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Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με «ώθηση» από τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

 Ταχ. KEΜΠΑ

Αρ. Αδ.  94

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Σύντομα σε εμπορική λειτουργία 
ο αγωγός TAP 

Ολοκληρώνεται σύντοµα η κατασκευή του αγωγού φυ-
σικού αερίου ΤΑΡ στην Ελλάδα, και θα ακολουθήσει 

η εµπορική λειτουργία του έργου µέσω του οποίου θα µε-
ταφέρεται αέριο από το Αζερµπαϊτζάν προς την Ευρώπη 
µέσω Ελλάδας.  Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση που 
είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, µε τον διευθύνοντα σύµβουλο του αγωγού 
TAP, Luca Schieppati.

Άρειος Πάγος: έρευνες
για το πως «στήθηκε» η Novartis

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Εισαγγε-
λίας του Αρείου Πάγου για τις καταγγελίες πολιτικών 

και δικαστικών για σκευωρία στην υπόθεση της Novartis 
και για δικαστικούς χειρισµούς που εκφεύγουν της νοµι-
µότητας. Εκτός από το πολιτικό σκέλος η έρευνα αφορά 
και τους εισαγγελείς ∆ιαφθοράς που οργάνωσαν τις κατα-
θέσεις των προστατευόµενων µαρτύρων.

Βαριές ήττες Τζόνσον 

Αναβάλλεται το Brexit, ενώ έκλεισαν το δρόµο για 

εκλογές στη Βρετανία. Η Βουλή των Κοινοτή-

των απέρριψε την πρόταση του πρωθυπουργού 

Μπόρις Τζόνσον για διεξαγωγή εκλογών στις 15 Οκτω-

βρίου. Επίσης εγκρίθηκε από την Βουλή των Κοινοτή-

των ο νόµος για την αναβολή του Brexit, µε 327 βουλευ-

τές να ψηφίζουν υπέρ και 299 να ψηφίζουν κατά. 
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Το δύσκολο στοίχηµα 
της ανάπτυξης

Τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ φανερώ-

νουν προβληματικά στοιχεία.
Η κατανάλωση αυξήθηκε λόγω δημόσιων δαπανών, οι 

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

ριών στην αγορά, που είναι πιο σταθερή πηγή ανάπτυξης, 
μειώθηκαν 0,7%.

Αρνητικό πρόσημο διαπιστώθηκε στις επενδύσεις, κα-

θώς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου έπε-

σε κατά 5,8%.
Αν και επιταχύνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο, είναι σαφές ότι η ελληνική 
οικονομία θα πρέπει να κάνει άλματα το επόμενο διάστη-

μα για να πιάσει τις προβλέψεις του Προγράμματος Στα-

θερότητας για ανάπτυξη 2,3% το 2019 από 1,9% το 2018.
Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης επενδύει στο στοίχημα 

της προσέλκυσης επενδύσεων.

Πάνω από 5.800 πρόσφυγες 
μόνο τον Αύγουστο στα νησιά

Την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα 
νησιά, αλλά και την ανησυχία για τις ασταμάτητες αφίξεις 
προσφύγων, αντικατοπτρίζουν απόλυτα τα στοιχεία για το 
πόσοι άνθρωποι έφτασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου 
τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζει ότι 
το πρώτο οκτάμηνο του 2019 οι προσφυγικές ροές προς 
τα ελληνικά νησιά μειώθηκαν κατά 6%, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι αριθμοί όμως τρομάζουν 
και καταγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Συνο-

λικά 5.813 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στα νησιά 
του βορείου Αιγαίου τον Αύγουστο, όπου έγινε η καταγρα-

φή τους και ζήτησαν να τους χορηγηθεί άσυλο.

Με ένα ακόμη ισχυρό «χαρτί» που του προσέφερε ένας απρόσμε-

νος σύμμαχος, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρόκειται για την παρέμβαση της επικεφαλής του Δ.Ν.Τ (και από 

τον προσεχή Νοέμβριο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας) Κριστίν Λαγκάρντ υπέρ της μείωσης των πρωτογενών πλε-

ονασμάτων.
Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ήδη θέσει το θέμα στην καγκελά-

ριο Μέρκελ και τον πρόεδρο Μακρόν, έχει πλέον στη φαρέτρα του 
και την δήλωση αυτή, την οποία - είναι ξεκάθαρο - ότι θα χρησιμο-

ποιήσει σε δεδομένη χρονική στιγμή.
Σήμερα και ενόψει της ΔΕΘ ο Έλληνας πρωθυπουργός μπορεί εύ-

κολα να ισχυριστεί ότι η συζήτηση για τη μείωση των πλεονασμά-

των έχει ήδη ανοίξει και πως ισχυροί ευρωπαϊκοί παράγοντες υιο-

θετούν και στηρίζουν τη θέση του.

∆υνατό «χαρτί» το σήμα της Λαγκάρντ
Μόνιμος 
μηχανισμός 
στήριξης για 
τους χαμηλο-
συνταξιούχους

Στις εξαγγελίες του πρωθυ-

πουργού από το βήµα της 

∆ΕΘ είναι στραµµένοι οι προ-

βολείς, µε το µήνυµα «ανάπτυξη 

για όλους» να βρίσκεται στο επί-

κεντρο.

Η φετινή ∆ΕΘ θα αποτελέσει 

την «αφετηρία» για το νέο µείγ-

µα οικονοµικής πολιτικής, µε την 

ανακοίνωση µίας σειράς µέτρων, 

που θα αφορούν τη µεσαία τάξη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 

πρωθυπουργός θα εξαγγείλει τη 

µείωση της προκαταβολής φό-

ρου στις επιχειρήσεις, τη µείωση 

του βασικού φορολογικού συντε-

λεστή, καθώς και τη δηµιουργία 

ενός µόνιµου µηχανισµού στήρι-

ξης των χαµηλό-συνταξιούχων.

Παράλληλα, γίνονται συζητή-

σεις για την εξίσωση του ΦΠΑ 

στα τρόφιµα, αλλά και για µειώ-

σεις φόρων που επιβαρύνουν σή-

µερα την τουριστική βιοµηχανία.
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Κόντρα 

ΥΠΟΙΚ - ΣΥΡΙΖΑ 

για την ανάπτυξη
Αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργείου 

Οικονομικών και του ΣΥΡΙΖΑ πυροδότη-
σε η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα 
με την οποία η ελληνική οικονομία εμφά-
νισε ανάπτυξη 1,9% το δεύτερο τρίμηνο.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση το υπουργείο Οικονομικών, «σύμφω-
να με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η επίδο-
ση της ελληνικής οικονομίας όσον αφο-
ρά τον ρυθμό μεγέθυνσης ήταν 1,5% κατά 
το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Υπήρξε χαμηλότερη και από την αντί-
στοιχη του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Συνεπώς ο ρυθμός μεγέθυνσης υπήρ-
ξε γενικά αναιμικός, σε φθίνουσα πορεία 
μεταξύ των δύο αντίστοιχων εξαμήνων 
των τελευταίων δύο ετών, χαμηλότερος 
των στόχων της προηγούμενης κυβέρ-
νησης.

Για τη σημερινή κυβέρνηση, η βελτίω-
ση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής 
οικονομίας αποτελεί στόχο πρώτης εθνι-
κής προτεραιότητας.

Για τον λόγο αυτό, σε όλες τις πολιτι-
κές που έχει αρχίσει και εφαρμόζει, δίνει 
έντονη αναπτυξιακή διάσταση.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμί-
ζει συνεχώς το χρέος όλων των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και της ιδι-
ωτικής οικονομίας να εναρμονιστούν με 
την εθνική στρατηγική και να συμβάλουν 
με τις δράσεις τους στην επίτευξη του 
εθνικού στόχου.

Εάν αυτός επιτευχθεί, τότε όλοι οι υπό-
λοιποι στόχοι καθίστανται ευκολότερα 
προσεγγίσιμοι. 

ΣΥΡΙΖΑ: Θέσαµε την 
οικονοµία σε βιώσιµη τροχιά

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ 
για την οικονομική ανάπτυξη επιβεβαιώ-
νουν τη μεθοδική δουλειά που έγινε από 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει το 
κόμμα σε σχετική ανακοίνωση.

Οπως αναφέρει, «η κυβέρνηση της Αρι-
στεράς όχι μόνο έβγαλε τη χώρα από την 
κρίση και τα μνημόνια αλλά έθεσε την οι-
κονομία σε στέρεα και βιώσιμη τροχιά, 
όπως φαίνεται και από τον ρυθμό ανά-
πτυξης 1,9% για το δεύτερο τρίμηνο του 
2019, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.».

Σε εξέλιξη σε Άρειο Πάγο
οι έρευνες για το
πως «στήθηκε» 
η υπόθεση Novartis

Σε πλήρη εξέλιξη, με την έναρξη του δικαστικού έτους, 
βρίσκονται οι έρευνες της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου 
για τις καταγγελίες πολιτικών και δικαστικών για σκευωρία 
στην υπόθεση της Novartis και για δικαστικούς χειρισμούς 
που εκφεύγουν της νομιμότητας.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής 
που έχει αναλάβει την έρευνα για τις καταγγελίες του πρώ-
ην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενι-
ζέλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες έχει ζητήσει και λάβει σειρά κρίσιμων εγγράφων 
για την υπόθεση, ενώ αναμένεται από την επόμενη εβδο-
μάδα να καλέσει και τους τρείς πολιτικούς να καταθέσουν.

Οι πολιτικοί τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν χωρίς 
στοιχεία στην υπόθεση, από την πρώτη στιγμή είχαν κινη-
θεί δικαστικά και είχαν καταγγείλει ως σκευωρία την εμπλο-
κή τους στην υπόθεση, στρεφόμενοι τόσο κατά των εισαγ-
γελέων που χειρίστηκαν τη δικογραφία, όσο και κατά των 
λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων που τους ενέπλε-
ξαν με καταγγελίες που δεν αποδείχθηκαν.

Παράλληλα ερευνώνται οι καταγγελίες του αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή που έχει μιλήσει για λαν-
θασμένους δικαστικούς χειρισμούς στην υπόθεση αλλά και 
για την εμπλοκή σε αυτή πρώην κυβερνητικού στελέχους 
που φέρει το προσωνύμιο «Ρασπούτιν», για τον οποίο κα-
ταγγελίες έχει κάνει και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγε-
λίας Διαφθοράς Ελένη Ράικου. Οι καταθέσεις ενώπιον της 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση του πολι-
τικοδικαστικού παρασκηνίου για τη Novartis,οταν ολοκλη-
ρωθούν είναι βέβαιον ότι θα οδηγήσουν τη δικογραφία στη 
Βουλή σηματοδοτώντας την έναρξη κοινοβουλευτικών δια-
δικασιών που ήδη έχουν προαναγγελθεί.

Εκτός όμως από το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης η έρευ-
να του Αρείου Πάγου αφορά τους πάντες και τους εισαγγε-
λείς Διαφθοράς που οργάνωσαν τις καταθέσεις των λεγό-
μενων προστατευόμενων μαρτύρων για τους οποίους πέ-
ραν του αντεισαγγελέα Ευ.Ζαχαρή, έρευνα διενεργεί και ο 
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λάμπρος Σοφουλάκης.

Μ. Βαρβιτσιώτης:
Είµαστε έτοιµοι και 
για άτακτο Brexit

Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για το Brexit, είτε είναι 
άτακτο είτε έπειτα από συμφωνία, και παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία, τόνισε σε εκπροσώπους 
των επιχειρηματικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, 
ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Εξωτερικών, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εξωτερικών, για τις επιπτώσεις του Brexit, ο κ. Βαρβι-
τσιώτης διαβεβαίωσε τους φορείς ότι το ΥΠΕΞ θα είναι δί-
πλα τους και θα υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας του 
υπουργείου Εξωτερικών για όποια ζητήματα ανακύψουν.

«Ανεξαρτήτως ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Με-
γάλη Βρετανία, η Ελλάδα οφείλει να προετοιμάζεται για ένα 
άτακτο Brexit. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε διαρ-
κή επικοινωνία με όλους τους παραγωγικούς φορείς, ώστε 
να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά τους και να προετοι-
μάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελληνική κρα-
τική μηχανή στην περίπτωση που το ΗΒ στις 31 Οκτωβρί-
ου αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία που να ρυθ-
μίζει τις μεταξύ μας εμπορικές σχέσεις, τη διακίνηση των 
εμπορευμάτων, την κίνηση των πολιτών, τις εκπαιδευτικές, 
ιατρικές ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές πρέπει να γί-
νουν» δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο κ. Βαρβιτσιώτης.

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΪΝΗ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   OIKONOMIKH  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ  ΕΤΗΣΙΕΣ 
                                                                                                    ΕΥΡΩ 

 Ιδιωτών                                                                                         140
 Οργανισµών-Τραπεζών                                                               205
 Ανωνύµων Εταιρειών                                                                   180 
 Συµπεριλαµβάνεται  ΦΠΑ                                                           4%

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΕΥΡΩ= 340,75   ∆ΡΧ.

Πάνω από 5.800 πρόσφυγες
 έφτασαν µόνο τον Αύγουστο 

στα νησιά
   

Την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στα νησιά, αλλά και 
την ανησυχία για τις ασταµάτητες αφίξεις προσφύγων, αντικατο-

πτρίζουν απόλυτα τα στοιχεία για το πόσοι άνθρωποι έφτασαν στα νησιά 
του βορείου Αιγαίου τον περασµένο µήνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζει ότι το πρώτο οκτάµη-
νο του 2019 οι προσφυγικές ροές προς τα ελληνικά νησιά µειώθηκαν κατά 
6%, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Οι αριθµοί όµως τρο-
µάζουν και καταγράφουν µια διαφορετική πραγµατικότητα. Συνολικά 5.813 
πρόσφυγες και µετανάστες έφτασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου τον Αύ-
γουστο, όπου έγινε η καταγραφή τους και ζήτησαν να τους χορηγηθεί άσυ-
λο.

Η Λέσβος για µία ακόµη φορά ήταν ο προορισµός των περισσότερων προ-
σφύγων και τον Αύγουστο. Από τους 5.813, οι 3.866 έφτασαν στη Λέσβο, οι 
685 στη Χίο και οι 1.262 στη Σάµο, σύµφωνα µε το ΑΠΕ.

Μέχρι τα µεσάνυχτα της 3ης Σεπτεµβρίου, 950 άνθρωποι πέρασαν στα ελ-
ληνικά νησιά, από τους οποίους οι 531 έφτασαν στη Λέσβο, οι 112 στη Χίο 
και οι 307 στη Σάµο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο από τα µεσάνυχτα της Τρίτης έως και τις 
12:00 το µεσηµέρι της Τετάρτης, αναφέρθηκαν άλλες 140 αφίξεις προσφύ-
γων και µεταναστών. Από αυτούς, οι 41 πήγαν στη Λέσβο, οι 35 στη Χίο και 
οι 64 στη Σάµο.

Εξαιτίας όλων αυτών, η κατάσταση στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων εί-
ναι για µία ακόµη φορά εκρηκτική. Χαρακτηριστική η εξέγερση 300 ανη-
λίκων και ασυνόδευτων προσφύγων στη Μόρια, την Τετάρτη. Φώναζαν 
«Αθήνα- Αθήνα», ζητώντας να φύγουν άµεσα από το Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης. Πρόκειται για ανήλικους πρόσφυγες, που έφτασαν το τελευ-
ταίο διάστηµα και τοποθετήθηκαν σε σκηνή, επειδή δεν χωρούσαν στις άλ-
λες δοµές ανηλίκων στη Μόρια. Οι ανήλικοι έσπασαν την πόρτα και προ-
σπάθησαν να βάλουν φωτιά σε κάδους, αλλά παρενέβη η αστυνοµία, που 
έκανε χρήση χηµικών. Οµάδες ανηλίκων κατέλαβαν προσωρινά την πύλη 
της Μόριας και έκλεισαν τον δρόµο, αλλά τελικά αποχώρησαν έπειτα από 
διαπραγµατεύσεις µε την αστυνοµία, σύµφωνα µε το ΑΠΕ.

Στο µεταξύ, το πρωί της Τετάρτης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και το δεύ-
τερο πλοίο που µετέφερε πρόσφυγες και µετανάστες από τη Μόρια. Ηταν 
η δεύτερη οµάδα ανθρώπων που αποµακρύνθηκαν από τη Λέσβο- περίπου 
720 άτοµα- που θα φιλοξενηθούν σε δοµές στη Νέα Καβάλα και σε άλλες 
δοµές της Βόρειας Ελλάδας.

Την ίδια ώρα σύσκεψη για το προσφυγικό στην οποία συµµετείχαν οι δή-
µαρχοι Λήµνου, δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Χίου, Οινουσσών, δυτικής Σά-
µου, ανατολικής Σάµου και Ικαρίας συγκάλεσε σήµερα στη Μυτιλήνη ο πε-
ριφερειάρχης βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.
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Το δύσκολο στοίχηµα 

της ανάπτυξης

Η Κυβέρνηση επενδύει 
στο στοίχημα της προσέλκυσης 
επενδύσεων

Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
την πορεία του ΑΕΠ φανερώνουν κάποια 
προβληµατικά στοιχεία.

Η κατανάλωση αυξήθηκε λόγω δηµόσιων δαπα-
νών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,3%, ενώ αντί-
θετα τα έξοδα νοικοκυριών στην αγορά, που είναι 
πιο σταθερή πηγή ανάπτυξης, µειώθηκαν κατά 
0,7%.

Αρνητικό πρόσηµο διαπιστώθηκε στις επενδύ-
σεις, καθώς ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου 
κεφαλαίου έπεσε κατά 5,8%.

Αν και επιταχύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας το δεύτερο τρίµηνο, είναι 
σαφές ότι η ελληνική οικονοµία θα πρέπει να 
κάνει άλµατα το επόµενο διάστηµα για να πιάσει 
τις προβλέψεις του Προγράµµατος Σταθερότη-
τας για ανάπτυξη 2,3% το 2019 από 1,9% το 2018.

Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανα-
θεωρήσει επί τα χείρω την πρόβλεψη της για τον 
ρυθµό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας το 
2019 εκτιµώντας ότι αυτός θα διαµορφωθεί στην 
περιοχή του 2,1% έναντι αρχικής εκτίµησης για 
2,3%.

Η πρόβλεψη της Κοµισιόν για το 2020 παραµέ-
νει για την ώρα σταθερή στο 2,2%.

Την ίδια στιγµή, ο κ. Μητσοτάκης επενδύει στο 
στοίχηµα της προσέλκυσης επενδύσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να µπορέσει η 
οικονοµία να «τρέχει» µε ρυθµούς πάνω από 3%, 
θα πρέπει ετησίως να γίνονται επενδύσεις άνω 
των 40 δισ. ευρώ.

Οι επενδυτικές ανάγκες της χώρας, για να στη-
ριχθεί πραγµατική οικονοµική µεγέθυνση 3%-4% 
ετησίως, εκτιµώνται σε περίπου 210 δισ. ευρώ για 
την πενταετία 2018-2022, δηλαδή να γίνονται 42 
δισ. ευρώ επενδύσεις ετησίως. Οι προβλεπόµενες 
ροές χρηµατοδότησης για την ίδια περίοδο περι-
ορίζονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ, δηµιουρ-
γώντας ένα αθροιστικό χρηµατοδοτικό κενό της 
τάξης των 110 δισ. ευρώ.

Για να αυξηθεί η τάση ανάπτυξης, θα πρέπει 
να υπάρξει µείωση των φόρων εισοδήµατος των 
εταιρειών.

Κάτι που έχει αντιληφθεί ο πρόεδρος της Ν∆, 
που δηλώνει ότι θα µειώσει την εταιρική φορο-
λογία από το 28%, όπου είναι σήµερα σε 20% και 
ενώ η φορολογία µερισµάτων θα περιοριστεί στο 
5% από 10%.

Άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ισπα-
νία έχουν ήδη µειώσει τους εταιρικούς φόρους 
από το 2014/15 και 2015/16, αντίστοιχα. Ενώ µια 
µείωση του ΦΠΑ θα αυξήσει την κατανάλωση 
βραχυπρόθεσµα, το οποίο είναι ευπρόσδεκτο σε 
µια περίοδο ύφεσης, η περικοπή των εταιρικών 
φόρων θα ενισχύσει την τάση της ανάπτυξης 
µακροπρόθεσµα.

Ενα θερµό εικοσαήµερο µε επαφές της κυβέρνη-
σης µε τους θεσµούς ξεκίνησε χθες  µε τη συ-
νεδρίαση Euro Working Group, στο οποίο θα 

συµµετέχει ο νέος εκπρόσωπος της χώρας µας, πρόε-
δρος του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων 
Μιχάλης Αργυρός.

Θα παρουσιάσει στους συναδέλφους του από τα υπόλοιπα 
κράτη- µέλη της ευρωζώνης την πορεία εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισµού, τον σχεδιασµό της κυβέρνησης στην οικονο-
µία, αλλά και την πρόοδο που συντελείται σε βασικά προα-
παιτούµενα της µεταµνηµονιακής περιόδου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες η κυβέρνηση θα θέσει τα σχέ-
δια της και για τις φορολογικές µεταρρυθµίσεις.

 Η µείωση των επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις- µε τη 
µείωση του συντελεστή φόρου εισοδήµατος και µερισµά-
των- τα κίνητρα για την οικοδοµή (“πάγωµα” ΦΠΑ και Φό-
ρου Υπεραξίας, έκπτωση 40% στις δαπάνες αναβάθµισης), 
καθώς και το χρονοδιάγραµµα της µείωσης των εισφορών 
κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες, εξαιρουµένων αυτών της κύ-
ριας ασφάλισης, θα πρέπει να θεωρούνται σίγουρα για το 
“πακέτο” των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ  
και αναµλένεται να τεθούν προς ενηµέρωση και στο Euro 
Working Group.

Το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα δώσει το στίγµα της οικονοµικής πολιτικής 
της κυβέρνησης από το βήµα της ∆ΕΘ,ε νώ, στις 13 του µη-
νός ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας θα βρί-
σκεται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για να συµµετάσχει στο 
(άτυπο) Eurogroup.

Στις 15 Σεπτεµβρίου θα πρέπει να υποβληθεί στην Κοµι-
σιόν το προσχέδιο προϋπολογισµού του 2020.

Στις 16 Σεπτεµβρίου αναµένεται να έρθουν στην Αθήνα τα 
τεχνικά κλιµάκια των θεσµών και µια εβδοµάδα µετά, στις 
23 του µηνός, οι επικεφαλής, στο πλαίσιο της 4ης µεταµνη-
µονιακής αξιολόγησης. Στις συζητήσεις µε τους εκπροσώ-
πους της κυβέρνησης, ιδιαίτερο βάρος αναµένεται να έχουν 
η κατάρτιση του νέου προϋπολογισµού, καθώς και το µε-
γάλο φορολογικό νοµοσχέδιο του φθινοπώρου. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, το εν λόγω νοµοσχέδιο (που θα περιλαµ-
βάνει και τη µείωση των φορολογικών συντελεστών για τις 
επιχειρήσεις) µπορεί να κατατεθεί στη Βουλή µε το προ-
σχέδιο προϋπολογισµού του 2020 στις 7 Οκτωβρίου, ή ακό-
µη και τον Νοέµβριο, µε το τελικό κείµενο του νέου κρατι-
κού προϋπολογισµού.

Στις κρίσιµες επαφές µαζί τους το οικονοµικό επιτελείο 
πρέπει να τους πείσει για την κυβερνητική αποφασιστικό-
τητα να επιταχύνει την εφαρµογή αναγκαίων µεταρρυθµί-
σεων, την ορθότητα του οικονοµικού µείγµατος που θέλει 
να εφαρµόσει και για το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη 
µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων προκειµένου να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη.

Οι επικεφαλής των θεσµών αναµένεται να παραµείνουν 
στην Αθήνα περίπου µία εβδοµάδα και θα αποχωρήσουν 
έχοντας συγκεντρώσει το πακέτο µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα συζητηθούν στο Euroworking Group στις 
26 Σεπτεµβρίου, το οποίο θα προετοιµάσει το Eurogroup 
της 9ης Οκτωβρίου

Ξεκίνησε «θερµό» εικοσαήµερο, 
αρχής γενοµένης από το EWG

Στις 16/9 στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια και 23/9 οι επικεφαλής των θεσμών

Ικανοποίηση Σταϊκούρα 
για τις δηλώσεις Λαγκάρντ 

περί πλεονάσµατος

Την ικανοποίησή του για την τοποθέτηση της Κρ. Λαγκάρντ, υπέρ της 
µείωσης του πρωτογενούς πλεονάσµατος, εξέφρασε ο υπουργός Οικο-

νοµικών Χρ. Σταϊκούρας. «Φαίνεται ότι δηµιουργείται µία θετική δυναµική 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση από τους ηγετικούς κύκλους των θεσµών» 
τόνισε ο υπουργός Οικονοµικών. 

Όπως σηµείωσε, η κυβέρνηση της Ν∆ έχει θέσει ως βασικό στόχο τη µείωση 
των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων στα οποία συµφώνησε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ µε τους θεσµούς, µε χαµηλούς µάλιστα ρυθµούς οικονοµικής µε-
γέθυνσης. Επισήµανε µάλιστα ότι «η σηµερινή Κυβέρνηση προσπαθεί µεθο-
δικά και επίµονα να δηµιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την 
επίτευξη αυτού του στόχου».

Την άποψη ότι οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% στους οποίους 
εχει δεσµευτεί η Ελλάδα πρέπει «να επανεξεταστούν µε µεγάλη προσοχή» 
εξέφρασε η µέλλουσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κρι-
στίν Λαγκάρντ, κατά τη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της επιτροπής Οι-
κονοµικών και Νοµισµατικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυ-
ξέλλες.

Ερωτηθείσα σχετικά µε την πάγια θέση του ∆ΝΤ για τα ελληνικά πλεονά-
σµατα και το κατά πόσο θα την υπερασπιστεί από τη θέση της προέδρου της 
ΕΚΤ, η Κρ. Λαγκάρντ ανέφερε: «Η άποψη του ∆ΝΤ και η δική µου, µιλώντας 
ακόµα ως ∆ΝΤ, είναι ότι ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5% της Ελ-
λάδας είναι υπερβολικός και ασκεί υπερβολική πίεση στην ανάκαµψη της ελ-
ληνικής οικονοµίας στην οποία στοχεύαµε. Το ∆ΝΤ συνεχίζει να έχει την ίδια 
άποψη και καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση ανάκαµψης είναι κάτι που 
θα πρέπει να επανεξετάσουµε µε µεγάλη προσοχή».

Εξάλλου, η Κρ. Λαγκάρντ χαιρέτισε την πρόσφατη αναθεώρηση του ρόλου 
της ΕΚΤ στα προγράµµατα σταθερότητας σηµειώνοντας ότι πλέον η ΕΚΤ πε-
ριορίζει τον έλεγχό της στους τοµείς που έχει αρµοδιότητα.

ΕΣΑ: Επιμήκυνση 
της προθεσμίας 
της ρύθμισης 
των 120 δόσεων 

Προτάσεις για τα ασφαλιστικά θέµα-
τα κατέθεσε το προεδρείο του Εµπο-

ρικού Συλλόγου Αθηνών,  στον υφυπουρ-
γό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Νότη Μηταράκη.

Ο σύλλογος ζήτησε για όσους επιχειρη-
µατίες έχουν συσσωρεύσει υποχρεώσεις 
µέσα στην κρίση, την επιµήκυνση της 
προθεσµίας της ευνοϊκής ρύθµισης των 
120 δόσεων, λόγω της καθυστερηµένης 
ενεργοποίησης της πλατφόρµας και την 
δηµιουργία κινήτρων για την επαναφορά 
τους στην ενεργό οικονοµική δραστηριό-
τητα, καθώς και την ενοποίηση των οφει-
λών τους στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, ώστε να είναι 
δυνατή η συνολική ρύθµιση και αποπλη-
ρωµή τους. 

Ζητήθηκε η θεσµοθέτηση ενός συστή-
µατος επιβράβευσης για τους συνεπείς 
επιχειρηµατίες, η αποκατάσταση της ανα-
λογικότητας στις συντάξεις, καθώς και η 
θέσπιση ενός ορίου καταβολής ανώτατης 
κλίµακας έως του ποσού των 1.000 ευρώ.
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

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 τιμο-

λογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 52 28 449

210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 
Πληροφορίες : Δ. Ευθυμίου                      
Τηλέφωνο : 213 2065155
ΑΔΑ: ΩΓΙΕ7Λ7-7ΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. πρωτ.:505027

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 

2 περ. η.  του Ν. 2190/1994 «Σύστα-
ση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοί-
κησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως 
ισχύει.

2.Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε  και 
ισχύει, 

3.Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 
74802/29-12-2010 εγκύκλιο (αριθ.55) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης.

4.Τις διατάξεις της αρίθμ. 
2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662/
Β/21-3-2013) «Καθορισμός αποδοχών 
των δημοσιογράφων που απασχολού-
νται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου  στους φορείς που υπάγονται στο πε-
δίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4  
και της παρ. 1α του άρθρου 31 του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ Α 226), όπως ισχύει

5.Τις διατάξεις του  άρθρου 38 του Ν. 
4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσε-
ων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)-
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργά-νωση, τη 
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσω-
πικό των ΟΤΑ.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδα-
φικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις» με την οποία επανασυ-
στήνονται δύο θέσεις δημοσιογράφων 
σε κάθε Περιφέρεια με σύμβαση ορισμέ-
νου χρόνου διάρκειας όση η θητεία του 
Περιφερειάρχη (που αρχικά προβλεπό-
ταν στο άρθρο 243 του ν 3852/210 και 
καταργήθηκαν με τις διατάξεις της περ.Γ 
της παρ.1,της υπο-παρ.ΣΤ1 του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/12).

6.Τις διατάξεις της με 
αρ.οικ39456/17-11-2017 εγκύκλιο 
(αριθμ. 33) του Υπουργείου Εσωτερικών 
για την εφαρμογή του ν.4483/17 σύμφω-
να με την οποία η πρόσληψη των δημο-
σιογράφων γίνεται με απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη και εξαιρείται της διαδικασί-
ας έγκρισης της ΠΥΣ 33/06,ως ισχύει κα-
θώς και της διαδικασίας του ν.2190/94 
και ν.3812/09 ως ισχύουν.

7.Τις διατάξεις της αρ.37419/13479/8-
5-2018 απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-5-2018), με την 
οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέ-
ρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επι-
καιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

8.Το αριθμ.495075/30-8-2019 έγγρα-
φο της Δ/νσης Προϋπολογισμού  της Πε-
ριφέρειας Αττικής, με συνημμένη την 
από 30-8-2019 βεβαίωση στην οποία  
βεβαιώνεται ότι έχουν εγγραφεί πιστώ-
σεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας δύο 
(2) θέσεων Δημοσιογράφων στον προϋ-
πολογισμό του έτους 2019 της Περιφέ-
ρειας Αττικής. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων δημο-

σιογράφων στην Περιφέρεια Αττικής για 
την κάλυψη των αναγκών της Περιφέ-
ρειας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, που θα διαρκέσει όσο και η θη-
τεία του Περιφερειάρχη.

Ο  Περιφερειάρχης Αττικής θα κρίνει 
τον/την κατάλληλο/η και θα καθορίζει τις 
δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθή-
κοντα με τα οποία θα απασχοληθεί.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την 
υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απ’ ευθείας 
στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερει-
άρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι Θα πρέπει σω-
ρευτικά:

• Να είναι Έλληνες πολίτες 
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψή-

φιοι και πολίτες των κρατών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Π.Δ. 152/2000) Δικαιούνται επί-
σης να είναι υποψήφιοι:

 α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθα-
γένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλ-
θει ένα έτος από την απόκτησή της

β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθα-
γένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει 
παρέλθει έτος από την απόκτησή της, 
εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν 
υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που απαιτείται  για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 
που θα επιλεγούν

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές. (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρω-
ση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για 
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέ-
πεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα)

• Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσλη-
ψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία 
ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση 
από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. 
ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 
3528/2007)

• Να είναι απαραίτητα είτε  μέλη ανα-
γνωρισμένης  στην  Ελλάδα επαγγελμα-
τικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε  
να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρε-
σία που αποδεικνύεται από την καταβο-
λή των εισφορών τους στον οικείο ασφα-
λιστικό φορέα με την ι-διότητα του δημο-
σιογράφου 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν 
τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και 
κατά το χρόνο πρόσληψης.

Για τη πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαι-
τέρω:
• Η σχετική εμπειρία 
• Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμε-
νου 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτο-

προσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτη-
μένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του 
υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρ-
χή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή (στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψη-
φίων), στο Τμήμα Γραμματείας της Δι-
εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-
88, Αθήνα (3ος όροφος) σχετική αίτηση 
στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την 
οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, 
με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα: 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1.Τίτλο Σπουδών. 
2.Πιστοποιητικό γέννησης και οικογε-

νειακής κατάστασης* 
3.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.*
4.Πιστοποιητικό Στρατολογικής κα-

τάστασης ( για τους άρρενες υποψήφι-
ους). *

(* τα αριθμ.  2, 3 και 4  δικαιολογητι-
κά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία)

5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 
δύο όψεων της Αστυνομικής  ταυτότητας 
ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σε-
λίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που 
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 
ταυτότητας κατόχου).   

6.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 (Α' 75),) περί μη κα-
τοχής άλλης θέσης ή απασχόλησης στο 
Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις  του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1256/82

7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύ-
ει, ότι:

• Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούρ-
γημα σε οποιαδήποτε ποινή.

• Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι-
στία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωρολη-
ψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε-
σία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντι-
κή δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλή-

ματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικο-
νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.

• Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπο-
μπής με τελεσίδικο βούλευμα για κα-
κούργημα ή για πλημμέλημα της προ-
ηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκημα παραγράφηκε.

• Δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερη-
θεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαι-
ώματα.

• Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικα-
στική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαρά-
σταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυ-
ασμό και των δύο προηγουμένων.

8.Έγγραφο από το  οποίο να προκύ-
πτει η ιδιότητα του μέλους αναγνωρισμέ-
νης  στην  Ελλάδα επαγγελματικής δη-
μοσιογραφικής οργάνωσης είτε  Βεβαίω-
ση του οικείου  ασφαλιστικού φορέα από 
την οποία  να  προκύπτει  ότι έχουν διετή 
τουλάχιστον  προϋπη-ρεσία με  την ιδιό-
τητα  του δημοσιογράφου

9.Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
εμπειρία, εφόσον υπάρχει αυτή

10.Βιογραφικό σημείωμα
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει απο-
κτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

Πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, 
ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, κα-
θώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής 
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλί-
μακα των ημεδαπών τίτλων (όπου προ-
βλέπεται) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης 
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Ανα-
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμί-
ας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και 
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας 
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων (όπου προβλέπεται). 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το 
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύ-
πτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται 
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να κα-
θορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς 
και επίσημη μετάφρασή της.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση 
προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για 
την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, 
όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσό-
ντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτ-
λων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι 
οποίες χορηγήθηκαν από α) το Συμβού-
λιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 55 του ΠΔ 
28/2010, του Συμβουλίου Επαγγελματι-
κής Αναγνώρισης τίτλων Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) του άρθρου 
14 του Π.Δ 231/1998 

Ειδικά  για τους τίτλους σπουδών της 
Κύπρου: Για τους τίτλους σπουδών  που 
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη έντα-
ξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέ-
ρονται στο Π.Δ 299/1977 δεν απαιτείται 
αντιστοιχία. Για τους τίτλους σπουδών 
που έχουν  χρόνο κτήσης μετά την έντα-
ξη της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και 
αντιστοιχία.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 

της αλλοδαπής, που απαιτούνται από 
την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνε-
ται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελ-
λάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο δι-
ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-
12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως με-
τά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 
36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. 
Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγρά-
φων που γίνονται από δικηγόρο μετά 
την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον 
ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει 
επαρκή γνώση της γλώσσας από και 
προς την οποία μετέφρασε.

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά απο-
δεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυ-
ρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευ-
κρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επι-
κυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλα-

δή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπη-
ρεσίες και  φορείς του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ. τίτλοι 
σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βε-
βαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνο-
νται υποχρεωτικώς αποδεκτά σε ευκρι-
νή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δη-
λαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπο-
βάλλονται και γίνονται υποχρεωτικώς 
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγ-
γράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσί-
ες και φορείς του δημόσιου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλει-
στική προθεσμία επτά (7) ημερολογια-
κών ημερών από την επόμενη της δη-
μοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές 
εφημερίδες του Νομού. Εάν η τελευταία  
ημέρα είναι κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη ερ-
γάσιμη ημέρα. Αποκλείεται από την πε-
ραιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που 
υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη 
αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δή-
λωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και 
η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων 
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, 
θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποι-
ητικά από τα οποία θα προκύπτει η υγεία 
και η φυσική καταλληλότητά τους.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, 
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προ-
στασίας Δεδομένων η Υπηρεσία θα πα-
ρέχει σε αυτούς την δυνατότητα πρό-
σβασης σε στοιχεία που αφορούν στους 
λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφω-
να με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αί-
τηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου 
συμφέροντος).

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσι-
ευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του 
Νομού και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
και στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Αθήνα, 4-9-2019     
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 15/2019 απόφα-
ση του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών 
αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδο-
σκοπικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ή ΝΙΚΗ" » που εδρεύει 
στα Νέα Μουδανιά, στην οδό Καλολύ-
μνου και Ορφανίδη και Ζυγής γωνία και 
εγκρίθηκε το από 2/5/2019 καταστατικό 
του, αποτελούμενο από τριάντα (30) άρ-
θρα και σκοπούς τους αναφερόμενους 
στο άρθρο τρία (3) αυτού,

ήτοι:
Η δημιουργία σύσφιξης των σχέσεων 

πνεύματος συναδελφοσύνης και αλλη-
λεγγύης ανάμεσα στα μέλη κ.τ.λ.

Νέα Μουδανιά, 5/9/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος 

 

 

  

 

   29 August 2019 

RFP Ref. No.: 6915 

Invitation: Request for Proposals 
 

The International Organization for Migration (hereinafter called IOM) intends to identify 

Implementing Partner/s for the Provision of Accommodation Support and Integration 

Courses to Beneficiaries of International Protection in island of Crete for which this 

Request for Proposals (RFP) is issued. 

 

The IOM through the Bids Evaluation and Awards Committee (hereinafter called BEAC) 

now invites the interested Implementing Partners to provide Technical and Financial 

Proposal for the aforementioned project. 

 

More details on the services will be provided in the respective Terms of Reference (TOR). 

 

The RFP includes the following documents: 

Section I. Instructions to Implementing Partners 

Section II. Technical Proposal – Standard Forms 

Section III. Financial Proposal – Standard Forms 

Section IV. Terms of Reference 

Section V. Pro forma Project Implementation Agreement  

Bidding procedure will be conducted based on the rules of the International 

Organization for Migration. 

A complete set of RFP’s Documents will be available upon request at the following e-

mail address iomgrprocurement@iom.int 

 

A pre-proposal conference will be held on 10th September 2019 at 13:00 hrs local time 

at IOM office in Athens, 6, Dodekanisou str., 17456, Alimos, Ano Kalamaki, Greece. 

Attendance to the conference is optional. 

 

The Proposals must be delivered by hand or through mail courier to IOM with office 

address at Dodekanisou 6, 17456 Alimos, Athens on or before 19th September 2019 at 

14:00 hrs.  No late proposal shall be accepted. 
 

IOM reserves the right to accept or reject any Bid, and to cancel the bidding process 

and reject all bids, at any time prior to the award of Contract, without thereby incurring 

any liability to the affected Bidder/s or any obligation to inform the affected Bidder/s 

on the grounds for the IOM’s action. 

 

Procurement Unit  

IOM Greece 

Dodekanisou 6, 17456, Alimos  

Athens, Greece 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ'αριθμ.2081Γ/5-9-2019 έκ-
θεσιν επιδόσεως του Δικαστικού Επιμε-
λητού του Εφετείου Αθηνών κ. ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΥ που έχει έδρα 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Σταδί-
ου αρ. 48 επεδόθη στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών διά τον Μουστα-
φά ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΜΕΜΕΤ του Χασάν και 
της Τζεμιλέ, πρώην κατοίκου Καλλιθέας 
Αττικής, οδός Χαροκόπου αριθ. 118 και 
ήδη Αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντί-
γραφον της από 17ης  Μαϊου 2019 Αγω-
γής της Αγγελικής-Παναγιώτας ΚΩΣΤΑ-
ΛΑ του Μιχαήλ και της Στυλιανής, κα-
τοίκου Δραπετσώνας, οδός Ταξιαρχών 
αριθ. 105 με ΑΦΜ 154664568, απευθυ-
νομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών δι'ής αιτείται να γίνει 
δεκτή η Αγωγή της, Να κηρυχθεί λυμέ-
νος ο γάμος της με τον εναγόμενο που 
αναφέρεται στο Ιστορικό της Αγωγής και 
τελέσθηκε την 26η Νοεμβρίου 2013 στο 
Δημαρχείο Καλλιθέας Αττικής, και να κα-
ταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική 
της δαπάνη. Κάτωθι της εν λόγω Αγωγής 

υπάρχουν: 1) Η με Γ.Α.Κ 54941/2019 και 
με Ε.Α.Κ. 4781/2019 έκθεση κατάθεσης 
Αγωγής της Γραμματέως του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Χαρίκλει-
ας ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ και 2) η από 25ης 
Ιουνίου 2019 πράξη ορισμού συζήτη-
σης: Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙ-
ΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Πινάκιο: Α2 (ΜΟΝ) 
με αριθμό πινακίου: 21 της ιδίας ως άνω 
Γραμματέως δι’ής ορίζει χρόνο συζή-
τησης της Αγωγής την 4η Μαΐου 2020 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο 
Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗ-
ΝΩΝ στο Κτίριο: 6 Αίθουσα: 6. Προς 
γνώσιν του και διά τας νομίμους συνέπει-
ας καλούμενον άμα όπως παραστεί κατά 
την συζήτηση της Αγωγής ότε και όπου 
με την ανωτέρω πράξη ορίζεται, άλλως 
εν απουσία του θέλει χωρίσει η συζήτη-
ση αυτής ερήμην του
Εν Αθήναις τη 5η Σεπτεμβρίου 2019

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΚΑΡΑΚΩΤΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Σολωμού αρ.35 - ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 030992081 Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 

ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. 33/2019
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε, προκηρύσσουν τον υπ' αριθμ. 33/2019 
ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 4 επιβατικών 
αυτίτων των ΕΛΤΑ προς κυκλοφορία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17.09.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

στα Γραφεία του ΕΛΤΑ οδός Αιόλου 100, 10564 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, Γρα-
φείο 207).
Αντίτυπα της διακήρυξης και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στους ενδι-
αφερόμενους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Προμηθει-
ών ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, Γραφείο 205, τηλ. 2103353337 
& 2103353338).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                              ΑΔΑ: Ψ5ΝΗΟΡΡ2-4ΓΣ
Eλληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11619 Ανοι-
κτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412 / 2016 για την προμήθεια 81.000 μπλοκ εντύπων Barcode, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστη-
μα από 18.09.2019 έως 21.09.2019 και ώρα 23:59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.
aov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνι-
σμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμη-
θειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρ-
μόδιος υπάλληλος κος Δήμος Στέργιος, τηλ. : 210 33 53 290.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                     ΑΔΑ: 9Ι020ΡΡ2-32Ν
Eλληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε, (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11219 Συ-
νοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια, κατόπιν παραγ-
γελίας, Προτυπωμένου Χαρτιού σε Φύλλο και Ρολό και Λευκού Χαρτιού σε Ρο-
λό του Υβριδικού Ταχυδρομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.258,06€ πλέ-
ον ΦΠΑ ήτοι 40.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκει-
ας ενός (1) έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.09.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 
2ος όροφος, γραφείο 207).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται 
στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promit.heus.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνι-
σμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 και έως 15:00, από τη Δ/νση Προμη-
θειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρ-
μόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ. :2103353336.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγό-
ρου Αθηνών Κυριάκου Ζ. Μονογιού επι-
δόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών κ. Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥ-
ΚΟ για την πρώην κάτοικο Αθηνών και 
ΗΔΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Βαρβά-
ρα ή Βέρρα χήρα Γεωργίου Μπούσουλα 
, το γένος Μάρκου Βασσαλάκη , η από 
03-09-2019 ΑΓΩΓΗ ( ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ) 
απευθυνόμενη ενώπιον του Πολ. Πρω-
τοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 74919/2019 
- ΕΑΚ 2370/04-09-2019 με επίσπευση 
της Σταματούλας χήρας Αντωνίου Κού-
βδου , το γένος Σίμου και Αληθινής Κατ-
τέ , κατοίκου Χαλανδρίου , οδός Κύμης 
αριθ. 11 , με ΑΦΜ 064679088 κατά της 
ως άνω εναγομένης , με την οποία ζη-
τείται να αναγνωριστεί ότι ήρθη η διαλυ-
τική αίρεση της πλήρους καταβολής του 
τμήματος υπο την οποία τελούσε η πώ-
ληση του ακινήτου το οποίο αγοράστη-
κε από την εναγόμενη δια του με αριθ. 
335/14-02-1961 συμβολαίου του Συμ/
φου Αθηνών Κων/νου Νικ. Μανώλη και 

μετεγγράφει στο βιβλίο μεταγγραφών 
του Υποθ/κείου Χαλανδρίου στον τόμο 
ΜΔ και αριθ. 305 και να υποχρεωθεί ο 
Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γρα-
φείου Χαλανδρίου να προβεί στην κατα-
χώρηση της απόφασης που θα εκδοθεί 
στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και ιδί-
ως στο ΚΑΕΚ 05 147 08 41 001/9/0 .Για 
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέ-
πειες καλούμενη όπως συμμορφωθεί με 
τις δικονομικά οριζόμενες προθεσμίες. 
Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 
2618Δ/05-09-2019 έκθεση επίδοσης του 
Δικ/κού επιμελητή της περιφέρειας του 
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών Νικόλαου Ευαγ. Φουντούκη

Αθήνα 05-09-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Κυριάκος Ζ. Μονογιός 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας του δικηγό-
ρου Αθηνών Κυριάκου Ζ. Μονογιού επι-
δόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών κ. Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥ-

ΚΟ για την πρώην κάτοικο Αθηνών και 
ΗΔΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Βαρβά-
ρα ή Βέρρα χήρα Γεωργίου Μπούσουλα 
, το γένος Μάρκου Βασσαλάκη , η από 
05-09-2019 ΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΟΡΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
της Σταματούλας χήρας Αντωνίου Κού-
βδου , το γένος Σίμου και Αληθινής Κατ-
τέ , κατοίκου Χαλανδρίου , οδός Κύμης 
αριθ. 11 , με ΑΦΜ 064679088 κατά της 
ως άνω καθής η κλήση , με την οποία 
γνωστοποιεί ότι θα εξεταστούν ως μάρ-
τυρες την Τετάρτη 11-09-2019 οι 1) Από-
στολος Αρσενόπουλος του Ανδρονίκου , 
κάτοικος Χαλανδρίου ( Κύμης 5 ) , 2) Εμ-
μανουήλ Αποστολίδης του Μενελάου , 
κάτοικος Βριλησσίων ( Δωδεκανήσου 30 
) , 3) Ανδρονίκη Χατζηπαντελή του Αντω-
νίου , κάτοικος Χαλανδρίου, ( Σαραντα-
πόρου 10 ) και ώρα 12.00 , 12.30 και 
13.00 αντίστοιχα ενώπιον της συμ/φου 
Αθηνών με έδρα την Γλυφάδα Αικατερί-
νη Προεστάκη του Εμμανουήλ στο γρα-
φείο της στην Γλυφάδα , οδός Δούσμανη 
αριθ. 18 , οι οποίοι θα βεβαιώσουν ένορ-
κα τα προς απόδειξη θέματα που αφο-
ρούν την από 03-09-2019 και με ΓΑΚ 
74919/2019 και ΕΑΚ 2370/2019 Αγωγή 
κατά της καλουμένης ενώπιον του Πολ. 
Πρωτ. Αθηνών. Για να λάβει γνώση η κα-
λούμενη να παραστεί στην άνω ένορ-
κη βεβαίωση όπου και ότε άνω ορίζεται. 
Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 
2619Δ/05-09-2019 έκθεση επίδοσης του 
Δικ/κού επιμελητή της περιφέρειας του 
Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών Νικόλαου Ευαγ. Φουντούκη

Αθήνα 05-09-2019 
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Κυριάκος Ζ. Μονογιός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ  6051/05-09-2019 
Έκθεση Επίδοσης μου μετά από έγ-
γραφη παραγγελία της Δικηγόρου Θεσ/
νίκης Ελένης Κουλαρτσά πληρεξούσια 
της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», δ. τ. "Δ.Ε.Θ. - HELEXPO", 
που εδρεύει στην Θεσ/νίκη, οδός Εγνα-
τία, αρ. 154, Α.Φ.Μ. 099356797 και εκ-
προσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον Κο 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης για 
λογαριασμό της Αστικής Μη Κερδοσκο-
πικής, Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με 
την επωνυμία "Καταφύγιο Γυναίκας - Κέ-
ντρο Στήριξης Κακοποιημένων Γυναι-
κών", που εδρεύει στην Θεσ/νίκη, οδός 
Εγνατία, αρ. 38, Α.Φ.Μ. 997760663 νό-
μιμα εκπροσωπούμενη και ήδη άγνω-
στης έδρας, πιστό αντίγραφο της από 
20-06-2019 και ενώπιον του Ειρηνοδι-
κείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Μικρο-
διαφορών) απευθυνόμενης Αγωγής της 
Πρώτης Κατά αυτής με την με Γ.Α.K.: 
24076/20-06-2019 και Ε.A.K.: 1236/20-
06-2019 Πράξη Έκθεσης Κατάθεσης Δι-
κογράφου (Μικροδιαφορές) της Γραμμα-
τέα του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης και την 
κάτω από αυτή Πράξη Προσδιορισμού 
του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης σύμφωνα 
με την οποία ορίζει Έκθεμα: Μικροδια-
φορές, Αριθμός: 27, Αίθουσα/Γραφείο: 
341, Ημερομηνία Δικασίμου: 11-11-2019, 
Ημέρα: Δευτέρα και Ώρα: 09:00, προς 
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και 
να παραστεί όταν και όπου η παραπάνω 
πράξη ορίζει, με την οποία ζητάει: Να γί-
νει δεκτή η Αγωγή της, Να υποχρεωθεί η 
εναγομένη να της καταβάλει το ποσό των 
626,31 ευρώ από 11.03.2014 και το πο-
σό των 1020,90 ευρώ από 14.09.2015, 
άλλως και όλως επικουρικά από την επί-
δοση της παρούσας και μέχρι την πλή-
ρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση 
που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. 
Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην κα-
ταβολή της Δικαστικής Δαπάνης και της 
αμοιβής της πληρεξούσιας Δικηγόρου 
της ενάγουσας.

05-09-2019
Η  Δικ. Επιμελήτρια 

Παρασκευή Νικ. Θώμογλου      

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 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
251 Γ.Ν.Α.
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Δ.95/19
Υπεύθυνος κος Ψυχογιάννης
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3, Κτίριο Δ/νσης Υγ/κού, 7ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7464102-4105
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού χώρων - υαλοπινά-
κων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορι-
κής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) για 10 ημέρες ήτοι 22/10-31/10/2019 (ΑΔΑ 
Ω1ΝΘ6-ΨΗΣ)

251 Γ.Ν.Α.
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Δ.94/19
Υπεύθυνος κος Ψυχογιάννης
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3, Κτίριο Δ/νσης Υγ/κού, 7ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7464102-4105
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού χώρων - υαλοπινάκων 
251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγει-
ονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) για 10 ημέρες ήτοι 12/10-21/10/2019 (ΑΔΑ 6ΡΣΜ6-
Π7Ε)

251 Γ.Ν.Α.
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Δ.93/19
Υπεύθυνος κος Ψυχογιάννης
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 3, Κτίριο Δ/νσης Υγ/κού, 7ος όρ.
Τηλέφωνο 210-7464102, -4105
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 10.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού χώρων - υαλοπινάκων 
251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγει-
ονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) για 11 ημέρες ήτοι 1-11/10/2019 (ΑΔΑ ΩΨΖ06-
ΚΧΑ)

Α.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 48/2019
Διεύθυνση Αλ. Συμεωνίδη 2
Τηλέφωνο 2310-898395
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.00
Ποσόν 12000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των ανελκυστή-
ρων του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας (ΑΔΑ 6ΚΔΖ469ΗΔΧ-Η93)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 04/2019 - 192673
Υπεύθυνος κ. Σπηλιώτη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2613-600163
Λήξη Προσφορών 07-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 10.00
Ποσόν 179800.00
Εγγύηση 2900.00
Περιγραφή Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπη-
ρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ ΩΛΞ7ΟΡ1Φ-1Ρ9, 
9ΒΜ3ΟΡ1Φ-8ΩΥ)

Γ.ΝΟΣ. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 3/19
Υπεύθυνος Ε. Μπροκούμη
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο 210 33 81 138
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.30
Ποσόν 15000.00
Περιγραφή Προμήθεια πλήρους οδοντιατρικής μονάδας για τις ανά-
γκες του Oδοντιατρικού τμήματος του Νοσοκομείου 6Γ7Μ4690ΩΜ-2ΨΗ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 28Α/19
Υπεύθυνος Ε. Μπροκούμη
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο 210- 33 81 138
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.30
Ποσόν 19000.00
Περιγραφή Ανάδειξη συντηρητή, για την ετήσια συντήρηση της Πλυ-

ντικής Μονάδας του Νοσοκομείου, με κάλυψη ανταλλακτικών ΩΑΡΖ4690ΩΜ-
Ι0Α

Γ.ΝΟΣ. ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 11415
Υπεύθυνος Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος
Διεύθυνση Τέρμα Ιπποκράτους
Τηλέφωνο 2521350277
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 14.00
Ποσόν 11000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες ακτινοπροστασίας ακτονπλογικων εργαστηρί-
ων Ψ8Α34690ΒΡ-ΗΣΣ

Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΠΥΡΓΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 18726
Υπεύθυνος Πουλιάσης Α.
Διεύθυνση Ε.Ο. Πύργου - Πατρών
Τηλέφωνο 26210-82784
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 17-09-2019 11.00
Ποσόν 4900.00
Περιγραφή Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας ΨΚ7046907Ε-ΝΜΥ

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν/Μ ΣΠΑΡΤΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Φ/Λ/17/9866
Υπεύθυνος κ. Π. Φεγγαρά
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 27310 - 21031,
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 17.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.00
Ποσόν 58860.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξο-
πλισμό και ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό ΩΤΙΑ46907Η-ΙΘΥ

Γ.ΝΟΣ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 71/2019
Υπεύθυνος Μαντά
Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας
Τηλέφωνο 27213-63128,130
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 13260.00
Περιγραφή (Κατώτατη ετήσια μίσθωση ή 1.105 ευρώ/μήνα) Ανάδειξη 
αναδόχου ενοικιάσεως τηλεοράσεων - ξαπλώστρων στους θαλάμους των νοση-
λευτικών ασθενών του Νοσ/μείου Ν/Μ Καλαμάτας ΨΟΙΤ4690ΒΦ-8Ρ1

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 19Α
Υπεύθυνος κα Ευμορφοπούλου
Διεύθυνση Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί
Τηλέφωνο 213-2013147
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.00
Ποσόν 42557.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας (Η/Μ) 
εγκαταστάσεων για κάλυψη των αναγκών του Νοσ/μείου με 6 άτομα (5 υδραυλι-
κοί - 1 θερμαστής) για χρονικό διάστημα 4 μηνών (ΑΔΑ ΩΤΚΒ46906Ε-Θ8Ψ)

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 211/2019
Υπεύθυνος Σαμάκοη
Διεύθυνση Η. Γαζέπη 48
Τηλέφωνο 22213 - 50499
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 20-09-2019 10.00
Ποσόν 46426.00
Περιγραφή Ετησια συντήρηση 13 μηχ/των αιμοκάθαρσης της ΜΤΝ 
ΩΣ2146907Θ-ΤΤΤ

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 212/2019
Υπεύθυνος Γεωργία Πιλάτη
Διεύθυνση Η. Γαζέπη 48
Τηλέφωνο 22213 - 50495
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.30
Ποσόν 4166.00
Περιγραφή Υπηρεσία : ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΥΟ-
ΚΤΟΝΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ) Ω2Ρ146907Θ-3ΣΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός 06/2019

Υπεύθυνος 
Διεύθυνση Π. Κανελλόπουλου 5, Στρ/δο ΦΑΚΙΝΟΥ, Παπάγου
Τηλέφωνο 210-7466235
Λήξη Προσφορών 21-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 21-10-2019 10.00
Ποσόν 3430000.00
Περιγραφή Εν Συνεχεία Υποστήριξη - Follow on Support (FOS) των 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων (AVIONICS) των Αεροσκαφών C-130AUP, για 7 έτη 
(ΑΔΑ Ω9ΤΨ6-8ΛΕ)

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 62587/ΔΠΒΕ
Υπεύθυνος κος Δρόσος
Διεύθυνση Δ/νση Πωλήσ. Βορ. Ελλάδας, Αδριανουπόλεως 24
Τηλέφωνο 2310-384314, 454054 (Καλαμαριά)
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.13
Ποσόν 6750.00
Περιγραφή Επαναχρωματισμός ΚΠ Κεντρικής Θεσ/νίκης

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 1419
Διεύθυνση Διοικητηρίου 26
Τηλέφωνο 2553-0-22940, 24915
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 13.30
Διεξαγωγή 18-09-2019 13.30
Ποσόν 49025.00
Περιγραφή Υπηρεσίες και προμήθεια για επείγουσες εργασίες αποκα-
τάστασης βασικής λειτουργίας ΕΕΛ Διδυμοτείχου (ΑΔΑ 7ΜΩ4ΟΕΦΣ-ΕΔ9)

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 
Υπεύθυνος κα Ρίζου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr-3ο χλμ. Καρδίτσας-Τρικάλων
Τηλέφωνο 2441-0-71711
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 14-10-2019 10.00
Ποσόν 1496500.00
Περιγραφή Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών 
(τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός), στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδί-
τσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης (ΑΔΑ 
6ΖΤΒΟΡΥΕ-7Β7)

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 9321
Υπεύθυνος κα Φαϊτά
Διεύθυνση 9η Πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
Τηλέφωνο 2661-0-46362
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 10.30
Διεξαγωγή 18-09-2019 10.30
Ποσόν 73770.00
Περιγραφή Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων (ΑΔΑ 
ΨΠ88ΟΡΓΤ-52Τ)

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αριθμός 8030/10/1436-ΚΗ
Υπεύθυνος 
Διεύθυνση Λ. Αθηνών και Αντιγόνης 2-6
Τηλέφωνο 210-5103068, 5103231
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν 11000.00
Περιγραφή Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας επιστημονικών 
οργάνων και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού της Δ/νσης, για το έτος 2019 
(ΑΔΑ 6ΛΔΘ46ΜΚ6Π-ΩΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 71758
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 24540.00
Περιγραφή Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης, Ρύθμισης, μέτρη-
σης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή καυστήρων για τα Σχολικά κτίρια 
και για τα Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2019-2020 Ω253Ω96-ΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 6362
Υπεύθυνος Ανάγνου Αγνή
Διεύθυνση Δήμος
Τηλέφωνο 2267022296
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 59520.00
Περιγραφή Προμήθεια : Αντίκατάσταση στεγάστρου στο Δημοτικό 
Σχολείο Αράχοβας Ω3Ρ1Ω9Σ-ΡΜΣ
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 54090/13915 - 54091/13916
Υπεύθυνος Κοσμά Σεβαστή
Διεύθυνση Καπλάνη 9 Ιωάννινα
Τηλέφωνο 2651 3 613 52 ,
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 24-09-2019 12.00-12.30
Ποσόν 73479.00
Περιγραφή Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και 
σφραγίδων Ω26ΑΩΕΩ-4ΗΚ - Ω4Ω2ΩΕΩ-Α3Π

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 19471
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2012900
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 10.00
Ποσόν 369106.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμι-
ση παιδικών χαρών ήτοι ΟΜΑΔΑ Α - Οργανα παιδικής χαράς, ελαστικά δάπεδα 
ασφαλείας και πινακίδα έργου του Προγρ/τος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" και ΟΜΑΔΑ Β - 
Ιστός με φωτιστικό σώμα LED (ΑΔΑ ΡΟΔ6ΩΚΒ-ΛΟΛ)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16390
Υπεύθυνος Κατσαντώνη Ε., Κοκμωτού Μ., Μπούτα Αικ.
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2019632/637
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν 216980.00
Περιγραφή Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου ΩΝΕ9ΩΚΡ-17Φ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 16393
Υπεύθυνος κκ Κατσαντώνη, Κοκμωτού
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2019632/637
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν 199987.00
Περιγραφή Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχ/των 
έργου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (ΑΔΑ 6ΚΜΓΩΚΡ-ΨΨΝ)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 40523
Υπεύθυνος κκ Πάσσου, Βεργυρής
Διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62
Τηλέφωνο 210-5701638
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 15.00
Περιγραφή Προτάσεις για τη υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής 
διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο Δήμο

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 40524
Υπεύθυνος κκ Πάσσου, Βεργυρής
Διεύθυνση Αγ. Βασιλείου 62
Τηλέφωνο 210-5701368
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 15.00
Περιγραφή Προτάσεις για τη απόσυρση - αξιοποίηση αποβλήτων α) 
λιπαντικών ελαίων οχημάτων, β) ελαστικών οχημάτων, γ) μπαταριών οχημά-
των, δ) μεταχειρισμένων, άχρηστων ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλι-
σμού από τις υπηρεσίες του Δήμου (skrap), ε) κατεστραμμένων πλαστικών κά-
δων αποκομιδής απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Υπεύθυνος Βασιλική Αντωνοπούλου - Κωστούλα Αντωνοπούλου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 2132007394-395
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 11.00
Ποσόν 725629.00
Περιγραφή Προμηθεια με τίτλο : Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική 
ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ. 100 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 
ΨΝΠ6Ω1Χ-ΦΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Υπεύθυνος κα Κόττα
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2310-213161
Λήξη Προσφορών 15-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 21-10-2019 10.00
Ποσόν 56165.00
Περιγραφή Παροχή ιατρικών υπηρεσιών και λογοθεραπείας, για την 
κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου (ΑΔΑ 
6Θ4ΧΟΚ9Ω-7ΥΔ)

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 2292

Υπεύθυνος κος Καραμπατσάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2821-0-91888
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 14.30
Διεξαγωγή 09-10-2019 10.00
Ποσόν 404250.00
Εγγύηση 5390.00
Περιγραφή Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργα-
σιών (με χειριστή) για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και 
εργασίες διαχείρισης ιλύος για 12 μήνες +/-4 μήνες (269.500 ΕΥΡΩ με δικαίωμα 
προαίρεσης 134.750 ΕΥΡΦΩ) (ΑΔΑ 7ΧΞΑΟΡ26-ΨΨΛ)

Ε.Α.ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 990035/2019
Υπεύθυνος Σ.Φιλιππάκης
Διεύθυνση Μπόταση 51
Τηλέφωνο 2104599488
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 11.00
Ποσόν 21800.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Ετήσια τακτική συντήρηση ηλεκτρι-
κού υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
Ψ19Φ4690ΩΖ-ΩΤΠ

Ε.Κ.Α.Β.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 56/19
Διεύθυνση Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων
Τηλέφωνο 213-2143327, -317
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 12.00
Ποσόν 16000.00
Περιγραφή Ανάδειξη εταιρίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνε-
δριάσεων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για ένα έτος, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης (8.000 
ΕΥΡΩ/έτος) (ΑΔΑ 6ΒΣΛΟΡ1Π-Π38)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 24/2019
Υπεύθυνος κος Χάνδρος
Διεύθυνση Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας
Τηλέφωνο 2313-326615
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 59148.00
Περιγραφή Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου, αντικατάσταση κλείστρων - 
ροομέτρων, έλεγχος υδραυλικής δοκιμής και μεταφορά 2 φορές/εβδομάδα (ΑΔΑ 
ΩΕΜ2ΟΡ1Π-0ΩΑ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 25/2019
Υπεύθυνος κος Χάνδρος
Διεύθυνση Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας
Τηλέφωνο 2313-326615
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.00
Ποσόν 8411.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαριότητας ιματισμού για 36 μήνες (ΑΔΑ 
6Β4ΑΟΡ1Π-8ΩΩ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός Α23-Α24
Υπεύθυνος κκ Λιάσκος, Κολοκύθας
Διεύθυνση Λεωφ. Κ. Καραμανλή
Τηλέφωνο 2231-0-23333
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Ποσόν 1465.00
Περιγραφή Προμήθεια αντ/κών και εργασία επισκευής του ΚΗΗ 7081 
οχήματος OPEL FRONTERA-B του ΕΚΑΒ Λαμίας (ΑΔΑ 6ΑΝΗΟΡ1Π-ΩΑΜ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 12836
Υπεύθυνος κος Θεοχάρης
Διεύθυνση Τέρμα Λεωφ. Ιπποκράτους, Π.Γ.Νοσ. Πατρών, Ρίο
Τηλέφωνο 2610-635914
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 10.00
Ποσόν 13491.00
Περιγραφή Ετήσιος ανάδοχος για εργασίες φανοποιϊας ασθενοφό-
ρων, ετήσιος ανάδοχος για εργασίες επισκευής και επένδυσης καθισμάτων 
ασθενοφόρων και προμήθεια αντιψυκτικού κόκκινου - πράσινου και απιονισμέ-
νου νερού (ΑΔΑ 67ΧΡΟΡ1Π-Τ0Ν)

Ε.Φ.Κ.Α./Α Τ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός 5553
Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 27, Ιωνία
Τηλέφωνο 2310-785321
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Ποσόν 240.00
Περιγραφή Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των 3 ψυκτών 
πόσιμου νερού, του κτιρίου του Α Τοπικού Υποκ/τος Μισθωτών Θεσ/νίκης για 
ένα έτος (ΑΔΑ Ψ6ΕΞ465ΧΠΙ-36Ο)

Ε.Φ.Κ.Α./Ζ Τ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός 10251
Υπεύθυνος κος Νίγδελης
Διεύθυνση Πολυτεχνείου 1, Θεσ/νίκη
Τηλέφωνο 2310-597739
Λήξη Προσφορών 11-09-2019 12.00
Ποσόν 2108.00
Περιγραφή Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συναρμολόγηση και το-
ποθέτηση ραφιών ντέξιον καθώς και μεταφορά των ατομικών φακέλων σε νέο 
χώρο στο ισόγειο αρχείο του ΚΕ.Π.Α. που στεγάζεται στην Πύλη Αξιού (ΑΔΑ 
6093465ΧΠΙ-9ΞΧ)

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 11219
Υπεύθυνος κος Λομβράνος
Διεύθυνση Αιόλου 100, 2ος όρ., Γρ. 207
Τηλέφωνο 210-3353336
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.00
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή Προμήθεια, κατόπιν παραγγελίας, Προτυπωμένου Χαρ-
τιού σε Φύλλο και Ρολό και Λευκού Χαρτιού σε Ρολό του Υβριδικού Ταχυδρομεί-
ου (ΑΔΑ 9ΙΟ2ΟΡΡ2-32Ν)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κ Γρηγορακάκης, Φασλά
Διεύθυνση Μαντζαβίνου 5 και Αβλίχου, Αργοστόλι
Τηλέφωνο 2671-0-27546
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 10.00
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή ΑΝΑΚΛΗΣΗ-Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση Συ-
στημάτων Ασφαλείας, Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), Συστήματος 
Πυρανίχνευσης στο κτήριο της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και στην Εκθε-
ση Ψηφιδωτών στην Κεφαλονιά (ΑΔΑ 6ΠΥΤ4653Π4-ΣΔ0, ΩΣΛΧ4653Π4-Φ3Ξ) 
(ανάκληση ΑΔΑ ΨΥΡΧ4653Π4-200)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4029
Υπεύθυνος κκ Παναγιωτίδου, Υετίων
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη
Τηλέφωνο 2313-329549, 329566
Λήξη Προσφορών 17-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 17-09-2019 10.30-11.00
Ποσόν 23560.00
Εγγύηση 380.00
Περιγραφή Ανάθεση των εργασιών συντήρησης των εκτυπωτών, των 
φάξ & των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, στις δομές της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών για ένα έτος (ΑΔΑ Ω4Ο6ΟΞΙΨ-Κ27)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4028
Υπεύθυνος κκ Παναγιωτίδου, Υετίων
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη
Τηλέφωνο 2313-329549, 329566
Λήξη Προσφορών 16-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 16-09-2019 10.30-11.00
Ποσόν 33409.00
Εγγύηση 539.00
Περιγραφή Ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου Συκεών για ένα έτος (ΑΔΑ 67ΜΙΟΞΙΨ-ΖΑΡ)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμός 756
Υπεύθυνος κος Αθανασιάδης
Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όρ., Κατερίνη
Τηλέφωνο 2351-0-78537
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 26-09-2019 09.00-10.00
Ποσόν 6000.00
Εγγύηση 600.00
Περιγραφή (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα). Παραχώρηση καταστήματος 
εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας, εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλί-
ας και εμβαδού 55,58 τ.μ., για χρήση αποκλειστικά ως ιχθυοπωλείο για χρονικό 
διάστημα 6 ετών

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμός 758
Υπεύθυνος κ. Αθανασιάδης
Διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όρ., Κατερίνη
Τηλέφωνο 2351-0-78537
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 09.00-10.00
Ποσόν 20000.00
Εγγύηση 2000.00
Περιγραφή (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα). Παραχώρηση καταστήματος 
εντός του κτιρίου του Λ.Τ. Πιερίας, εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Παραλί-
ας και εμβαδού κτίσματος 381,46 τ.μ. και ξύλινο κιόσκι - στέγαστρο 248,50 τ.μ., 
για χρήση αποκλειστικά ως Ψαροταβέρνα για χρονικό διάστημα 10 ετών



 ΓΕΝΙΚΗ    8                                                                                                                                             ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    6    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019
  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ          ∆ΙΕΘΝΗ

Η Επιτροπή 
Οικονομικών 
ενέκρινε τον διορισμό 
Λαγκάρντ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισμα-
τικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου ενέκρινε σήμερα τον διορισμό 
της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανα-
κοίνωσε η Επιτροπή.

Για την επικύρωση του διορισμού της 
Λαγκάρντ θα χρειαστεί η ψηφοφορία της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, που είναι προγραμματισμένη να 
γίνει σε δύο εβδομάδες.

Στην μυστική ψηφοφορία, 37 ευρωβου-
λευτές της Επιτροπής ψήφισαν υπέρ της, 
11 κατά και 4 απείχαν.

Η Λαγκάρντ επιλέχθηκε τον Ιούλιο από 
τους Ευρωπαίους ηγέτες να αντικαταστή-
σει τον Μάριο Ντράγκι στην προεδρία της 
ΕΚΤ από τον Νοεμβρίο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισημοποιή-
σουν τον διορισμό της στη σύνοδο κορυ-
φής στα μέσα Οκτωβρίου.

Youtube:

Πρόστιμο 170 εκατ. 
για παραβίαση 
παιδικών 
προσωπικών 
δεδομένων

H Google και η θυγατρική της YouTube, 
η οποία κατηγορείται για παραβίαση της 
νομοθεσίας εκθέτοντας τα παιδιά σε ανάρ-
μοστα βίντεο ή συλλέγοντας προσωπικά 
δεδομένα που τα αφορούν, δέχτηκαν να 
πληρώσουν πρόστιμο ρεκόρ 170 εκατομ-
μυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και να προ-
στατεύουν καλύτερα τα δεδομένα των παι-
διών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Η συμφωνία αυτή που επιτεύχθηκε εξω-
δικαστικά και αναμένεται να πάρει το πρά-
σινο φως από το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης είναι η σημαντικότερη μέχρι σήμερα 
σε μια υπόθεση που αφορά την προστα-
σία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, ανα-
κοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας 
των καταναλωτών (FTC).

Τον Απρίλιο του 2018, 23 οργανώσεις 
προστασίας των ψηφιακών δικαιωμά-
των και προστασίας της παιδικής ηλικίας 
κατέθεσαν αγωγή στην Αρχή Προστα-
σίας Καταναλωτών. Οι ενάγουσες κατη-
γορούσαν το YouTube ότι συλλέγει προ-
σωπικές πληροφορίες ανηλίκων  χωρίς 
οι γονείς να το γνωρίζουν, και τις χρησι-
μοποιεί για να επιτρέπει στοχοθετημένες 
διαφημίσεις.

Σήμα «πώλησης» στις 
αναδυόμενες αγορές 
έδωσε η Citigroup 

Σύσταση underweight, ήτοι για αποδόσεις 
χειρότερες από της αγοράς, σε όλες τις 

περιοχές των αναδυόμενων αγορών, έδωσε 
η Citigroup, εξαιτίας της παρατεταμένης αβε-
βαιότητας για την πορεία της εμπορικής δια-
μάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 

Ειδικότερα, στην τελευταία της ανάλυ-
ση για την πορεία των διεθνών αγορών, η 
Citigroup επισημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα 
του derisking, της μείωσης του κινδύνου, και 
της αύξησης των θέσεων στις ανεπτυγμένες 
αγορές (O/W DM vs. EM = Defensive). 

Την ίδια ώρα συστήνει δραστική μείωση 
των θέσεων στις αναδυόμενες αγορές, λόγω 
μεγάλης και παρατεταμένης αβεβαιότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το ελληνικό 
χρηματιστήριο θεωρείται αναδυόμενη αγο-
ρά.

Επίσης, η Citigroup μετατρέπεται σε «ουδέ-
τερη» από overweight στις αμερικανικές με-
τοχές, ενώ παραμένει underweight στην Ια-
πωνία και neutral στις ευρωπαϊκές μετοχές. 
Η βασική της υπόθεση είναι για μια συνεχή 
περίοδο παγκόσμιας οικονομικής στασιμό-
τητας, η οποία θα άρει τη στήριξή της για πε-
ριουσιακά στοιχεία κινδύνου.

Αλλά στο μείγμα έχουν αυξηθεί οι γεωπο-
λιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
οποίες έχουν αντίκτυπο στο συναίσθημα της 
αγοράς και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. 

Όπως επισημαίνει η Citigroup, η πρόσφα-
τη αντιστροφή της καμπύλης των αμερικα-
νικών ομολόγων αυξάνει τις πιθανότητες να 
υπάρξει ύφεση στην αμερικανική οικονομία 
το 2020. 

Με τις πιθανότητες αυτές να αυξάνονται, 
η επενδυτική στρατηγική θα αλλάξει και θα 
απαιτήσει προσοχή σε περιουσιακά στοι-
χεία κινδύνου, τα οποία εντοπίζονται κυρί-
ως στις αναδυόμενες αγορές. 

Σε αυτό το πλαίσιο, συστήνει underweight 
σε όλες τις περιοχές των αναδυόμενων αγο-
ρών, λόγω της παρατεταμένης εμπορικής 
αβεβαιότητας.

Μάλιστα, βλέπει αυξανόμενους κινδύνους, 
αν και οι προοπτικές κερδοφορίας για το 
2020 ενδέχεται να είναι ακόμη πολύ υψηλές.

Επίσης, η επικείμενη αλλαγή πολιτικής 
της Fed και της ΕΚΤ ενδέχεται να μην ωφε-
λήσει τις εισροές κεφαλαίων στις αναδυόμε-
νες αγορές, δεδομένου ότι υπάρχουν σοβα-
ρές πιθανότητες ο Trump να προχωρήσει με 
μια πιο επιθετική

εμπορική στάση. 
Η βασική περίπτωση της Citigroup για τον 

εμπορικό πόλεμο περιλαμβάνει ότι δεν θα 
υπάρξει κάποια εμπορική συμφωνία πριν 
από τις προεδρικές εκλογές του 2020. 

«Με την Κίνα να αγωνίζεται σε όλα τα μέ-
τωπα, βλέπουμε τη δημοσιονομική και νο-
μισματική χαλάρωση της PboC ως σταθερο-
ποιητή της εγχώριας ανάπτυξης, στο καλύτε-
ρο σενάριο», αναφέρει η Citigroup. 

Θα ήταν άθλος 
συµφωνία για το Brexit 

ως τις 31 Οκτωβρίου
Βρυξέλες: Αποδέσμευση 780 εκατ. 
για χώρες ΕΕ που θα πληγούν από Brexit

Σαφές µήνυµα στη Βρετανία, η οποία κινείται στο δρόµο των πρόωρων 
εκλογών, εκπέµπει η Κοµισιόν µέσω εκπροσώπου της. Συγκεκριµένα, 
όπως µεταδίδει το Reuters ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος υπογραµµίζει ότι 

η θέση της Κοµισιόν είναι σταθερή όσον αφορά την αποχώρηση της Βρετανίας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος παράγοντας σηµειώνει δε ότι η ΕΕ είναι πρόθυµη να εργαστεί µε τον 
πρωθυπουργό του Ηνωµένου Βασιλείου πάνω σε προτάσεις που είναι συµβατές µε 
τη Συµφωνία Αποχώρησης

Εξαιρετικά αµφίβολο θεωρούν πλέον στις Βρυξέλλες το ενδεχόµενο να επιτευ-
χθεί νέα συµφωνία µε τη Βρετανία για το Brexit µέχρι τις 31 Οκτωβρίου, παρότι ο 
Μπόρις Τζόνσον επιµένει ότι αυτό είναι εφικτό.

«Η ιδέα ότι µέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να κατατεθεί µια πρόταση, να την δια-
πραγµατευτούµε, να εγκριθεί από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ (στις 17 και 18 Οκτω-
βρίου) και κατόπιν να επικυρωθεί από τους Ευρωπαίους και τους Βρετανούς βου-
λευτές συνιστά άθλο, είναι το λιγότερο που µπορούµε να πούµε», δήλωσε Ευρω-
παίος αξιωµατούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μπόρις Τζόνσον επιµένει ότι το Brexit θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου, µε ή χωρίς 
συµφωνία µε τις Βρυξέλλες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η «µάχη» βουλευτών 
να µπλοκάρουν ένα άτακτο Brexit. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι έχει 
γίνει σηµαντική πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, αλλά οι Βρυξέλλες δεν 
έχουν κάνει λόγο για υποβολή συγκεκριµένης πρότασης από το Λονδίνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να αποδεσµεύσει 780 εκατοµµύρια ευρώ ως 
κατεπείγουσα οικονοµική βοήθεια για τις χώρες µέλη της που θα πληγούν περισ-
σότερο από τις οικονοµικές επιπτώσεις ενός ενδεχόµενου Brexit χωρίς συµφωνία 
µε το Ηνωµένο Βασίλειο.

Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του ποσού, περίπου 600 εκατοµµύρια ευρώ, θα προ-
έλθει από τα Ταµεία Αλληλεγγύης της ΕΕ, τα οποία στηρίζουν τις χώρες που έχουν 
υποστεί φυσικές καταστροφές. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, που βοηθά τους εργαζόµενους οι 
οποίοι χάνουν τη δουλειά τους είτε εξαιτίας σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών 
στο παγκόσµιο εµπόριο λόγω παγκοσµιοποίησης (π.χ. όταν κλείνει µια µεγάλη επι-
χείρηση ή µεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ) είτε εξαιτίας της παγκό-
σµιας οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήµερα τα νέα κατεπείγοντα µέτρα που θα 
λάβει στην περίπτωση ενός "σκληρού" Brexit, τη στιγµή που το Ηνωµένο Βασίλειο 
έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση εξαιτίας του θέµατος αυτού.

Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι είπαν ότι, εκτός από τα 780 εκατοµµύρια ευρώ, στή-
ριξη µπορεί να παράσχουν και άλλα ειδικά ταµεία, όπως αυτά για την αλιεία και 
τη γεωργία.

Οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότεροι από ένα σκληρό Brexit είναι η 
Ιρλανδία, η Γερµανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η ∆ανία.
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