αυτό ισχύει, επίσης, για τις ελληνικές τράπεζες.
Όλοι επικρίνουν, είπε, «τις ιταλικές ή τις ελληνικές τράπεζες για τα µη εξυπηρετούµενα
δάνεια, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι όταν µία
ιταλική ή ελληνική τράπεζα χρειασθεί να ανακτήσει το ενέχυρο, η δικαστική διαδικασία
µερικές φορές παίρνει πάρα πολύ χρόνο, έως
και 10-12 έτη. Αν υπάρχει το ίδιο πρόβληµα στη
Γερµανία ή τη ∆ανία, η ίδια διαδικασία µπορεί
να διαρκέσει έξι µήνες ή ένα έτος.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αριθμός Πρωτ: 32594/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ)
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Αρ. μελ:3/11)» (CPV: 45252127-4, 45232400-6)
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 4.900.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 3.758.458,04 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 676.522,45 €, τη δαπάνη των
απροβλέπτων (9%), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.
3.(α) Ν. 4412/2016: 399.148,24 € και αναθεώρηση: 65.871,27 €.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι) και από ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)» και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΔΑ/ΕΦ
ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Για
την πράξη ισχύει η απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7334/16-6-2017 της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ: 5007718.
Το έργο συγχρηματοδοτείται για το επιλέξιμο τμήμα ύψους 4.821.780,65 € από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενώ το μη επιλέξιμο
τμήμα ύψους 78.219,35 € χρηματοδοτείται από Ιδίους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.63.7341.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), (διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων του ν. 4412/2016), όπως ισχύει.
Η Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Επιπλέον και σε εθνικό επίπεδο:
1. Η προκήρυξη σύμβασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.neapropontida.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης.
3. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016.
Για τη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης
1. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η
αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στο Δημαρχείο στα Ν. Μουδανιά, στις 20/9/2019 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.μ.
2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος,
μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην
ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές,
δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή
για ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του έργου (εφόσον προβλέπεται η υποδιαίρεση
του έργου σε περισσότερα τμήματα) συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.
Το έργο θα κατασκευαστεί στην Τ.Κ. Διονυσίου - παραλία (περιοχή Μουριές), της
Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής (NUTS: EL527).
Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα, βαλβίδες και λοιπός εξοπλισμός), αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου, αναβάθμιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου, σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Τέλος περιλαμβάνει και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. Στοιχεία σχετικά με
την περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου δίδονται στο άρθρο 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της ολοκλήρωσης της
δοκιμαστικής λειτουργίας, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 4/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
8/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία
προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνίακαι αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνα-

τή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:
1.φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαρισμού και Επεξεργασίας
υγρών και στερεών αποβλήτων 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 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 παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. 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 ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται
στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 98.000,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 4/6/2021.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 150 του Ν.4412/2016. Οι όροι για την εγγύηση προκαταβολής καθορίζονται
στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν.4412/2016.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 1999/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΟ7ΩΚΤΕ9Α) απόφαση του Δημάρχου για την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης,
επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.
4555/2018 και η με αρ. 561/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΟ3ΩΚΤ-7Ι4) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/10/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/10/2019.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 632 00 Ν. Μουδανιά, τηλ. 2373 350222, φαξ 2373
065792) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων
των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και
τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα
αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Ν. Μουδανιά, 29/08/2019
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Εμμανουήλ Καρράς
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∆ΙΑΦΟΡΑ

Πληροφορίες: Σοφία Κατσέλη
Τηλέφωνο:210 6503038
Αγ. Παρασκευή: 22/08/2019
Fax: 210 6532122
Αριθμ. Πρωτ.: 015/2019-2597
Ε-mail: s.katseli@gel.demokritos.gr
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2019-2596
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία
της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (Κωδικός ΟΠΣ
5002691)», Έργο 12202, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε
Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής για την προμήθεια εγκατάσταση, θέση σε
καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) αναλυτή μικροπλακών με διπλό μονοχρωμάτωρα για απορρόφηση, φθορισμό & χημειοφωταύγεια και με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ
‘Δ’. CPV : 38433000-9
Η συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (163.903,22 €) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 132.180,01 €,
ΦΠΑ: 31.723,21 €
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ14510045). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Yποέργο Νο 2 της Πράξης : «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία
της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 186/Β1/46 15-01-2019 της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5002691. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του συμβατικού αντικειμένου είναι το του Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ 15341.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω προμήθεια.
β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού.
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος
της προκηρυσσόμενης προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).
Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στις 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 24/09/2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση
www.demokritos.gr, στην ενότητα διαγωνισμοί, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
eprocurement.gov.gr.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τις 13/09/2019, ημέρα Παρασκευή.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

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.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑΜ: 19PROC005476052
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ2Ζ46ΨΧ0Ε-Υ3Π
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΕΣΗΔΗΣ: 79012
Αριθμ.Πρωτ.:7295
Τίρυνθα 26 Αυγούστου 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανακοινώνουμε ότι το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφοδοσίας, με σφραγισμένες προσφορές& κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης που πιστοποιείται από την Δ/νση Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Αργολίδας για τις Ομάδες της Κατηγορίας 1 για τα είδη που
υπόκεινται σε καθεστώς διατίμησης και την χαμηλότερη σταθερή τιμή για τα είδη της Κατηγορίας 2).
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει κατά Ομάδες
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στα: 1.246.949,57ΕΥΡΩχωρίςΦ.Π.Α., βαρύνει δε τον Κρατικό προϋπολογισμό
(ΚΑΕ1411), με το ποσό των 1.179.024,00€ και τον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ με το ποσό των 235.417,60€ (στα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) αναφέρεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους, ήτοι: από 1-1-2020
μέχρι 31-12-2021 &περιλαμβάνει τις κατωτέρω Ομάδες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
α/α ΟΜΑΔΑ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CPV

Ελαιόλαδο
Κατεψυγμένα Λαχανικά
Κατεψυγμένα Ψάρια, φιλέτα
ψαριών & άλλα κρέατα ψαριών
Διατηρημένα & παρασκευασμένα Κρέατα
Διάφορα Κρέατα -Νωπά Πουλερικά
Φρούτα Λαχανικά & Συναφή προϊόντα
Ψάρια (φρέσκα)

15411110-6
15331170-9
15220000-6
15131000-5
15119000-5
15300000-1
03311000-2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
85.078,16
1.701,56
Μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης
23.812,21
476,24
επί της ΜΛΤΠ
62.378,31
1.247,57
της Διεύθυνσης
183.857,64
3.677,15
Εμπορίου &
186.369,88
3.727,40
Τουρισμού της
218.646,44
4.372,93
Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας
43.949,57
878,99

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
α/α ΟΜΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

CPV

Α
Β
Γ
Ε
ΣΤ

Αυγά
Τυροκομικά Προϊόντα
Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας
Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής
Γλυκά

Ζ

Αναψυκτικά - Μπίρες

03142500-3
15540000-5
39222100-5
15894000-1
15812200-5
15982000-5
15961000-2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
19.800,00
396,00
Χαμηλότερη Τιμή
100.955,00
2.019,10
Σταθερή σε
222.815,36
4.456,31
όλη τη Διάρκεια
40.855,00
817,10
εκτέλεσης της
47.434,00
948,68
Σύμβασης
10.998,00
219,96

Τόπος Παράδοσης: Αποθήκες Τροφίμων Α.Κ.Κ.Ε. Τίρυνθας& Κ.Κ. Ναυπλίου- 21100- ΝΑΥΠΛΙΟ
Γλώσσα Ελληνική, νόμισμα: Ευρώ.
Η προσφορά, θα ορίζει διάρκεια ισχύος (2) δύο ετών, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κύριο σώμα της διακήρυξης και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/8-8-16 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016).
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 10:00 π.μ.. Η αποσφράγιση θα γίνει στις
10-10-2019, ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Α.Κ.Κ. Τίρυνθας.
ΗμερομηνίααποστολήςτηςδιακήρυξηςστηνΕ.Ε.Ε.Κ.την:26-08-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.: την 30/08/2019
Πληροφορίεςόλεςτιςεργάσιμεςημέρεςαπόώρα07:00π.μ.έως14:00μ.μ.στοΑγροτικόΚ.Κ.Ε.Τίρυνθας,3ο χλμ. Ε.Ο. Ναυπλίου Άργους, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ,τηλέφωνο27520.25573,fax: 27520.27763 & email: aft@otenet.gr , αρμόδιος υπάλληλος Δ. Τόσκας.
Τίρυνθα 26Αυγούστου 2019
ΗΠροϊστάμενη τηςΔιεύθυνσης
Ευαγγελία Κατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αίγινα, 29-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθμ. πρωτ.: 10326
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει:
Την διενέργεια Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την «προμήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου φορτωτή και ενός (1)
ανατρεπόμενου ημιφορτηγού», συνολικού προϋπολογισμού 119.000,00 € πλέον
του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας για τα προσφερόμενα είδη, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στα αντίστοιχα άρθρα της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης που προσαρτάται στην
σχετική διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Διαδικτυακή πύλη
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυ30/8/2019
ξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
29/8/2019
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
29/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
13/9/2019, ώρα 15:00΄
υποβολής προσφορών
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει
τον τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Τηλέφωνα
22973-20036, 20019. Επίσης, αντίγραφο της διακήρυξης παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώνουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε
έγγραφο για να γίνεται η ανάλογη πίστωση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρωση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΧΙΟΥ΄΄ ΟΜΗΡΟΣ΄΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διακηρύσσει Β΄ επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την
εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ Αυτοκινήτων στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου για
τρία (3) χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον
Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ»
στις 16-09-2019 ημέρα Δευτέρα
και
ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ.
Πληροφορίες και όροι της Διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου καθημερινά από 07:00 έως
14:00 π.μ. και στο τηλέφωνο 2271081402-411.
Από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας

ΓΕΝΙΚΗ 5

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νικήτη, 28/08/2019
Αρ. Μελέτης: 14/2018
Αρ. πρωτ. 13178
«Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων εκσκαφών - φορτωτών του Δήμου Σιθωνίας»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων εκσκαφών - φορτωτών του Δήμου
Σιθωνίας» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
130.000,00 €.
2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.dimossithonias.gr.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης
του οικονομικού φορέα στην διεύθυνση:
dimkaradimou@yahoo.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23753
50124, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραδήμου Δήμητρα
3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2019
και ώρα 10:00.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας όπως αναφέρεται αναλυτικά στη
διακήρυξη.
5. Πίστωση: Κ.Α 64.7132.0001
(105.000€ από το Πρόγραμμα «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠ.ΕΣ με ΣΑΕ055 και τα υπόλοιπα 25.000,00€ ίδιοι
πόροι)
6.Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης (για
ένα μηχάνημα ή για δύο μηχανήματα)
7. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 2.500,00 € (1250,00€ /μηχάνημα)
8. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός
οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του
Ν.4412/2016
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.
Νικήτη, 28/08/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νικήτη, 28.08.2019
Συντάχθηκε
Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
με Β’ βαθμό
Νικήτη, 28.08.2019
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμητρα Καραδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α’ βαθμό

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

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.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων
ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170 e-mail: info@physics.
auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας –
Παγκόσμια Μεταβολή». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12573)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 1281/26-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.
26-07-2019) και η προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2019.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ
προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και
κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και
e-mails.
Θεσσαλονίκη, 29/08/2019
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/
νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων
ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ:
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας
2310997680 e-mail: info@chem.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο «Γενική και Ανόργανη Χημική Τεχνολογία». (κωδικός ανάρτησης στο
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ12569)
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999288-044 e-mail: gnikifor@
auth.gr,)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα
του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία. Επιστημονικό πεδίο: Νευροαναισθησιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ12570)
- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:
ΑΡΡ12571)
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 1277/26-07-2019 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ.
26-07-2019) και η προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2019.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ
προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και
κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και
e-mails.
Θεσσαλονίκη, 29/08/2019
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/
νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449
210 52 47 773
EMAIL
geniki@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Δια της με αρ.4254Β’ Εκθέσεως Επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του
Εφετείου Καλαμάτας Βασιλείου Κότσιρα , μετά από έγγραφη παραγγελία του
δικηγόρου Χρήστου Δ. Σταματόπουλου, δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας και πληρεξουσίου της Γεωργίας
Κυριακοπούλου του Κωνσταντίνου επεδόθη στην Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών
Καλαμάτας Παναγιώτα Καλλογένη, για
τον Κυριάκο Χρηστέα του Πέτρου, πρώην κάτοικο Καλαμάτας και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές αντίγραφο της
υπ’αρ.76/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ειδική
διαδικασία) , με την οποία απαγγέλετε η
λύση του γάμου των ως άνω διαδίκων,
που τελέσθηκε την 24η-8-2003.
Καλαμάτα, 29-08-2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περίληψη Επιδοθέντος
Δικογράφου

Δυνάμει της υπ’ αρ. 9643Δ/29.8.2019
έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσ/νίκης Σάββα Πάσογλου, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξούσιας του Τζιάτζιου Παναγιώτη του Πέτρου
με Α.Φ.Μ. 022981700 κάτοικου Χορτιάτη Θεσ/νίκης οδός 1η πάρ. Κισσέως 10,
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης
για λογαριασμό της Ελπινίκης Τζιάτζιου
του Παναγιώτη και της Αγγελικής, πρώην κατοίκου Χορτιάτη Θεσ/νίκης, οδός
1η πάρ. Κισσέως 10 και ήδη αγνώστου
διαμονής αφού δεν ευρέθη στην τελευταία της κατοικία και δεν κατέστη εφικτό
να βρεθεί η κατοικία ή ο τόπος διαμονής
της, πιστό αντίγραφο της από 17.6.2019
Αγωγής ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς, που απευθύνεται στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
τακτική διαδικασία και ζητάει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η αποδοχή κληρονομίας της Αγγελικής Τζιάτζιου του Χρυσόστομου και της Ελπινίκης Τερζοπούλου από τον ενάγοντα και να του χορηγηθεί η κατ’ αρθ. 1847 ΑΚ προθεσμία από
την τελεσιδικία της απόφασης. Στο τέλος
της αγωγής, υπάρχει η από 4.7.2019 έκθεση κατάθεσης, με ΓΑΚ 13296 και ΕΑΚ
11143 της Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, ταυτόχρονα ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για
τους διαδίκους είναι 100 ημέρες από την
κατάθεση και παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους
του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και η έκθεση επίδοσης της αγωγής. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12-11-2019. Προς γνώση
για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένη να
πράξει όσα με την ως άνω πράξη ορίζονται. Η Δικηγόρος Θεσ/νίκης ΜΑΓΔΑ ΤΖΙΚΟΥ - ΣΤΑΜΠΟΥ με A.M. 4337.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 11528Β/31-72019 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Γεώργιος
Χ. Κατσαριώτης, κάτοικος Αθηνών, οδός
Τζιραίων αρ. 6, ΑΦΜ 047181461, επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Απόστολο Γραμμένο, για
την Αναστασία Τερτυλίνη του Δημητρίου
και της Ελένης, πρώην κάτοικο Αθηνών,
οδός Αχαϊας αρ. 42, ΑΦΜ 062840123
και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από
σχετική παραγγελία προς επίδοση του
Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ι. Τσερμενίδη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αρ. 17, ΑΦΜ
139019381, ακριβές αντίγραφο της υπ’
αριθ. 370/26-3-2019 Πρόσκλησής του
Δανειστών, για να λάβει γνώση και για
τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 31/7/2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ 6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Αριθμός Πρωτ: 32686/2019
ΑΔΑ: 9ΑΠΨΩΚΤ-00Τ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου» CPV: 45232420-2
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 5.400.000,00€, με τη δαπάνη
των εργασιών: 4.131.190,25€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 743.614,25€,
τη δαπάνη των απροβλέπτων (9%),
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν.
4412/2016: 438.732,41€ και αναθεώρηση: 86.463,09€.
Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» έχει ενταχθεί με
την αρ. πρωτ. 7274/4-2-2019 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και
ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων” με τίτλο: “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης”. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 383/2019
απόφαση του Δ.Σ. Δ. Ν. Προποντίδας,
το υποέργο 1: «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Διονυσίου» , χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με το ποσό
3.055.910,00 €. Το υποέργο 1 χρηματοδοτείται επίσης από ιδίους πόρους του
Δήμου Νέας Προποντίδας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 02.63.7312.0013 του προϋπολογισμού του Δ. Ν. Προποντίδας με το
ποσό 2.344.090,00 €. Θα πρέπει πρώτα
να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στην
συνέχεια εφόσον απαιτηθούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147),
(διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων του ν.
4412/2016), όπως ισχύει.
Η Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Επιπλέον και σε εθνικό επίπεδο:
1. Η προκήρυξη σύμβασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.nea-propontida.gr), σύμφωνα με
το άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης.
3. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.
gov.gr.
Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων,
δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με
το άρθρο 64 του ν. 4412/2016.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95
παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία
προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τόπος εκτέλεσης είναι η Τ.Κ. Πορταριάς και η Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Νέας Προποντίδας της Π.Ε. Χαλκιδικής

(NUTS: EL527). Στοιχεία σχετικά με την
περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά
του έργου δίδονται στο άρθρο 11.3 του
τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
μήνες μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/10/2019, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12.00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας
“Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία
και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών
ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης έχουν:
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 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 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 παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. 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 ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση
του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
108.000,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18/8/2020.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,
υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο
προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και
στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της
αναλυτικής διακήρυξης. Η ένσταση του
αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Οι όροι για την εγγύηση προκαταβολής καθορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν.4412/2016.
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 1983/2019 (ΑΔΑ: Ω7ΤΓΩΚΤ-ΥΩ8) απόφαση του Δημάρχου για
την έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4
του π.δ 80/2016 και με την παρ. 1 του
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και η με
αρ. 557/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΡΛΩΚΤ-2Β3) καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του
Δήμου Ν. Προποντίδας.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της
τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.
gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την
αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 11/10/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο στις 17/10/2019.
Πληροφορίες παρέχονται από τους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.
632 00 Ν. Μουδανιά, τηλ. 2373 350200,
φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της
προκήρυξης της δημοπρασίας στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν
τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα
των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις
του έργου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Ν. Μουδανιά, 29/08/2019
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Εμμανουήλ Καρράς

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” έχει
απόλυτη πληρότητα και ενημέρωση στο χώρο των δημοπρατούμενων έργων και προμηθειών, καθώς
και στον οικονομικό χώρο, με αναλύσεις στο χρηματιστήριο κλπ. Φρόντισε
να την έχεις κάθε μέρα κοντά σου.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
99/2019
Διεύθυνση οδός Ευκαρπίας
Τηλέφωνο 231038-1080,-1074, -1100
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 09.30
Ποσόν
9300.00
Παροχή Υπηρεσιών : Ετήσια συντήρηση μηχανημάτων της ΜΤΝ του Νοσ/μείου ΩΜ9Κ6-ΘΤ0

ΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
41986
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 14.00
Ποσόν
240000.00
Εγγύηση
3200.00
Περιγραφή Υπηρεσίες Καθαρισμού Γραφείων του ΑΔΜΗΕ επι των οδών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΗΦΙΣΟΥ,
ΑΘΗΝΑ, για 2 έτη με δικαίωμα ετήσιας
παράτασης (80.000 ΕΥΡΩ/έτος)

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
102/2019
Διεύθυνση οδός Ευκαρπίας
Τηλέφωνο 231038-1080,-1074, -1100,
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν
62000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες : Συντήρηση μονάδας μαγνητικής τομογραφίας ΨΠ8Ξ6Ω9Ι

Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
6592
Υπεύθυνος Μπομπης Παναγιώτης
Διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 128
Τηλέφωνο 2622360167
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 11.00
Ποσόν
20000.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Μεταφορά βιολογικού υλικού ΨΛ9Ψ4690ΒΠ-Ο6Μ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
100/2019
Διεύθυνση οδός Ευκαρπίας
Τηλέφωνο 231038-1080,-1074, -1100,
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 09.00
Ποσόν
53320.00
Περιγραφή Ετησια συντήρηση μηχανημάτων αποστείρωσης (κεντρικής - χειρουργειών και πυρηνικού καταφυγίου)
ΨΦΠ06-2ΒΞ
Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
39/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310898395
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 23.59
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν
150000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός συστήματος
CARM & πενταετούς παροχής πλήρους
συντηρήσεως Ψ7Υ1469ΗΔΧ-8ΚΝ
Α.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός
171108/2019
Δ/νση Γραμματεία Τμήματος Χημείας
ΑΠΘ,
Τηλ.
2310996754,
2310996752
2310994051
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 12.00
Ποσόν
30020.00
Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την
υλοποίηση των πακέτων εργασίας «Συντονισμός & Διαχείριση Έργου», «Επικοινωνία και Διάδοση» και «Ανάπτυξη
ικανοτήτων - Βιώσιμοι Υδάτινοι Πόροι
Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης
ποιότητας εργαστηρίου του έργου : Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων ΩΤΠΝ46Ψ8ΧΒ-ΙΨ2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός
Α 1114557 Α 1094115
Υπεύθυνος Κ. Σιδηρόπουλος
Διεύθυνση Ερμού 23-25
Τηλέφωνο 213-1624221
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 04-09-2019 11.00
Περιγραφή Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
6ΠΧΥ46ΜΠ3Ζ-ΤΣΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΕΑ 41952
Διεύθυνση πλατφόρμα sourceONE της
cosmoONE
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 14.00
Ποσόν
150000.00
Εγγύηση
3000.00
Περιγραφή Μελέτη εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος θερμικής ραδιομετρίας για την απεικόνιση, καταγραφή και
έγκαιρη προειδοποίηση για την πρόληψη αστοχιών στους αυτομετασχηματιστές του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης
(Κ.Υ.Τ.) Παλλήνης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟ-

Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
6587
Υπεύθυνος Μπομπής Παναγιώτης
Διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 128
Τηλέφωνο 2622360167
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 11.00
Ποσόν
35712.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου σε υπηρεσία : Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων,
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
ΩΗΓΡ4690ΒΠ-ΔΥ8
Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΠΥΡΓΟΥ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
18068
Υπεύθυνος Μπακερτζής Ευάγγελος
Διεύθυνση Ε.Ο. Πύργου - Πατρών www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26210-82784
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν
131170.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό
ΩΑΞΩ46907Ε-4ΧΔ
Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΠΥΡΓΟΥ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
18070
Υπεύθυνος Μπακερτζής Ευάγγελος
Διεύθυνση Ε.Ο. Πύργου - Πατρών www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26210-82784
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 16-09-2019 11.00
Ποσόν
112727.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστήρια
ανασολογικών εξετάσεων με συνοδό
εξοπλισμό 6ΔΧΦ46907Ε-953
Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
13375
Υπεύθυνος Θωμαϊδου Αγάπη Ναζιρίδης
Χριστόδουλος
Διεύθυνση Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου
Τηλέφωνο 2313307913 2313307926
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 11.00
Ποσόν
3500.00
Περιγραφή Προμήθεια τοποθέτηση υλικών και εκτέλεση εργασιών για την ανακαίνιση του χώρου εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και του εφμερείου ιατρών της Γ Πανεπ/κής Νευρολογικής κλινικής του Νοσ/μείου
ΨΚ6Ο46906Β-ΥΦΒ
Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
13312
Υπεύθυνος Ναζιρίδης Χριστόδουλος
Θωμαϊδου Αγάπη
Διεύθυνση Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου
Τηλέφωνο 2313307913 2313307926
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 11.00
Ποσόν
4000.00
Περιγραφή Προμήθεια / τοποθέτηση υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την
αναδιαμόρφωση χώρου του Τμήματος
Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσ/μείου
για την δημιουργία Ογκολογικού Ιατρείου
ΩΛ3046906Β-Σ36
Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
13311
Υπεύθυνος Θωμαϊδου Αγάπη Ναζιρίδης

Χριστόδουλος
Διεύθυνση Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου
Τηλέφωνο 2313307913 2313307926
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 12.00
Ποσόν
7000.00
Περιγραφή Προμηθεια / τοποθέτηση υλικών και την εκτέλεση εργασιών για ητην
αναδιαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου
του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσ/
μείου για την δημιουργία εφημερείου με
λουτρό για τους Δ/τές Αγγειοχειρουργικής του Νοσ/μείου Ψ4ΨΗ46906Β-ΘΨΦ
Γ.ΝΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
21230
Υπεύθυνος Γεωργία Παπαφίλη
Διεύθυνση Λ Αθηνών 53
Τηλέφωνο 2741361857
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00
Ποσόν
12000.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής ψυκτικού θαλάμου συντήρησης
νεκρών στο χώρο πλησίον του νεκροτομείου του Γ.Ν.Κ ΩΤ504690Β5-ΝΩΣ
Γ.ΝΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
65/19
Υπεύθυνος Μαντά - Θεοφιλοπούλου Μπενέτου
Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τηλέφωνο 27213-63128,130
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 10-09-2019 11.00
Ποσόν
6076.00
Υπηρεσίες συντήρησης συγκροτήματος
αντλιοστασίου (6 ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) 679Ι4690ΒΦ-ΨΤΤ
Γ.ΝΟΣ. ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
Σ.24/2019
Υπεύθυνος Π.Βαβαλέκα
Διεύθυνση 2ο χλμ. ΣΕΡΡΩΝ- ΔΡΑΜΑΣ
Τηλέφωνο 2321351291
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν
24000.00
Περιγραφή Ανάθεση : Υπηρεσίες εκτύπωσης 66ΠΘ469071-4Δ4
Γ.ΝΟΣ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
30/2019
Υπεύθυνος Τσώτσου Αναστασία
Διεύθυνση Εγνατίας 9
Τηλέφωνο 23853/50266
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 11.00
Ποσόν
26302.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστηρίων
αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό ΩΘΓΓ46907Ι-ΜΑΛ
Γ.ΝΟΣ. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
14171
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 23.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 12.00
Ποσόν
95520.00
Περιγραφή Υπηρεσίες επεξεργασίας και
μεταφοράς αποβλήτων 6ΛΒΞ46907362Ξ
Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
51/ΣΥΝ/2019
Υπεύθυνος Βλάχου Ε
Δ/νση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τηλέφωνο 210 35.01.545
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 10.30
Ποσόν
55000.00
Περιγραφή Προμήθεια / εγκατάσταση
συστήματος παρακολούθησης ζωτικών
παραμέτρων αποτελούμενο από κεντρικό σταθμό και 4 μόνιτορ ΩΨΓΑ469ΗΔΖΨΥΘ 623Ξ469ΗΔΖ-ΠΔ7
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΥΠ-52119054
Υπεύθυνος κκ Καλημέρης, Τσονοπούλου
Διεύθυνση πλατφόρμα tenderONE της
cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5270902, 5270927
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Ποσόν
300000.00
Εγγύηση
6000.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΥΠ 52119045
Υπεύθυνος κκ Τσονοπούλου, Καλημέρης
Διεύθυνση
πλατφόρμα
tenderONE
της
cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5270927, 5270902
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 11.00
Ποσόν
90000.00
Εγγύηση
1800.00
Περιγραφή Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική
υποστήριξη Μοντέλου (εργαλείου) μεσοπρόθεσμης προσομοίωσης της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΥΠ-1482
Υπεύθυνος κ. Καρολεμέας
Διεύθυνση
πλατφόρμα
tenderONE
της
cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5292676
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 12.00
Ποσόν
118715.00
Εγγύηση
2374.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-Υπηρεσία μεταφοράς
προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Κομοτηνής
σε τρείς οδικούς άξονες (Κομοτηνής, ΚαβάλαςΞάνθης και Αλεξανδρούπολης)
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΥΠ 618914
Υπεύθυνος κα Μπραϊμάκη
Διεύθυνση Στουρνάρη 55, 2ος όρ., Γρ. 208
Τηλέφωνο 210-5270903
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 11.00
Ποσόν
61116.00
Εγγύηση
1222.00
Περιγραφή Μεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών με
κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containers
από το Νομό Αττικής προς τους Ατμοηλεκτρικούς
Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω & Σάμου και τον
Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΠΛΡ-5752190010
Υπεύθυνος κκ Μανιάτης, Κιούσης
Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όρ., Γρ. 409
Τηλέφωνο 210-8206528, 8206530
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 11.30
Διεξαγωγή 06-09-2019 11.30
Ποσόν
54000.00
Εγγύηση
1080.00
υντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη αδειών χρήσης
των προϊόντων λογισμικού ΙNFORMATICA για 2
έτη ήτοι 16/6/2019 - 15/6/2021
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΥΠ 51919057
Υπεύθυνος κα Μυρωνάκη
Διεύθυνση
πλατφόρμα
tenderONE
της
cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5270850
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 11.00
Ποσόν
78000.00
Εγγύηση
1560.00
Περιγραφή Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων με
θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
2019.803/ΛΚΔΜ
Υπεύθυνος κ. Παλαμάς
Διεύθυνση 23ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης-Πτολ/δας, ισόγειο, Αίθ. Β-14
Τηλέφωνο 2463-0-52283
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 12.00
Ποσόν
268293.00
Περιγραφή Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο
ημέρας και βάρδιας από τον Δήμο Κοζάνης στα
Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ και αντίστροφα
για 20 μήνες
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
2019.802/ΛΚΔΜ
Υπεύθυνος κ. Παλαμάς
Διεύθυνση 23ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης-Πτολ/δας, ισόγειο, Αίθ. Β-14
Τηλέφωνο 2463-0-52283
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 04-09-2019 12.00
Ποσόν
285176.00
Περιγραφή Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο
ημέρας και βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή
της Κοζάνης στα Ορυχεία και Μονάδες του ΛΚΔΜ
και αντίστροφα για 20 μήνες
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΠΛΡ-5752190009

Υπεύθυνος κκ Μαρκέτου, Κιούσης
Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όρ., Γρ. 408
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 11.30
Διεξαγωγή 04-09-2019 11.30
Ποσόν
49050.00
Εγγύηση
981.00
Περιγραφή Προμήθεια 15 αδειών χρήσης του
προϊόντος Toad for Oracle Developer Edition
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
1200061543
Υπεύθυνος κος Χαλιούλιας
Διεύθυνση ΑΗΣ Αλιβερίου Εύβοιας
Τηλέφωνο 2223-0-26259
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 04-09-2019 11.00
Ποσόν
10600.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης συστ/τος ανάλυσης καυσαερίων Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Αλιβερίου
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
2019.354/ΛΚΔΜ
Υπεύθυνος κ. Παλαμάς
Τηλέφωνο 2463-0-52283
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 12.00
Ποσόν
373126.00
Εγγύηση
7463.00
Περιγραφή Εργασίες επισκευής Βαρέων Μηχανημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του
ΚΟΝΠ
Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
1200062088
Υπεύθυνος κα Χατσίδου
Διεύθυνση 18ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης-Θεσ/νίκης,
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
Τηλέφωνο 2461-0-54385
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 11.00
Ποσόν
5280.00
Περιγραφή Εκμίσθωση 3 χημικών τουαλετών
στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
3599
Διεύθυνση Σκεύου Ζερβού 40 www.promitheus.
gov.gr
Τηλέφωνο 22420-23915
Λήξη Προσφορών 04-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 10.00
Ποσόν
1754766.00
Εγγύηση
29996.00
Περιγραφή Επέκταση συστήματος τηλελέγχου τηλεχειρισμού και παρακολούθησης ποιοτικών
χαρακτηριστικών των δικτύων ύδρευσης στη ΔΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 960ΗΟΞΓΦ-Α2Χ
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
1880
Υπεύθυνος κ. Γεώργιο Τσίγκανο Σταυρούλα
Κουρτέση
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2761062130 2761035013
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν
471200.00
Εγγύηση
7600.00
Περιγραφή Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού των πηγών Πλάτης της
Δ.Ε. Φιλιατρών 6ΛΛΤ465ΘΠ4-ΠΞΗ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός
46941
Υπεύθυνος E.Γιωτοπούλου
Διεύθυνση Σταυρός
Τηλέφωνο 2397061203 - 2397065118
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 10.00
Ποσόν
12000.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανήματων για συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής
προστασίας Δασαρχείου Σταυρού, έτους 2019
93ΧΣΟΡ1Υ-6Η0
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
7/2019 14458
Υπεύθυνος Λυρίτης Παρασκευάς, Δωροβίνης Διονύσιος
Διεύθυνση Καποδιστρίου 9-11 www.promitheus.
gov.gr
Τηλέφωνο 2751360055, 2751360090
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 23.59
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν
242819.00
Εγγύηση
1958.00
Περιγραφή Ανάθεση για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αργολίδας σχολ. ετών 2019-2020
& 2020-2021 ΩΚ93ΩΨΔ-3ΚΧ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
184/2019
Υπεύθυνος Λυρίτης Πάρης
Διεύθυνση Καποδιστρίου 9-11
Τηλέφωνο 2751360010
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 23.59
Διεξαγωγή 02-09-2019 10.00
Ποσόν
242820.00
Περιγραφή Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου
Αργολίδας σχολικών ετών 2019-2020 2020-2021
64ΡΖΩΨΔ-4ΗΚ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
4491
Υπεύθυνος Καλής Ανδρέας
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2243062046 2243062222
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 13.00
Ποσόν
184267.00
Εγγύηση
2972.00
Περιγραφή Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δήμου ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΩΔΗ7ΩΨΧ-ΝΨΚ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
70439
Διεύθυνση Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τηλέφωνο 2421350177, 50106.
Λήξη Προσφορών 06-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 10.30-11.00
Ποσόν
51000.00
Ενιαιοποίηση συστημάτων κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου ΩΒΤΑΩ96-ΕΝ9
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
17.007
Υπεύθυνος Δημήτρης Ανδρώνος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 22650-23822
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 15.00
Ποσόν
273000.00
Εγγύηση
4400.00
Ανάδειξη αναδόχου για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών του Δήμου Δελφών. Ψ72ΚΩ9Θ-ΔΓ9
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
9905
Υπεύθυνος Σπανός Δημήτριος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 22263-50042, 22263-50040
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 15.00
Ποσόν
220794.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών
του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 6ΑΤ8ΩΕ7-ΘΚ8
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
38113
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλ. 2661362781, 2661362799 2661362794
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 11.00
Ποσόν
169720.00
Εγγύηση
3004.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού
για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Κέρκυρας ετών 2019-2020 6ΡΝΞΩΕΑ-6ΘΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
16797
Διεύθυνση Υπ.Κατωπόδη και Αντ.Τζεβελέκη
Τηλέφωνο 26453 60610,
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-09-2019 10.00
Ποσόν
74006.00
Περιγραφή Προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολ. έτος 20192020 9ΛΔ5ΩΛΙ-ΝΒΓ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
15968
Υπεύθυνος Λιόκοση Ζωή
Διεύθυνση Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως
Τηλέφωνο 2744360125
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 09.30-10.00
Ποσόν
73763.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων 99ΠΡΩΛ3-ΩΣΕ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
31694/2019
Διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 26
Τηλέφωνο 2373350256,
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 02-09-2019 10.00
Ποσόν
74338.00
Μεταφορά μαθητών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ για τις ανάγκες του

Δήμου Νέας Προποντίδας ΩΟΔΜΩΚΤ-ΟΨ7
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
16032/10731
Διεύθυνση Λ Δημοκρατίας 28
Τηλέφωνο 2132037265 2132037230
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 11-09-2019 10.00
Ποσόν
45000.00
Υπηρεσίες : Συντήρηση και τεχνική υποστήριξης
του πληροφοριακού συστήματος των οικονομικών
και διοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε ΩΞΙ7ΩΞΔ-ΒΩ1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός
39632
Υπεύθυνος Κουτσουράκη Γεωργία
Διεύθυνση Κυδωνίας 29,
Τηλέφωνο 28213 41760
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.30
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν
42155.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Ασφάλιση των αυτ/των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων
6ΣΥΓΩΗ5-Σ1Ψ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Διεύθυνση Κτίριο 17, Αερ/νας Σπάτων
Τηλέφωνο 210-3537159
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 15.00
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Αναβάθμιση του συστήματος αυτοματισμού κτιρίων για ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα
Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός
117
Υπεύθυνος κα Κουλουμπούρδου
Δ/νση Τέρμα Λεωφ. Ιπποκράτους, Π.Γ.Νοσ. Πατρών, Ρίο
Τηλέφωνο 2610-635914
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Ποσόν
5270.00
Περιγραφή Ετήσιος επισκευαστής για τις εξατμίσεις, συγκολλήσεις των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ
και προμήθεια αντ/κών (τακάκια) PEUGEOT
BOXER (ΑΔΑ 6ΗΔ8ΟΡ1Π-Ε0Σ)
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός
Δ6752
Υπεύθυνος κα Σκουμπάφη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144034, 2144444
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 12.00
Ποσόν
3162500.00
Εγγύηση
55000.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-Προμήθεια και μεταφορά 22.000 τόνων υγρού θειϊκού αργιλίου (με δικαίωμα προαίρεσης 15%) (παλαιό ΑΔΑ ΨΕ9Χ46Ψ84Ψ-ΕΔ5) (μετάθεση ΑΔΑ
ΨΨΣ246Ψ84Ψ-ΣΒΠ)
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός
Δ6304
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144444
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 12.00
Ποσόν
37200.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών συντήρησης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτιρίων και εγκ/σεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΑΔΑ ΩΟΛΟ46Ψ84Ψ-ΔΒΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός
4052/ΜΖ/μζ
Διεύθυνση Λεωφόρος Δημ. Βικέλα 52,
Τηλέφωνο 21ο 6878888
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 11.00
Ποσόν
191580.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας των : α. κτηρίου των γραφείων της Ε.Ο.Ε. και β. του Παναθηναϊκού Σταδίου ΩΝ0Ξ469ΗΦΦ-5ΥΦ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός
2/2019
Υπεύθυνος Κατσάλη Ευρυδίκη
Διεύθυνση Aρεθούσης και Ι. Κιαπέκου
Τηλέφωνο 22210-22402
Διεξαγωγή 04-09-2019 10.30
Ποσόν
4340.00
Οργάνωση της αρχαιολογικής αποθήκης και λειτουργικών υποδομών του Ναίου Αρχαιολογικού
Μουσείου ΑΡΕΘΟΥΣΑ (μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, στερέωση και παράδοση σε
πλήρη και ασφαλή λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης μεταλλικών ραφιών ημιβαρέως τύπου
και αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση υφιστάμενων ραφιών, για την διαμόρφω-

ση Αρχαιολογικής Αποθήκης στον ισόγειο χώρο
αποθήκευσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρέθουσα στη Χαλκίδα) 9Θ404653Π4-Μ0Υ
6ΙΥΤ4653Π4-Δ5Ζ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός
8/2019
Υπεύθυνος Αποστολακάκης Α., Σκιπετάρη Α.
Διεύθυνση Κύπρου 14, Καβάλα
Τηλέφωνο 2510228689
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00
Ποσόν
49600.00
Περιγραφή Ενοικίαση Οχημάτων Επαγγελματικής Χρήσης με Οδηγό/Χειριστή στο πλαίσιο του
έργου : Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων ΨΕ884653Π4-Ζ08
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός
1/2019
Υπεύθυνος Γιαχουντούδη Τριανταφυλλιά Χατζηπροκοπίου Κυριακή
Διεύθυνση ’βδηρα Ξάνθης
Τηλέφωνο 2541051003
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 10.00
Ποσόν
13640.00
Περιγραφή Υπηρεσίες : Καθαρισμοί και Αποψιλώσεις αρχαιολογικών χώρων ΕΦΑ Ξάνθης
6Θ944653Π4-ΦΔΛ
ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός
3/2019
Υπεύθυνος Φωτης Κατέβας
Διεύθυνση Μακρυγιάννη 2-4
Τηλέφωνο 2103450142
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν
28520.00
Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης για το Εργο
"Στερέωση και Συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα" ΨΞΖΙ4653Π4-ΚΘ7
ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ/νση Ερεχθείου 59 ή ΦΑΞ ή eena@culture.gr
Τηλ. 210-9239038, 9235105, ΦΑΞ 210-9235707
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 14.00
Ποσόν
1230.00
Περιγραφή Ηχογράφηση κειμένων στα ελληνικά
στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4) του
έργου BLUEMED Πρόγραμμα MED 2014-2020
και ειδικότερα του παραδοτέου D 4.3.1. "Συγκέντρωση θεματικών δεδομένων για τους χώρους
ενάλιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για
τις ανάγκες της τρισδιάστατης αναπαράστασης
και του εκθεσιακού υλικού" (ΑΔΑ ΨΙΞΜ4653Π4Υ1Ζ)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός
19η/2019 2718
Υπεύθυνος Δοξάνη Φωτεινή
Διεύθυνση Παπαρηγοπούλου 7
Τηλέφωνο 2313022634/631/632 εσωτ. 130
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 06-09-2019 09.00
Ποσόν
6000.00
Περιγραφή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - Εργασίες τοποθέτησης καγκελών και ηλεκτρικής καγκελόπορτας στον αύλειο χώρο του γηροκομείου Κιλκίς του
Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. ΩΞΒΑΟΞΧΣ-ΒΩ5 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Ω5ΓΟΟΞΧΣ-327
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμός
76921 ΕΞΕ
Διεύθυνση Κτηματ/κή Υπηρεσία
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 30-09-2019 09.00
Περιγραφή Ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων δασικής
έκτασης από το Δημόσιο κτήμα Έδεσσας ΑΒΚ
1459 - όρος ΒΟΡΑΣ 6ΙΗΛΗ-ΣΣΑ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΑΗΣ Μ-Ε.Σ.-1/2019
Υπεύθυνος κος Ζυγομάνης
Διεύθυνση ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας, 1ος όρ.
Τηλέφωνο 2385-0-37227
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 05-09-2019 12.00
Ποσόν
360.00
Περιγραφή (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα). Λειτουργία κυλικείου ΑΗΣ Μελίτης
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός
09
Διεύθυνση 112 ΠΜ, Ελευσίνα
Τηλέφωνο 210-5505040-1
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 11.00
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Συμφωνία για κυβέρνηση
Πέντε Αστέρων και κεντροαριστεράς στην Ιταλία
Σε συμφωνία για συγκρότηση κυβέρνησης
συνεργασίας στην Ιταλία κατέληξαν το Κίνημα των
Πέντε Αστέρων και το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως
δήλωσαν οι αρχηγοί τους, κατά πάσα πιθανότητα
θέτοντας τέλος στην προσπάθεια της Λέγκας να
οδηγήσει την χώρα σε πρόωρες εκλογές.
Τα ονόματα των περισσότερων μελών του
υπουργικού συμβουλίου παραμένουν άγνωστα,
όμως οι κεντροαριστεροί Δημοκρατικοί εν τέλει
δέχτηκαν το αίτημα των Πέντε Αστέρων για επανατοποθέτηση του Τζιουζέπε Κόντε στην πρωθυπουργία.
«Υπάρχει πολιτική συμφωνία με το Δημοκρατικό Κόμμα ότι ο Κόντε πρέπει να λάβει την πρωθυπουργική εντολή ώστε να προσπαθήσει να
συγκροτήσει κυβέρνηση με μακρόπνοο ορίζοντα», δήλωσε ο επικεφαλής των Πέντε Αστέρων
Λουίτζι ντι Μάιο αφότου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.
Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία λίγο
πριν εκπνεύσει η προθεσμία που τους είχε δώσε ο
κ. Ματαρέλα και μετά από πέντε ημέρες δύσκολων
διαβουλεύσεων που βρέθηκαν σε αδιέξοδο τουλάχιστον δύο φορές.
Ο ηγέτης των Δημοκρατικών Νίκολα Ζιγκαρέτι
ανέφερε νωρίτερα ότι δέχεται την πρόταση για
πρωθυπουργία Κόντε, διευκρινίζοντας όμως πως
το νέο σχήμα θα αποτελέσει νέα αρχή σε σχέση
με τον συνασπισμό Πέντε Αστέρων - Λεγκας που
προηγήθηκε, πάλι με πρωθυπουργό τον κ. Κόντε.
Πρόκειται για μία «φρέσκια πρόκληση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κεντροαριστερά δεν πρόκειται απλώς να πάρει την σκυτάλη από το προη-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Brexit:

Σάλος για το «πραξικόπηµα» Τζόνσον
µε το λουκέτο στη Βουλή

Τ

ην ανακοίνωση της αναστολής των εργασιών της Βουλής την
δεύτερη εβδοµάδα του
Σεπτεµβρίου και µέχρι
τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε το ο εκκεντρικός πρωθυπουργός της
Βρετανίας,
Μπόρις
Τζόνσον, προκαλώντας
«θύελλα» αντιδράσεων, όχι µόνο στους κόλπους της αντιπολίτευσης, αλλά και
στο εσωτερικό του Συντηρητικού κόµµατος.

Η παραπάνω απόφαση του νέου οικοδεσπότη της Ντάουνινγκ Στριτ σηµαίνει πως οι
βουλευτές θα έχουν πολύ λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους να συζητήσουν για το Brexit,
δηλαδή για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι υποστηρικτές της παραµονής της χώρας στην ΕΕ χαρακτήρισαν την απόφαση του 55χρονου Βρετανού πρωθυπουργού «πραξικόπηµα» αλλά, ακόµα και πολλοί υποστηρικτές του Brexit,
άσκησαν κριτική στην απόφαση του Μπόρις Τζόνσον.
Σε αρκετές πόλεις της Βρετανίας διοργανώθηκαν διαδηλώσεις κατά της απόφασης
του Μπόρις Τζόνσον να ανασταλεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου. «Σταµατήστε το
πραξικόπηµα» ήταν το κεντρικό σύνθηµα.
Η απόφαση του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει αναστολή
της λειτουργίας της Βουλής για περίπου πέντε εβδοµάδες, ενώ απέχουµε δύο µήνες από
το Brexit, θέτει το σκηνικό για µία δριµύτατη πολιτική σύγκρουση στο Λονδίνο η οποία
θα επηρεάσει το µέλλον του Ηνωµένου Βασιλείου για δεκαετίες.
Η βασίλισσα Ελισάβετ δέχτηκε το αίτηµα του Συντηρητικού πρωθυπουργού για αναστολή των κοινοβουλευτικών εργασιών. Η «νεκρή» περίοδος θα αρχίσει µεταξύ 9 και
12 Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσει έως τις 14 Οκτωβρίου, όταν η µονάρχης θα αναγνώσει τις προγραµµατικές θέσεις της κυβέρνησης ενώπιον της Ολοµέλειας – στην αποκαλούµενη «οµιλία της βασίλισσας».
Με τα σηµερινά δεδοµένα η κυβέρνηση έχει τον πλήρη έλεγχο του Brexit, αποφασισµένη να ολοκληρώσει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου ακόµα και χωρίς συµφωνία. Η µοναδική επιλογή των αντιπάλων του κ. Τζόνσον είναι να
τον ρίξουν, αλλά ο εκλογικός νόµος ίσως «αφοπλίζει» ακόµα και αυτό το ενδεχόµενο.
Η διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου συρρικνώνει τον αριθµό των εργάσιµων
ηµερών που έχουν στην διάθεσή τους οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι ευρώφιλοι
Συντηρητικοί ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόµενο εξόδου από την ΕΕ χωρίς συµφωνία
για τους όρους και την επόµενη µέρα.
Οι βουλευτές επιστρέφουν στα έδρανα στις 3 Σεπτεµβρίου, µετά την θερινή διακοπή,
άρα θα έχουν το πολύ µία εργάσιµη εβδοµάδα προτού αρχίσει η αναστολή. Αφότου επιστρέψουν θα αποµένουν 14 καθηµερινές έως την διορία της 31ης Οκτωβρίου.
Υπενθυµίζεται πως βουλευτές από πολλά κόµµατα συµφώνησαν να συνεργαστούν για
την αποτροπή του no deal.

γούμενο σχήμα.
Ωστόσο, ο δρόμος για τον σχηματισμό λειτουρ-

Στο στόχαστρο της ΕΕ
εκ νέου η Google

γικής κυβέρνησης παραμένει μακρύς. Οι δύο νέοι
εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν στην κατανομή
των χαρτοφυλακίων και να δημοσιεύσουν κοινή
προγραμματική θέση.
Μία ακόμα επιπλοκή πηγάζει από την πρόθεση των Πέντε Αστέρων να θέσουν την πρόταση
συγκυβέρνησης σε διαδικτυακή ψήφο των μελών
τους. Η βάση του κόμματος είναι αντισυστημική
και εξακολουθεί να θεωρεί το Δημοκρατικό Κόμμα
σύμβολο του κατεστημένου.
Εάν όμως οι δύο εταίροι υπερπηδήσουν τα
εμπόδια θα θέσουν τέλος στα σχέδια της Λέγκας
για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο, όπου ο
αρχηγός της ακροδεξιάς παράταξης Ματέο Σαλβίνι
ήλπιζε να μετουσιώσει την δημοσκοπική κυριαρχία του σε αυτοδυναμία.

Π

ροκαταρκτική έρευνα από τις Βρυξέλλες για το «Google for Jobs». Προκαταρκτική έρευνα για το εργαλείο αναζήτησης της Google, «Google for Jobs», κάνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε όσα µεταδίδει το κανάλι CNBC.
Η έρευνα είναι στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών και θα µπορούσε να γίνει επίσηµη. Στο παρελθόν, η αρµόδια Επίτροπος Ανταγωνισµού, Margrethe Vestager, έχει
χαρακτηρίσει αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες «και παίκτες και διαιτητές».
Στην περίπτωση του εργαλείου αναζήτησης εργασίας, για παράδειγµα, η επιχείρηση
θα µπορούσε να δίνει προτεραιότητα στη δική της πλατφόρµα µε λίστες θέσεων εργασίας στα αποτελέσµατα αναζήτησης Google.
Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της Google σηµείωσε:
«Το να βρει κανείς δουλειά µπορεί να είναι δύσκολο, οπότε εργαζόµαστε µε τους παρόχους εργασίας για να δηµιουργήσουµε µία καλύτερη εµπειρία στην Αναζήτηση.
Οποιοσδήποτε πάροχος -από ιδιώτες εργοδότες µέχρι πλατφόρµες µε λίστες θέσεων εργασίας- µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτό το εργαλείο στην Αναζήτηση, και πολλοί από αυτούς έχουν δει σηµαντική άνοδο στον αριθµό των αιτήσεων για εργασία που
λαµβάνουν.
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Η Πολωνία
ζητά 850 δισ. δολ.
αποζημιώσεις από
τη Γερμανία

Ε

να τεράστιο ποσό για τις φρίκες και την ασύλληπτη καταστροφή που προκάλεσαν οι Ναζί
στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ζητά
από τη Γερµανία η Πολωνία.
Ειδικότερα, η έλευση στην εξουσία των συντηρητικών εθνικιστών
στην Πολωνία, για τους οποίους
οι επιφυλάξεις έναντι της ΕΕ και
της Γερµανίας είναι ένα πολιτικό θέµα που τους φέρνει ψήφους,
έχει αλλάξει τα δεδοµένα.
«Η Πολωνία δεν έχει ακόµη λάβει την πρέπουσα αποζηµίωση.
(...)
Χάσαµε έξι εκατοµµύρια ανθρώπους στη διάρκεια του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου -πολύ
περισσότερους από άλλα κράτη
που έλαβαν σηµαντικές αποζηµιώσεις.
Αυτό δεν είναι σωστό.
∆εν µπορεί να µείνει έτσι», επανέλαβε την περασµένη εβδοµάδα
ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι.
Το θέµα τέθηκε εκ νέου το 2017
από τον επικεφαλής του συντηρητικού κόµµατος Νόµος και ∆ικαιοσύνη (PiS) Γιάροσλαβ Κατσίνσκι.
Η Βαρσοβία ετοιµάζει µια νέα
έκθεση, ευρύτερη αυτής που συνέταξε το 1947, στην οποία αναφέρεται το ισόποσο των 850 δισ. σηµερινών δολαρίων ΗΠΑ, σύµφωνα µε τον βουλευτή του PiS Αρκάντιους Μολάρτσικ.
«Τόσα χρόνια µετά το τέλος του
πολέµου, η Γερµανία δεν έχει στοχαστεί πάνω στο παρελθόν της,
έχοντας περισσότερο στο νου
να προστατεύσει τη σταθερότητα του προϋπολογισµού της, απ’
ό,τι να τηρήσει τους δηµοκρατικούς κανόνες του κράτους δικαίου και να σεβαστεί τα δικαιώµατα
του Ανθρώπου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουλάρτσικ, ο
οποιος προεδρεύει µιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που έχει αναλάβει να υπολογίσει τις προς αποζηµίωση ζηµιές.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Πολωνία
υπήρξε θύµα «διάκρισης».
Το Βερολίνο αναγνωρίζει την ευθύνη του για τις ωµότητες που διαπράχθηκαν στο πόλεµο, όµως
απορρίπτει τα νέα αιτήµατα για
αποζηµιώσεις, είτε έρχονται από
την Πολωνία είτε από την Ελλάδα.
«Η θέση της γερµανικής κυβέρνησης παραµένει η ίδια, το ζήτηµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων
έχει κλείσει νοµικά και πολιτικά»,
δηλώνει η εκπρόσωπος του Βερολίνου Ουλρίκε Ντέµερ.
Σύµφωνα µε τη Γερµανία, η Πολωνία είχε παραιτηθεί το 1953 από
τις πολεµικές αποζηµιώσεις από
την Ανατολική Γερµανία.

