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Να επανεξεταστεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% στην Ελλάδα
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Αττική Οδός: Δεν θα ισχύσουν 
οι αυξήσεις στα διόδια

Ακυρες είναι οι εξαγγελθείσες αυξήσεις στα διό-
δια της Αττικής Οδού. Υπενθυµίζεται ότι στις 
14 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί ότι τα διόδια θα αυ-

ξηθούν κατά 50 λεπτά µέσα σε έξι µήνες. Η εταιρεία εί-
χε ανακοινώσει ότι οι τιµές θα αυξάνονταν σε δυο δό-
σεις, η µια την 1η Ιουλίου και η άλλη την 1η Ιανουα-
ρίου 2020. 

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια 
καταθέσεων τον Ιούλιο

   

Κατά 4,3% αυξήθηκε το περιθώριο επιτοκίου τον Ιού-
λιο του 2019, ενώ αµετάβλητο παρέµεινε το µέσο 

σταθµισµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσε-
ων και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθη-
κε, τον ίδιο µήνα σύµφωνα µε την ΤτΕ. Το µέσο σταθµι-
σµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέ-
µεινε αµετάβλητο στο 0,27%. 

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 14,6 δισ. 
θα κοστίσει το «άτακτο» Brexit 

Αν το Βrexit γίνει χωρίς µία εµπορική συµφωνία, τότε ο 
«λογαριασµός» για τη Βρετανία θα φτάσει σε τουλά-

χιστον 14,6 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τον ΟΗΕ. Ένα «άτα-
κτο» Brexit θα έχει ως αποτέλεσµα απώλειες τουλάχιστον 
16 δισεκ. δολαρίων στις βρετανικές εξαγωγές, που ισοδυ-
ναµεί σε απώλειες περίπου 7% στις συνολικές εξαγωγές 
του Ηνωµένου Βασιλείου στην ΕΕ». 
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ΑΕΠ: Ανέβασε ταχύτητα αλλά 
με ανησυχητικά σημάδια

Κατά 1,9% αναπτύχθηκε η οικονομία το δεύτερο τρίμη-

νο 2019. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο, όταν η ετήσια ανάπτυξη διαμορφώθηκε 
στο 1,1%, αναθεωρημένο προς το χειρότερο σε σχέση με 
την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο, τα αναλυτικά δεδομέ-

να φανερώνουν κάποια προβληματικά στοιχεία.
Η κατανάλωση αυξήθηκε λόγω δημόσιων δαπανών, οι 

οποίες αυξήθηκαν 5,3%, ενώ αντίθετα τα έξοδα νοικοκυ-

ριών, που είναι σταθερή πηγή ανάπτυξης, μειώθηκαν 0,7%.
Αρνητικό πρόσημο διαπιστώθηκε στις επενδύσεις, κα-

θώς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου έπεσε 
5,8%.Αντίθετα, η πορεία του ΑΕΠ στηρίχθηκε και στην βελ-

τίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Μεταξύ Απριλίου και Ιου-

νίου οι εξαγωγές αυξήθηκαν 5,4% , ενώ οι εισαγωγές αυξή-

θηκαν κατά 3,7%.

Θεαματική πτώση 
στην απόδοση του 10ετούς 

Στο νέο ιστορικό ρεκόρ του 1,57% υποχώρησε η από-

δοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου. Μειωμένη εί-
ναι και η απόδοση του 5ετούς ομολόγου στο 0,941%. Το 
θετικό κλίμα στην αγορά ενίσχυσαν οι δηλώσεις της Κρι-
στίν Λαγκαραντ ενώπιον του ευρωκοινοβουλίου, η οποία 
υποστήριξε ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 
3,5% ΑΕΠ στον οποίον έχει δεσμευτεί η Ελλάδα πρέπει να 
επανεξεταστεί με μεγάλη προσοχή. Όπως είπε χαρακτη-

ριστικά «η άποψη του ΔΝΤ και η δική μου, μιλώντας ακό-

μα ως ΔΝΤ, είναι ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσμα-

τος 3,5% της Ελλάδας είναι υπερβολικός και ασκεί υπερβο-

λική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην 
οποία στοχεύαμε.».

Οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υπερβολικοί δή-

λωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στην ακρόασή της στο Ευρωκοινο-

βούλιο – «Η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση ανάκαμψης»
Την πάγια θέση της για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων 

στην Ελλάδα, επανέλαβε η Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια 
ακρόασής της στην επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών υπο-

θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, ως μέλλουσα πρόεδρος της ΕΚΤ. 
Ερωτηθείσα σχετικά με την πάγια θέση του ΔΝΤ για τα ελληνικά 

πλεονάσματα και το κατά πόσο θα την υπερασπιστεί από τη θέση 
της προέδρου της ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε: «Η άποψη 
του ΔΝΤ και η δική μου, μιλώντας ακόμα ως ΔΝΤ, είναι ότι ο στό-

χος πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% της Ελλάδας είναι υπερβο-

λικός και ασκεί υπερβολική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας στην οποία στοχεύαμε. Το ΔΝΤ συνεχίζει να έχει την 
ίδια άποψη».

Σύµµαχος η Λαγκάρντ για τα πλεονάσµατα
Die Welt: Ελλάδα, 
η κρυφή αδυναμία 
των επενδυτών

«Η Ελλάδα αναδύεται όπως 
ο φοίνικας από τη στάχτη» 
σύμφωνα με τη Welt, που πε-

ριγράφει τα γρήγορα αντανα-

κλαστικά της νέας κυβέρνη-

σης και την αυξανόμενη εμπι-
στοσύνη των επενδυτών. 

Η βελτιωμένη διεθνώς ει-
κόνα της Ελλάδας ως χώρος 
επενδύσεων τους λίγους μή-

νες διακυβέρνησης Μητσο-

τάκη είναι εμφανής κατά την 
εφημερίδα. 

«Επί χρόνια μια τέτοια επί-
σκεψη θα ήταν πρώτο θέμα, 
όμως αυτήν τη φορά δεν άξι-
ζε ούτε ένα πρωτοσέλιδο. Η 
χειρότερη περίοδος της κρί-
σης χρέους έχει περάσει και 
η ανησυχία για την τύχη της 
Αθήνας έχει καταλαγιάσει. 
Και όχι μόνο αυτό, η Ελλάδα 
έχει στο μεταξύ γίνει η κρυφή 
αδυναμία των επενδυτών» 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Τζέφρι Πάιατ: 
Αναμφισβήτητη 
η ελληνική 
κυριαρχία 

“Η ελληνική κυριαρχία είναι αναμφι-
σβήτητη”, τόνισε ο πρεσβευτής των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζ. Πάιατ, στο περιθώ-
ριο της συνέντευξης Τύπου για τη συμμε-
τοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απαντώντας 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά 
με τις φωτογραφίες του προέδρου της 
Τουρκίας μπροστά από χάρτη που εμ-
φάνιζε ελληνικά νησιά υπό τουρκική κα-
τοχή.

Αναλυτικά, “η ελληνική κυριαρχία εί-
ναι αναμφισβήτητη και αναγνωρίζεται 
σίγουρα από τις ΗΠΑ”, δήλωσε ο κ. Πάι-
ατ, για να προσθέσει διαπιστωτικά, “συ-
νεπώς δεν θα προβληματιζόμουν ιδιαίτε-
ρα για τους χάρτες”.

Την πρόθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
να κάνει ό,τι είναι δυνατό να υποστηρι-
χθεί η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, 
τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, διαμήνυσε πως είναι περισσό-
τερο αισιόδοξος από ποτέ για τις ευκαι-
ρίες που παρουσιάζονται για τους Αμε-
ρικάνους επενδυτές και για τις εταιρικές 
σχέσεις με την Ελλάδα καθώς προοδεύ-
ει. Υπογράμμισε μάλιστα πως “από κυ-
βερνητικής πλευράς τα πράγματα δεν 
θα μπορούσαν να είναι καλύτερα σε ό,τι 
αφορά το υποστηρικτικό μήνυμα που θα 
περάσουμε”. Από το ίδιο σημείο ο πρε-
σβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα παρατή-
ρησε “βλέπετε στις αγορές τη θετική υπο-
δοχή που είχε ο πρωθυπουργός και η κυ-
βέρνηση του” και υπογράμμισε: “Οι ΗΠΑ 
συμμερίζονται τον στόχο του πρωθυ-
πουργού να προχωρήσουμε όχι μόνο σε 
επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά 
να έχουμε πραγματική επιχειρηματική κί-
νηση. Σίγουρα δεν υπήρχαν ποτέ καλύτε-
ρες ευκαιρίες απ΄ ό,τι σήμερα”.

Υπό αυτό το πρίσμα, ειδική αναφορά 
έκανε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα και στη νέα επίσκεψη στη χώρα μας 
του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου 
Γουίλμπουρ Ρος και τις συναντήσεις του 
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνι Γεωργιάδη. Δίνοντας μια 
πρόγευση, ο κ. Πάιατ είπε πως ο υπουρ-
γός Εμπορίου των ΗΠΑ θα μιλήσει για ευ-
καιρίες σε αυτή την ψηφιακή εποχή, “της 
οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ και έχει τόσα να 
προσφέρει η Ελλάδα”.

Η Τουρκία αναζωπυρώνει 
φόβους για το προσφυγικό 
με μετακίνηση 65.000 Σύρων

Ακόμα 65.000 πρόσφυγες σχεδιάζει να απομακρύνει 
από την Κωνσταντινούπολη η τουρκική κυβέρνηση, δή-
λωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, 
εγείροντας φόβους για νέα αύξηση των ροών προς τα 
ελληνικά νησιά.

Τις προηγούμενες εβδομάδες οι τουρκικές Αρχές μετέ-
φεραν σε άλλες περιοχές της τουρκικής επικράτειας πε-
ρίπου 35.000 Σύρους οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην 
Πόλη. Οι μετακινήσεις συνέπεσαν με απότομη αύξηση 
των αφίξεων αιτούντων άσυλο στην Λέσβο και άλλα νη-
σιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι τουρκικές Αρχές υποστηρίζουν πως οι πρόσφυγες 
απλώς οδηγούνται στις πόλεις όπου έχουν εγγραφεί. 
Πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στον καταυ-
λισμό της Μόριας δήλωσαν στην αποστολή του ΣΚΑΪ τις 
προηγούμενες ημέρες ότι η τουρκική Ακτοφυλακή κάνει 
συχνά τα στραβά μάτια σε προσπάθειες απόπλου προς 
τις ελληνικές ακτές.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει διαμαρτυρηθεί έντο-
να στον τούρκο πρεσβευτή για την αύξηση των ροών. 
Το Σαββατοκύριακο το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε αναθεώρηση 
της πολιτικής χορήγησης ασύλου, δρομολογώντας με-
ταξύ άλλων την κατάργηση της δευτεροβάθμιας εξέτα-
σης αιτημάτων.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά 
του επανέλαβε την προειδοποίηση για ενδεχόμενο νέο 
κύμα προσφύγων από την επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας 
προς την Τουρκία.

Κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν έχει εκ-
πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς την 
Άγκυρα, εκταμιεύοντας λιγότερα από 3 δισεκατομμύρια 
δολάρια για την φροντίδα των προσφύγων.

Βελτιώθηκε η θέση 
της Ελλάδας 
σε καταπολέμηση μαύρου 
χρήματος-τρομοκρατίας

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας 
από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial 
Action Task Force - FATF) στο διαδικτυακό της τόπο, η 
οποία και αποτυπώνει τη βελτίωση της θέσης της χώ-
ρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφο-
ρά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας 
από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial 
Action Task Force - FATF) στο διαδικτυακό της τόπο, η 
οποία και αποτυπώνει τη βελτίωση της θέσης της χώ-
ρας μας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφο-
ρά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Οικονομικών, «σύμφωνα με την εν λόγω έκ-
θεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία 
χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-
Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματι-
κό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύ-
ματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας».

 «Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω 
θετικής εξέλιξης και της πλήρους άρσης των περιορι-
σμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον ευρύ-
τερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία ανα-
πτυξιακή πορεία και προώθηση όλων των απαιτούμε-
νων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή», το-
νίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
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Με κεντρικό σύνθηµα 
«ανάπτυξη για όλους» 

ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ
   

Με κεντρικό σύνθηµα «ανάπτυξη για όλους» και στόχο να πα-
ρουσιάσει σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα πώς αυτό µε-
τουσιώνεται σε απτά αποτελέσµατα ανεβαίνει την Παρασκευή 

στην 84η ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός.
Όπως έχει αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «εµείς έχουµε το πλεο-

νέκτηµα ότι δεν χρειάζεται να κάνουµε κωλοτούµπα». Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες ο πρωθυπουργός θα αναλύσει µε κάθε λεπτοµέρεια το κυβερνη-
τικό σχέδιο που ενέκριναν οι πολίτες στις 7 Ιουλίου και το οποίο περιλαµ-
βάνει τη µείωση των φόρων για όλους, τη δηµιουργία νέων και καλά αµει-
βόµενων θέσεων εργασίας και την ασφάλεια σε κάθε σηµείο της ελληνικής 
επικράτειας.

Το σχέδιο «ανάπτυξη για όλους» περιλαµβάνει τολµηρές πρωτοβουλίες 
αλλά και το ξεµπλοκάρισµα -µετά από χρόνια αδράνειας- σειράς µεγά-
λων επενδύσεων οι οποίες θα δηµιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στις τρεις µεγάλες επενδύσεις που προ-
ωθήθηκαν ήδη. H εµβληµατική επένδυση στο Ελληνικό, είναι η χαρακτηρι-
στικότερη από αυτές και ήδη υπογράφηκαν οι σχετικές ΚΥΑ. Παράλληλα, 
προχώρησε η επένδυση της Cosco στο λιµάνι του Πειραιά και ξεµπλοκάρο-
νται τα επενδυτικά σχέδια της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.

Η ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες δεν θα προκύψει όµως µόνο από τις 
µεγάλες, εµβληµατικές επενδύσεις. Όπως αναµένεται να τονίσει ο πρω-
θυπουργός, θα είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής του µεταρρυθµιστι-
κού σχεδίου για την ανόρθωση της µεσαίας τάξης και των πλέον αδύναµων 
στρωµάτων που ήδη υλοποιείται. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι οι µεγάλες 
µειώσεις του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες έγιναν πράξη ένα χρόνο νωρίτερα από το 
προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα. Τα µειωµένα εκκαθαριστικά που έφτα-
σαν σε εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων πιστοποίησαν τη µετάβαση από 
την εποχή των ψεύτικων υποσχέσεων, στην εποχή των αποτελεσµάτων, της 
συνέπειας και της εµπιστοσύνης.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα πει ότι πέρα από τις µειώσεις στον 
ΕΝΦΙΑ, τόσο οι βελτιωτικές παρεµβάσεις στις 120 δόσεις για τις οφειλές 
προς το ∆ηµόσιο και τα Ταµεία, όσο και ο µηχανισµός προστασίας της πρώ-
της κατοικίας, αποδεικνύουν ότι πρώτη µέριµνα της νέας κυβέρνησης είναι 
να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες από την εφαρµογή της πολιτικής της.



ΠΕΜΠΤΗ    5    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2019                                                                                                                                                                                          ΓΕΝΙΚΗ   3                 
                                                                                                                                                                                                                                                           ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρούτσης: Τα στοιχεία της 
«Εργάνης» επιβεβαιώνουν 
την αλλαγή του κλίματος

 «Το ιδιαίτερα θετικό ισοζύγιο ροών µισθωτής 
απασχόλησης (+3.111) για τον µήνα Αύγουστο 
του 2019 -το καλύτερο από το 2014- συνδυαστικά 
µε την υψηλότερη επίδοση οκταµήνου, ταυτίζε-
ται µε τον πρώτο µήνα διακυβέρνησης της Νέας 
∆ηµοκρατίας και αποτελεί επιβεβαίωση της 
αλλαγής του πολι-
τικού και οικονοµι-
κού κλίµατος που 
έχει επέλθει. ∆ια-
ψεύδει όσους επι-
χειρηµατολογούσαν 
ότι η απόσυρση του 
βάσιµου λόγου από-
λυσης θα έφερνε 
µεγάλο «κύµα» απο-
λύσεων και κατάρ-
ρευση της αγοράς εργασίας», αναφέρει σε γρα-
πτή δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, σχετικά µε 
τα αποτελέσµατα του πληροφοριακού συστήµα-
τος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Αύγουστο.

Αντίθετα, όπως σηµειώνει, το ιδιαίτερα θετικό 
αποτέλεσµα του Αυγούστου λειτούργησε υπέρ 
των εργαζοµένων, καθώς οι προσλήψεις αυξήθη-
καν.

Μάλιστα, ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι τα ποιοτικά 
στοιχεία της «Εργάνης» δείχνουν ότι οι απολύ-
σεις Αυγούστου 2019 είναι ευδιάκριτα λιγότε-
ρες από τις απολύσεις του ίδιου µήνα για το έτος 
2018, «καταρρίπτοντας τους αβάσιµους ισχυρι-
σµούς της αξιωµατικής αντιπολίτευσης περί του 
αντιθέτου».

«Παρ’ όλα αυτά, παραµένουν στις νέες προσλή-
ψεις τα έντονα χαρακτηριστικά της επικυριαρ-
χίας των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, όπως 
αυτές ξεκίνησαν στις αρχές του 2015. Γι’ αυτό το 
λόγο, το αµέσως προσεχές διάστηµα, θα αναπτυ-
χθούν νοµοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις 
σε µία προσπάθεια να αντιστρέψουµε και αυτόν 
το δείκτη και να αναχαιτίσουµε το φαινόµενο 
της υποδηλωµένης εργασίας. Θυµίζουµε ότι το 
2013 µε τη γενναία απόφαση του προστίµου των 
10.500 ευρώ καταφέραµε και δώσαµε ισχυρό χτύ-
πηµα στην αδήλωτη εργασία. Όλοι αναγνωρί-
ζουν ότι η επιβολή αυτού του προστίµου, παρόλο 
που ήταν επώδυνο, έφερε θετικά αποτελέσµατα 
στην αποκλιµάκωση της ανεργίας και, κυρίως, 
της αδήλωτης εργασίας, καθώς, από τον Φεβρου-
άριο του 2013, που την παραλάβαµε στο 42,5%, 
σήµερα έχει υποχωρήσει στο 10%» υπογραµµίζει 
ο υπουργός Εργασίας.

«Παράλληλα, όµως, θα συνεχίσουµε την µάχη 
κατά του νέου φαινοµένου παραβατικότητας 
στην αγορά εργασίας, την υποδηλωµένη εργα-
σία» συµπληρώνει ο αρµόδιος υπουργός, επι-
σηµαίνοντας ότι για την αντιµετώπισή του το 
υπουργείο Εργασίας, το επόµενο διάστηµα, θα 
αναπτύξει µία σειρά από δράσεις και νοµοθετι-
κές πρωτοβουλίες (πρόστιµα, εισφορές, ελέγ-
χους, κόστος ευέλικτων µορφών), ώστε να ενι-
σχύσουµε την πλήρη και να κάνουµε µη ελκυ-
στική την υποδηλωµένη απασχόληση, η οποία 
πλέον θα είναι πιο ακριβή και δεν θα συµφέρει.

Ο «έρωτας» των επενδυτών µε τα ελληνικά οµό-
λογα, τα οποία παρά την υποχώρηση των απο-
δόσεών τους σε ιστορικά χαµηλά, δίδουν ικα-

νοποιητικά κέρδη, προκαλεί σκέψεις στην κυβέρνηση 
για νέα έξοδο στις αγορές.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο οικονοµικό επιτε-
λείο, αν και η Ελλάδα έχει καλύψει τις χρηµατοδοτικές 
της ανάγκες για το 2019, εξετάζουν νέα έξοδο στις αγο-
ρές, µε το σκεπτικό ότι η χώρα θα πρέπει να έχει τακτική 
επαφή µε τις αγορές, κάθε σχεδόν τρίµηνο.

Το πώς βλέπουν οι ξένοι πλέον την ελληνική οικονο-
µία αποτυπώνεται στο άρθρο της γερµανικής Die Welt 
µε τίτλο:«Ελλάδα, η κρυφή αδυναµία των επενδυτών-
Αναδύεται όπως ο φοίνικας από τη στάχτη».

Η βελτιωµένη διεθνώς εικόνα της Ελλάδας ως χώρος 
επενδύσεων τους λίγους µήνες διακυβέρνησης Μητσο-
τάκη είναι εµφανής κατά την εφηµερίδα Die Welt. Ο 
αρθρογράφος αναφέρει ως κρίσιµη αφετηρία ανάκτη-
σης της εµπιστοσύνης την κατάργηση των capital controls 
από 1ης Σεπτεµβρίου, που επιβλήθηκαν όταν στο από-
γειο της κρίσης πανικοβληµένοι Έλληνες έβγαζαν τα 
χρήµατά τους στο εξωτερικό για να τα σώσουν από τη 
χρεοκοπία των ελληνικών τραπεζών. «Από τότε οι επεν-
δυτές σκέπτονταν 3 φορές στο κεφάλι τους, εάν ήθε-
λαν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα …τώρα όµως 
αυτό είναι παρελθόν». Αλλά πώς έγινε εφικτό;  «Με την 
αυξανόµενη εµπιστοσύνη στη σταθερότητα του ελληνι-
κού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, όπως φάνηκε από 
τις αποδόσεις του πενταετούς οµολόγου». Ο αρθρογρά-
φος σηµειώνει επίσης και το απόθεµα εµπιστοσύνης των 
αγορών στο µεγάλο ενδεχόµενο να γίνει πρωθυπουργός 
ο Μητσοτάκης, αλλά και τα γρήγορα αντανακλαστικά 

του όταν έγινε, για µεταρρυθµίσεις µε τη ψήφιση σει-
ράς νοµοθετηµάτων, όπως οι 120 δόσεις και η µείωση 
του ΕΝΦΙΑ. «Ο Μητσοτάκης θέλει να επιτύχει µεγαλύ-
τερο ποσοστό ανάπτυξης από τις ιδιωτικοποιήσεις, ένας 
τοµέας που η προηγούµενη κυβέρνηση άφησε ανεκµε-
τάλλευτο».

Ισχυρή πτώση του κόστους δανεισµού

Η πτώση του κόστους δανεισµού του ελληνικού ∆ηµο-
σίου κατά 65% από τις αρχές του έτους µε τη «βουτιά» 
της απόδοσης του 10ετούς οµολόγου στα επίπεδα του 
1,55% και του spread στις 226 µ.β. την περασµένη εβδο-
µάδα, το «σπάσιµο» του επιπέδου του 1% για το 5ετές 
οµόλογο και η πτώση της απόδοσης του 15ετούς κάτω 
από το 2% αποτελούν απόδειξη ότι η αγορά συµπεριφέ-
ρεται στους ελληνικούς τίτλους σαν να βρίσκονται στην 
κατηγορία της επενδυτικής βαθµίδας, προεξοφλώντας 
θετικές εξελίξεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ίσως υπάρξει µία έξοδος για 
περίπου 3 δις. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωµή του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ύψους 3 δισ. 
ευρώ.

Αξιωµατούχος έχει δηλώσει στο Reuters πως η Ελλάδα 
θα επαναλάβει τον Σεπτέµβριο τη διαδικασία για την 
πρόωρη αποπληρωµή µέρους των δανείων του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου. Από τον Απρίλιο η προηγού-
µενη κυβέρνηση είχε ενηµερώσει το Ταµείο πως προτί-
θεται να αποπληρώσει πρόωρα το 40% των υφισταµέ-
νων δανείων του οργανισµού (3,7 δισ. ευρώ περίπου), 
κάτι που εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδικασιών δια-
χείρισης της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους.

Ο «έρωτας» για τα οµόλογα ανοίγει 

τον δρόµο για έξοδο στις αγορές

Die Welt:«Ελλάδα, η κρυφή αδυναμία των επενδυτών, 
αναδύεται όπως ο φοίνικας από τη στάχτη» 

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια 
καταθέσεων τον Ιούλιο

   

Κατά 4,3% αυξήθηκε το περιθώριο επιτοκίου τον Ιούλιο 

του 2019, ενώ αµετάβλητο παρέµεινε το µέσο σταθµι-

σµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων και 

το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε, τον ίδιο µή-

να σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέ-

σεων παρέµεινε αµετάβλητο στο 0,27%. Ειδικότερα, το µέσο επιτό-

κιο των καταθέσεων µίας ηµέρας από νοικοκυριά παρέµεινε αµε-

τάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων 

από επιχειρήσεις παρουσίασε µείωση κατά 3 µονάδες βάσης και 

διαµορφώθηκε στο 0,13%. Το µέσο επιτόκιο των καταθέσεων µε 

συµφωνηµένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέµεινε σχε-

δόν αµετάβλητο στο 0,57%.

Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων 

προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5 µονάδες βάσης 

και διαµορφώθηκε στο 4,57%.

Τέλος Σεπτεμβρίου 
οι αυξημένες συντάξεις 
χηρείας

Τέλη Σεπτεµβρίου θα καταβληθούν οι 
αυξηµένες συντάξεις χηρείας σε περί-
που 60.000 δικαιούχους, καθώς οι υπη-

ρεσίες του ΕΦΚΑ προχώρησαν στην αναγκαία 
προσαρµογή λογισµικού, σύµφωνα µε την 
«Καθηµερινή».

Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα αυξηµένα ποσά 
µεταξύ 25 και 27 Σεπτεµβρίου.

Οι συντάξεις Οκτωβρίου καταβάλλονται για 
τους συνταξιούχους των πρώην ΟΓΑ, ΟΑΕΕ 
και ΕΤΑΑ την Τέταρτη 25 του µηνά ενώ οι 
συντάξεις του ΙΚΑ, του ∆ηµοσίου και του ΝΑΤ 
θα καταβληθούν δύο ηµέρες αργότερα.

Τα αναδροµικά ποσά που αντιστοιχούν στις 
αυξήσεις τεσσάρων µηνών, δηλαδή για το διά-
στηµα Ιουνίου - Σεπτεµβρίου 2019 κατά το 
οποίο ισχύει ο νέος νοµός, θα δοθούν στο τέλος 
Οκτωβρίου.



ΓΕΝΙΚΗ   4                                                                        ΠΕΜΠΤΗ   5   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019
 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την 

έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τον διαγωνισμό:
Ζ210 1200060653         Πετρελαιοκίνητο   περονοφόρο   ανυψωτικής  ικανότητας 
                                      περόνων 3,5ΤΝ   
                                                                                                                  όπου:

α.     Αλλάζει ο  Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Τεύχος 5) της Διακήρυξης
β.     Ορίζεται    νέος    χρόνος   υποβολής    και    αποσφράγισης     προσφορών   η 

                                            24-09-2019 και ώρα 13:00
Τα τεύχη  της  Διακήρυξης καθώς και του Συμπληρώματος Νο1 έχουν αναρ-

τηθεί και διατίθενται   δωρεάν   σε    ηλεκτρονική  μορφή  στην  επίσημη  ιστοσελί-
δα  της  ΔΕΗ  ΑΕ  https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων  ή στο 
https://eprocurement.dei.gr
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ  Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052286 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΚΥΟΡ-191 
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Έργο:

«Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ταινιοδρομικού εξοπλι-
σμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Η ΔΕΗ Α.Ε. προκηρύσσει το Διαγωνισμό ΔΚΥΟΡ-191 με ανοικτή διαδικασία και 
σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή για τη σύναψη Σύμ-
βασης με αντικείμενο: «Κατασκευή, μετασκευή και ανέγερση μηχανολογικού ται-
νιοδρομικού εξοπλισμού στον κλάδο αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V 
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφο-
ρών, η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται σε 
€400.000,00. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.

Προβλέπεται διπλό άνοιγμα Προσφορών ώστε να γίνει πρώτα η Τεχνική Αξιολό-
γηση με κλειστές τις Οικονομικές Προσφορές και στη συνέχεια η οικονομική αξιολό-
γηση για όσες προσφορές κριθούν τεχνικά αποδεκτές.

Τα Τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται  ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστο-
σελίδας (site) της Επιχείρησης: http://eprocurement.dei.gr/gdor/dkuor/dkuor-191/, 
όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26.09.2019.
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΚΥΟΡ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 29 ΤΗΛ.2105124299 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου
Δυνάμει της υπ’ αρ. 2558Β/30.8.2019 

έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή 
του Εφετείου Αθηνών Νικολάου Χαλκια-
δάκη, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη 
παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑ-
ΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΑΦΜ 090055505, τε-
λούσα υπό εκκαθάριση, όπως εκπροσω-
πείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή της 
Γεώργιο Ανωγειαννάκη, επιδόθηκε στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 
για λογαριασμό της εταιρίας «ΤΑΝΙΣ 
ΕΝΤΟΥΕΣΙΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», αγνώ-
στου έδρας, η οποία έδρευε στο Δήμο 
Αμαρουσίου Αττικής, ΑΦΜ 094352908 
και δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί στην 
διεύθυνση που δήλωσε, άλλα ούτε κα-
τέστη δυνατό να βρεθεί η νέα διεύθυνση 
της, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Κων/νο Τάνη, πρώην διαμένο-
ντα στις φυλακές Τρικάλων, και ο οποίος 
δεν βρέθηκε στη δηλωθείσα του διεύθυν-
ση ούτε κατέστη δυνατό να βρεθεί η νέα 
διεύθυνση κατοικίας του ή ο τόπος διαμο-

νής του, ακριβές αντίγραφο της από 1-4-
2019 ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ - ΑΙΤΗ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ της 
πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύ-
νεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) και 
ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήμα-
τα, για τους λόγους που αναφέρονται σ' 
αυτήν. Στο τέλος του δικογράφου υπάρ-
χουν, ή από 8.4.19 έκθεση κατάθεσης δι-
κογράφου της Γραμματέα του παραπά-
νω δικαστηρίου με ΓΑΚ 32671/2019 και 
ΕΑΚ 1399/2019 και ταυτόχρονη πράξη, 
που ορίζει δικάσιμο της στο κατάστημα 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία 
Εκουσία Μονομελούς κτίριο 2 αίθουσα 
202, στις 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:30, πινάκιο ΡΒ, αριθμό 10, και 
κοινοποίηση 3 ημέρες πριν από τη δικά-
σιμο. Προς γνώση για τις νόμιμες συνέ-
πειες, καλουμένη να παραστεί όταν και 
όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. 
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Θεσσαλονί-
κης Νικόλαος Πιστοφίδης Α.Μ. 10072 e 
mail nikolaospistofidis@gmail.com    

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου
Δυνάμει της υπ’ αρ. 2557Β/30.8.2019 

έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή 
του Εφετείου Αθηνών Νικολάου Χαλκια-
δάκη, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη 
παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑ-
ΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΑΦΜ 090055505, τε-
λούσα υπό εκκαθάριση, όπως εκπροσω-
πείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή της 
Γεώργιο Ανωγειαννάκη, επιδόθηκε στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για 
λογαριασμό της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ-
ΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕ-
ΩΝ», αγνώστου έδρας, η οποία έδρευε 
στην Αθήνα, ΑΦΜ 095565567 και δεν 
κατέστη δυνατό να βρεθεί στην διεύ-
θυνση που δήλωσε, άλλα ούτε κατέστη 
δυνατό να βρεθεί η νέα διεύθυνση της, 
και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Αντώνιο Κοσμόπουλο, πρώην κάτοι-
κο Νίκαιας Αττικής, οδός Ευρυπίδου 9 
ΑΦΜ 020133870 και ο οποίος δεν βρέ-
θηκε στη δηλωθείσα του διεύθυνση ού-
τε κατέστη δυνατό να βρεθεί η νέα διεύ-
θυνση κατοικίας του ή ο τόπος διαμο-
νής του, ακριβές αντίγραφο της από 1-4-
2019 ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ - ΑΙΤΗ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ της 
πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύ-
νεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) και 
ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήμα-
τα, για τους λόγους που αναφέρονται σ' 
αυτήν. Στο τέλος του δικογράφου υπάρ-
χουν, ή από 8.4.19 έκθεση κατάθεσης δι-
κογράφου της Γραμματέα του παραπά-
νω δικαστηρίου με ΓΑΚ 32671/2019 και 
ΕΑΚ 1399/2019 και ταυτόχρονη πράξη, 
που ορίζει δικάσιμο της στο κατάστημα 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία 
Εκουσία Μονομελούς κτίριο 2 αίθουσα 
202, στις 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:30, πινάκιο ΡΒ, αριθμό 10, και 
κοινοποίηση 3 ημέρες πριν από τη δικά-
σιμο. Προς γνώση για τις νόμιμες συνέ-
πειες, καλουμένη να παραστεί όταν και 
όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. 
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Θεσσαλονί-
κης Νικόλαος Πιστοφίδης Α.Μ. 10072 e 
mail nikolaospistofidis@gmail.com 

Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου
Δυνάμει της υπ’ αρ. 2556Β/30.8.2019 

έκθεσης επίδοσης του Δικ. Επιμελητή 
του Εφετείου Αθηνών Νικολάου Χαλκια-
δάκη, επιδόθηκε ύστερα από έγγραφη 
παραγγελία μου, ως πληρεξουσίου της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με 
την επωνυμία «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑ-
ΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΑΦΜ 090055505, τε-
λούσα υπό εκκαθάριση, όπως εκπροσω-
πείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή της 
Γεώργιο Ανωγειαννάκη, επιδόθηκε στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για 
λογαριασμό της κοινοπραξίας «ΔΡΑ-
ΣΗ», αγνώστου έδρας, η οποία έδρευε 
στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφι-
σίας αρ. 32, ΑΦΜ 097654596 και δεν κα-
τέστη δυνατό να βρεθεί στην διεύθυν-
ση που δήλωσε, άλλα ούτε κατέστη δυ-
νατό να βρεθεί η νέα διεύθυνση της, και 
η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Αντώνιο Κοσμόπουλο, πρώην κάτοι-
κο Νίκαιας Αττικής, οδός Ευρυπίδου 9 
ΑΦΜ 020133870 και ο οποίος δεν βρέ-
θηκε στη δηλωθείσα του διεύθυνση ού-
τε κατέστη δυνατό να βρεθεί η νέα διεύ-
θυνση κατοικίας του ή ο τόπος διαμο-
νής του, ακριβές αντίγραφο της από 1-4-
2019 ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ - ΑΙΤΗ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ της 
πρώτης κατά της δεύτερης, που απευθύ-
νεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) και 
ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήμα-
τα, για τους λόγους που αναφέρονται σ' 
αυτήν. Στο τέλος του δικογράφου υπάρ-
χουν, ή από 8.4.19 έκθεση κατάθεσης δι-
κογράφου της Γραμματέα του παραπά-
νω δικαστηρίου με ΓΑΚ 32671/2019 και 
ΕΑΚ 1399/2019 και ταυτόχρονη πράξη, 
που ορίζει δικάσιμο της στο κατάστημα 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία 
Εκουσία Μονομελούς κτίριο 2 αίθουσα 
202, στις 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:30, πινάκιο ΡΒ, αριθμό 10, και 
κοινοποίηση 3 ημέρες πριν από τη δικά-
σιμο. Προς γνώση για τις νόμιμες συνέ-
πειες, καλουμένη να παραστεί όταν και 
όπου με την παραπάνω πράξη ορίζεται. 
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Θεσσαλονί-
κης Νικόλαος Πιστοφίδης Α.Μ. 10072 e 
mail nikolaospistofidis@gmail.com  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΛΗΜΝΟΥ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
Αριθ. Πρωτ.:ΚΑΛΜΗ/34445

«Περίληψη Διακήρυξης 
Διαγωνισμού»

« Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών προκηρύσσει Α' επαναληπτικό δη-
μόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την 
εκμίσθωση χώρου του Κρατικού Αερο-
λιμένα Λήμνου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (ΚΑΛΜΗ) 
προς άσκηση και εκμετάλλευση του δι-
καιώματος λειτουργίας αναψυκτηρίου, 
καταστήματος πώλησης τυποποιημένων 
ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστικής, 
λαϊκής τέχνης - τουριστικών και τύπου 
στον ΥΠΑ/ Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (ΚΑΛΜΗ) με διάρκεια μι-
σθωτικής περιόδου τα τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον 
Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου «ΗΦΑΙΣ-
ΤΟΣ» (ΚΑΛΜΗ) στις 20-09-2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα από 10:30 έως 
11:00 π.μ..

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους 
όρους της Διακήρυξης και αντίγραφα 
αυτής θα παρέχονται από το Τμήμα Οι-
κονομικών Εκμεταλλεύσεων και Προ-
σόδων (Γ') της Δ/νσης Οικονομικού και 
Εφοδιασμού της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας, Πύργος Ελέγχου πρώην Ανατολικού 
Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Συγκρό-
τημα ΚΕΠΑΘΜ, Ελληνικό 16777, τηλ. 
210 8916271 από 9:00 π.μ. έως 14:00 
μ.μ. »

Το Δημόσιο/ΥΠΑ ζητεί η χρέωση για 
την δημοσίευση να είναι η ελάχιστη ως 
ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
για το Δημόσιο.

Λήμνος 04/09/2019
Ο Αερολιμενάρχης

κ.α.α
Πέτρος Χασάπης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡ. 135 ΚΠΟΛΔ)

Εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφε-
τείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο 
Αθήνας Δημήτριος Αναστ. Μήλας, κάτοι-
κος Αθήνας, οδός Κόνωνος αρ. 39,  με-
τά από έγγραφη παραγγελία της δικηγό-
ρου Παρασκευής ΝΑΝΟΥ, κατοίκου Χα-
λανδρίου Αττικής, ως πληρεξούσιας της 
εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC 
- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», ΑΦΜ 998106085, που 
εδρεύει στο Χαλάνδρι στη Λεωφ. Βασ. 
Γεωργίου αρ. 50Α και εκπροσωπείται νό-
μιμα, ως καθολικής διαδόχου λόγω συγ-
χώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN 
ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΡ-
ΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που  έδρευε στην 
Αθήνα στη Λεωφ. Συγγρού αρ. 87, δυνά-
μει της με αρ. 12.863/9-6-2011 πράξης 
του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΒΑΣΙ-
ΛΑΚΗ  Στέφανου, η οποία συγχώνευση 
ενεκρίθη με τη με αρ. πρωτ. 15.174/30-
6-2011 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών 
και η οποία καταχωρήθηκε στις 30-6-
2011 στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών, 
νομίμως εκπροσωπούμενης, επέδωσα 
στις 2-9-2019 (αρ. εκθ. 246B), στον κ Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λο-
γαριασμό του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γε-
ωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/
ΔΟΥ Παλλήνης), πρώην κατοίκου Ρα-
φήνας Αττικής επί της οδού Παλ. Λεωφ. 
Μαραθώνος και Ευβοίας και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της 
από 1-7-2019 ΑΓΩΓΗΣ, που απευθύνε-
ται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθη-
νών (Τακτική Διαδικασία), της πρώτης 
κατά του ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργί-
ου του Ιωάννη (ΑΦΜ 052438775/ΔΟΥ 
Παλλήνης), κατοίκου Ραφήνας Αττικής 
επί της οδού Παλ. Λεωφ. Μαραθώνος 
και Ευβοίας. Κάτω από αυτό το έγγρα-
φο υπάρχει ακριβές αντίγραφο της με 
ΓΑΚ 70344/2019 και με ΕΑΚ 6085/2019 
«έκθεσης κατάθεσης δικογράφου» από 
την οποία προκύπτει ότι κατατέθηκε στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1-8-2019, ημέ-
ρα Πέμπτη και ώρα 11:07 πμ από τη δι-
κηγόρο ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Ευαγγελία, ΔΣ 
Αθηνών/26834, ΑΦΜ 112610644, το πα-
ραπάνω δικόγραφο το οποίο παρέλαβε 
η γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθη-
νών. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κα-
τάθεσης των προτάσεων, για τους δια-
δίκους είναι 100 ημέρες από την κατά-

θεση της αγωγής. Η παραπάνω προ-
θεσμία παρατείνεται κατά 30 ημέρες για 
όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή 
κάποιος από τους ομοδίκους του διαμέ-
νει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου δια-
μονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες 
προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέ-
σα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και 
το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Με 
την αναφερθείσα αγωγή η πρώτη αιτεί-
ται: α) να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα 
αγωγή της, β) να υποχρεωθεί ο αντίδικός 
της να της καταβάλει για την αιτία που 
αναφέρεται στο ιστορικό της ανωτέρω 
αγωγής το ποσό των 21.544,78 €, νο-
μίμως και εντόκως από την επίδοση της 
υπό κρίση αγωγής της μέχρι την ολοσχε-
ρή εξόφληση του ως άνω οφειλόμενου 
ποσού, γ) να κηρυχθεί η απόφαση που 
θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και δ) 
να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην κατα-
βολή της εν γένει δικαστικής της δαπάνη 
και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγό-
ρους της. Για γνώση και για κάθε νόμιμη 
συνέπεια, καλούμενη να παραστεί όταν 
και όπου οριστεί.  

Αθήνα, 4-9-2019
Ο Δικ. Επιμελητής

Δημήτριος Αναστ. Μήλας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 189916
19PROC005513256 2019-09-04
ΑΔΑ:6Χ91ΟΡ1Φ-ΠΨΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δασαρχείο Τρίπολης προκηρύσ-
σει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με 
το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των 
εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δι-
κτύου περιοχής αναδασώσεων Αρχαίας 
Σκυρίτιδας έτους 2019», με το σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτω-
σης επί των τιμών του τιμολογίου της 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη 
Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 
186631/30-08-2019 (ΑΔΑ:624ΔΟΡ1Φ-
ΓΕΧ) απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδί-
ας και τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 
146102/09-7-2019 απόφαση Δ/νσης Δα-
σών Αρκαδίας για ύψος δαπάνης μέχρι 
το ποσό των 21.420,52 € με ΦΠΑ.

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φο-
ρέα Δασών του Πράσινου Ταμείου από 
το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Προστα-
σία και Αναβάθμιση Δασών 2019».

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δασαρχείου Τρίπολης την 19-
09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός 
αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελ-
ληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους 
ίδιους όρους στον ίδιο τόπο την 26-09-
2019 ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δη-
μοσίευση.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής : 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-

ρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-

γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ.
ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην ΑΙ και άνω) τά-
ξη πτυχίου για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελε-
χωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολό-
γους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο 
Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 
του Π.Δ. 146/88.

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην 
Α1 και άνω τάξη πτυχίου για έργα ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ.

γ. Εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δη-
μοσίων Δασοτεχνικών  'Εργων (ΕΔΔΕ) 
εφόσον ανήκουν σε τάξη που

νομιμοποιεί τη συμμετοχή τους σύμ-
φωνα με τα άρθρα με τα άρθρα 16 και 17 
του ΠΔ 437/81.

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στα (πρώην) Νομαρχιακά 
Μητρώα για έργα οδοποιίας ή

χωματουργικά που νομιμοποιούν τη 
συμμετοχή τους.

ε. Προερχόμενοι από κράτος-μέλος 
της Ένωσης ή κράτος-μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με 
αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος

στ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει 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 σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας καθώς και

ζ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ' της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πο-
λυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσί-
ων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2. 3 
και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

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

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ο)ς μέλος ένωσης. Κα-
τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής σύμφωνα με την παρ. 1α του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/16.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναπαράγουν με δικά τους έξοδα την 

παρούσα Διακήρυξη. Το έντυπο της οικο-
νομικής προσφοράς θα δοθεί πρωτότυ-
πο από το γραφείο του Τμήματος Δασο-
τεχνικών Έργων του Δασαρχείου Τρίπο-
λης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και το αργότερο μέχρι και την προηγού-
μενη ημέρα του διαγωνισμού.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Αρκα-
δίας.

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται από το Τμήμα Δασοτεχνικών Έρ-
γων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και στο τηλ. 2710 242390.

 Τρίπολη 2/9/2019
Με εντολή Συντονιστή

Θεόδωρος  Ζαρρής
MSc Δασοπόνος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   35833/03-09-2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΛΔΛΩΕΒ-Θ6Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Επαναδιακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορί-
ων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής για την «προμή-
θεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας 
και υλικών για την κάλυψη αναγκών των 
κολυμβητικών δεξαμενών», προϋπολο-
γισμού 41.651,60€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. .  Κάθε υποψήφιος θα 
πρέπει να υποβάλει προσφορά τουλά-
χιστον για μία ομάδα ειδών. Προσφορές 
που δεν θα αφορούν το σύνολο των ει-
δών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορ-
ρίπτονται. 

1.Οι προσφορές θα πρέπει να συμ-
φωνούν με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές και τους όρους της παρούσας δι-
ακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον 
Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 
147 Α΄/08-08-2016).

2.Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρο-
νικής υποβολής προσφορών στο Εθνι-
κό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 
06/09/2019 και ώρα 09:00:00. Ως κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. 
Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 13/09/2019 και ώρα 
15:00:00.

3.Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί 
αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να 
προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι 
οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνω-
ση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, 
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψή-
φιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφο-
ρά στην Ελληνική γλώσσα.

4.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημέ-
νη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. - Διαδικτυακή πύ-
λη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώ-
ντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

5.Κάθε προσφορά συνοδεύεται από 
εγγύηση συμμετοχής  του συμμετέχο-
ντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % 
επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού  
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
προ Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

6.Όλα τα σχετικά των τευχών του δι-
αγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία 
του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα 
Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όρο-
φος, τηλ. 213-2030.136, 213-2030.185, 
213-2030.195, 213-2030.196 fax 210-
2626299, Τ. Κ. 131 22, κ. Μ. Κρητικός, 
κα. Α.Μπέλλου, κα. Α. Μαράτου, κα. Α. 
Μαμουνάκη).

7.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης 
του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλε-
κτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυα-
κή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. 
Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.
gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 52 28 449

210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΔΑ:     ΩΚΗΒΟΚ6Θ-Ι2Γ                                      
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Κορυδαλλός,  03 /09 /2019
Ν.Π.Δ.Δ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                             Αρ. Πρωτ.:  737
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 1/2019
Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την 
διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

όπως ισχύει.

Ο  Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις: • Του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.• της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
με το άρθρο 1, παρ 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις 
διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ΄ του ν. 2190/94 « οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και 
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους» καθώς και 
αυτές του Π.Δ. 524/1980 κατά περίπτωση• της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.• Του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007 « Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α’ )  • την αριθμ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ.• του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.• Του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του Ν. 44325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015
Και το υπ’ αριθμ. πρωτ :• Οικ.3955/21-1-2019 ΑΔΑ:6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7 Έγγραφο  Υπουργείου Εσωτερικών 
με το οποίο ζητείται ο προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 
2019.• Το με αρίθμ.πρωτ.:6324/1852/22-1-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για το έτος 2019.• Αριθμ.Πρωτ.:21382/6283/6-3-2019 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αποστολή 
στοιχείων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» με αντίτιμο .•  10/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με  κάλυψη της δαπάνης υπό την 
μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2017) για το έτος 2019.• 48/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 
Κορυδαλλού» για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού (54) πενήντα τεσσάρων 
ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη 
αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου •  ΟΙΚ. 25780/5-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-
6ΤΙ), για τη λειτουργία των προγραμμάτων του Ο.Α.Π. και αρ. πρωτ.: 27319/11-5-
2019 έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών. • ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ σύμφωνα  με το 
οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που 
εξαιρείται των ρυθμίσεων ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).• 140/21-2-2019 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης 
πίστωσης• Την υπ’ αρίθμ. 46/2019 απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό επιτροπής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.524/1980.• Τη με αριθμ. πρωτ.74890/19933/20-8-2019 απόφαση του συντονιστή  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 
διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 524/1980   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
ότι προτίθεται να προσλάβει  για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών 
τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2019-2020  με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (με 
ωριαία αποζημίωση)  χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για τις εξής ειδικότητες:
 Τριάντα τρείς (33) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ή ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ή ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΚΙΘΑΡΑΣ 7

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΠΙΑΝΟΥ 7

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΞΟΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (ΒΙΟΛΙ, ΒΙΟΛΑ, 
ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΟΥ, ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ) ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

3

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΑΡΜΟΝΙΟΥ 2

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 1

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ  ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 2

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ 
ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 1

ΔΑΣΚΑΛΟ ή ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή 
ΔΙΠΛΩΜΑ  1

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ 3

Ότι προτίθεται να προσλάβει  για την λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτι-
κών τμημάτων του, εκπαιδευτικό προσωπικό, για τη περίοδο 2019-2020  με σχέση ερ-
γασίας   ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης ( με ωρι-
αία αποζημίωση)  χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για τις εξής ειδικότητες:
 Εικοσιένα (21) καθηγητές ή δάσκαλοι στις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ 
ή ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

5

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ή 
ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ή ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ 2

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

3

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΦΑΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΑΛΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Ή  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

ΔΑΣΚΑΛΟ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου τμήματος, είναι η ύπαρξη ενδιαφέ-
ροντος από μαθητές για την στελέχωση τους.

 Ειδικά τυπικά προσόντα :• Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την 
πρόσληψη.• Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στην διδασκαλία 
της ειδικότητας της Αίτησης του υποψηφίου, για την πρόσληψη (απαραίτητη 
προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση).• Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον 
χώρο.  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18-65 ετών• Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις  ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους 
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται 
η υποχρέωση στράτευσης.• Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β) 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, 
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών 
ή το νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή 
δικαστική αντίληψη.• Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική 
προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν 
υπάρχει εμπειρία  σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης  της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα 
προσωπικά στοιχεία  σε  διαβατήριο ή άδεια  οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. 
4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου 
κ.λ.π.)
5. Έγγραφα που να πιστοποιούν  συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, 
σεμινάρια, κ,λπ) για την ειδικότητα που απαιτείται
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ημερών  ασφάλιση  από το μητρώο του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο 
της ειδικότητας. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται  ότι: α) τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους 
άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, 
γ)δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, δ) σε περίπτωση ανεργίας 
, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση 
ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ε) εάν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους  12 μήνες 
στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α.
9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση 
εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα 
πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις 
σε επίσημους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την 
εκπαιδευτική παρουσία.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση  μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης 
σύμφωνα με τον κατώτερο πίνακα. Υποβολή αίτησης πέραν του ενός κωδικού 
σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να 
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού 

Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4-18121 Κορυδαλλός) κατά τις ώρες 10.00-14.00.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-

ρολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπική εφημερίδα ή ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρε-
σίας μας , εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερί-
δα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συ-
στημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενι-
κότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στα τηλέφωνα 2104944364-5 & 2104967116 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
από ώρα 10.00-14:00. 

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κο-
ρυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου  www.
oapkorydallos.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν. 
Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όπως προκύπτει  από την με αριθμό 

8206 β΄/04/09/2019 έκθεσή μου επίδο-
σης  εγώ η δικαστική επιμελήτρια της πε-
ριφέρειας του Εφετείου Λάρισας με  έδρα 
στο  Πρωτοδικείο Λάρισας Γιάννα Ι. Εμ-
μανουήλ- Τσιακμάκη  επέδωσα στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Λάρισας, για 
την  Μάϊα Μπερικασβίλι του Μιρόν , κά-
τοικο Δ.Ε. Αγροκηπίου Δήμου Κιλελέρ 
Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής 

πιστό αντίγραφο  της από 15.05.2019 
με αρ. κατάθεσης 441/2019 και ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας 
απευθυνόμενης ΑΙΤΗΣΗΣ ( διαδικασία 
Ασφαλιστικών Μέτρων ) του Αθανασίου 
Σούκια του Νικολάου , κατοίκου Αγροκη-
πίου Δήμου Κιλελέρ Λάρισας, εναντίον 
της Μάϊα Μπερικασβίλι του Μιρόν , κα-
τοίκου Δ.Ε. Αγροκηπίου Δήμου Κιλελέρ 
Λάρισας και ήδη αγνώστου διαμονής , με 
την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η αίτησή 
του αυτή . Να ανατεθεί σ αυτόν προσω-
ρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέ-
λειας της ανηλίκου θυγατρός του Μαρίας 
Σούκια  ηλικίας σήμερα 17 ετών  Να εκ-
δοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία 
να του ανατεθεί προσωρινά  και μέχρι 

τη συζήτηση της αίτησης αυτής  η απο-
κλειστική άσκηση της επιμέλειας επί του 
ανωτέρω ανηλίκου τέκνου τους . Και να 
καταδικασθεί στη δικαστική του δαπάνη 
μετά της αμοιβής του πληρεξουσίου του 
δικηγόρου .  Δικάσιμη για συζήτησή της 
ορίστηκε η 20η Σεπτεμβρίου 2019, ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στο 
κατάστημα του Πρωτοδικείου Λάρισας. 
Με την από 21.05.2019 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙ-
ΑΤΑΓΗ της Προέδρου Πρωτοδικών Λάρι-
σας κας Φωτεινής Καρανικόλα , ανατέ-
θηκε προσωρινά η επιμέλεια του ανηλί-
κου τέκνου των διαδίκων Μαρίας Σού-
κια , στον πατέρα της μέχρι τη συζήτη-
ση της αίτησης και με τον όρο συζήτη-
σής της κατά την ως άνω ορισθείσα δι-
κάσιμο . Καλείται η άνω αναφερόμενη  
Μάϊα Μπερικασβίλι του Μιρόν , να πα-
ρασταθεί όπου και όταν παραπάνω ορί-
ζεται.  Η παρούσα Περίληψη  δημοσιεύ-
εται στις ημερήσιες εφημερίδες ΄΄ ΚΟΣ-
ΜΟΣ   ́ ΄ της Λάρισας και ́ ΄  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ΄΄ των Αθηνών . 

Λάρισα    04 /09/2019            
Η Δικαστική Επιμελήτρια

(Τ.Σ. ) ΓΙΑΝΝΑ ΙΩ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ                   
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 84/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 13.00
Ποσόν 48000.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού GENER., κάλυψης απαιτήσεων 
Α/Φ EMBRAER (ΑΔΑ 67ΒΝ6-1ΜΡ)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 93/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 12.00
Ποσόν 52534.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού Altimeter, κάλυψης απαιτήσεων 
Α/Φ T-6A (ΑΔΑ 7ΧΛ06-ΙΨΦ)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 95/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 11.00
Ποσόν 49296.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού Valve Manifold Emergency, κάλυ-
ψης απαιτήσεων Α/Φ T-6A (ΑΔΑ ΩΟΗΞ6-9Β4)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 85/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού Air Cycle Machine, κάλυψης απαι-
τήσεων Α/Φ C-27J (ΑΔΑ ΨΒΟΓ6-ΓΒ4)

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός 67/19
Υπεύθυνος κα Χάσουλα
Διεύθυνση Λ. Γέλας 1, Αερ/μιο Ελευσίνας
Τηλέφωνο 210-5504398
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 09.30
Διεξαγωγή 27-09-2019 09.30
Ποσόν 34000.00
Περιγραφή Επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J 
(ΑΔΑ ΨΨΓ36-ΨΗΤ)

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 64192
Υπεύθυνος κα Κοντοθανασοπούλου
Διεύθυνση procurement@dypethessaly.gr
Τηλέφωνο 2413-500828
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.30
Περιγραφή Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των 
Κέντρων Υγείας Σοφάδων, Ιτέας, Ελασσόνας, Μουζακίου και των Περιφ/κών Ια-
τρείων Σκοτούσας και Δομνίστας (και εργασία) (ΑΔΑ 61ΝΒ469Η2Γ-2ΙΜ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμός 1/2019
Διεύθυνση Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου
Τηλέφωνο 211-1075000
Λήξη Προσφορών 04-10-2019 11.00
Διεξαγωγή 
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Σύμβαση παραχώρησης άδειας λει-
τουργίας Επιχείρησης Καζίνο (Ε.ΚΑΖ.) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, 
στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού - Αγ. Κοσμά (ΑΔΑ ΩΕΩΚΙΜΛ-ΞΥ3) (πα-
ράταση υποβολής σχολίων ΑΔΑ Ψ5ΗΦΙΜΛ-Β2Γ) (παράταση προσφορών ΑΔΑ 
ΩΓΛΚΙΜΛ-1ΛΣ) (παράταση προσφορών ΑΔΑ 6ΣΙ8ΙΜΛ-Φ59) (παράταση προ-
σφορών ΑΔΑ 7ΝΑΗΙΜΛ-Υ0Ν) (παράταση - τροποποίηση ΑΔΑ 6Μ5ΚΙΜΛ-94Ζ)

Γ.ΝΟΣ. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 154
Υπεύθυνος Τσελίκα Σ.
Διεύθυνση e-mail : micropromithies@hospital-elena.gr

Τηλέφωνο 2132051144
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ει-
δών ΩΒΕΤ46904Ε-7ΡΤ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 63/2019
Υπεύθυνος Α. Mέξιας
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο Τηλ.-fax: 210 3381138
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.30
Ποσόν 12600.00
Περιγραφή Προμήθεια ερυθρά έμμεσης Coombs, Screening και 
Panel, με παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ετήσιες ανάγκες του Τμήματος 
Αιμοδοσίας του Γ.Ν.A. 6ΔΗ34690ΩΜ-39Λ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 63/2019
Υπεύθυνος Α. Mέξιας
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο Τηλ.-fax: 210 3381138
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.30
Ποσόν 12600.00
Περιγραφή Προμήθεια ερυθρά έμμεσης Coombs, Screening και 
Panel, με παροχή συνοδού εξοπλισμού, για τις ετήσιες ανάγκες του Τμήματος 
Αιμοδοσίας του Γ.Ν. 6Ι8Μ4690ΩΜ-ΝΚΩ

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5156-5157-5159-5158-5153-5151-5149-5152-
5155-5150
Διεύθυνση iSupplies:
Τηλέφωνο 2132163051- 2132163049
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθειες : ΡΑΜΜΑ ΩΟ2Η4690ΩΑ-ΞΟ2 - ΨΛ4Ο-
4690ΩΑ-ΔΜΠ - ΩΣ5Δ4690ΩΑ-ΖΘΩ - ΩΟΚ64690ΩΑ-5Ψ0 - ΚΑΘΕΤΗΡ.ΕΝΔΟ-
ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ 6ΩΙΒ4690ΩΑ-15Ι - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΔΕΙΚΤΗ 7ΝΣΡ4690ΩΑ-Α22 - ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤ/ΚΑ ΑΠΛΑ ΨΡΔΨ4690ΩΑ-2ΨΑ - 
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΩΞΞΥ4690ΩΑ-ΗΕΑ - ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΕΣ 96 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ Ω42Χ4690ΩΑ-9ΤΘ - ΕΝΤΕΡ ΔΙΑΤΡ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗ 
1CKAL/ML 500ML Ω7Ψ44690ΩΑ-Α36

Γ.ΝΟΣ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο 2132028514, 2132028273
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 11.00
Ποσόν 21303.00
Περιγραφή Ανανέωση αδειών αντιϊκού προγράμματος ESET και 
εφαρμογής DATA LEAK PREVENTION(DLP) SAFETICA 6Π544690ΒΚ-7ΦΤ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 110/2019
Υπεύθυνος Μ. Χρησίμου
Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49, www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2313 312284
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 09.00
Ποσόν 783990.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Καθαρισμού κτιρίων του νοσ/μείου και 
του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσα-
λονίκης για έξι (6) μήνες ΩΦΩ9469067-ΡΣΡ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 38874
Υπεύθυνος Β.Λιουλάκη Μπαδιαβάς Κοσμάς
Διεύθυνση Περ. Οδός Θεσ/νικης
Τηλέφωνο 2313 32.3119, 2313 323508
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 13.00
Περιγραφή Προμήθεια (ανανέωση) επίπεδης ορθογώνιας πη-
γής Κοβαλτίου-57 (Rectangular Flood Source CO-57) 15 mCi για τον ποιοηικό 
έλεγτο των συστημάτων γ-κάμερα και SPECT/CT και σημειακής πηγής Κοβαλτί-
ου τύπου στυλό 200 μCi (Pen Point Marker Co-57), για το Γ Εργαστήριο Πυρινι-
κής Ιατρικής του Νοσ/μείου ΩΓΗΩ469ΗΑΞ-ΗΒΘ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός ΒΤ10/2019
Υπεύθυνος Τσίκουτα Βασιλική
Διεύθυνση Εξοχή Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο 2313-307184,
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 11.00

Ποσόν 37200.00
Περιγραφή Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας των τεσσάρων 
χειρουργείων του κτιρίου 10 του Γ.Ν.Θ 6Ν9Θ46906Β-ΜΧΙ

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 9629 1/2019
Υπεύθυνος Μιχέλη Ουρανία
Διεύθυνση Ηφαίστου 12 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2254350129
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 14.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 13.00
Ποσόν 480250.00
  Περιγραφή Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ

Γ.ΝΟΣ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 6540 6517/2019
Υπεύθυνος Τζιάρας Λουκάς
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2467350626,621
Λήξη Προσφορών 01-10-2019 11.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 11.00
Ποσόν 95000.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Αιμα-
τολογικών Εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού 6ΕΓ54690ΒΥ-ΙΞ2 
6ΠΠΔ4690ΒΥ-ΥΓ2

Γ.ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12947
Υπεύθυνος Γάτσου Αθηνά
Διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48
Τηλέφωνο 2251351223
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 11.00
Ποσόν 50000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός έγχρωμου ψηφιακού υπεριχοτομο-
γράφου υψηλής ευκρίνειας για την ΜΕΘ του νοσ/μείου 6ΔΥΥ46907Ο-Σ7Α

Γ.ΝΟΣ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 21867
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση Αγ Ολγας 3-5
Τηλέφωνο 2132057951
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 19-09-2019 11.00
Ποσόν 4500.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης απεντόμωσης και 
μυοκτονίας, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΨΧΟΛ469077-86Κ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 2/19
Υπεύθυνος Σουσανίδης Ευστάθιος
Διεύθυνση Ιπποκράτους 8
Τηλέφωνο 213 2052 518, 508
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 12.00
Ποσόν 18000.00
Περιγραφή Προληπτική Συντήρηση των εγκαταστάσεων και δι-
κτύων παροχής και διανομής ιατρικών αερίων 6ΧΔ4469Η24-ΓΣΗ

Γ.ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11066
Υπεύθυνος Κουράκου Ευτυχία
Διεύθυνση Αφεντούλη & Ζαννή
Τηλέφωνο 2104592158
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.00
Ποσόν 19630.00
Περιγραφή Συντήρηση αναισθησιολογικών μηχανημάτων και 
MONITORS του νοσ/μείου Ω6ΖΘ46906Κ-ΥΩΔ

Γ.ΝΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32/2019
Υπεύθυνος Σπανού Α.
Διεύθυνση Σελευκείας 2
Τηλέφωνο 2682361310
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 12.00
Ποσόν 17000.00
Περιγραφή Προμήθεια Επαγγελματικών εντύπων ΩΒΥ4469079-
ΨΞΤ
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Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 8580
Διεύθυνση Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά
Τηλέφωνο 
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.30
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν 59500.00
Περιγραφή Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (ομβρίων) 
(ΑΔΑ Ω1Ψ8ΟΡΙΗ-Φ6Δ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 7365
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2410-687143
Λήξη Προσφορών 22-10-2019 12.00
Διεξαγωγή 29-10-2019 12.00
Ποσόν 500000.00
Εγγύηση 10000.00
Περιγραφή Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
ενός Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου ισχύος 500 kWp, που θα συν-
δεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού 
Virtual net metering (ΑΔΑ Ω1Μ4ΟΡ8Δ-ΕΣΕ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 48662
Διεύθυνση Κ. Ηλιάδη 4
Τηλέφωνο 2394-0-25788
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 12-09-2019 10.00
Ποσόν 4996.00
Εγγύηση 80.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση της βατότη-
τας ομάδας δασοδρόμων δημοσίων δασών Ζαγκλιβερίου, Αδάμ, Πετροκερά-
σων του Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2019 (ΑΔΑ ΩΞΧ1ΟΡ1Υ-ΚΧΟ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 48664
Υπεύθυνος κα Τοκμακίδου
Διεύθυνση Κ. Ηλιάδη 4
Τηλέφωνο 2394-0-25788, 22336
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 10-09-2019 10.00
Ποσόν 7993.00
Εγγύηση 128.00
Περιγραφή Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση της βατότη-
τας του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λαγκαδά για αντιπυρική προ-
στασία έτους 2019 (ΑΔΑ 6ΗΣΡΟΡ1Υ-ΓΛΧ)

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 10328
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2297-3-20036, 20019
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 15.00
Ποσόν 90000.00
Εγγύηση 726.00
Περιγραφή Μεταφορά ογκωδών υλικών

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 19471
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132012900
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 10.00
Ποσόν 255150.00
Περιγραφή Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανα-
βάθμιση παιδικών χαρών 9Λ7ΞΩΚΒ-ΓΨΦ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 32020
Υπεύθυνος Φαφαλιός Α.
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2271351702-713 22713 51738
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 17.00
Ποσόν 112009.00
Περιγραφή Σίτιση Μαθητών του Μουσικού σχολείου Χίου για το 
σχολικό έτος 2019-2020 ΨΚ3ΗΩΗΝ-92Ο

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4048
Υπεύθυνος κος Τάσιος
Διεύθυνση Ξηρολίμνης 20
Τηλέφωνο 2461-0-24861
Λήξη Προσφορών 10-09-2019 10.00
Ποσόν 432.00
Περιγραφή Προμήθεια και αντικατάσταση αντ/κών του ΚΗΟ 
5291 ασθενοφόρου (ΑΔΑ ΩΔΥΥΟΡ1Π-ΡΡΜ)

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Δ6763
Υπεύθυνος κα Πάντου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144067, 2144444
Λήξη Προσφορών 07-10-2019 12.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 12.00
Ποσόν 551800.00
Εγγύηση 8900.00
Περιγραφή Προμήθεια 9.000.000 φύλλων εντύπου ΜΥ10, 
20.000.000 φακέλων FENETRE (ENT/Θ/3/1900) και 800.000 φύλλων εντύπου 
ΜΘ10 λευκό (ΑΔΑ 6ΟΙΝ46Ψ84Ψ-ΦΜΝ)

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Δ5901Ε
Υπεύθυνος κος Ιωαννίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144194, 2144444
Λήξη Προσφορών 04-10-2019 12.00
Διεξαγωγή 10-10-2019 12.00
Ποσόν 44076.00
Εγγύηση 441.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά προσωπικού 
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με ταξί για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη 
(22.038 ΕΥΡΩ/έτος) (ΑΔΑ ΩΠΠ546Ψ84Ψ-Α2Φ)

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Δ6755
Υπεύθυνος κα Πάντου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144067, 2144444
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 12.00
Ποσόν 32736.00
Εγγύηση 528.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
υαλοπινάκων των εγκ/σεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ - συμπεριλαμβανομένων των απαι-
τούμενων υλικών καθαριότητας (ΑΔΑ Ω1ΙΥ46Ψ84Ψ-ΕΨΕ)

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμός 10252
Διεύθυνση Κυρίλλου Λουκάρεως 14
Τηλέφωνο 210-6404206
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 09-09-2019 10.00
Ποσόν 620.00
Περιγραφή Απεντόμωση - μυοκτονία όλων των εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων του Δικαστικού Μεγάρου του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού 
Κυρίλλου Λουκάρεως 14, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Εφετείου Αθηνών, 
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 
της Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, το 
Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, το Αρχείο του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γενι-
κό Αρχείο και Τμήμα του Ποινικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και 
του νέου Δικαστικού Κτιρίου του Εφετείου Αθηνών επί της οδού Δέγλερη (ΑΔΑ 
ΨΞ5Δ45Τ-4ΙΜ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 2487
Υπεύθυνος κα Κωστούλα
Διεύθυνση Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, Ιωάννινα
Τηλέφωνο 2651-3-60109
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 12.00
Ποσόν 6615.00
Περιγραφή Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών υλικών 
για την συντήρηση των σωληνώσεων των τμημάτων θέρμανσης και ψύξης στο 
λεβητοστάσιο του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος" 
(ΑΔΑ 6ΒΤΞΟΞΧΓ-ΣΨ6)

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 16/2019
Υπεύθυνος κος Πλαστάρας
Διεύθυνση Μονής Πετράκη 10-12, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7288137, -170
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 09.00
Ποσόν 43298.00
Εγγύηση 866.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των πλυντηρίων, 
εργαλείων και κλιβάνων του ΝΙΜΤΣ για 2 έτη, με δικαίωμα 2μηνης παράτασης 
(ΑΔΑ ΩΦΝΤΟΡΛ0-ΝΣ3)

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 13/2019
Υπεύθυνος κ. Πλαστάρας
Διεύθυνση Μονής Πετράκη 10-12, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7288137, -170
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 11.30
Ποσόν 9500.00

Εγγύηση 190.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήμα-
τος επεξεργασίας νερού της μονάδας τεχνητού νεφρού για ένα έτος (ΑΔΑ ΩΛ-
Λ0ΟΡΛ0-ΨΙΡ)

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12/2019
Υπεύθυνος κ. Πλαστάρας
Διεύθυνση Μονής Πετράκη 10-12, Κτίριο Διοίκησης, 2ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7288137, -170
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 09.00
Ποσόν 37584.00
Εγγύηση 752.00
Περιγραφή Συντήρηση του συγκροτήματος του αξονικού τομο-
γράφου και των παρελκόμενων αυτού για ένα έτος, του ακτινολογικού τμήματος, 
την συντήρηση συσκευών φακοθρυψίας INFINITY για 2 έτη με δικαίωμα 2μη-
νης παράτασης, της μονάδας μέτρησης οστικής πυκνότητας LUNAR DPX για 
ένα έτος με δικαίωμα 2μηνης παράτασης καθώς και του αναλυτή ακτινοβολίας 
Γ COUNTER για ένα έτος με δικαίωμα 2μηνης παράτασης (ΑΔΑ ΨΒΒΡΟΡΛ0-
93Π)

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 877
Διεύθυνση Παραλία Παροικιάς, Πρώην Δημαρχείο Πάρου
Τηλέφωνο 2284-0-24110
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 13.00
Ποσόν 40500.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - γενικών εργασι-
ών - τραπεζοκόμου για τα ΚΑΠΗ Παροικιάς Πάρου, Μάρπησσας - Αρχιλόχου και 
Αγκαιρίας (ΑΔΑ ΩΓ3ΜΟΚ94-Η2Ζ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 10095
Υπεύθυνος Καρεκλάς Γεωργιος
Διεύθυνση Ιακωβάτων 43 FAX.210 2017 036
Τηλέφωνο 213 2042 276
Λήξη Προσφορών 09-09-2019 12.00
Περιγραφή Προμήθεια / Τοποθέτηση U.P.S. για το χειρουργείο 
του νοσ/μείου 6ΖΝΥ46907Γ-1Χ2

Ο.Α.Ε.Δ./Π.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 18/2019
Διεύθυνση Δωδ/νήσου 10α, Θεσ/νίκη
Τηλέφωνο 2313-322522
Λήξη Προσφορών 12-09-2019 09.30
Διεξαγωγή 12-09-2019 09.30
Ποσόν 58102.00
Περιγραφή Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκ-
παιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφή-
βων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσ/νίκης στη Λακκιά Βασιλικών για το σχολικό 
έτος 2019-2020 (ΑΔΑ ΩΑΘΥ4691Ω2-Φ5Β)

Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 7334
Διεύθυνση Ακτή Δυμαίων, Νότιος Λιμένας, Κτίριο Υπηρεσιών
Τηλέφωνο 2610-365161, 365126
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Ποσόν 60000.00
Εγγύηση 1200.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Χώρων 
Αρμοδιότητας Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα ISPS για 45 ημέ-
ρες (ΑΔΑ 6ΗΟΓ469ΗΞΝ-3Λ7)

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 2/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 
Λήξη Προσφορών 10-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 17-10-2019 13.00
Ποσόν 80000.00 
Περιγραφή Ανάθεση του καθαρισμού των κτιρίων Α & Β του Με-
γάρου Μουσικής Θεσ/νίκης και του περιβάλλοντος χώρου για χρονικό διάστημα 
2 ετών (ΑΔΑ 65ΑΔ4655ΞΓ-8ΗΩ)

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1027
Διεύθυνση Πύλη Αγ. Νικολάου, Φαληράκι Κέρκυρας
Τηλέφωνο 2661-0-81146, 25085
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 12.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Καλλιτεχνικές υπηρεσίες διάρκειας 12 μηνών, για 
την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών μουσικών Συνόλων του ΔΟΠΑΠ (Φι-
λαρμονικές Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θιναλίων και Χορωδίες San Giacomo 
και παιδική) (ΑΔΑ 6ΑΥΠΟΚΙΖ-9Φ9)
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  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Δημοσιονομική χαλάρωση 
ζητεί η Ρώμη από την Ε.Ε.

Η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας σχεδιάζει την εφαρ-
μογή μέτρων στήριξης στον προϋπολογισμό του 
2020 και σκέπτεται να ζητήσει αναθεώρηση των 
δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Eνω-
σης, αποκαλύπτει το πρακτορείο Blomberg. Την 
περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρ-
τζιο Ματαρέλα έδωσε εντολή στον υπηρεσιακό 
πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε(φωτό) 
να σχηματίσει κυβέρνηση με το «αντισυστημικό» 
Κίνημα των 5 Αστέρων και το κεντροδεξιό Δημο-
κρατικό Κόμμα, μέχρι αυτήν την εβδομάδα. Μέσα 
στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν πολύω-
ρες συναντήσεις για να προσδιοριστεί η νέα ατζέ-
ντα για τη διακυβέρνηση της χώρας και για την 
οικονομία. Χθες, τα δύο κόμματα παρουσίασαν 
κοινό πρόγραμμα, θέτοντας ως προτεραιότητα τη 
χάραξη προϋπολογισμού που θα δώσει ώθηση 
στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα με 26σέλιδο προσχέδιο που έχει στη 
διάθεσή του το Bloomberg, τα δύο κόμματα εξετά-
ζουν τη ματαίωση αύξησης του φόρου πωλήσεων 
από τις αρχές του νέου έτους, μέτρο στήριξης που 
θα αντισταθμιστεί από τη μείωση των δημοσίων 
δαπανών και την αύξηση των εσόδων από άλλους 
τομείς της οικονομίας, ώστε να μην εκτροχιαστούν 
οι στόχοι για τον προϋπολογισμό. Στα σχέδια του 
νέου κυβερνητικού συνασπισμού, που θεωρητικά 
θα ορκιστεί την Πέμπτη, περιλαμβάνεται επίσης η 
μείωση της φορολογίας στην εργασία και η υιοθέ-
τηση κατώτατου μισθού. Αυτά τα επεκτατικά δημο-
σιονομικά μέτρα δεν αναμένεται να θέσουν σε κίν-
δυνο τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμόν 3 οικο-
νομίας στην Ευρωζώνη, τονίζεται στο προσχέδιο.

Βασικό μέλημα των Βρυξελλών είναι το υπέρο-
γκο δημόσιο χρέος της Ιταλίας. Οι αρμόδιοι αξιωμα-
τούχοι της Ε.Ε. τόνιζαν στην προηγούμενη κυβέρ-
νηση συνασπισμού του Κινήματος των 5 Αστέ-
ρων και της Λέγκας του Βορρά ότι οι στόχοι για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα θα πρέπει να είναι χαμη-
λοί, προκειμένου να δαμαστεί σε βάθος χρόνου το 
χρέος της χώρας, που σήμερα ξεπερνάει το 132% 
του ΑΕΠ. Η διαμάχη αυτή δημιούργησε κλίμα πολι-
τικής αστάθειας και προκάλεσε την επιδείνωση 
των οικονομικών συνθηκών στην ιταλική οικονο-
μία τους 14 μήνες που κυβερνούσε η Λέγκα του 
Βορρά με το Κίνημα των 5 Αστέρων. Ο ηγέτης της 
Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, αποφάσισε να αποσύρει 
το κόμμα του από τον κυβερνητικό συνασπισμό, 
με κίνδυνο να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλο-
γές. Η προοπτική αυτή φαίνεται να απομακρύνεται 
πλέον με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, μειώ-
νοντας τον κίνδυνο αστάθειας στην οικονομία και 
διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα τις αποδόσεις 
των κρατικών ομολόγων.

ΕΚΤ:Τι συζητούν 
για το πακέτο
τόνωσης 
των οικονομιών 
στις 12/9

Οι αξιωµατούχοι της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας τείνουν προς ένα πα-

κέτο τόνωσης που θα περιλαµβά-
νει µια µείωση των επιτοκίων, µια 
ενισχυµένη δέσµευση πως τα επι-
τόκια θα παραµείνουν σε χαµηλά 
επίπεδα για περισσότερο χρονικό 
διάστηµα καθώς και µέτρα αποζη-
µίωσης των τραπεζών για τις συ-
νέπειες από τα αρνητικά επιτόκια, 
µεταδίδει το Reuters επικαλούµε-
νο πέντε πηγές µε γνώση των συ-
ζητήσεων.

Πολλοί αξιωµατούχοι είναι επί-
σης υπέρ της επανεκκίνησης των 
αγορών περιουσιακών στοιχείων 
(ποσοτική χαλάρωση), ένα πολύ 
πιο ισχυρό εργαλείο, αν και το θέµα 
αυτό περιπλέκεται λόγω των αντι-
δράσεων από ορισµένες χώρες της 
βόρειας Ευρώπης, αναφέρουν οι 
ίδιες πηγές.

Οι πηγές δήλωσαν στο πρακτο-
ρείο ότι δεν υπάρχει λόγος η κεντρι-
κή τράπεζα να προχωρήσει τµηµα-
τικά µε την υλοποίηση των µέτρων 
τόνωσης στη διάρκεια πολλών συ-
νεδριάσεων. Σηµείωσαν ωστό-
σο ότι είναι σηµαντικό η ΕΚΤ να 
αφήσει αχρησιµοποίητα ορισµέ-
να εργαλεία για την επόµενη πρό-
εδρο της κεντρικής τράπεζας Κρι-
στίν Λαγκάρντ, η οποία θα αναλά-
βει τα καθήκοντα της από τον Μά-
ριο Ντράγκι την 1η Νοεµβρίου.

Αρκετές πηγές επισήµαναν ότι 
οι τελικές προτάσεις θα παρουσι-
αστούν στους αξιωµατούχος την 
εβδοµάδα της συνεδρίασης νοµι-
σµατικής πολιτικής, όπως συνηθί-
ζεται πλέον λίγο πριν τις σηµαντι-
κές αποφάσεις.

Οι αγορές οµολόγων είναι ένα αµ-
φιλεγόµενο ζήτηµα καθώς η ΕΚΤ 
πλησιάζεται τους σχετικούς αυ-
τοπεριορισµούς και ένα πρόσθετο 
πρόγραµµα θα ανάγκαζε τους αξι-
ωµατούχους να παρακάµψουν τους 
κανόνες τους, κάτι που θα µπορού-
σε να εκθέσει το πρόγραµµα σε νο-
µικές περιπέτειες.

Ωστόσο, τρεις πηγές ανέφεραν 
ότι η ΕΚΤ διαθέτει τα περιθώρια 
για περίπου ένα χρόνο αγορών οµο-
λόγων χρησιµοποιώντας την ευελι-
ξία που δίνει το υφιστάµενο πλαί-
σιο.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει 
άµεση ανάγκη να αλλάξουν οι κα-
νονισµοί που ορίζουν η ΕΚΤ να µη 
διακρατά πάνω από το ένα τρίτο 
των οµολόγων από κάθε χώρα.

Βαριά ήττα Τζόνσον, 
328 όχι στο no deal Brexit, 

πρόωρες εκλογές 
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 14,6 δισ. θα κοστίσει 
στο Λονδίνο Brexit χωρίς συμφωνία

   

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι θα κα-
ταθέσει στη Βουλή των Κοινοτήτων πρόταση να προκηρυχθούν πρόω-
ρες εκλογές, µετά την οδυνηρή ήττα του καθώς τα µέλη του κοινοβου-

λίου ενέκριναν πρωτοβουλία µε σκοπό την αναβολή του Brexit, που προβλέπε-
ται να γίνει την 31η Οκτωβρίου.

Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε µε 328 ψήφους υπέρ (301 κατά), µε τις ψήφους των 
κοινοβουλευτικών της αντιπολίτευσης αλλά και 21 µελών των Συντηρητικών που 
εναντιώνονται στην αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς συµφωνία που έχει δηλώσει ότι δεν αποκλείει ο Τζόνσον, ο οποίος 
απορρίπτει κατηγορηµατικά τη νέα αναβολή.

Η λίρα, η συναλλαγµατική ισοτιµία της οποίας εκτιµάται ότι θα υποστεί βαρύ 
πλήγµα σε περίπτωση διαζυγίου µε την ΕΕ χωρίς συµφωνία, υποχώρησε σε επί-
πεδο ως και 1:1,1959 δολάρια πριν από την ψηφοφορία. Επρόκειτο για νέο ιστο-
ρικό χαµηλό µετά το 1985, εξαιρουµένης µιας πολύ µικρής χρονικής περιόδου τον 
Οκτώβριο του 2016 —µερικά λεπτά, στην πραγµατικότητα— όταν είχε καταγρα-
φεί το λεγόµενο «flash crash», η στιγµιαία κατάρρευση της ισοτιµίας της.

Ο Πρωθυπουργός είχε ήδη απολέσει την απόλυτη πλειοψηφία των Τόρις στο 
βρετανικό κοινοβούλιο νωρίτερα την Τρίτη, µε τη µεταπήδηση ενός βουλευτή των 
Συντηρητικών σε ένα µικρό φιλοευρωπαϊκό φιλελεύθερο κόµµα.

Η κυβέρνησή του είχε ήδη αναγγείλει πως εάν έχανε στην ψηφοφορία στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, θα προχωρούσε στην προκήρυξη  πρόωρων εκλογών τη 
14η Οκτωβρίου.

Η πρόταση για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών θα εξεταστεί την Τετάρτη στο 
κοινοβούλιο και απαιτείταιι να εγκριθεί από τα δύο τρίτα των µελών του σώµα-
τος για να εγκριθεί.

Οι 21 βουλευτές της συµπολίτευσης, των Συντηρητικών, οι οποίοι εναντιώθηκαν 
στη γραµµή της κυβέρνησης και ψήφισαν υπέρ της πρωτοβουλίας για να εµποδι-
στεί η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συµφωνία 
αποπέµπονται από τις τάξεις του κόµµατος, σύµφωνα µε δηµοσιογράφο του BBC 
που επικαλείται πηγές προσκείµενες στην κυβέρνηση.

Στους 21 αντάρτες συγκαταλέγονται ο πρώην υπουργός Οικονοµικών Φίλιπ 
Χάµοντ αλλά και ο Νίκολας Σόουµς — ο εγγονός του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

ΟΗΕ: Βαρύ το κόστος
Αν το Βrexit γίνει χωρίς µία εµπορική συµφωνία, τότε ο «λογαριασµός» για τη 

Βρετανία θα φτάσει σε τουλάχιστον 14,6 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τον ΟΗΕ.
Εκθεση της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την ανάπτυξη 

(∆ΗΕΑΑ) ανεβάζει στα 14,6 δισ. ευρώ το κόστος για τη Βρετανία σε εξαγωγι-
κές απώλειες, ενώ πιθανώς το Brexit χωρίς συµφωνία να κοστίσει πολύ περισσό-
τερο, λαµβάνοντας υπόψη τις έµµεσες επιπτώσεις. «Η έρευνα της ∆ΗΕΕΑ τονί-
ζει ότι ένα Brexit χωρίς συµφωνία θα έχει ως αποτέλεσµα απώλειες τουλάχιστον 
16 δισεκ. δολαρίων στις βρετανικές εξαγωγές, που ισοδυναµεί σε απώλειες περί-
που 7% στις συνολικές εξαγωγές του Ηνωµένου Βασιλείου στην ΕΕ», υπογραµ-
µίζει η έκθεση του ΟΗΕ.
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