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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Ακύρωσαν τη «Μικρή ΔΕΗ», που θα έφερνε 2 δισ. έσοδα και 2 δισ. επενδύσεις

∆ΕΗ: Έγκληµα µε ονοµατεπώνυµο
Καγκελαρία: Στενή
συνεργασία
σε οικονομία,
ενέργεια,
μετανάστευση

Εξόρμηση για αδήλωτη
και ανασφάλιστη εργασία
Νέα πανελλαδική εξόρμηση των ελεγκτικών σωμάτων
του Υπουργείου Εργασίας, προανήγγειλε ο Υπουργός
Εργασίας και κ. Γιάννης Βρούτσης σε συνάντηση που είχε
με τους Διευθυντές των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε και των
(Π.Ε.Κ.Α) του ΕΦΚΑ.
Μέχρι σήμερα, 8 μέρες μετά την πρώτη υπουργική εντολή για καθολικούς ελέγχους, έχουν διενεργηθεί πάνω από
1.120 στοχευμένοι έλεγχοι από τους 613 επιθεωρητές του
ΣΕΠΕ και τους 183 ελεγκτές του ΕΦΚΑ σε επιχειρήσεις σε
όλη την ελληνική επικράτεια και αυτοί θα συνεχιστούν με
αμείωτο ρυθμό μέχρι τις 31/10.
Οι έλεγχοι θα ξεπεράσουν τους 18.000 μέχρι τις 31/10 και
θα ενταθούν με έμφαση τους τουριστικούς προορισμούς.

Eurotat:

Στο 17,2% η ανεργία
στην Ελλάδα τον Μάιο
Στο 7,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο αλλά
μειωμένο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 (8,1%), σύμφωνα με την Eurostat. Το ποσοστό αυτό παραμένει το χαμηλότερο από τον Ιούλιο 2008.
Στην Ελλάδα, παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση σε
ετήσια βάση -στο 17,2% τον Μάιο, για τον οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έναντι 19,4% τον
Μάιο του 2018- αλλά παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη
Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 14,3% στην ΕΕ-28 και στο
15,6% στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερο σημειώθηκαν στην
Ελλάδα (39,6%) .

Θ

έμα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την ΔΕΗ άνοιξαν ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός

Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης. Στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτε. Όμως το έγκλημα στη ΔΕΗ έχει ονομα-

τεπώνυμο.
Με την προηγούμενη κυβέρνηση η τιμή της μετοχής έπεσε κάτω
83%. Τις εβδομάδες της νέας κυβέρνησης η μετοχή της επιχείρησης
ανέβηκε.
Υπενθυμίζεται πως την περίοδο 2012-2014 η κυβέρνηση της ΝΔ είχε
προχωρήσει το μοντέλο της μικρής ΔΕΗ. Το 30% θα πωλείτο, έτσι
ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για την ενίσχυση της ρευστότητας,
καθώς και για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τσίπρα κατευθύνθηκε από το μοντέλο της μικρής ΔΕΗ στο μοντέλο της… μισής ΔΕΗ, καθώς συμφώνησε στη μείωση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας από το 95% στο
50%, χωρίς κανένα αντάλλαγμα!

«Στενότερη
συνεργασία
στην οικονομία, την ενέργεια
και το κλίμα», είναι ο τίτλος
ανακοίνωσης της Καγκελαρίας, σχετικά με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο.
«Γερμανία και Ελλάδα θέλουν να συνεργαστούν μελλοντικά πιο στενά στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Αυτό τόνισε η Καγκελάριος Μέρκελ κατά την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Στην
συνάντηση συζητήθηκαν οικονομικά θέματα και θέματα
ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά
και επίκαιρα θέματα της μετανάστευσης», αναφέρεται και
σημειώνεται: «Η καγκελάριος
τόνισε την κοινή επιθυμία για
πιο στενή συνεργασία στους
τομείς της ενέργειας και του
κλίματος καθώς και για την
παράνομη μετανάστευση».
Η καγκελάριος χαιρέτισε την
ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Αργεντινή: Σε «επιλεκτική
χρεοκοπία» από την S&P

Λιανεμπόριο:Αύξηση 2,3%
στον κύκλο εργασιών

ΕΝΦΙΑ: Έρχονται τα νέα
«ραβασάκια»

Η

Ο

Ξ

Standard & Poors προχώρησε στην υποβάθµιση της
Αργεντινής σε «επιλεκτική χρεοκοπία», αφότου η
χώρα ενηµέρωσε ότι θα καθυστερήσει τις πληρωµές σε
χρέος 101 δισ. δολαρίων. Η κυβέρνηση της Αργεντινής θα
αναβάλει πληρωµές ύψους 7 δισ. δολαρίων, σε βραχυπρόθεσµους τίτλους και θα επιδιώξει την «εθελοντική αναδιάταξη» χρέους 50 δισ. δολαρίων.

Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εµπόριο κατά τον µήνα Ιούνιο 2019, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3%µ, σύµφωνα µε την
ΕΛΣΤΑΤ. Ο Γενικός ∆είκτης Όγκου, κατά τον µήνα
Ιούνιο 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

εκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο taxisnet. Επισηµαίνεται ότι
τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2019 θα περιλαµβάνουν µειώσεις στον φόρο κατά 10%-30%: για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ, µείωση 30%, έως 70.000
ευρώ, µείωση 27%, έως 80.000 ευρώ, µείωση 25% και έως
1.000.000 ευρώ, µείωση κατά 20%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΣΑΒΒΑΤΟ

Καγκελαρία: Στενή συνεργασία
µε Αθήνα σε οικονοµία, ενέργεια
και µετανάστευση

Νέα πρόκληση
Ερντογάν κατά
Ελλάδας και Κύπρου

πα» που έχει ανοίξει σε ανατολική Μεσόγειο, Συρία και Ιράν έστειλε την Παρασκευή ο Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωση του «Σουλτάνου» με αφορμή την
εθνική επέτειο της 30ης Αυγούστου
στην Τουρκία.
Ο Ερντογάν υπογραμμίζει πως «εί-

ζει η χώρα μας στα βόρεια της Συρίας, στο Ιράκ και στην ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται να αφήσουμε
με κανένα τρόπο τον οποιοδήποτε να
σφετεριστεί τα δικαιώματα του έθνους
μας και των Τουρκοκυπρίων» τόνισε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε επίσης ευχές σε όλους τους Τούρκους που ζουν στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και σε κάθε
γωνιά της Γης.
«Με την επική νίκη της 30ης Αυγούστου το Έθνος μας έσκισε το πουκάμισο της αιχμαλωσίας που έκριναν ότι
του αξίζει και διαμήνυσε σε όλο τον
κόσμο ότι δεν θα κάνει παραχωρήσεις
από την ανεξαρτησία του όποιο και αν
είναι το τίμημα. Η Μεγάλη Νίκη που
ήταν προάγγελος του τελευταίου μας
κράτους, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, είναι το όνομα της εκ νέου ανόδου του Τουρκικού Έθνους που θέλησαν να διαγράψουν από την Ιστορία»,
αναφέρει ο Ερντογάν στο μήνυμα του.

ΓΕΝΙΚΗ

Οικονομία: Αυξάνεται
η εμπιστοσύνη
στην κυβέρνηση
ραγδαία βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε συνδυασμό με την ραγδαία υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων αποτελούν στοιχεία εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την εμπιστοσύνη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγορών στο οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης,
το οποίο ξετυλίγεται με γρήγορους ρυθμούς .

υποχωρήσει καθόλου από τα «μέτω-

με όλες τις παγίδες που αντιμετωπί-
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Την πρόθεση της Τουρκίας να μην

μαστε αποφασισμένοι να αποφύγου-
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«Στενότερη συνεργασία στην οικονοµία, την ενέργεια και το κλίµα», είναι
ο τίτλος ανακοίνωσης της Καγκελαρίας που δηµοσιεύεται στην ιστοσελιδα
της, σχετικά µε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την
Πέµπτη στο Βερολίνο.
«Γερµανία και Ελλάδα θέλουν να συνεργαστούν µελλοντικά πιο στενά
στους τοµείς της ενέργειας και του κλίµατος. Αυτό τόνισε η Καγκελάριος
Μέρκελ κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Στην
συνάντηση συζητήθηκαν οικονοµικά θέµατα και θέµατα ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και επίκαιρα θέµατα της µετανάστευσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία σηµειώνεται: «Κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, η καγκελάριος εξήρε τις διµερείς σχέσεις, "οι οποίες είναι καλές,
αλλά µπορούν να εντατικοποιηθούν". Η Μέρκελ τόνισε την κοινή επιθυµία
για πιο στενή συνεργασία στους τοµείς της ενέργειας και του κλίµατος καθώς
και γενικά γύρω από τις οικονοµικές επαφές».
Η καγκελάριος χαιρέτισε τη σχεδιασθείσα ατζέντα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, την οποία ανακοίνωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Τα µεταρρυθµιστικά σχέδια, τα οποία, µεταξύ άλλων, προβλέπουν ιδιωτικοποιήσεις, διευκολύνουν επενδυτικές ευκαιρίες και για γερµανικές επιχειρήσεις. Επιπλέον,
τα σχέδια «θα κάνουν πιο εύκολα εκπληρώσιµες τις υποχρεώσεις, τις οποίες
η Ελλάδα έχει ακόµη στο πλαίσιο των προγραµµάτων χρηµατοδότησης», είπε
η καγκελάριος.
Για το θέµα και οι δύο υποστήριξαν τη συµφωνία ΕΕ - Τουρκίας. «Χαίροµαι
που ένα κεντρικό σηµείο της δουλειάς της νέας ελληνικής κυβέρνησης είναι
να γεµίσει αυτή τη συµφωνία τώρα πραγµατικά µε ζωή», δήλωσε η καγκελάριος. Αυτό θα συµβάλει «ώστε οι πρόσφυγες πράγµατι να επιστρέψουν και
έτσι να σταµατήσει η παράνοµη µετανάστευση».
Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, η Μέρκελ και ο Μητσοτάκης αντάλλαξαν απόψεις για θέµατα της διεύρυνσης της ΕΕ. Συγκεκριµένα, το θέµα
ήταν οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, καθώς και για το µέλλον των διαπραγµατεύσεων για ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας και της Αλβανίας.
Στην ίδια ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι τον περασµένο Ιούνιο το γερµανικό υπουργικό συµβούλιο συναίνεσε στην ίδρυση ενός γερµανοελληνικού
Ιδρύµατος Νεολαίας. «Αυτό θα φέρει κοντά νέους ανθρώπους από τις δύο
χώρες και θα συµβάλει έτσι στην εµβάθυνση της αµοιβαίας κατανόησης. Ως
γερµανική έδρα του Ιδρύµατος Νεολαίας προβλέπεται η Λειψία», αναφέρει
η Καγκελαρία.

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: http://www.geniki-dimoprasion.gr,
e-mail: geniki@otenet.gr
EMBAΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
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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.

«To 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία» επεσήμανε χαρακτηριστικά η καγκελάριος Μέρκελ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προτρέποντάς τον
εμμέσεως πλην σαφώς να εκμεταλλευτεί στο έπαρκο την θετική ψυχολογία των αγορών και των επενδυτών, την θετική συγκυρία που έχει δημιουργηθεί
για την ελληνική οικονομία από την ημέρα ανάληψης
της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Την ώρα που η καγκελάριος επεσήμανε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίωνε ότι με ραγδαίους ρυθμούς ενισχύεται ο δείκτης του οικονομικού κλίματος
στην Ελλάδα, ο οποίος τον Αύγουστο εκτινάχθηκε
στις 108,4 μονάδες από τις 105,3 που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο και τις 101,0 τον Ιούνιο. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ο αντίστοιχος δείκτης της Ευρωζώνης συνολικά κατέγραψε μικρή βελτίωση, ενώ εκείνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώθηκε.
Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι η άνοδος του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, ακολουθεί αντίθετη πορεία από τη γενική τάση
της Ευρωζώνης και το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα
επέστρεψε σε επίπεδα πριν κρίσης, στο 2007.
Την ίδια ώρα συνεχιζόταν το ξέφρενο ράλι στην αγορά ομολόγων με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου
να υποχωρεί σε νέα ιστορικά χαμηλά, στο 1,55%, ενώ
οι καταθέσεις των ιδιωτών αυξάνονται με σταθερό
ρυθμούς από τη στιγμή που διαφαινόταν ακόμη άνετη επικράτηση της Ν.Δ στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Λοβέρδος για Novartis:

«Ο τελευταίος
σπασμός
του Ρασπούτιν»
«Τελευταίο σπασμό του Ρασπούτιν» χαρακτήρισε ο
Ανδρέας Λοβέρδος την άσκηση δίωξης σε βάρος του για
την υπόθεση Novartis, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν νέα
στοιχεία που δείχνουν κατάχρηση εξουσίας.
Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ επώνυμος μάρτυρας έδινε
χρήματα σε έναν από τους «κουκουλοφόρους» μάρτυρες
για να καταθέσει «συγκεκριμένα πράγματα». Παράλληλα, ο βουλευτής ανέφερε ότι ένας εκ των μαρτύρων, χωρίς κουκούλα επειδή μηνύθηκε για την κατάθεσή του πήγε
με τον δικηγόρο του στον ανακριτή του και κατέθεσε υπόμνημα σύμφωνα με το οποίο «άλλα έλεγε και άλλα έγραφαν και δεν του έδειχναν στο τέλος τι είχε πει».
Όπως δήλωσε ο κ. Λοβέρδος, η εισαγγελέας Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη ξαναστέλνει τη δικογραφία στη Βουλή χωρίς λόγο, με στόχο να πει ότι «αρχειοθετώ όλο τον
κόσμο άλλα να, κάτι βρήκα».
«Θα τους τσακίσω, θα τους διαλύσω με τα προνόμια
διαθέτει ο απλός Έλληνας πολίτης, όχι με τα προνόμια
βουλευτών και υπουργών» είπε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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∆ΕΗ: Έγκληµα µε ονοµατεπώνυµο
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακύρωσε τη «Μικρή ΔΕΗ», που θα έφερνε
έσοδα 2δισ. στα ταμεία της και 2 δισ. σε επενδύσεις -

Θ

έµα σύστασης Εξεταστικής
Επιτροπής για την υπόθεση της ∆ΕΗ άνοιξαν την Πέµπτη ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν
ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε.
Όµως το έγκληµα στη ∆ΕΗ έχει ονοµατεπώνυµο.
Κορυφαίοι πολιτικοί και οικονοµικοί κύκλοι επισηµαίνουν ότι το πρόβληµα της ∆ΕΗ εδράζεται στη διαπραγµάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τους δανειστές. Η Αριστερά αντιµετώπισε το ζήτηµα της επιχείρησης µε έναν τρόπο, που δεν εξυπηρετεί ούτε τα συµφέροντα της χώρας ούτε και της ίδιας της εισηγµένης. Αποτέλεσµα είναι αφενός η εταιρεία να βρίσκεται σήµερα στο χείλος
του γκρεµού και αφετέρου η χώρα να
απειλείται από το ενδεχόµενο µίας
σοβαρής κρίσης στην ηλεκτροπαραγωγή της.
Η πορεία της ∆ΕΗ αποτιµάται από
την αγορά και από τα χρηµατιστήρια. Με την προηγούµενη κυβέρνηση
η τιµή της µετοχής έπεσε κάτω 83%.
Τις εβδοµάδες της νέας κυβέρνησης
η µετοχή της επιχείρησης ανέβηκε.
Οι αγορές αντιδρούν έτσι γιατί βλέπουν ότι η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει την επιχείρηση.
Τον Ιούλιο του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης τότε, κατά την επίσκεψή του στο Αµύνταιο, δήλωνε: «Η
Μικρή ∆ΕΗ είναι ένα εθνικό έγκληµα, που πρέπει να αποτρέψουµε».

Και τελικά το πέτυχε, αλλά καταδίκασε σε καταστροφή τη µεγαλύτερη
βιοµηχανία της χώρας.
Το σχέδιο «Μικρή ∆ΕΗ», που απαντούσε τόσο στο πρόβληµα του µονοπωλίου της ∆ΕΗ στον λιγνίτη, για
το οποίο είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση της Ε.Ε. για τη χώρα
µας, όσο και στο άνοιγµα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισµού, προέβλεπε χονδρικά τη σύσταση µιας εταιρείας στην οποία η ∆ΕΗ θα εισέφερε το 30% της παραγωγικής της βάσης, των πελατών της, των εργαζοµένων αλλά και στοιχείων παθητικού
και θα τη διέθετε µέσω διαγωνισµού
προς πώληση.
Το πρόβληµα της ∆ΕΗ εδράζεται
στη διαπραγµάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε τους δανειστές. Η
Αριστερά αντιµετώπισε το ζήτηµα
της επιχείρησης µε έναν τρόπο, που
δεν εξυπηρετεί ούτε τα συµφέροντα
της χώρας ούτε και της ίδιας της εισηγµένης. Αποτέλεσµα είναι αφενός
η εταιρεία να βρίσκεται σήµερα στο
χείλος του γκρεµού και αφετέρου η
χώρα να απειλείται από το ενδεχόµενο µίας σοβαρής κρίσης στην ηλεκτροπαραγωγή της.
Υπενθυµίζεται πως την περίοδο
2012-2014 η κυβέρνηση της Ν∆ είχε
προχωρήσει το µοντέλο της µικρής
∆ΕΗ. Σύµφωνα µε αυτό, το 30% της
εταιρείας θα πωλείτο, έτσι ώστε να
εξασφαλιστούν πόροι για την ενίσχυση της ρευστότητας του οργανισµού,
καθώς και για την πραγµατοποίηση
επενδύσεων, ακολουθώντας παράλληλα τον ευρωπαϊκό δρόµο.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τσίπρα κατευθύνθηκε από το µοντέλο της µικρής ∆ΕΗ στο µοντέλο
της… µισής ∆ΕΗ, καθώς συµφώνησε
στη µείωση του µεριδίου αγοράς της
εταιρείας από το 95% στο 50%, χωρίς
κανένα αντάλλαγµα!
∆ηµιουργεί, έτσι, έναν οργανισµό –
τερατούργηµα, που έχει τους µισούς
πελάτες, αλλά τις ίδιες απαρχαιωµένες δοµές, οι οποίες οδηγούν σε µεγάλες ανισορροπίες.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα
που δίνει ο πρώην υπουργός Ενέργειας, κ. Γιάννης Μανιάτης: «Κατέστρεψαν και τη ∆ΕΗ. Αν καταρρεύσει, οι ευθύνες Α. Τσίπρα και υπουργών του θα είναι πολιτικές και ποινικές. Ακύρωσαν τη δική µας «Μικρή
∆ΕΗ» (ν.4273/2014), που θα έφερνε έσοδα 2δισ. στα ταµεία της ∆ΕΗ,
άλλα 2 δισ. σε επενδύσεις και φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα στους πολίτες, λόγω ανταγωνισµού.. Κέρδη 434
εκατ. το 2014, ζηµιές 454 εκατ. το
2018. Χρηµατιστηριακή αξία 2,5 δισ.
το 2014, µόλις 300 εκατ. το 2018.
Η κατάρρευση είναι γενικευµένη.
Εκτός από τα χρέη ιδιωτών προς τη
∆ΕΗ που ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ.
Η ∆ΕΗ και η ∆υτική Μακεδονία θα
µπορούσαν να είχαν εισπράξει πάνω
από 5 δις. ευρώ σε ρευστό και επενδύσεις, αν προχωρούσε η ιδιωτικοποίηση της «µικρής ∆ΕΗ». Αντίθετα, η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήµερα συρρικνώνει κατά 50% την εταιρεία, χωρίς να εισπράττει κανένα απολύτως
αντάλλαγµα, σύµφωνα µε το «ηρωικό» τρίτο Μνηµόνιο Τσίπρα.

Εξόρμηση ελεγκτών για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία

Ν

έα πανελλαδική εξόρμηση των ελεγκτικών σωμάτων
του Υπουργείου Εργασίας, προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης
Βρούτσης σε συνάντηση που είχε σήμερα με τους Διευθυντές των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων
Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α) του ΕΦΚΑ.
Μέχρι σήμερα, 8 μέρες μετά την πρώτη υπουργική εντολή για καθολικούς ελέγχους, έχουν διενεργηθεί πάνω από
1.120 στοχευμένοι έλεγχοι από τους 613 επιθεωρητές του
ΣΕΠΕ και τους 183 ελεγκτές του ΕΦΚΑ σε επιχειρήσεις σε
όλη την ελληνική επικράτεια και αυτοί θα συνεχιστούν με
αμείωτο ρυθμό μέχρι τις 31/10.
Ήδη οι στοχευμένοι ελέγχοι φέρνουν αποτελέσματα συμμόρφωσης αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί αταλάντευτα,
καθώς αποτελεί κύριο στόχο του Υπουργείου η περιφρούρηση της αγοράς εργασίας από καταχρηστικές συμπεριφο-

ρές σε βάρος των εργαζομένων, των συνεπών εργοδοτών
αλλά και των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι έλεγχοι των ελεγκτικών σωμάτων του υπουργείου Εργασίας για τη νομιμότητα στην αγορά εργασίας θα ξεπεράσουν τους 18.000 μέχρι τις 31/10 και θα ενταθούν με έμφαση στους παρακάτω τουριστικούς προορισμούς:
• Παράλιες τουριστικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής
• Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
• Σποράδες
• Νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ιδιαίτερα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
• Κρήτη
• Νησιά Ιονίου
• Παράκτιες τουριστικές περιοχές Πελοποννήσου, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης .
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Έρχονται τα νέα
“ραβασάκια” του ΕΝΦΙΑ

Ξ

εκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο taxisnet. Επισημαίνεται ότι τα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2019 θα περιλαμβάνουν
μειώσεις στον φόρο κατά 10%-30% για όλα τα φυσικά
πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις που ψηφίστηκαν στα
τέλη Ιουλίου. Η μείωση αυτή κυμαίνεται ανάλογα με τη
συνολική αξία της περιουσίας των φυσικών προσώπων
ως εξής:
*Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ, μείωση κατά 30%
*Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρώ, μείωση κατά 27%
*Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρώ, μείωση κατά 25%
*Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 20% και
*Για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ,
μείωση κατά 10%.
Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής 10%- 30%, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων
εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ενώ η μείωση εφαρμόζεται επί του ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των μειώσεων του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α ‘
287). Ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ταυτόχρονα με τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος) και την τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Αύξηση 2,3%

στον κύκλο εργασιών
στο λιανικό εμπόριο

Η

Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους ∆είκτες Κύκλου Εργασιών και
Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µε έτος βάσης 2015=100,0 και µήνα αναφοράς τον Ιούνιο
2019, η εξέλιξη των οποίων, σύµφωνα µε στοιχεία
προσωρινά και διορθωµένα ως προς τον αριθµό
εργάσιµων ηµερών τυπικού µήνα ίσης χρονικής
διάρκειας, έχει ως εξής:
Ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον
µήνα Ιούνιο 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο
δείκτη του Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3%
και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαΐου 2019, αύξηση 10,7%.
Ο Γενικός ∆είκτης Όγκου, κατά τον µήνα Ιούνιο 2019, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη
του Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3% και
σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου
2019, αύξηση 9,6%.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔYΠ-1476
«Επιθεώρηση και ανακατασκευή κυρίων ανταλλακτικών συστήματος καύσης αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου» συνολικού προϋπολογισμού €440.358,50 πλέον ΦΠΑ.
Το παρόν Συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου η Διακήρυξη ΔΥΠ - 1476 να τροποποιηθεί ως εξής:
1. Παρατείνεται η ηλεκτρονική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις
30.09.2019 και ώρα 13:00, αντί στις 10.09.2019.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
2. Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.
Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και το συμπλήρωμα Νο 1 έχουν αναρτηθεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ https://
www.dei.gr Η ΔΕΗ  Ανακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο http://eprocurement.dei.
gr/
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55, ΤΗΛ. 2105270800

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Αρ. Διακήρυξης : 9119/7-6-2019
ΑΔΑ:ΩΠ27ΩΛΝ-Η2Ω
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart
Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.348.266,35€
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η
ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 07-102019 και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α 78884
www.eprocurement.gov.gr
Οι εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του
προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 10/2019
μελέτης χωρίς ΦΠΑ (66.965,33€). Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, μεταξύ όσων πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
(10/2019) και της διακήρυξης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της
προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες. Δε
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Από το ποσό εξοικονόμησης της
Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου (Σύμβαση
Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ). Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο μηνών
από την παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 22990 20155 , από τον αρμόδιο υπάλληλο κ Ε. Καμαργιάννη, φαξ
22990 24009, διεύθυνση Θ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ 19003.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Αριθμός Πρωτ: 32880/2019
ΑΔΑ: 6Ν5ΧΩΚΤ-ΡΗΙ
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:
«Επαναχρησιμοποίηση των
επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ
Φλογητών - Διονυσίου»
CPV: 45232420-2
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 1.520.000,00€, με τη δαπάνη
των εργασιών: 1.158.657,30€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 208.558,31€,
τη δαπάνη των απροβλέπτων (9%),
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν.
4412/2016: 123.049,40€ και αναθεώρηση: 29.734,99€.
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 3: «Επαναχρησιμοποίηση των
επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Φλογητών- Διονυσίου», χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με το
ποσό 914.090,00 €. Το υποέργο 3 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 605.910,00 €. 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. Διονυ-

σίου 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 δεκαέξι (16) 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 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 23/10/2019, ημέρα Τετάρτη
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 30.400,00 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 17/8/2020.
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. 1984/2019 (ΑΔΑ:
ΩΧΤ6ΩΚΤ-Κ8Β) 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. 558/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΜ2ΩΚΤ-ΓΣΨ) 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 αρ-

χής 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, 30/08/2019
Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
Εμμανουήλ Καρράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑΜ: 19PROC005489335
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΔΑ: 62ΝΓΩ6Χ-3Χ5
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ.Πρωτ.: 20184
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» με προϋπολογισμό 124.000,00 €
(με Φ.Π.Α).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr (Πληροφορίες κ. Αικ. Λαλιώτη., στο τηλέφωνο 26910-25555 εσ.
141)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

01-10-2019

10:00 π.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

07-10-2019

10:00 π.μ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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 και όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πλήρη προκήρυξη
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
με προϋπολογισμό 100.000,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.&Ο.Ε. & απρόβλεπτα ).
Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικού Πόρους με 24.400,00 €, πόρους ΣΑΤΑ
2018 με 50.000,00 € και πόρους ΣΑΤΑ 2019 με 50.000,00 € από τον κωδικό ΚΑ
30-7323.206 του Δημοτικού προϋπολογισμού 2019.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τυχόν διευκρινήσεις ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.aigialeia.gov.gr
Αίγιο, 27- 08-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

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
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 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αρ. Μελέτης: 23/2018
Αρ. πρωτ. 13377
« Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 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 – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σιθωνίας » εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης 259.998,44 €.
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 16/09/2019
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.Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης .
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 4.194,00€ .
7. 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, 30/08/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νικήτη, 30.08.2019
Συντάχθηκε
Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
με Β’ βαθμό
Νικήτη,30.08.2019
Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμητρα Καραδήμου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
με Α’ βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΧΙΟΥ΄΄ ΟΜΗΡΟΣ΄΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

α/α ΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ 5

ρών, 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

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

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αίγινα, 29-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αριθμ. πρωτ.: 10328
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Μεταφορά ογκωδών υλικών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη αρ. 53/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης) που συντάχθηκε & θεωρήθηκε αρμοδίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός
της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ € με
υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 ποσού 5.000,00 €
(πολυετής δαπάνη).
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
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή
03/9/2019
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλε30/8/2019
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
03/9/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
18/9/2019, ώρα 15:00΄
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 ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της
προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 725,81 €.
Αντίγραφο της διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού 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 και τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην
ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου
Δυνάμει της υπ’ αρ. 9651Δ/30.8.2019
έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή
του Εφετείου Θεσ/νίκης Σάββα Πάσογλου, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη
παραγγελία μου, πληρεξούσιος των 1)
Ευγενίας Καρολίδου του Γρηγορίου και
της Μαρίας με Α.Φ.Μ. 104431119, και 2)
Μαρία συζ. Γρηγορίου Καρολίδη το γένος Αριστείδη και Ευγενίας Παπαδοπούλου με Α.Φ.Μ. 105733482, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης για λογαριασμό της Δέσποινας συζ. Ζαχαρία Καντέλη το γένος Παρασκευά Αλέξογλου ή
Αλεξίογλου, πρώην κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Καλλιόπης αρ. 4 (Κουλέ Καφέ) και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό
αντίγραφο της από 25.6.2019 Αίτησης,
που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκουσία διαδικασία και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με
το αιτητικό της. Στο τέλος της αίτησης,
υπάρχει η από 26.6.2019 έκθεση κατάθεσης, με ΓΑΚ 12288 και ΕΑΚ 10302 της
Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου,
ταυτόχρονη πράξη του Δικαστή του ως
άνω δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται
δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης
ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης πινάκιο 361 Α – ΕΚ ΜΟΝ (Α) και αρ.
πιν 24, στις 17.10.2019, ημέρα Πέμπτη,
ώρα 9.00 π.μ., Προς γνώση για τις νόμιμες συνέπειες, καλουμένη να παραστεί
όταν και όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θεσσαλονίκης Γεώργιος Κ. Καραγιάννης Α.Μ. 8011 e mail gkaragiannis1@
yahoo.gr.

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 κληρο-

νομίας 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 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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κατηγορία
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός
27/19
Διεύθυνση
Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 303, Ανω Λιόσια
Τηλέφωνο
210-2470488-89 εσ. 5608
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 09.30-10.00
Διεξαγωγή
13-09-2019 09.30-10.00
Ποσόν
56127.00
Περιγραφή
Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Εργασιών με Χρήση Πλωτού Γερανού στο πλαίσιο του έργου "Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Χρυσούπολης" (ΑΔΑ ΩΨΨΡ6-69Β)

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ "ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ"

Κατηγορία
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός
8/2019
Υπεύθυνος
κος Γιωτίκας
Διεύθυνση
ΛΑΦ Πολυκάστρου Κιλκίς, Στρ/δο ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ
Τηλέφωνο
2343-0-53206
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 10.00
Διεξαγωγή
05-09-2019
Ποσόν
52302.00
Εγγύηση
1657.00
Περιγραφή
Παροχή υπηρεσιών σίτισης (CATERING) του Κέντρου
"Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας" στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού
Κιλκίς για 81 ημερολογιακές ημέρες (11/9-30/11/2019) και δικαίωμα 40ήμερης
παράτασης (ΑΔΑ ΩΙΓ16-0Ν6)

401 Γ.Σ.Ν.Α.

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
30/2019
Υπεύθυνος
κος Ιατρού
Διεύθυνση
Π. Κανελλόπουλου 1, Παπάγου
Τηλέφωνο
210-7494063, -4074
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
11-09-2019 09.00
Ποσόν
47120.00
Περιγραφή
Προμήθεια και εγκ/ση αντ/κών επισκευής μαγνητικού τομογράφου (ΑΔΑ 64ΥΡ6-ΖΦΣ)

588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατηγορία
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός
77/2019
Διεύθυνση
Παρθένι Λέρου
Τηλέφωνο
2247-0-23122
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 12.00
Διεξαγωγή
03-09-2019 10.00
Ποσόν
21309.00
Εγγύηση
850.00
Περιγραφή
Εκκένωση Λυμάτων για το ΚΥΤ Λέρου ήτοι μεταφορά από
το ΚΥΤ Λέρου στο Βιολογικό Σταθμό του Δήμου Λέρου (ΑΔΑ ΩΠ296-ΜΘΤ)

588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατηγορία
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός
78/2019
Υπεύθυνος
κος Κουτσοκώστας
Διεύθυνση
Παρθένι Λέρου, Στρ/δο ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ
Τηλέφωνο
2247-0-23122
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 12.00
Διεξαγωγή
03-09-2019 08.00
Ποσόν
31000.00
Περιγραφή
Αμοιβή συνεργείου καθαριότητας για το ΚΥΤ Λέρου για 30
ημέρες (ΑΔΑ ΨΛ656-ΒΒΘ)

588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Εγγύηση
Περιγραφή
Ψ8ΥΧ6-ΒΒΟ)

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
80/2019
κος Κουτσοκώστας
Παρθένι Λέρου, Στρ/δο ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ
2247-0-23122
02-09-2019 12.00
03-09-2019 13.00
1900.00
75.00
Αμοιβή απολύμανσης - απεντόμωσης του ΚΥΤ Λέρου (ΑΔΑ

588 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατηγορία
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός
79/2019
Υπεύθυνος
κος Κουτσοκώστας
Διεύθυνση
Στρ/δο ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ, Παρθένι Λέρου
Τηλέφωνο
2247-0-23122
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 12.00
Διεξαγωγή
03-09-2019 12.00
Ποσόν
5265.00
Εγγύηση
280.00
Περιγραφή
Συντήρηση - επισκευή του δίκτυου ύδρευσης - αποχέτευσης για το ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ (ΑΔΑ ΨΘΙ56-Ε7Ζ)

79 ΑΔΤΕ "ΜΥΚΑΛΗ"
Κατηγορία
Αριθμός

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπεύθυνος
κος Βάσιλας
Διεύθυνση
Στρ/δο ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ, Σάμος
Τηλέφωνο
2273-0-83621
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 09.00
Διεξαγωγή
04-09-2019 09.00
Ποσόν
418836.00
Εγγύηση
8377.00
Περιγραφή
Παροχή υπηρεσιών σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής
(ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου από 12/9/2019 και για 19 ημέρες (ΑΔΑ 65ΦΟ6-1Β4)

98 ΑΔΤΕ-ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

Κατηγορία
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός
25/2019
Υπεύθυνος
κος Γιαννακόπουλος
Διεύθυνση
Στρ/δο ΣΧΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, Παγανή
Τηλέφωνο
2251-0-33739
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 08.55
Διεξαγωγή
02-09-2019 09.00
Ποσόν
80910.00
Εγγύηση
1350.00
Περιγραφή
Υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων
απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Νήσου Λέσβου για το διάστημα 3-30/9/2019 (ΑΔΑ ΨΗΒ26-ΨΕΜ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κατηγορία
ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός
Α 1117121 ΕΞ 2019
Υπεύθυνος
κα Κολετζάκη
Διεύθυνση
Ερμού 23-25, 6ος όρ., Αθήνα ή E-MAIL ή ΦΑΞ
Τηλέφωνο
213-1624283, ΦΑΞ 213-1624227
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 15.00
Ποσόν
5122.00
Περιγραφή
Προμήθεια ειδών υγιεινής και παροχή υπηρεσιών επισκευής και λοιπών εργασιών στην πτέρυγα στέγασης της Δ/νσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας στο κτίριο επί της Μαρ. Αντύπα 86-88 (ΑΔΑ
61ΝΔ46ΜΠ3Ζ-5ΨΙ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κατηγορία
ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός
Α 1117338 ΕΞ 2019
Υπεύθυνος
κος Γκούμας
Διεύθυνση
Ερμού 23-25, 6ος όρ. ή ΦΑΞ ή E-MAIL
Τηλέφωνο
213-1624224, ΦΑΞ 213-1624227
Λήξη Προσφορών 02-09-2019 15.00
Ποσόν
2433.00
Περιγραφή
Προμήθεια και τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων αλουμινίου στο Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ
90ΝΘ46ΜΠ3Ζ-Ρ5Ψ)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κατηγορία
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός
8045/8/288-Ε
Υπεύθυνος
κος Καπράλος
Διεύθυνση
Π. Κανελλόπουλου 4 ή deltm2@astynomia.gr
Τηλέφωνο
210-6927016
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 12.00
Περιγραφή
Προμήθεια 20 τηλεφωνικών συσκευών (15 ΤΜΧ. AVAYA
2410 DIGITAL TELSET και 5 ΤΜΧ. AVAYA 2420 DIGITAL TELSET) οι οποίες είναι
απόλυτα συμβατές και δεν εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του προϋπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου AVAYA DEFINITY SYSTEM G3si V11 τύπου 4410
RELEASE 011i, στο οποίο θα εγκατασταθούν προκειμένου να καλύψουν νέες
θέσεις εργασίας (ΑΔΑ 9Ε1Τ46ΜΚ6Π-07Β)

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
44/2019
Υπεύθυνος
κα Μαργώνη
Διεύθυνση
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο
213-3381138
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
11-09-2019 10.30
Ποσόν
42000.00
Περιγραφή
Ανάδειξη αναδόχου ετήσιας υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος του Νοσ/μείου (ΑΔΑ Ω9ΗΘ4690ΩΜ-05Δ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
60/2019
Υπεύθυνος
Α. Μέξιας
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο
τηλ. - fax: 213 2162138
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
10-09-2019 10.30
Ποσόν
15000.00
Περιγραφή
Εργασίες Mεταφοράς - Ανακαίνισης Υ/Σ ατμού πτέρυγας Z
Ισογείου του Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6Υ494690ΩΜ-Ο31

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος

ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
3166
κα Τσάκωνα

Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Περιγραφή
4690ΩΜ-9ΟΓ)

πλατφόρμα iSupplies
210-3381609
04-09-2019 15.00
Ελεγχος και επισκευή ενδοαορτικής αντλίας (ΑΔΑ 67ΛΩ-

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
66/2019
Υπεύθυνος
Β. Μαργώνη
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο
2132162138
Λήξη Προσφορών 04-09-2019 14.00
Ποσόν
4800.00
Περιγραφή
Ανάδειξη αναδόχου ετήσιας συντήρησης εξοπλισμού υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού Ω9224690ΩΜ-ΩΜΒ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
3159-3158-3157-3160
Υπεύθυνος
Τσάκωνα Ευγενία
Διεύθυνση
iSupplies:
Τηλέφωνο
2103381609
Λήξη Προσφορών 03-09-2019 15.00
Περιγραφή
Προμήθεια : ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ 5 ΛΙΤ. ΩΣΔ24690ΩΜ-ΞΤ4 - ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7mm ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ψ1ΧΔ4690ΩΜ-ΜΘΥ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΜ8Φ4690ΩΜ-Ε97 - PHOTOCPNDACTOR LEXMARK MS 417 DN
Ω80Π4690ΩΜ-ΒΩΜ

Γ.ΝΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Ν/Μ ΑΙΓΙΟΥ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
7570
Υπεύθυνος
Π Φράγκος
Διεύθυνση
Fax : 26910 21705
Τηλέφωνο
26910 59438
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
06-09-2019 11.00
Ποσόν
372.00
Περιγραφή
Χημικός και μηχανικός καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου
απορ/τήρα ΩΥΥ646904Ζ-ΣΒΧ

Γ.ΝΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ Ν/Μ ΑΙΓΙΟΥ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
7520
Υπεύθυνος
Π Φράγκος
Διεύθυνση
Fax : 26910 21705
Τηλέφωνο
26910 59438
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
06-09-2019 11.00
Ποσόν
1352.00
Εγγύηση
0.00
Τρόπος ανάθεσης
Πτυχίο
Δημοσίευση
Site Φορέα 29-08-2019
Επανάληψη
Τεύχη
Περιγραφή
Μέτρηση ηλεκτρονικών αντιστάσεων ελαστικών καλυμάτων δαπέδων κρίσιμων χώρων νοσ/μείου Ψ4ΛΨ46904Ζ-1ΦΜ

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
5114-5112-5115-5116-5117-5119-5113-5109-5110-5111
Διεύθυνση
iSupplies:
Τηλέφωνο
213-2163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 12.00
Περιγραφή
Προμήθειες : ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕ ΚΛΙΠ Ω1Η84690ΩΑ-ΝΝΔ - ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 8.0
ΜΕ 1 CUFF 7ΜΒ04690ΩΑ-ΟΞ4 - BIOVUE ABO REVERSE GROUP (707550)
- 100 CASSETTES 68ΞΘ4690ΩΑ-ΡΝΑ - D711 REF MEMBRANE BOX Ω8ΛΥ4690ΩΑ-2Ι6 - D7066 Glu MEMBRANE BOX ΨΩΟΨ4690ΩΑ-23Υ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 6ΡΟΞ4690ΩΑ-755 - ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 8.5 ΜΕ 1 CUFF ΨΒΚΜ4690ΩΑ-1ΔΧ
- ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ & ΑΝΤΑΛ. ΚΑΣΕΤΕΣ ΩΔΘΓ4690ΩΑ-89Τ - ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ
& ΑΝΤΑΛ. ΚΑΣΕΤΕΣ 6Ζ564690ΩΑ-4ΤΦ - ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ Μ.Χ
RCS25C ΔΙΑΜ.25 mm ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΛΙΠΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΙΡ-ΑΝΑΚΛ.ΚΕΦ
ΩΚΘ94690ΩΑ-Β67

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
5120Διεύθυνση
5120
Τηλέφωνο
2132163051- 213-2163049
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 12.00
Περιγραφή
Προμήθειες : ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΩΩΤΕ4690ΩΑ-Χ7Τ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Γ.ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Περιγραφή

ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
54 2019

www.promitheus.gov.gr
2421351157
30-09-2019 15.00
04-10-2019 09.00
243548.00
Υπηρεσίες φύλαξης 65ΩΔ4690ΒΩ-ΤΗΨ

Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
5064Β
Υπεύθυνος
Μπομπης Παναγιώτης
Διεύθυνση
Ευαγγελιστρίας 128
Τηλέφωνο
2622360167
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
13-09-2019 11.00
Ποσόν
3500.00
Περιγραφή
Υλοποίηση ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες σε θέματα διοικητικά διαχ/κά και λογιστικά (εσωτερικός έλεγχος) Γ. Ν ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 97ΓΓ4690ΒΠ-Ξ2Π

Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΠΥΡΓΟΥ
Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Περιγραφή
637Ψ46907Ε-Ο29

ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
18202
Κοντομάρη Φωτεινή
Φαξ. 26210-82378
26210-82784
13-09-2019 14.30
16-09-2019 11.00
11904.00
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
3256 13/2019
Υπεύθυνος
Χιώτη Νάντια
Διεύθυνση
Ιπποκράτους 34
Τηλέφωνο
2242360285
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.00
Διεξαγωγή
11-09-2019 13.00
Ποσόν
23520.00
Περιγραφή
Συντήρηση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του κατασ/κού Οίκου FRESENIUS 9ΨΔΧ46904Τ-ΞΦΓ

Γ.ΝΟΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
23094
Υπεύθυνος
Φ.Κονδάκου
Διεύθυνση
Περιοχή Βασιλάκη
Τηλέφωνο
2513501584
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 14.30
Διεξαγωγή
10-09-2019 10.00
Ποσόν
60000.00
Περιγραφή
Παροχή υπηρεσιών Πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού
ΩΦ8Ε4690ΒΓ-ΩΧΜ

Γ.ΝΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αριθμός
21694
Διεύθυνση
Αγ Ολγας 3-5
Τηλέφωνο
2132057951
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή
17-09-2019 12.30
Περιγραφή
Ανάθεση της υπηρεσίας τηλεφωνικών ραντεβού των εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου. 6ΕΕ1469077-ΓΣΛ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
14140
Υπεύθυνος
Γ. Νικολακόπουλος
Διεύθυνση
Μεσογείων 24
Τηλέφωνο
213 200 9842
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 10.30
Διεξαγωγή
13-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν
7000.00
Περιγραφή
Εκπόνηση μελέτης τοποθέτησης νέου εσωτερικού ανελκυστήρα στην περιοχή των χειρουργείων μεταξύ 2 ου και 3 ου ορόφου στην Ε
πτέρυγα του Νοσοκομείου 6Λ3Υ46906Ρ-0Η4

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
14069
Υπεύθυνος
Γ. Νικολακόπουλος
Διεύθυνση
Μεσογείων 24
Τηλέφωνο
213200 9842
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 10.30
Διεξαγωγή
12-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν
21080.00
Περιγραφή
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Προεργασίες εγκατάστασης ακτινολογικού μηχανήματος σε θάλαμο Γ του Ακτινολογικού τμήματος)
Ω3ΘΥ46906Ρ-ΝΦΛ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπεύθυνος
Κατσιμπέρη Ευαγγελία
Διεύθυνση
Καλαβρύτων 37
Τηλέφωνο
2610-227882
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 12.30
Διεξαγωγή
09-09-2019 12.30
Περιγραφή
Αξιοποίηση - εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Αγ. Ανδρέου 76, 76α, 76β και οθωνος Αμαλίας 61-62 εμβαδού 127,81 - 105,38 - 141,31
και 13,50 τ.μ αντίστοιχα για 3 έως 12 έτη, με ελάχιστο όριο προσφοράς το ποσόν των 1.000 ευρώ τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης, 2.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο έτος, 4.500 ευρώ για το πέμπτο έτος ΨΚ7Ω46906Λ-Φ45

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"
Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
26
Υπεύθυνος
κα Κατσιμπέρη
Διεύθυνση
Καλαβρύτων 37
Τηλέφωνο
2610-227882
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 10.00
Διεξαγωγή
09-09-2019 10.00
Ποσόν
1800.00
Περιγραφή
(Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Αξιοποίηση - εκμίσθωση ενός
επίκοινου ισογείου κατ/τος 87,80 τ.μ. ιδιοκτησίας κατά 1/3 Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών, Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών και Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας για 3 έως 12 έτη (ΑΔΑ 627Κ46906Λ-9Ν4)

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
66/19
Υπεύθυνος
Μαντά - Θεοφιλοπούλου - Μπενέτου
Διεύθυνση
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27213-63128,130
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή
17-09-2019 11.00
Ποσόν
22816.00
Περιγραφή
Υπηρεσίες συντήρησης αερόψυκτων ψυκτικών μηχανήμάτων 6ΚΜ34690ΒΦ-83Γ

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Γ.ΝΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός
67/19
Υπεύθυνος
Μαντά - Θεοφιλοπούλου - Μπενέτου
Διεύθυνση
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
27213-63128,130, 137
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή
17-09-2019 11.00
Ποσόν
4910.00
Περιγραφή
Ανάθεση : Υπηρεσιών καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων για ητις ανάγκες του νοσ/μείου ΨΒΝ24690ΒΦ-ΘΛΤ

Γ.ΝΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Περιγραφή

ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
64/19
Μαντά - Θεοφιλοπούλου - Μπενέτου
Αντικάλαμος Μεσσηνίας
27213-63128,130
12-09-2019 14.30
13-09-2019 10.00
11226.00
Ανάθεση : Ταχυδρομικών υπηρεσιών 6ΙΖ94690ΒΦ-4ΑΣ

Γ.ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ"
Κατηγορία

ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπεύθυνος
κα Γαλάνη
Διεύθυνση
Μουρνιές Κυδωνίας Χανίων
Τηλέφωνο
2821-0-22310
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 09.00
Διεξαγωγή
10-09-2019 13.00
Ποσόν
59892.00
Περιγραφή
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για στεγανώσεις δωμάτων και αρμών διαστολής κτιρίων Α1β και Α4α (ΑΔΑ 610Μ46907Τ-ΡΙ4)

Κατηγορία
ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Υπεύθυνος
Πατεράκη Μαρία
Διεύθυνση
iSupplies:
Τηλέφωνο
2821022324, 2821022334
Λήξη Προσφορών 05-09-2019 12.00
Περιγραφή
Υπηρεσία : ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS TOY ΧΩΡΟΥ ΨΒΓΒ46907Τ-Ι9Υ

Δ.Ε.Η.

Κατηγορία
Δ.Ε.Η.
Αριθμός
ΔΥΠ-1468
Υπεύθυνος
κκ Κουμπαρούλη, Βενιζέλος
Διεύθυνση
πλατφόρμα tenderONE της cosmoONE
Τηλέφωνο
210-5292687, 5293256
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 13.00
Ποσόν
419179.00
Εγγύηση
8384.00
Περιγραφή
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Συντήρησης
Συστημάτων Αυτοματισμού (DCS) Θερμικών Μονάδων

Δ.Ε.Η.

Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος

Δ.Ε.Η.
ΔΥΠ-1478
κκ Λυμπεροπούλου, Βενιζέλος

ΓΕΝΙΚΗ
7
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Διεύθυνση
πλατφόρμα tenderONE της cosmoONE
Τηλέφωνο
210-5293446, 5293256
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 12.00
Ποσόν
184200.00
Εγγύηση
3684.00
Περιγραφή
Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτών υλών
στο Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και εφαρμογή
όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.
ΒΕ κατά EN ISO 17025 για 2 έτη

Δ.Ε.Η.

Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Εγγύηση
Περιγραφή
συντήρηση

Δ.Ε.Η.

Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Εγγύηση
Περιγραφή
Κερατέας-Λαυρίου

Δ.Ε.Η.
ΔΥΣ/90084
κος Σιαμπάνης
Πατησίων 27, 5ος όρ., Γρ. 512
210-5292352
19-09-2019 11.00
19-09-2019 11.15
318748.00
6375.00
Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με επταετή

Δ.Ε.Η.
1200059629
κα Αθανασοπούλου
ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, Θορικό, Κτίρ. Α, Β όρ., Α.2.6
2292-0-64385
18-09-2019 11.00
18-09-2019 11.00
36000.00
720.00
Συντήρηση ομάδας 48 ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΗΣ

Δ.Ε.Η.

Κατηγορία
Δ.Ε.Η.
Αριθμός
Ε.Σ.001/2019
Υπεύθυνος
κα Χατσίδου
Διεύθυνση
ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσ/κης
Τηλέφωνο
2461-0-54385
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 11.00
Διεξαγωγή
10-09-2019 11.00
Ποσόν
500.00
Εγγύηση
250.00
Περιγραφή
(Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Λειτουργία κυλικείων του
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για ένα έτος και δυνατότητα ετήσιας επέκτασης

Δ.Ε.Η.

Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Περιγραφή

Δ.Ε.Η.
1200062449
κα Μαμαντάκη
ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Χανδράς Σητείας
2843-0-63074
10-09-2019 11.00
10-09-2019 11.00
17000.00
Σίτιση των εργαζομένων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Κατηγορία
Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
4072
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο
2551-0-84964
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 12.00
Διεξαγωγή
14-10-2019 09.00
Ποσόν
5518000.00
Εγγύηση
89000.00
Περιγραφή
Προμήθεια αναβάθμισης και αντικατάστασης του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΔΑ 61ΝΡΟΡΝΗΕΣΠ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

Κατηγορία
Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός
3209
Υπεύθυνος
κα Δασκαλάκη
Διεύθυνση
Γεράνι Δήμου Πλατανιά
Τηλέφωνο
2821-0-84018, 84010
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή
10-09-2019 10.00
Ποσόν
33480.00
Περιγραφή
Υπηρεσία επισκευών συντηρήσεων επιβατικών και φορτηγών μεταφορικών μέσων (ΑΔΑ ΨΥ73ΟΕΠ3-677)

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
Κατηγορία
Αριθμός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Λήξη Προσφορών
Διεξαγωγή
Ποσόν
Περιγραφή

Δ.Ε.Υ.Α.
5056
κος Αναστασιάδης
Λεωφ. Ενώσεως, Βιολ. Καθαρισμός, Κτίριο Β
2271-0-44351
10-09-2019 10.00
10-09-2019 10.00
51250.00
Καθαρισμός σχαρών έτους 2019 (ΑΔΑ ΨΙ7ΜΟΡΥ9-9ΙΒ)

ΓΕΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΕΘΝΗ
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Kόρμπιν:
Θα προσπαθήσουμε
να σταματήσουμε
τον Τζόνσον
Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν
δήλωσε ότι οι πολιτικοί θα προσπαθήσουν να
σταματήσουν τη σχεδιαζόμενη από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον αναστολή λειτουργίας
του κοινοβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα μόλις
ξεκινήσουν οι εργασίες του κοινοβουλίου έπειτα
από τη λήξη της θερινής ανάπαυλας.
«Αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε την Τρίτη να τον σταματήσουμε
(τον Τζόνσον) πολιτικά με μια κοινοβουλευτική
διαδικασία ώστε να νομοθετήσουμε για την αποτροπή ενός Brexit χωρίς συμφωνία και να επιχειρήσουμε επίσης να τον αποτρέψουμε να κλείσει
τη Bουλή σε αυτήν την απολύτως κρίσιμη περίοδο», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε δημοσιογράφους.
Τόνισε ότι θα καταθέσει μια πρόταση μομφής
στην «κατάλληλη στιγμή».
Ο Κόρμπιν προσέθεσε ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκοτίας --βασικός στόχος του δυνητικού συμμάχου των Εργατικών, Σκοτσέζικου Εθνικού Κόμματος-- δεν θα
είναι άμεση προτεραιότητα του κόμματος του αν
εισέλθει στην κυβέρνηση.

Ευρωζώνη:

Το οικονομικό κλίμα
«τσίμπησε» τον Αύγουστο
Μικρή βελτίωση σημείωσε το οικονομικό κλίμα
στην ευρωζώνη τον Αύγουστο, με ώθηση από την
αισιοδοξία στο λιανεμπόριο. Η Ισπανία είχε τη
μεγαλύτερη άνοδο, σύμφωνα με το δημοσίευμα
του Reuters.
Η μηνιαία μέτρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
έδειξε ο δείκτης στις 19 χώρες του ευρώ διαμορφώθηκε στις 103,1 μονάδες, από 102,7 τον προηγούμενο μήνα.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα
του πρακτορείου είχαν προβλέψει ότι θα κινηθεί
χαμηλότερα, στις 102,3 μονάδες.
Ο δείκτης που αφορά τις υπηρεσίες κατέβασε
ταχύτητα στις 9,3 μονάδες, από 10,6, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στις -7,1 μονάδες, από -6,6 εν μέσω ανησυχιών για τη γενική
οικονομική κατάσταση.
Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος βελτιώθηκε
στις 0,11 μονάδες από -0,11, έναν μήνα νωρίτερα.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μεταναστευτικό τσουνάµι
από την κλιµατική αλλαγή
Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι θα εκτοπιστούν
λόγω της αύξησης της στάθµης των θαλασσών
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Η S&P
υποβάθμισε
την Αργεντινή
σε «επιλεκτική
χρεοκοπία»

Ο

Ο

ι ωκεανοί, πηγή ζωής στον πλανήτη, µπορεί να γίνουν οι χειρότεροι εχθροί µας σε
παγκόσµια κλίµακα, αν δεν κάνουµε τίποτε ώστε να µπει ένα µεγάλο φρένο στις
εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, σύµφωνα µε σχέδιο
έκθεσης για το κλίµα που απέκτησε κατ΄αποκλειστικότητα το Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι αλιευτικοί πόροι µπορεί να µειωθούν, οι ζηµιές που προκαλούνται από τους κυκλώνες να πολλαπλασιαστούν και 280 εκατοµµύρια άνθρωποι να εκτοπιστούν εξαιτίας της
ανόδου της στάθµης των θαλασσών, σύµφωνα µε αυτή την ειδική έκθεση της ∆ιακυβερνητικής οµάδας των εµπειρογνωµόνων για την εξέλιξη του κλίµατος (GIEC) όσον αφορά τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα (επιπλέοντες πάγοι, παγετώνες, πολικοί πάγοι
και παγωµένα εδάφη σε µόνιµη βάση) που θα παρουσιαστεί επίσηµα στις 25 Σεπτεµβρίου στο Μονακό.
Το έγγραφο αυτό των 900 σελίδων είναι η τέταρτη ειδική έκθεση του ΟΗΕ που δηµοσιοποιείται µέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Οι προηγούµενες, το ίδιο ανησυχητικές,
αφορούσαν τον στόχο για τον περιορισµό κατά 1,5 βαθµό Κελσίου της υπερθέρµανσης
του πλανήτη, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των εδαφών και του παγκόσµιου επισιτιστικού συστήµατος.
Σύµφωνα µε την τέταρτη έκθεση, που συγκεντρώνει τα υφιστάµενα επιστηµονικά δεδοµένα και θεωρείται σηµείο αναφοράς, η αύξηση της στάθµης των ωκεανών µπορεί µε
την πάροδο του χρόνου να προκαλέσει τον εκτοπισµό 280 εκατοµµυρίων ανθρώπων ανά
τον κόσµο. Και αυτό βάσει της αισιόδοξης εκδοχής όπου η υπερθέρµανση θα περιοριστεί
στους δύο βαθµούς Κελσίου σε σχέση µε την προβιοµηχανική εποχή.
Με την προβλέψιµη αύξηση της συχνότητας των κυκλώνων, πολλές πόλεις που βρίσκονται κοντά σε ακτές, αλλά και µικρές νησιωτικές χώρες θα πλήττονται από πληµµύρες
κάθε χρόνο από το 2050, ακόµη και µε βάση τα αισιόδοξα σενάρια.
"'Οταν παρατηρείτε την πολιτική αστάθεια που προκαλούν µεταναστεύσεις µικρής εµβέλειας, τρέµω όταν σκέφτοµαι έναν κόσµο όπου δεκάδες εκατοµµύρια άνθρωποι θα πρέπει
να εγκαταλείψουν τη γη τους που θα καταβροχθίσει ο ωκεανός", δήλωσε ο Μπεν Στράους, πρόεδρος-διευθυντής του ινστιτούτου ερευνών Climate Central, µε έδρα τις ΗΠΑ.
Η έκθεση προβλέπει εξάλλου ότι 30% µε 99% των µόνιµα παγωµένων περιοχών θα λιώσουν έως το 2100, αν οι εκποµπές των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου συνεχιστούν µε τον τωρινό ρυθµό.
Οι µόνιµα παγωµένες περιοχές του βορείου ηµισφαιρίου θα απελευθερώσουν ως αποτέλεσµα της τήξης µια "βόµβα άνθρακα" αποτελούµενη από διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
και µεθάνιο (CH4) επιταχύνοντας την υπερθέρµανση.
Φαινόµενα, που είναι ήδη σε εξέλιξη, µπορεί επίσης να οδηγήσουν σε συνεχή µείωση
των αποθεµάτων των ψαριών, από τα οποία εξαρτώνται πολλοί πληθυσµοί που τρέφονται
µε αυτά. Οι ζηµιές που προκαλούνται από τις πληµµύρες µπορεί να εκατονταπλασιαστούν,
ακόµη και να χιλιαπλασιαστούν έως το 2100.
Η τήξη των παγετώνων που προκαλείται από την υπερθέρµανση του πλανήτη θα δώσει
αρχικά πάρα πολύ γλυκό νερό και στη συνέχεια πάρα πολύ λίγο σε δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι άνοδοι της στάθµης της θάλασσας κατά τον 22ο αιώνα "µπορεί να ξεπερνούν τα µερικά εκατοστά του µέτρου ετησίως", να είναι δηλαδή σχεδόν εκατό φορές µεγαλύτερες σε σχέση µε σήµερα.
Αν η αύξηση των θερµοκρασιών είναι κατά 2 βαθµούς Κελσίου το 2100, αυτό θα είναι
η αρχή µιας "κούρσας προς τα εµπρός" στην άνοδο της στάθµης των θαλασσών, προειδοποιεί ο Μπεν Στράους.
Οι ειδικοί φοβούνται µήπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία, οι τέσσερις µεγαλύτεροι ρυπαντές στις εκποµπές των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, αναλάβουν δεσµεύσεις που δεν θα είναι στο ύψος των περιστάσεων.

ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019

οίκος
αξιολόγησης
Standard & Poors προχώρησε στην υποβάθµιση της Αργεντινής σε «επιλεκτική χρεοκοπία», αφότου η χώρα ενηµέρωσε ότι θα καθυστερήσει τις
πληρωµές σε χρέος ύψους 101
δισ. δολαρίων.
Όπως µεταδίδει το Bloomberg,
η κυβέρνηση της Αργεντινής θα
αναβάλει πληρωµές ύψους 7 δισ.
δολαρίων, σε βραχυπρόθεσµους
τίτλους που κατέχουν θεσµικοί
επενδυτές φέτος και θα επιδιώξει την «εθελοντική αναδιάταξη» µακροπρόθεσµου χρέους
ύψους 50 δισ. δολαρίων, δήλωσε
ο υπουργός Οικονοµικών Ερνάν
Λακούνσα το βράδυ της Τετάρτης. Επίσης, θα ξεκινήσει συνοµιλίες για αποπληρωµές ύψους
44 δισ. δολαρίων που έχει λάβει
από το ∆ΝΤ.
∆εδοµένου ότι οι νέοι όροι για
το βραχυπρόθεσµο χρέος άρχισαν να ισχύουν αµέσως, η S&P
θεωρεί ότι αυτή η χρεοκοπία θα
«θεραπευτεί» και θα αυξήσει τη
µακροπρόθεσµη πιστοληπτική
ικανότητα της Αργεντινής στη
βαθµίδα CCC- στις 30 Αυγούστου, πρόσθεσε.
Οι αγορές αντέδρασαν µε νευρικότητα στην Αργεντινή στο αίτηµα της κυβέρνησης να υπάρξει αναδιάταξη της οφειλής της
προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο (∆ΝΤ), καθώς το Μπουένος Άιρες βρίσκεται µπροστά
στο επικίνδυνο κοκτέιλ του κρατικού χρέους, του υψηλού πληθωρισµού και των προεδρικών
εκλογών.
Στο κλείσιµο του χρηµατιστηρίου του Μπουένος Άιρες ο δείκτης Merval κατέγραψε πτώση
5,79%, στις 23.984,23. Οι τίτλοι
αργεντίνικων εταιρειών που είναι εισηγµένες στη Νέα Υόρκη και στην Ευρώπη υπέστησαν
επίσης απώλειες, σύµφωνα µε
εξειδικευµένους ιστοτόπους.
Η οικονοµία της Αργεντινής
πλήττεται από το υψηλό δηµόσιο
χρέος (σχεδόν 100% του ΑΕΠ),
τον υψηλό πληθωρισµό, ο οποίος
συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στον κόσµο (25,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, ήταν
54,4% το δωδεκάµηνο), την κατάρρευση της κατανάλωσης, το
κλείσιµο επιχειρήσεων και την
εξάπλωση της φτώχειας (στο
32% του πληθυσµού το 2018) και
της ανεργίας (10,1%).

