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Επιταχύνεται το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων
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ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

ΔΕΗ: Εθελούσια έξοδος για 2000 
εργαζόμενους 

Στους 2000 εργαζόµενους της ∆ΕΗ που προέρχονται 
από το υποστηρικτικό προσωπικό και όχι από τεχνι-

κούς και από την εµπορία, θα ξεκινήσει η εθελούσια έξο-
δος που θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου. Το 
πρόβληµα είναι το κόστος το οποίο δεν µπορεί να καλυ-
φθεί καθώς τα οικονοµικά αποτελέσµατά της δεν επιτρέ-
πουν τις άµεσες αποζηµιώσεις. 

Αύξηση 1,5% του μισθολογικού 
κόστους 

Ο ∆είκτης Μισθολογικού Κόστους του Β’ τριµή-
νου 2019, χωρίς καµία διόρθωση (εποχική ή 
διόρθωση ως προς τον αριθµό των εργασίµων 

ηµερών), σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Β’ 
τριµήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 1,5% έναντι 
αύξησης 3,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 
2018 προς το 2017.

Τράπεζες: «Ραβασάκια» για τους 
«κόκκινους» δανειολήπτες 

Το “χαρτί” του πλειστηριασµού ετοιµάζονται να ρίξουν 
στο τραπέζι οι τράπεζες, σε µια προσπάθεια να αυξή-

σουν την πίεση προς τους δανειολήπτες. Εκτός από τα 
ενηµερωτικά “ραβασάκια” σε 180.000 δανειολήπτες, οι 
τράπεζες αναµένεται να στείλουν και διαταγές πληρωµής 
σε 20.000 δανειολήπτες µε “κόκκινα” στεγαστικά δάνεια 
που φέρουν εγγύηση την πρώτη κατοικία.
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Ετήσια έντοκα: Σε ιστορικά 
χαμηλά το επιτόκιο 

 

«Βουτιά» σε νέο ιστορικό χαμηλό σημείωσε το επιτό-

κιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων, 
στην οποία προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ.

Στο 0,29% κατρακύλησε η απόδοση στη δημοπρασία 
εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, από την 
οποία ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώΟι συνολικές 
προσφορές που υποβλήθηκαν διαμορφώθηκαν στα 996 
εκατ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,59 φο-

ρές.Αξίζει να σημειωθεί πως η απόδοση του 0,29% αποτε-

λεί ιστορικό χαμηλό για τους συγκεκριμένους τίτλους, ενώ 
είναι κατά 38% χαμηλότερη από αυτήν της αμέσως προ-

ηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης η οποία πραγματοποιή-

θηκε πριν τις εκλογές και στις 12 Ιουνίου, η οποία είχε δια-

μορφωθεί στο 0,47%

Ο Ντράγκι οπλίζει και πάλι 
το…μπαζούκα

Οι αναλυτές και οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες αναμέ-

νουν ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει αύριο ένα σημαντικό πακέ-

το χαλάρωσης, συμπεριλαμβανομένης μίας μείωσης των 
επιτοκίων κατά 20 μ.β (ακολουθούμενη από άλλη μία μεί-
ωση ύψους 10 μ.β αργότερα). 

Το κορυφαίο στέλεχος της τράπεζας, Ολι Ρεν, είχε προ-

αναγγείλει ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει σειρά μέτρων στήρι-
ξης που θα υπερβούν τις προσδοκίες των επενδυτών, με-

ταξύ των οποίων σημαντικές και επαρκείς αγορές ομολό-

γων καθώς και μειώσεις στα επιτόκια.
Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Ντράγκι παίρνει ξανά το 

μπαζούκα της αγοράς ομολόγων.
Το Bloomberg, εκτιμά ότι θα ανακοινωθούν περίπου 45 

δισ. νέων μηνιαίων αγορών ομολόγων.

Την άμεση πώληση του 30% του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» αποφάσισε το ΚΥΣΟΙΠ που συνεδρίασε στο υπουργείο 

Οικονομικών παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για τον ΔΑΑ, ως γνωστόν, το ΤΑΙΠΕΔ έχει εκκινήσει από τις 28 Ιου-

νίου τις διαγωνιστικές διαδικασίες πώλησης του 30% των μετοχών 
που ανήκουν στο Δημόσιο με καταληκτική προθεσμία την 30ή Σε-

πτεμβρίου.
Όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες, «αγκάθι» έως τώρα ήταν 

η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου μετά την πώληση του 
30%. Με την υπογραφή «Σύμβασης Παραίτησης», το Δημόσιο θα κα-

τέχει δύο θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων ο ένας 
θα είναι ο πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ (υπό τον πρωθυπουρ-

γό) μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, και Επικρατείας, καθώς και οι αρ-

μόδιοι υφυπουργοί.

«Ελ. Βενιζέλος» : «Γκάζι» για την πώληση του 30%
«Φρένο» 
στη δημιουργία 
νέων ληξιπρό-
θεσμων οφειλών

Τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε 

για τις ληξιπρόθεσµες 

οφειλές, µετά από πολ-

λά χρόνια στέλνουν θετικά µη-

νύµατα από το µέτωπο των δη-

µοσίων εσόδων, αποτυπώνο-

ντας σηµαντική βελτίωση στην 

εισπραξιµότητα των φόρων τον 

Ιούλιο. 
Συγκεκριµένα, οι νέοι απλή-

ρωτοι φόροι τον Ιούλιο διαµορ-
φώθηκαν στα 3,642 δισεκ. ένα-
ντι 3,358 δισ. τον Ιούνιο. ∆ηλα-
δή τον Ιούλιο οι απλήρωτοι φό-
ροι αυξήθηκαν µόλις κατά 284 
εκατ.. 

Οικονοµικοί παράγοντες απο-
δίδουν αυτή την εξέλιξη τόσο 
στην αλλαγή κλίµατος που έφε-
ρε στην οικονοµία η αλλαγή 
κυβέρνησης, αλλά κυρίως στη 
ρύθµιση των 120 δόσεων.

Προκειµένου οι οφειλέτες να 
διητρούν τη ρύθµιση, θα πρέπει 
να ρυθµίζουν ή να εξοφλούν τις 
τρέχουσες φορολογικές οφει-
λές.
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Kόντρα Κυβέρνησης –
ΣΥΡΙΖΑ για την
ιδιωτικοποίηση 
των ΕΛΠΕ

Στις αναφορές του τομεάρχη Οικονομί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, για την ιδι-
ωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, απάντησαν με 
κοινή δήλωσή τους ο υπουργός Οικονο-
μικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κι ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κω-
στής Χατζηδάκης.

«Για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ ο κ. 
Ν. Παππάς, πριν εκδώσει την ανακοίνω-
σή του, θα έπρεπε να είχε συνεννοηθεί με 
τον κ. Τσίπρα και τον κ. Τσακαλώτο. Διό-
τι η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ ήταν συμ-
βατική υποχρέωση της χώρας την οποία 
είχε υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» 
σημειώνουν οι δύο υπουργοί, που, «από 
τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ», παραθέτουν την πιο 
πρόσφατη από την Έκθεση Ενισχυμένης 
Εποπτείας του Ιουνίου 2019 (έναν μήνα 
πριν τις εκλογές):«ΕΛΠΕ…”Επετεύχθη 
συμφωνία με τις ελληνικές αρχές έτσι 
ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να λάβει την τεχνική 
εντολή και να εξερευνήσει όλες τις διαθέ-
σιμες επιλογές με στόχο να προχωρήσει 
η συναλλαγή (ιδιωτικοποίηση)”.

Σε ένα πράγμα σίγουρα διακρίνεται ο 
ΣΥΡΙΖΑ: στο θράσος και την υποκρισία» 
υποστηρίζουν οι δύο υπουργοί.

Νωρίτερα, ο Νίκος Παππάς, επικαλού-
μενος «δημοσιεύματα, τα οποία αναφέ-
ρουν ότι υφίσταται σχέδιο πώλησης της 
συμμετοχής του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ 
μέσω Χρηματιστηρίου», είχε υποστηρί-
ξει πως η πώληση των ΕΛΠΕ θα αποτε-
λέσει «τουλάχιστον πολιτικό σκάνδαλο».

Κατά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, «η εμ-
μονή της ΝΔ στην πολιτική της καθολι-
κής αποχώρησης του Δημοσίου από κρί-
σιμες για τη χώρα υποδομές, είναι επιζή-
μια για τα συμφέροντα της κοινωνίας και 
οικονομικά αναποτελεσματική. Η διεθνής 
εμπειρία το καταδεικνύει».

Ο κ. Παππάς υπογράμμισε πως «ο ρό-
λος των ΕΛΠΕ είναι αναντικατάστατος 
για την ελληνική οικονομία και για τον 
έλεγχο των δικαιωμάτων της χώρας στα 
ενεργειακά αποθέματα».

Πληρώσαμε 120 εκατ. 
για τους μετακλητούς 
υπαλλήλους 
την εποχή ΣΥΡΙΖΑ

Δεν ήταν μόνο τα 17 εκατ. ευρώ που πλή-
ρωσε το δημόσιο για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούσαν στο Μαξίμου από το 
2015 έως τον Ιούνιο του 2019. Μετακλητοί 
υπήρχαν σε όλα τα υπουργεία και κόστισαν 
πάνω 120 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή. 
Έγγραφο που ανέβασε στο twitter ο βου-
λευτής του ΚΙΝΑΛ Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος (μετά την ερώτηση που κατέθε-
σε στη Βουλή) δείχνει πως από το 2015 έως 
τον Ιούνιο του 2019 στο Μαξίμου, στη γενική 
γραμματεία του πρωθυπουργού, στο γρα-
φείο αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στο 
γραφείο του υπουργού Επικρατείας και 
στο γραφείο του υφυπουργού στον πρω-
θυπουργό, δαπανήθηκαν για τους μετακλη-
τούς υπαλλήλους 17 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά: Σύμφωνα με το 
protothema.gr, στο υπουργείο Εργασίας το 
κόστος για τη μισθοδοσία των μετακλητών 
έφτασε από τις 900.000 ευρώ το 2015, στα 
2 εκατ. Στα υπουργεία Οικονομικών, Οικο-
νομίας και Πολιτισμού, οι μετακλητοί στοί-
χισαν 28 εκατ. ευρώ.

Στο υπουργείο Άμυνας, για τέσσερις άμι-
σθους συμβούλους του πρώην υπουργού 
Πάνου Καμμένου δόθηκαν 175.000 ευρώ 
οδοιπορικά. Όλα αυτά ενώ σε οργανισμούς 
όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας, οι μισθοί έφτασαν έως και τις 8.000 
ευρώ το μήνα!Μετακλητοί από… χρυσάφι

Στο υπουργείο Εργασίας, το κόστος για 
τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που υπη-
ρετούσαν ως μετακλητοί έφτασε από τις 
899.363 ευρώ το 2015 στα 2.078.298 ευρώ το 
2018. Από το 2015 έως τον Ιούνιο του 2019, 
την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι με-
τακλητοί του υπουργείου Εργασίας στοίχι-
σαν 7.751.950 ευρώ.

H απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ 

Για νέα επικοινωνιακά τεχνάσματα για 
τους μετακλητούς υπαλλήλους κάνει λόγο 
ο ΣΥΡΙΖΑ. 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μόνη κυβέρνηση που 
επέβαλε την πλήρη διαφάνεια και προχώ-
ρησε στον εξορθολογισμό του αριθμού και 
των αποδοχών των μετακλητών» σχολιά-
ζουν πηγές της Κουμουνδούρου.

«Η Νέα Δημοκρατία με την αγαστή συνερ-
γασία του κ. Κωνσταντινόπουλου από το 
ΚΙΝΑΛ προσπαθούν εκ νέου να δημιουργή-
σουν εντυπώσεις με το χιλιοπαιγμένο έργο 
των μετακλητών», σημειώνουν οι ίδιες πη-
γές σχετικά με ανάρτηση στο twitter του 
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου περί «στρα-
τού μετακλητών του ΣΥΡΙΖΑ».
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Κινείται η διαδικασία για την πώληση
του 30% του «Ελ. Βενιζέλος» 

Με απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ που συνεδρίασε 
υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

Κινείται άµεσα η διαδικασία για την πώληση του 30% του «Ελ. Βενιζέ-
λος» που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆, όπως αποφάσισε το Κυβερνητικό Συµ-
βούλιο Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε στο υπουρ-

γείο Οικονοµικών, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όπως δε επεσήµανε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, «ιδεολο-

γική και πολιτική µας θέση, όπως διαρκώς τονίζουµε, είναι ότι αντιµετωπίζουµε 
τις αποκρατικοποιήσεις ως αναπτυξιακό εργαλείο της οικονοµίας, αρκεί αυτές να 
πραγµατοποιούνται µε όρους απόλυτης διαφάνειας και γνώµονα εν τέλει το δηµό-
σιο συµφέρον. Και όχι µόνον ως µέσο αύξησης των δηµοσίων εσόδων.

Στις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και 
ο υπουργός Οικονοµικών είχαµε επισηµάνει ότι θα επιδιώξουµε τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης των δεσµεύσεων που είχε αναλάβει η χώρα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Σήµερα υλοποιούµε µία ακόµη δέσµευση που είχαµε αναλάβει. Αυτή είναι 
η πρώτη διαδικασία αποκρατικοποίησης της σηµερινής κυβέρνησης. Σηµειώνεται 
ότι δέσµευση για την εν λόγω αποκρατικοποίηση είχε αναλάβει η προηγούµενη 
κυβέρνηση, η οποία φυσικά ουδέποτε υλοποιήθηκε».

Σύµφωνα µε παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών, µετά την απόφαση του 
ΚΥΣΟΙΠ, δόθηκε εντολή στο ΤΑΙΠΕ∆ να συνεχιστεί άµεσα η διαδικασία για την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου 
φέτος. Η προθεσµία για την εν λόγω διαδικασία λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου, αλλά 
ενδέχεται να δοθεί παράταση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες, «αγκάθι» έως τώρα ήταν η σύνθεση του 
νέου διοικητικού συµβουλίου µετά την πώληση του 30%. Με την υπογραφή «Σύµ-
βασης Παραίτησης», το ∆ηµόσιο θα κατέχει δύο θέσεις στο νέο διοικητικό συµ-
βούλιο, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο πρόεδρος.

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ (υπό τον πρωθυπουργό) µετεί-
χαν οι υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Υποδοµών, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρι-
σµού, και Επικρατείας, καθώς και οι αρµόδιοι υφυπουργοί.

Το σενάριο να υπήρξε απώλεια του 
στρατιωτικού υλικού στην Λέρο σε 

προγενέστερο χρόνο και να διαπιστώ-
θηκε τώρα εξετάζουν σοβαρά οι αρχές, 
σύµφωνα µε δηλώσεις του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα και 
του υπουργού Εθνικής Άµυνας, Νίκου 
Παναγιωτόπουλου .

«Εφόσον έγιναν οι πρώτες ενέργειες, 
προχωρούµε στη διαλεύκανση της υπό-
θεσης. Σηµασία για τον πολίτη είναι να 
έχει µία κυβέρνηση που κάνει ό,τι µπο-
ρεί να τον προστατεύσει. Σε όσους κά-
νουν πολιτική σπέκουλα φαίνεται πως η 
αφαίρεση έγινε σε προγενέστερο χρό-
νο», είπε ο Στέλιος Πέτσας και πρόσθε-

σε ότι η προηγούµενη καταγραφή είχε γί-
νει πέρυσι. Εξέφρασε την εκτίµηση, µά-
λιστα, πως η αφαίρεση του στρατιωτικού 
υλικού µπορεί να έγινε σταδιακά.

Στο ίδιο κλίµα και οι δηλώσεις του 
υπουργού Άµυνας. «Αντικείµενο της 
έρευνας που διεξάγεται είναι να διερευ-
νηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποί-
ες έλαβε χώρα η απώλεια του υλικού, κα-
θώς  προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
αυτή  εκτείνεται σε ικανό βάθος χρό-
νου. Καθίσταται  προφανές ότι το ζήτη-
µα δεν πρόεκυψε χθες, αλλά διαπιστώ-
θηκε χθες», υπογράµµισε ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος.

Κυβέρνηση

Σε προγενέστερο χρόνο η απώλεια 

στρατιωτικού υλικού στην Λέρο
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Πρόεδρος EBRD: 
Τώρα είναι η ώρα 
για επενδύσεις 
στην Ελλάδα

Την ισχυρή πίστη του στο γεγονός ότι «τώ-
ρα περισσότερο από ποτέ», είναι η στιγ-

µή που οι ξένοι επενδυτές πρέπει να κοιτά-
ξουν τις πολλές ευκαιρίες που υπάρχουν 
στην Ελλάδα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD), Σούµα Τσακραµπάρτι, 
µε την ευκαιρία των εγκαινίων του δεύτερου 
γραφείου της στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 
στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσθεσε ότι τίποτα δεν υπογραµµίζει κα-
λύτερα την πίστη της Τράπεζας στην Ελλά-
δα και την αφοσίωσή της στη χώρα από τη 
δηµιουργία αυτού του δεύτερου γραφείου, 
το οποίο θα αποτελεί ένα σηµαντικό σηµείο 
επαφής για τις βορειοελλαδικές µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις. Ο κ. Τσακραµπάρτι εξέφρα-
σε ακόµη την πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανακά-
µπτει από την κρίση κι ότι τίποτα δεν µπορεί 
να κάµψει το πνεύµα του ελληνικού λαού και 
υπενθύµισε ότι η EBRD, που συνολικά έχει 
επενδύσει στη χώρα από το 2014 µέχρι σήµε-
ρα 3 δισ. ευρώ, διέθεσε µόνο πέρυσι χρηµατο-
δοτήσεις 850 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της EBRD επισήµανε ακόµη ότι 
ότι η Τράπεζα χρηµατοδοτεί τόσο µικρά, όσο 
και µεγάλα πρότζεκτ. «Η µικρότερή µας επέν-
δυση ήταν µόλις 1 εκατ. ευρώ, ενώ η µεγαλύ-
τερη έφτασε το 1 δισ. ευρώ, στο έργο κατα-
σκευής του ∆ιαδριατικού Αγωγού» επισήµα-
νε και πρόσθεσε ότι το 70% των χρηµατοδοτή-
σεών της έχει διατεθεί για projects επιχειρή-
σεων εκτός Αθήνας. Υπενθύµισε δε ότι µέχρι 
τώρα και σε λιγότερο από δύο χρόνια η Τρά-
πεζα έχει στηρίξει περισσότερες από 40 µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις, ανάµεσα στις οποί-
ες πολλές εταιρείες γυναικών και νέων.

Κατά τον κ. Τσακραµπάρτι, η EBRD, στο 
πλαίσιο της δραστηριότητάς της, ενδιαφέρε-
ται να χρηµατοδοτήσει έργα στους κλάδους 
µε σηµαντική αναπτυξιακή προοπτική στην 
επόµενη ηµέρα της ελληνικής οικονοµίας, 
όπως τους κλάδους ΑΠΕ, Ενέργειας, αγροτε-
χνολογίας, αλλά και στον τουρισµό και στην 
αγορά ακινήτων.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, µετά από 
πολλά χρόνια στέλνουν θετικά µηνύµατα από το 

µέτωπο των δηµοσίων εσόδων, αποτυπώνοντας σηµαντι-
κή βελτίωση στην εισπραξιµότητα των φόρων τον Ιού-
λιο. Και µάλιστα σε ένα µήνα που πληρώθηκε η πρώτη 
δόση του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, 
οι νέοι απλήρωτοι φόροι τον Ιούλιο διαµορφώθηκαν 
στα 3,642 δισεκ. ευρώ έναντι 3,358 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. 
∆ηλαδή τον Ιούλιο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν µόλις 
κατά 284 εκατ.ευρώ. 

Εάν ανατρέξει κανείς  στα τρία τελευταία χρόνια θα δει 
ότι κάθε µήνα το 2016 οι απλήρωτοι φόροι αυξάνονταν 
κατά ένα δισ. ευρώ µηνιαίως (µέσος όρος), το 2017 κατά 
906 εκατ. ευρώ και το 2018 κατά 762 εκατ. ευρώ.

Οικονοµικοί παράγοντες αποδίδουν αυτή την εξέλιξη 
στον Ιούλιο του 2019 στο γεγονός τόσο στην αλλαγή κλίµα-
τος και τις οικονοµικές προσδοκίες  που έφερε στην οικο-
νοµία η αλλαγή κυβέρνησης που έχει σχέδιο µέιωση των 
φόρων, αλλά κυρίως στη ρύθµιση των 120 δόσεων.

Προκειµένου οι οφειλέτες να διητρούν τη ρύθµιση, θα 
πρέπει να ρυθµίζουν ή να εξοφλούν τις τρέχουσες φορο-
λογικές οφειλές.

Με δεδοµένο, πάντως, ότι για να µη χάσει κανείς τις 
120 δόσεις θα πρέπει να εκπληρώνει στο ακέραιο τις τρέ-
χουσες φορολογικές του υποχρεώσεις, εκτιµάται ότι το 
«φρένο» των νέων ληξιπρόθεσµων θα συνεχιστεί.

Η µείωση του ρυθµού αύξησης των ληξιπρόθεσµων 
φορολογικών οφειλών δίνει «όπλα» στο οικονοµικό επι-
τελείο καθώς αποδυναµώνονται τα επιχειρήµατα των 
θεσµών για δηµιουργία δηµοσιονοµικού κενού, και δίνει 

πρόσθετο επιχείρηµα στην κυβέρνησης κυβέρνησης υπέρ 
της αναγκαιότητας µείωσης των φόρων και των πρωτο-
γενών πλεονασµάτων καθώς η οικονοµία υπεραποδίδει 
δηµοσιονοµικά.

Την ίδια ώρα σηµαντική είναι η «ανάσα» στα έσοδα στο 
δίµηνο Ιουλίου- Αυγούστου, τα οποία ξεπέρασαν τα προ-
ϋπολογισθέντα κατά 410 εκατ. ανακάµπτοντας από την 
πτώση του «προεκλογικού» Ιουνίου .

Με «οδηγό» την είσπραξη 1,1 δισεκ. ευρώ από την πρώτη 
δόση του φόρου εισοδήµατος τα έσοδα του Ιουλίου ξεπέ-
ρασαν τα προϋπολογισθέντα κατά 205 εκατοµµύρια ευρώ, 
ανακάµπτοντας από την απότοµη πτώση που σηµειώ-
θηκε τον Ιούνιο. Ανάκαµψη η οποία διατηρήθηκε και τον 
Αύγουστο.

Η πορεία των εσόδων εντός των στόχων αποτελεί βασικό 
κριτήριο αξιοπιστίας µιας χώρας προς τους Ευρωπαίους 
εταίρους και φυσικά προς τους πιστωτές της.

«Φρένο» στη δηµιουργία 
νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών

Το “χαρτί” του πλειστηριασµού ετοι-
µάζονται να ρίξουν στο τραπέζι οι 

τράπεζες, σε µια προσπάθεια να αυξή-
σουν την πίεση προς τους δανειολήπτες 
για να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προ-
στασίας της πρώτης κατοικίας.

Η απροθυµία των δανειοληπτών που 
έχουν κόκκινο δάνειο να ενταχθούν στην 
ρύθµιση για την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας, αναγκάζει πλέον τις τράπεζες να 
αλλάξουν ρότα και να εντείνουν τις πιέ-
σεις για ρύθµιση του δανείου του. Σχεδόν 

3,5 µήνες πριν να λήξει η προθεσµία για 
την ένταξη στην πλατφόρµα, και κανένα 
δάνειο δεν έχει ρυθµιστεί.

Σύµφωνα µε πληροφορίες οι τράπεζες 
έχοντας και το πράσινο φως από την κυ-
βέρνηση, θα χρησιµοποιήσουν ως µέσο πί-
εσης τους πλειστηριασµούς, προκειµένου 
να πιέσουν τους «κόκκινους» δανειολή-
πτες έτσι ώστε να µπουν στην ρύθµιση.

Εκτός από τα ενηµερωτικά “ραβασάκια” 
σε 180.000 δανειολήπτες, οι τράπεζες ανα-
µένεται να στείλουν και διαταγές πληρω-
µής σε 20.000 δανειολήπτες µε “κόκκινα” 

στεγαστικά δάνεια που φέρουν εγγύηση 
την πρώτη κατοικία.

Πρόκειται για δάνεια µε µεγάλη καθυ-
στέρηση, µε τις αντικειµενικές αξίες της 
κατοικίας που θα τεθεί υπό τη δαµόκλειο 
σπάθη του πλειστηριασµού να ξεκινούν 
από τα 40.000 ευρώ και να φτάνουν τα 
80.000 ευρώ. Σχεδόν όλοι πάντως οι “κόκ-
κινοι” δανειολήπτες που θα δουν το ραβα-
σάκι των τραπεζών πληρούν τις προϋποθέ-
σεις υπαγωγής στον νέο νόµο προστασίας 
της πρώτης κατοικίας.

«Ραβασάκια» από τις τράπεζες για τους «κόκκινους» δανειολήπτες

Βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της 

ManpowerGroup οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερές προθέσεις 

προσλήψεων για το χρονικό διάστηµα από τον Οκτώβριο έως και τον ∆εκέµβριο.

Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων, το 

8% να προβλέπει µείωση και το 70% να µην αναµένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προο-

πτικές Απασχόλησης διαµορφώνονται στο +18%.

Τα σχέδια προσλήψεων παραµένουν σχετικά σταθερά σε σχέση µε το προηγούµενο τρί-

µηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους.

Ο Χαράλαµπος Καζαντζίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας ο 

οποίος επισηµαίνει ότι "Στην ManpowerGroup στηρίζουµε τους πελάτες µας εφαρµόζο-

ντας καινοτόµες λύσεις ανθρώπινου δυναµικού που βασίζονται σε 4 πυλώνες: το Χτίσιµο 

∆εξαµενής Ταλέντων (επένδυση στην ανάπτυξη ταλέντου), την Απόκτηση (Προσέλκυση 

ταλέντων που δεν µπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες εντός του οργανι-

σµού), τις Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης και την Πλαισίωση Ταλέντων (υποστήριξη των 

εργαζοµένων ώστε να συνεχίσουν την καριέρα τους εντός του οργανισµού αναλαµβάνο-

ντας νέους ρόλους)".

ManpowerGroup: Το 20% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση των απασχολουµένων 
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πλη-
ρώνουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποι-
ούν µε έγγραφο για να γίνεται η ανάλο-
γη πίστωση τους διότι πλέον δεν έχου-
µε ενηµέρωση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΪΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:213-2074-639
Email: prosopiko@keratsini.gr 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  11/09/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   35021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ   ΕΝΟΣ 
(1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 

του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α ) «Κώδι-
κας Δικηγόρων», όπως ισχύει.

2. Την με αριθμ. οικ. 69064/3-11-2015  
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/Β΄/20-11-2015), με θέ-
μα την άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων  
στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες/ους  υποψήφιες/ους Δικηγόρους 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος  
της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μη-
νών , στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσί-
ας  του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώ-
νας, να υποβάλουν την αίτησή τους  , στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10)  
ημερών  από την επομένη της ανάρτη-
σης  της παρούσας Πρόσκλησης  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευ-
σή της, ήτοι  από  13/09/2019 έως  και 
23/09/2019.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ

Το χρονικό διάστημα άσκησης του  
υποψηφίου Δικηγόρου στο Δήμο Κερα-
τσινίου - Δραπετσώνας (6 μήνες), θα 
ξεκινήσει  την 1η Οκτωβρίου 2019 και 
θα λήξει στις  31 Μαρτίου 2020, με δυ-
νατότητα παράτασης για επιπλέον διά-
στημα έξι  μηνών, μετά από αίτηση του 
υποψηφίου και την αποδοχή της παρά-
τασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων , σύμφωνα  με τα οριζόμενα  
στην παράγραφο 5 τού άρθρου 13 του 
Ν. 4194/2013. Η πρόσκληση αφορά σε 
ένα (1) ασκούμενο Δικηγόρο. Ωράριο της 
ημερήσιας  απασχόλησης του ασκούμε-
νου   ορίζονται  οι οκτώ (8) ώρες ημε-
ρησίως και αναλόγως των αναγκών της 
Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης  και 
ελέγχου του παρουσιολογίου  είναι ο εκά-
στοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου.  Η 
μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια 
(600) ευρώ,  δεν υπόκειται σε ασφαλιστι-
κές  κρατήσεις  και θα  καταβάλλεται  στο 
τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός , με 
βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Δικη-
γόροι πρέπει να μην  συμπληρώνουν  
το προβλεπόμενο  18μηνο  της άσκη-
σης  πριν από  το πέρας  της εξαμηνι-
αίας  άσκησης  στο Δήμο  Κερατσινίου- 
Δραπετσώνας και  να είναι εγγεγραμμέ-
νοι  ως ασκούμενοι  σε Δικηγορικό Σύλ-
λογο ή να πληρούν τις νόμιμες προϋπο-
θέσεις  για τη σχετική εγγραφή και εφό-
σον επιλεγούν , να εγγράφονται,  ταυτό-
χρονα  με την έναρξη της άσκησής τους  
στο Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας.

Κατά την υποβολή  της αίτησής τους , 
οι υποψήφιοι συμπληρώνουν  υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία 
δηλώνουν:

α) τα στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου 
Ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομι-
κή διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέ-
φωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου 
, εάν έχουν ήδη  εγγραφεί ως ασκούμε-
νοι  ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγ-
γραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο , αλλά 
δεν έχουν λάβει ακόμα  αριθμό μητρώ-
ου, καθώς εκκρεμεί  η αποδοχή της αίτη-
σής τους, ή ότι πληρούν  τις νόμιμες προ-
ϋποθέσεις  για εγγραφή  σε Δικηγορικό 
Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν , θα εγ-
γραφούν  ταυτόχρονα  με την έναρξη της 
άσκησής τους.

δ) ότι δεν  συμπληρώνεται  το προ-
βλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους 
, πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας  
άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου-
Δραπετσώνας.

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφό-
σον επιλεγούν και δεν συντρέχει  έκτα-
κτος λόγος που να δικαιολογεί την απο-
ποίησή της.

Με την αίτηση  συνυποβάλλονται  σύ-
ντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγρα-
φα τίτλων σπουδών.

 Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις  
ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, επιθυ-
μητό θα ήταν   να γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα και  βασικές  λειτουργίες   Ηλε-
κτρονικού Υπολογιστή.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αι-

τήσεις των ενδιαφερομένων  υπερβούν  
τον αριθμό  των διαθέσιμων θέσεων , η 
επιλογή  θα γίνει με δημόσια κλήρωση  
παρουσία τους, η οποία  θα διενεργηθεί  
στο Δημαρχείο Κερατσινίου- Δραπετσώ-
νας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής των υποψηφίων  ασκούμενων 
Δικηγόρων  στο Δήμο Κερατσινίου- Δρα-
πετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαι-
ολογητικά, υποβάλλεται από κάθε ενδια-
φερόμενο εγγράφως  στο Πρωτόκολλο 
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημε-
ρών  από την επόμενη  της ανάρτησης  
της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλη-
σης  στην ιστοσελίδα του Δήμου  και κατά 
τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.  Η αίτη-
ση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρο-
μικώς  εφόσον η αποστολή  της εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύε-
ται από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου 
ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  
στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Δήμου Κερατσινίου – Δρα-
πετσώνας στο τηλέφωνο 2132074 639 
και 213 2074640.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

Αθήνα 11.09.2019      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πλήρωσης τεσσάρων 
(4) θέσεων ερευνητικού 

προσωπικού βαθμίδας Β’
Ο Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ΝΠΙΔ,
προκηρύσσει τέσσερις (4) 

θέσεις ερευνητικού προσωπικού 
βαθμίδας Β’, ως ακολούθως:

(Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 
43440/11.09.2019  ΑΔΑ: 

ΨΡΨΝΟΞ3Μ-ΡΞΨ)
Α) Δύο (2) θέσεις ερευνητών Β’ βαθμί-

δας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτι-
κών Προϊόντων:

1)  Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: Επεξεργασία και Αξιοποίηση Πα-
ραπροϊόντων και Αποβλήτων της Αγρο-
τοβιομηχανίας  (με έδρα την Αττική)

2) Μία (1) θέση  με γνωστικό αντικεί-
μενο: Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτο-
κομικών Προϊόντων, με έμφαση στη Χη-
μεία και Βιοχημεία Γάλακτος και Γαλακτο-
κομικών Προϊόντων (Τμήμα Γάλακτος με 
έδρα τα Ιωάννινα)

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Αγροτικών Προϊόντων 

Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση 
Αττικής

Πληροφορίες: Email: itap@otenet.gr 
ή Τηλ.: 2102845940

Β) Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμί-
δας, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό 
αντικείμενο:  Αγροκομία και Τεχνολογία 
Φυτικών Ειδών  

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Γενετικής Βελ-
τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

ΤΘ 60458, 57001 Θέρμη Θεσσαλο-
νίκης

Πληροφορίες: Email: director@ipgrb.
gr ή Τηλ.: 2310471110 (εσωτ. 0128 Π. 
Πέγκα)

Γ) Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας, 
στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνο-
τροφικών Φυτών (Εθνικό Κέντρο Ποι-

οτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης & Τυπο-
ποίησης Βάμβακος με έδρα την Καρδί-
τσα), με γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολο-
γία Φυτών με έμφαση στο Βαμβάκι 

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Βιομηχανικών 
και Κτηνοτροφικών Φυτών 

Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα
Πληροφορίες: Email: gramateia.

lar@nagref.gr ή Τηλ.: 2410671280 ή 
2410671300  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κατα-
θέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, όλα τα απαραί-
τητα έγγραφα/ δικαιολογητικά, στο αρμό-
διο Ινστιτούτο που προκηρύσσεται η θέ-
ση που τους ενδιαφέρει.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστο-
λής με συστημένη επιστολή, θα ληφθεί 
υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστότο-
πο του Οργανισμού (http://www.elgo.gr) 
και βρίσκεται αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με αρ. ΑΔΑ: ΨΡΨΝΟΞ3Μ-ΡΞΨ και η 
παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σε μία 
ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία 
της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία το-
πική εφημερίδα της έδρας του Ινστιτού-
του στο οποίο κατανέμονται οι ανωτέ-
ρω θέσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρί-
ου 2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος K. Μπακαλέξης 

Αθήνα 11.09.2019      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πλήρωσης τριάντα επτά 
(37) θέσεων ερευνητικού 
προσωπικού βαθμίδας Γ’ 
Ο Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), ΝΠΙΔ,

προκηρύσσει τριάντα επτά (37) 
θέσεις ερευνητικού προσωπικού 

βαθμίδας Γ’, ως ακολούθως:
(Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 

43441/11.09.2019  
ΑΔΑ: Ψ1ΡΖΟΞ3Μ-43Π)

Α) Τρεις (3) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθ-
μίδας, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών:   

1) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Δασοκομία-Δασική Οικολογία»

2) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Δασική Οικοφυσιολογία»

3) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Λιβαδοπονία»

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Δασικών Ερευ-
νών

57006 Βασιλικά – Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Email: info@fri.gr ή 

Τηλ.: 2310461171-3 (εσωτ. 228, 254) 
Β) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθ-

μίδας, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπι-
κών Φυτών και Αμπέλου:   

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Καλλιέργειες εκτός εδάφους, Θρέ-
ψη Φυτών»  

2) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Διαχείριση Νερού στη Δενδροκο-
μία»

3) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Δενδροκομία Εσπεριδοειδών»

4) Μία (1) θέση στο Τμήμα Αμπέλου, 
Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπρο-
στασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντι-
κείμενο: «Μυκητολογία Κηπευτικών και 
Αμπέλου»

5) Μία (1) θέση στο Τμήμα Αμπέλου, 
Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπρο-
στασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Λαχανοκομία»

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτρο-
πικών Φυτών και Αμπέλου 

Λεωφ. Καραμανλή 167, 731 34 ΧΑ-
ΝΙΑ

Πληροφορίες: Email: admin@nagref-
cha.gr ή Τηλ.: 2821083410 

Γ) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθ-
μίδας, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευ-
νας:   

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-

μενο: «Πληθυσμιακή Βιολογία Ιχθύων»
2) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-

μενο: «Αλιευτική Βιολογία Ιχθύων»
3) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-

μενο: «Αλιευτική βιολογία ιχθύων»
4) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-

μενο: «Θαλάσσιο αγγειόσπερμα: Οικο-
λογία, Βιοδείκτες»

5) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντι-
κείμενο: «Βιοπαρακολούθηση Ιχθύων 
Εσωτερικών Υδάτων»

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Αλιευτικής 
Έρευνας, Νέα Πέραμος, 64007 Καβάλα

Πληροφορίες: Email: fri@inale.gr  ή 
Τηλ.: 2594022691-2

Δ) Εννέα (9) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθ-
μίδας, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 
Πόρων:   

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων» 

2) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Υδρολογία»

3) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Μικροβιολογία Εδαφών»

4) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη 
Γεωργία»

5) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Φυσιολογία και Θρέψη Δενδρω-
δών Καλλιεργειών»

6) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Γεωχωρικές Πληροφορίες – Νέ-
ες Τεχνολογίες στον Αγροτικό Τομέα (Γε-
ωργία Ακριβείας, GIS Διαχείριση Εδαφο-
ϋδατικών Πόρων)»

7) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Περιβαλλοντική Υδρογεωχημεία»

8) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Πεδολογία και Χρήση Γαιών με Νέ-
ες Μεθόδους»

9) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Θρέψη Φυτών και Φυλλοδιαγνω-
στική»

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Εδαφοϋδατι-
κών Πόρων 

Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχο-
λής, Τ.Θ. 60435 

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
Πληροφορίες: Email: thermi.

secretary@swri.gr ή Τηλ.: 2310473429 ή 
2310471433 (εσωτ. 303 & 306).

Ε) Τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών Γ’ 
βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κοινωνιολογίας:   

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Αγροτικός Τουρισμός»

2) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Οικονομική των Αειφόρων Γεωργι-
κών Συστημάτων»

3) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Εμπορία (Marketing) Τροφίμων»

4) Μία (1)  θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Παραγωγικότητα και Αποτελε-
σματικότητα Γεωργικών

Εκμεταλλεύσεων»
Ταχ. Δ/νση:  Ινστιτούτο Αγροτικής Οι-

κονομίας & Κοινωνιολογίας
Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Ιλίσια, Αθήνα 
Πληροφορίες: Email: info@agreri.gr ή 

Τηλ.: 2102756596
ΣΤ) Πέντε (5) θέσεις  ερευνητών Γ’ 

βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Αγροτικών Προϊόντων

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Τεχνολογία Μεταποίησης Φρούτων 
Λαχανικών»

2) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Οινολογία»

3) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Μικροβιολογία Τροφίμων»

4) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία 
και Συντήρηση Τροφίμων»

5) Μία (1) θέση, στο Τμήμα Γάλακτος 
(Ιωάννινα), με γνωστικό αντικείμενο: «Τε-
χνολογία Γάλακτος»

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Αγροτικών Προϊόντων 

Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση 
Αττικής

Πληροφορίες: Email: itap@otenet.gr 
ή Τηλ.: 2102845940

Z) Δύο (2) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμί-
δας, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
& Φυτογενετικών Πόρων

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Γεωργική Εντομολογία»

2) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Συστηματική Βοτανική & Βιολογία 
Διατήρησης Φυτών»

Ταχ. Δ/νση: Ινστιτούτο Γενετικής Βελ-
τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

Τ.Θ. 60458,  57001 Θέρμη – Θεσσα-
λονίκη

Πληροφορίες: Email: director@ipgrb.
gr ή Τηλ.: 2310471110 (εσωτ. 0128 Π. 
Πέγκα)

Η) Τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών Γ’ 

βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων

1) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικεί-
μενο: «Γενετική και Βελτίωση Δασικών 
Δένδρων»

2) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Δασική Διαχειριστική»

3) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Αξιοποίηση Βιοποικιλότητας Φυτών 
Μεσογειακών Οικοσυστημάτων»

4) Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμε-
νο: «Δασική Μικρομετεωρολογία και Κλι-
ματική Αλλαγή»

Ταχ. Δ/νση:  Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων

Τέρμα Αλκμάνος –Ιλίσια, 11528 Αθή-
να 

Πληροφορίες: Email: nisioti@fria.gr & 
koko@fria.gr ή Τηλ.: 2107784850.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κατα-
θέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, όλα τα απαραί-
τητα έγγραφα/ δικαιολογητικά, στο αρμό-
διο Ινστιτούτο που προκηρύσσεται η θέ-
ση που τους ενδιαφέρει.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστο-
λής με συστημένη επιστολή, θα ληφθεί 
υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστό-
τοπο του Οργανισμού (http://www.elgo.
gr) και βρίσκεται αναρτημένη στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με αρ. ΑΔΑ: Ψ1ΡΖΟΞ3Μ-43Π και η 
παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σε μία 
ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία 
της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία το-
πική εφημερίδα της έδρας του Ινστιτού-
του στο οποίο κατανέμονται οι ανωτέ-
ρω θέσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρί-
ου 2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος K. Μπακαλέξης 

AKAΡΠΟΡΤ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
Εμπορεύματα ΑΖΗΤΗΤΑ. 
Πληροφορίες
Τηλ.: 26310 22600, 26310 56000. 
ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου, Αστακού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η επανάληψη των δημοπρασιών 

No 2/2010 και No 4/2010 που θα νί-
νει στις 26/09/2019 (ημέρα Πέμπτη) 
και ώρα 10:00 στα Γραφεία της 
ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ στην ΝΑΒΙΠΕ Πλα-
τυγιαλίου, Αστακού από την αρμό-
δια επιτροπή της ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

Δημοπρασία No 2/2010
No Εμπορευματοκιβωτίων: 

MSCU474910.1, MSCU482202.8, 
TRLU6562110

Είδος Εμπορεύματος: Africa Air 
Cooler

Τιμή εκκίνησης: €50,00 (EURO 
πενήντα ανά τεμάχιο)

Δημοπρασία No 4/2010
No Εμπορευματοκιβωτίου: 

MSCU2747250
Είδος Εμπορεύματος: Διακο-

σμητικοί καθρέφτες (368 τμχ) προ-
έλευσης Κίνας Τιμή εκκίνησης: 
€6.0000(έξι χιλιάδες EURO)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα διακή-
ρυξη και οι όροι της δημοπρασί-
ας δημοσιεύονται αναλυτικά στο 
INTERNET, στην ιστοσελίδα της 
ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ (Διεύθυνση: www.
akarport.gr).

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Α. Κολωνία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ∆ΛΥ-ΛΚ∆Μ ανακοινώνει την έκδοση Συ-
µπληρώµατος Νο1 για τον διαγωνισµό:
Ζ200 1200060444  Ατέρµονας κοχλίας και οδοντωτή στεφάνη
όπου:
Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η 
17-09-2019 και ώρα 13:00
Τα τεύχη της ∆ιακήρυξης καθώς και του Συµπληρώµατος Νο1 έχουν αναρτη-
θεί και διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
∆ΕΗ ΑΕ https://www.dei.gr  Η∆ΕΗ  Ανακοινώσεις ∆ιακηρύξεων ή στο https://
eprocurement.dei.gr

∆ΕΗ Α.Ε/∆ΛΥΛΚ∆Μ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/∆Α, ΤΗΛ. 2463052286 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.  ΑΔΑ: ΨΕΑ10ΡΡ2-ΘΘ6
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α,Ε (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 11919 Συνο-

πτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του 4412/2016, επιλογής αναδόχου για την Ασφάλιση της γενικής αστι-
κής ευθύνης των ΕΛΤΑ έναντι τρίτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χι-
λιάδων ευρώ (11.000,00€) για χρονικό διάστημα ενός έτους με μονομερές δικαίω-
μα των ΕΛΤΑ παράτασης για ένα ακόμη έτος, ήτοι συνολική προϋπολογισμένη δα-
πάνη για δύο (2) έτη είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€).

O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.09.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όρο-
φος, γραφείο 207).

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης και έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται 
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.qr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του Δι-
αγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Μπορούν επίσης να λάβουν 
γνώση των εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τις 09:00 π.μ, και έως 15:00 μ.μ, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθή-
να, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 204, αρμόδια υπάλληλος κα Σάκκου 
Αγγελική, τηλ. 2103353522

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι 

Λογαριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμο-

λογίου και όχι το όνομα του καταθέτου.

Αθήνα, 10/09/2019
Αρ. πρωτ. 2930

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2929/10.9.2019 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην Πεντέλη

CPV 55410000-7
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστε-

ροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)», όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά (πλειοδότης) λαμβανομένων υπόψη των όρων του 
άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 2929/10.9.2019 Διακήρυξης, για την εκμίσθωση του κυλικεί-
ου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύ-
λου, Παλαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 36), με κατώτερο ετήσιο μίσθωμα το πο-
σό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορί-
ζεται σε τρία (3) έτη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ (Λόφος Νυμφών, 
Θησείο) από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με ευθύνη τους, 
είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκ-
πρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην έδρα του ΕΑΑ, στη Διεύ-
θυνση Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 10 Θησείο, Αθήνα, με την προϋπόθεση ότι περιέρχε-
ται στην έδρα του ΕΑΑ, μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 
Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι ειδικοί όροι συμμετοχής του διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, 
η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.noa.gr. 

Πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της Διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στη  Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., (Λόφος Νυμφών Θησείο, 11810 
Αθήνα), αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ανθή Μπίρη, τηλ.210-3490060, e-mail: abiri@noa.gr

Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορί-
ες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, το αργότερο μέχρι  
τη Τετάρτη 9/10/2019.

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ & πρόεδρος του Δ.Σ.
Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αρ. πρωτ. 5328Α΄ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  Ν. Αλικαρνασσός, 04-09-2019
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 13 Ν. Αλικαρνασσός ΑΔΑ: 6ΩΦΛ46ΨΧΘΓ-ΞΕΘ
Πληροφορίες: Μπαλαμούτσος Κων/νος ΑΔΑΜ: 19PROC005535740
Τηλ.: 2810_240381, Φαξ.: 2810_228462
Email: kka4@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Διακηρύσσει ότι

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου  2019,  μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, θα αναρτηθεί ο Ανοιχτός - Ηλεκτρονικός - Διεθνής Διαγωνισμός για 
την ανάδειξη προμηθευτών ειδών  αρτοτροφοδοσίας για  χρονικό διάστημα από 
01/01/2020 έως 31/12/2021, για τις παρακάτω ομάδες:

Φύση  και προϋπολογισμός προϊόντων :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΟΜΑΔΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α.

1 15300000-1 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ– 
ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 64.659,36 73.065,08

2 15411200-4 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 26.875,00 30.368,75
3 15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.580,00 14.215,40
4 15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

– ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 17.082,00 19.302,66

5 15119000-5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ 
– ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 83.760,00 94.648,80

6 15119000-5 ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 17.292,00 19.539,96
7 03142500-3 ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ 12.480,00 14.102,40
8 15540000-5 ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 25.665,00 29.001,45
9 15800000-6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 69.574,10 78.780,10

10 15810000-9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 62.529,85 70.658,73
11 15812121-7 ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ 19.082,00 21.562,66

ΣΥΝΟΛΑ 411.579,31 465.245,99

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισή-
μων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 09η   Σεπτεμβρίου 2019. Αριθμός 

Αριθμός No_Doc_Ext : 2019-125265
Ημερομηνία υποβολής : 09/09/2019 11:19
Reception Id 19-436499-001
Ο   συνολικός   προϋπολογισμός  της  προμήθειας ανέρχεται στα 411.579,31 Ευ-

ρώ χωρίς  ΦΠΑ  και 465.245,99 Ευρώ με ΦΠΑ,  για 12 μήνες με δικαίωμα μονομερούς 
παράτασης από την Υπηρεσία για άλλους 12 μήνες,  και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη - σταθερή τιμή σε ευρώ για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων εκτός των 
οπωροκηπευτικών που κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω-
σης επί τοις %, επί της εκάστοτε μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής που εκδίδε-
ται από τη Διεύθυνση Εμπορίας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.    Οι προμηθευτές εί-
ναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τιμές αναλυτικά και για όλα τα είδη της ομάδας που 
υποβάλλουν προσφορά, ενώ η  κατακύρωση θα γίνει κατά είδος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr  (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76.870), ύστερα από κανονι-
κή προθεσμία τουλάχιστον  δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη της Διακήρυξης  στο  Κατάστημα 
Κράτησης Αλικαρνασσού και να ζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810240381 
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 πμ – 11:00 πμ. Επίσης η διακήρυξη μπορεί 
να ανακτηθεί και από την ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr μέσω του προγράμμα-
τος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση που αφο-
ρά τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων στον Εποπτευόμενο Φορέα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡ-
ΝΑΣΣΟΥ».

Με εντολή Υπουργού
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με επιμέλεια του ΝΠΔΔ Ενιαίος Φο-
ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
εδρεύον στην Αθήνα νόμιμα εκπροσω-
πούμενου ως καθολικού διαδόχου του 
ΝΠΔΔ Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων-Eνιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών  
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), κατόπιν παραγγελίας  και 
εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου 
Γαρυφαλιάς Φραντζή  και δυνάμει της 
υπαριθ. 8587β/9-9-2019  έκθεσης επί-
δοσης της δικ/κης επιμελήτριας της Πε-
ριφέρειας του Εφετείου  Αθηνών με έδρα 
το Πρωτοδικείο Αθηνών Ελένης Πρασ-
σά  επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών  για την Γεωργία Σιμι-
τικοπούλου του Δημητρίου πρώην κά-
τοικο Βούλας Θεμιστοκλέους 11 και ήδη  
αγνώστου διαμονής   προς γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο 
της από 19-7-2019  αγωγής   ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Αθηνών  με αριθ. Κα-
τάθεσης ΓΑΚ 61523/ ΕΑΚ 5687/2019 
που ζητά να γίνει δεκτή και  ορίζεται δικά-
σιμος για την συζήτησή της  η 14-1-2020  
ημέρα Τρίτη  ώρα 9π.μ. στο κατάστημά 
του αιθ/γραφ. Αίθουσα 3 πινάκιο Ε αριθ. 
10, καλούμενη να παραστεί ότε και όπου 
ανωτέρω ορίζεται.  

Δίνεται η εντολή να δημοσιευθεί στις 
εφημερίδες ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ.

Αθήνα 10-9-2019
Η δικαστική επιμελήτρια

ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390, FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr
ΑΔΑ ΠΡΟΔ: Ψ92546907Ο-ΦΤΔ
ΑΔΑ:  616Γ46907Ο-ΣΕΣ
ΑΔΑΜ: 19PROC005538358
Μυτιλήνη 9/9/2019
Αρ. Πρωτ. 13346

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  

δια της  υπ’ αριθμ. 19/12-8-2019 (θέμα 
26)  απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συ-
νοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιο-
λογικού υλικού, για ένα (1) έτος (CPV : 
60000000-8). 

Προϋπολογισμός δαπάνης  30.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από 
αρμόδια επιτροπή στις 24-09-2019  ημέ-
ρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία 
του Νοσοκομείου.

Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνι-
σμού ορίζεται ο κ. Προβιάς Δημήτριος 
τηλ. 2251351889.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερο-
μένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυ-
ξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτη-
θεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο 
Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ  

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Με την 5593β΄/09.09.2019 έκθε-
σή του επίδοσης ο δικαστικός επιμε-
λητής του Εφετείου Αιγαίου Γεώργιος 
Βόμβας με έδρα στη Χώρα Νάξου Κυ-
κλάδων και ΑΦΜ 043165760, επέδωσε 
ύστερα από παραγγελία μου ως πληρε-
ξούσιος του Κυριακούλη Γεωργίου του 
Κων/νου (VASSILIKOS RESTAURANT) 
που εδρεύει στο Καμάρι Θήρας με ΑΦΜ 
023743676, στην κ. Αντεισαγγελέα Πρω-
τοδικών Νάξου, για τον καθ΄ η επίδοση 
Ανδρούτσο Σπυρίδωνα Αλέξιο του Ηλία 
και της Μαρίας, με ΑΦΜ 044495573, 
πρώην κάτοικο Αγίου Γεωργίου Εμπο-
ρείου Θήρας και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, την από 30.8.2019 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ-
ΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩ-
ΤΟΥ, του πρώτου προς τον δεύτερο, 
σύμφωνα με την οποία ημέρα αποχώρη-
σης η 30.8.2019 και δήλωση του πρώ-
του ότι όποιο ποσό οφείλεται στον δεύ-
τερο θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογα-
ριασμό του.

Θήρα 10.09.2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Χρήστος Ν. Τσακριός
Δικηγόρος Νάξου, ΑΜΔΣΝ 79

Φηρά Θήρας
Τηλ: 6978482401

Email:tsakrios.law@gmail.com
Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 274/2019 απο-

φάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Δι-
αδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), εγκρί-
θηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό 
του σωματείου με την επωνυμία «HΛΥ-
ΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» που 
εδρεύει στου Ζωγράφου Αττικής και εκ-
προσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα 
άρθρα 2,3,4,5,7,8,9 και 31 σύμφωνα με 
το από 27.2.2019 τροποποιημένο κατα-
στατικό του.

Αθήνα 11/9/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΣΧΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εγώ Ο Δικαστικός Επιμελητής του 

Εφετείου Πειραιώς ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, 
κάτοικος Αθηνών, Οδός Αιόλου Αριθ. 
100 γνωστοποιώ ότι με την υπ’ αριθ-
μόν 8427Β/05-09-2019 έκθεση επίδο-
σης μου, επέδωσα στον κ. ANTΕΙΣΑΓ-
ΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για 
λογαριασμό του ΚΑΓΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
του ΦΩΤΙΟΥ, πρώην κάτοικο ΛΑΧΑΝΑ-
ΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΦΜ 018115665), 
και νυν αγνώστου διαμονής, και ομορ-
ρύθμου εταίρου της εταιρείας «Φ.ΚΑ-
ΓΙΑΦΑΣ – Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
η οποία έδρευε στη ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑ-
ΤΡΩΝ – Κ. ΟΒΡΥΑ και νυν αγνώστου 
έδρας, την από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ του 
πρώτου κατά του δεύτερου που απευ-
θύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Δι-
αδικασία), με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 
59110/2019 και με Ειδικό Αριθμό Κατά-
θεσης: 1311/2019, Είδος Δικογράφου: 
ΚΛΗΣΗ, και ημερομηνία συζήτησης στις 
22/01/2020 Είκοσι δύο του μήνα Ιανουα-
ρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι, ημέ-
ρα Τετάρτη και ώρα  09:00 στο ακροα-
τήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
στο Κτίριο 3, Αίθουσα 4, Διαδικασία: ΤΑ-
ΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Πινάκιο: ΣΤ7 
(ΜΟΝ) με Αριθμό Πινακίου: 29, καλούμε-
νος επίσης να παραστεί κατά τη συζήτη-
ση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζε-
ται, μετά της από 27.06.2012 και με ΓΑΚ 
155167/2012 και με ΑΚΔ 12944/2012 
συγκοινοποιούμενης αγωγής,

με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η 
παρούσα κλήση, να ορισθεί δικάσιμος 
για τη συζήτηση της από 27.06.2012 
και με αριθμό κατάθεση δικογράφου 
12944/28.09.2012 αγωγή της κατά του 
εναγομένου και να γίνει δεκτή η αγωγή 
σε όλο της το αιτητικό, ήτοι να υποχρε-
ωθούν άπαντες οι εναγόμενοι όπως της 
καταβάλουν αλληλεγύως και εις ολόκλη-
ρον έκαστος, α) το ποσό των δώδεκα χι-
λιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ 
και δεκαοκτώ λεπτών (12.753,18), εντό-
κως νομίμως από την επομένη της κατ΄ 
άρθρον 340 ΑΚ νόμιμης όχλησης της 

προς την αντίδικο περί καταβολής του εκ 
της επιταγής οφειλόμενου ποσού, άλλως 
από την επίδοση της παρούσας μέχρι 
την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,  και 
β) το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακο-
σίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα τριών 
λεπτών (16.770,33) εντόκως νομίμως 
από την επομένη της κατ΄άρθρον 340 ΑΚ 
νόμιμης όχλησης της προς την αντίδικο 
περί καταβολής του εκ της επιταγής οφει-
λόμενου ποσού, άλλως από την επίδοση 
της παρούσας μέχρι την πλήρη και ολο-
σχερή εξόφληση,  και δη το συνολικό πο-
σό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσί-
ων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα ενός 
λεπτών ( 29.523,51) με το νόμιμο τόκο 
κατά τα ανωτέρω άλλως από την επί-
δοση της παρούσας και μέχρι την πλή-
ρη και ολοσχερή εξόφληση,  να κηρυχθεί 
η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά 
εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του δεύ-
τερου εναγόμενου προσωπική κράτηση 
μέχρις ενός (1) έτους λόγω της τελεσθεί-
σης αδικοπραξίας, και να καταδικασθούν 
οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική δα-
πάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσι-
ου δικηγόρου, με αιτούσα την «ΕΙΣΑΓΩ-
ΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΕΣ-
ΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», 
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νί-
κης αρ. 16, νόμιμα εκπρ/νη. Ορίσθηκε 
δε από τoν κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ 
δημοσίευση της στις Εφημερίδες Ο ΛΟ-
ΓΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. ΑΘΗ-
ΝΑ 10/09/2019  Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ   ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εγώ Ο Δικαστικός Επιμελητής του 

Εφετείου Πειραιώς ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, 
κάτοικος Αθηνών, Οδός Αιόλου Αριθ. 
100, γνωστοποιώ ότι με την υπ’ αριθ-
μόν 8428B/05-09-2019 έκθεση επίδο-
σης μου, επέδωσα στον κ. ΑΝΤΕΙΣΑΓ-
ΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λο-
γαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  η οποία έδρευε στο ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΚΑΒΑΛΑΣ αρ. 
6, με ΑΦΜ 094422036 και νυν αγνώστου 
έδρας, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ-
μόν 1865/2019 Απόφασης του ΕΙΡΗΝΟ-
ΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μικρο-
διαφορών), με την οποία ζητά να γίνουν 
δεκτά τα αιτήματα της, δικάζει ερήμην της 
εναγομένης, ορίζει το παράβολο ερημο-
δικίας σε ενενήντα (90,00) ευρώ, δέχε-
ται την αγωγή, υποχρεώνει την εναγομέ-
νη να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό 
των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με το 
νόμιμο τόκο από την επομένη της παρέ-
λευσης 60ημερών από την έκδοση του 
τιμολογίου μέχρις εξοφλήσεως, επιβάλ-
λει στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα 
της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο πο-
σό των εκατό είκοσι (120,00) ευρώ,  κρί-
θηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε 
στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 24-
06-2019, χωρίς την παρουσία των διαδί-
κων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της 
ανάγουσας, με αιτούσα την «LAFARGE 
BETON Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην 
ΠΑΙΑΝΙΑ οδός 19,3ο ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ νόμιμα εκπρ/νη. Ορίσθηκε δε 
από τoν κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ δη-
μοσίευση της στις Εφημερίδες Ο ΛΟΓΟΣ 
και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ 
10/09/2019  Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΣ  ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 58/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2413-500851
Λήξη Προσφορών 21-10-2019 18.00
Διεξαγωγή 25-10-2019 10.00
Ποσόν 255000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες επισκευαστικών εργασιών 
στο ΚΥ Σχηματαρίου και Ζαγοράς. για τις ανάγκες 
των αποκεντρωμένων μονάδων της 5ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας (ΑΔΑ 6Λ63469Η2Γ-ΘΦΠ)

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 61/2019
Υπεύθυνος κα Κοντοθανασοπούλου
Διεύθυνση Περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Νοσ. Λάρισας
Τηλέφωνο 2413-500828
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 25-09-2019 09.30
Ποσόν 18000.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκ/ση μέσων πυρο-
προστασίας στο Κέντρο Υγείας Αγιάς (ΑΔΑ ΩΩ-
Β9469Η2Γ-ΣΩΕ, ΨΥΥΨ469Η2Γ-9ΤΛ)

98 ΑΔΤΕ "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ"
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπεύθυνος κος Αρχοντής
Διεύθυνση ΛΕΘ Μυτιλήνης
Τηλέφωνο 2251-0-33223
Λήξη Προσφορών 13-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 13-09-2019 10.00
Ποσόν 499244.00
Εγγύηση 9123.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών σίτισης στο Κέ-
ντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Προσφύγων και 
Μεταναστών, Στρδο "ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ" Νήσου Λέ-
σβου με έναρξη άμεσα από την από την ενερ-
γοποίηση της σύμβασης και διαρκείας 9 ημερών 
(ΑΔΑ 6Υ576-Λ6Χ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 5/2019
Υπεύθυνος κα Σπηλιώτη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2613-600163
Λήξη Προσφορών 01-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 07-10-2019 09.00
Ποσόν 139252.00
Περιγραφή Προμήθεια & παροχή υπηρεσιών του 
έργου "Ταυτότητες των ακτών κολύμβησης της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πινακίδες ενη-
μέρωσης κοινού στις ακτές για την περίοδο 2016-
2022" (ΑΔΑ Ψ3Κ2ΟΡ1Φ-Η4Λ, ΨΙ8ΖΟΡ1Φ-Ε06)

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΩ-
ΜΑΤΙΚΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Φ.913.44/49/5523
Διεύθυνση Πίνδου και Κατεχάκη, Παπάγου
Τηλέφωνο 210-6577528
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 12.00
Διεξαγωγή 03-10-2019 10.00-12.00
Ποσόν 13000.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Εκμί-
σθωση 7 καταστημάτων ιδιοκτησίας του για κά-
θε επιτρεπόμενη χρήση στη Δημοτική Κοινότητα 
Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συ-
νολ. επιφ. 1.157,29 τ.μ. για 12 έτη (ΑΔΑ 67Ε9Ο-
ΡΗΕ-ΞΔ3)

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΩ-
ΜΑΤΙΚΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Φ.913.44/48/5510 Σ.1027
Διεύθυνση Πίνδου και Κατεχάκη, Παπάγου
Τηλέφωνο 210-6577528
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 11.30
Διεξαγωγή 03-10-2019 10.00-11.30
Ποσόν 13000.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Εκμί-
σθωση των καταστημάτων Φ.913.44 επί της οδού 
Πίνδου 116-118, στου Παπάγου Αττικής, συνο-
λικής επιφάνειας 1.113,32 τ.μ. για 12 έτη (ΑΔΑ 
60ΧΜΟΡΗΕ-929)

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32/19
Υπεύθυνος κα Μπροκούμη
Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 80
Τηλέφωνο 210-3381138
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 14.00
Ποσόν 3720.00
Περιγραφή Καθαρισμός στο σύστημα αεραγωγών 
του Μαγειρείου (ΑΔΑ 6Ε184690ΩΜ-Υ1Φ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΠΙΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 15769

Υπεύθυνος Μερπεης - Καλαμπαλίκη
Διεύθυνση Δημητσάνας 7 www.promitheus.gr
Τηλέφωνο 2132039136
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 11.30
Ποσόν 69960.00
Περιγραφή Προμήθεια αιμοστατικών λαβίδων 
ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγ-
γείων με ταυτόχρονη χρήση υπερήχων με συνο-
δό εξοπλισμό ΨΡ3Δ46904Ν-ΟΒΛ

Γ.ΝΟΣ. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"3
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 55/2019 17572
Υπεύθυνος Κατ. Διαμαντάκου
Διεύθυνση Πολυμέρη 134
Τηλέφωνο 2421351158
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 30-09-2019 11.00
Ποσόν 196000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες διαχ/σης μολυσματικών 
νοσ/κών αποβλήτων 91Δ24690ΒΩ-ΚΧΛ

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5300
Υπεύθυνος Ευστρατία Θεοδωρίτση
Διεύθυνση Γαϊτάνι Ζακύνθου
Τηλέφωνο 2695 3 60606
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 12.30
Διεξαγωγή 26-09-2019 13.30
Ποσόν 27988.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσίας : Διακίνηση δειγ-
μάτων αίματος για μοριακό έλεγχο 7ΧΑΜ4690ΒΞ-
ΧΞΠ

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5295
Υπεύθυνος Ευστρατία Θεοδωρίτση
Διεύθυνση Γαϊτάνι Ζακύνθου
Τηλέφωνο 2695 3 60606
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 12.30
Διεξαγωγή 24-09-2019 13.30
Ποσόν 6180.00
Περιγραφή Υπηρεσία: Μεταφορά βιολογικού υλι-
κού Ψ8ΠΥ4690ΒΞ-Ρ45

Γ.ΝΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 5293
Υπεύθυνος Ευστρατία Θεοδωρίτση
Διεύθυνση Γαϊτάνι Ζακύνθου
Τηλέφωνο 2695 3 60606
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 13.00
Ποσόν 50000.00
Περιγραφή Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , 
διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών απο-
βλήτων ΨΛ504690ΒΞ-3ΧΞ

Γ.ΝΟΣ. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 26/2019
Υπεύθυνος Α. Πασιόπουλος
Δ/νση Περιοχή Ασωμάτων FAX : 2331 0 59315
Τηλέφωνο 2331 3 51314/ 51157
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 13.00
Ποσόν 10478.00
Περιγραφή Συντήρηση των Συστημάτων Επεξερ-
γασίας και Διανομής Επεξεργασμένου Νερού στη 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Μονάδας Βέροιας 
του Γ.Ν. Ημαθίας 6ΕΝΟ4690Β7-ΒΥΓ

Γ.ΝΟΣ. ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 25/2019
Υπεύθυνος κα Μπορτένα
Διεύθυνση Περιοχή Ασωμάτων
Τηλέφωνο 2331-3-51314, 51157
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 12.30
Διεξαγωγή 23-09-2019 12.30
Ποσόν 33000.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Προ-
ληπτικής Συντήρησης του Συγκροτήματος Αξο-
νικού Τομογράφου OPTIMA CT 580W (ID no 
H2180CT08) και του WORKSTATION (ID no 
H2180ADW09) του οίκου GE για τις ανάγκες της 
Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημα-
θίας (ΑΔΑ Ω5054690Β7-ΡΞΙ)

Γ.ΝΟΣ. ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 8/2019
Υπεύθυνος Η. Θεοδοσιάδου
Διεύθυνση Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3 
www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2332 3 50232
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 12.30
Ποσόν 110000.00
Περιγραφή Προμήθεια ενός γενικού υπερή-
χου ακτινολογικής χρήσης υψηλής ευκρίνειας 
6ΣΡΟ469074-Λ7Ξ

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 113/2019
Υπεύθυνος Μ. Χρησίμου
Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49 www.
promitheus.gov.gr,
Τηλέφωνο 2313 312284,
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 14.00
Ποσόν 16021.00
Υπηρεσία : Αποκομιδή - μεταφορά και διάθεση 
νοσ/κών αποβλήτων ΑΕΑ ΨΙΔ9469067-ΖΘ4

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 117/2019
Υπεύθυνος Τ. Κυρίτση
Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49
Τηλέφωνο 2313 312232
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.00
Ποσόν 24800.00
Ανάθεση μιας βάρδιας λειτουργίας των κλιβάνων 
του Νοσοκομείου ΨΗΩ8469067-1ΕΨ

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 33/2019
Υπεύθυνος Κ Ντρίτσος
Διεύθυνση Π. Μπέμπη 10 www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 26643 60375
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 14-10-2019 11.00
Ποσόν 105000.00
Περιγραφή Ανάθεση της συντήρησης και της 
καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων 
του Γ.Ν.Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας 
Ω6Κ746904Α-ΩΕΑ 68ΗΕ46904Α-Π5Ο

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32
Υπεύθυνος Ε. Παππά
Διεύθυνση Π. Μπέμπη 10
Τηλέφωνο 26643 60254
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 11.00
Ποσόν 10000.00
Περιγραφή Ανάθεση ετήσιας συντήρησης ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών, του Γενικού Νοσοκο-
μείου - Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας 
Ω2Ο846904Α-Τ91

Γ.ΝΟΣ. ΛΑΜΙΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Β/18847
Υπεύθυνος Αποστόλου Ευάγγελος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 22313-56664
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 23.59
Διεξαγωγή 17-10-2019 11.00
Ποσόν 2550000.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Καθαριότητα των χώρων 
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (συμπεριλαμ-
βανομένου του Πέτρινου κτιρίου και της Ψυχιατρι-
κής) και του ΚΕΦΙΑΠ για 1+2 έτη ΩΞ2Π4690ΒΜ-
ΘΣΨ

Γ.ΝΟΣ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 13346
Υπεύθυνος Προβιάς Δημήτριος
Διεύθυνση Ε. Βοστάνη 48
Τηλέφωνο 225135188
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 11.00
Ποσόν 30000.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών βιολογικού υλι-
κού για 1 έτος 616Γ46907Ο-ΣΕΣ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 14493
Υπεύθυνος Γ. Νικολακόπουλος
Διεύθυνση Μεσογείων 24
Τηλέφωνο 213 200 9842
Διεξαγωγή 24-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν 10499.00
Περιγραφή Δημιουργία δύο (2) γραφείων στο χώ-
ρο της ανάνηψης και ενός γραφείου στο χώρο των 
φορείων των παλαιών χειρουργείων στον 5 ο όρο-
φο της Β  πτέρυγας 7ΧΑΜ46906Ρ-5ΑΖ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 32119
Υπεύθυνος Διονυσία Κοκοβίκα
Διεύθυνση iSupplies:
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 10.00
Περιγραφή Υπηρεσία : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΝΠΑΤΡΩΝ 
7ΜΓ046906Λ-07Ν

Γ.Ο.ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 60/ΣΥΝ/2019
Υπεύθυνος Βλάχου Ε
Διεύθυνση Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τηλέφωνο 210-3501545
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 11.00

Διεξαγωγή 20-09-2019 11.30
Ποσόν 31000.00
Περιγραφή Προμήθεια συσκευών ανοσολογι-
κών αναλύσεων (αντιδαστήρια ανοσολιγικών 
εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό) για 2 μήνες 
ΨΤ3Λ469ΗΔΖ-ΓΔΛ ΩΟΚΕ469ΗΔΖ-ΕΝ3

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 2019.361/ΛΚΔΜ
Υπεύθυνος κ. Παλαμάς
Διεύθυνση 23ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης-Πτολ/δας, ισό-
γειο, Αίθ. Β-14
Τηλέφωνο 2463-0-52283
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 12.00
Ποσόν 175985.00
Εγγύηση 3520.00
Περιγραφή Εργασίες καθαρισμού - πλύσης του 
δηζελοκίνητου εξοπλισμού Διακίνησης σκληρών 
σχηματισμών του ΚΟΝΠ

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 2019.353/ΛΚΔΜ
Υπεύθυνος κ. Παλαμάς
Διεύθυνση 23ο χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης-Πτολ/δας, ισό-
γειο, Αίθ. Β-14
Τηλέφωνο 2463-0-52283
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 10.00
Ποσόν 391536.00
Εγγύηση 7831.00
Περιγραφή Εργασίες στα συνεργεία Βαρέων Μη-
χανημάτων του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠ για 24 μήνες, -30% 
έως +100%

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΠΛΡ-5752190010
Υπεύθυνος κκ Μανιάτης, Κιούσης
Διεύθυνση 3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όρ., Γρ. 409
Τηλέφωνο 210-8206528, 8206530
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 11.30
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.30
Ποσόν 54000.00
Εγγύηση 1080.00
Περιγραφή Συντήρηση και Τεχνική Υποστή-
ριξη αδειών χρήσης των προϊόντων λογισμι-
κού ΙNFORMATICA για 2 έτη ήτοι 16/6/2019 - 
15/6/2021

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 1200062449
Υπεύθυνος κα Μαμαντάκη
Διεύθυνση ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Χανδράς Σητείας
Τηλέφωνο 2843-0-63074
Λήξη Προσφορών 19-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 19-09-2019 11.00
Ποσόν 17000.00
Περιγραφή Σίτιση των εργαζομένων του Κλάδου 
ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΥΠ-903918
Υπεύθυνος κ. Κυριαζής
Δ/νση πλατφόρμα tenderONE της cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5293671
Λήξη Προσφορών 18-09-2019 13.00
Ποσόν 240000.00
Εγγύηση 4800.00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προμήθεια, παράδοση, θέση σε λει-
τουργία και εκπαίδευση προσωπικού της ΔΕΗ για 
3 συγκρ/τα φυγοκεντρικών διαχωριστήρων ελαιώ-
δους νερού (oily water separators) για τους ΑΣΠ 
Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας και ΑΣΠ Κω-Καλύμνου

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 696
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2641-0-45332
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 14.00
Ποσόν 420000.00
Περιγραφή Διαχ/ση αντλητικών σταθμών, σταθ-
μών ελέγχου και συναφών εγκ/σεων ΔΕΥΑΑ μετά 
των προμηθειών και τοποθετήσεων λειτουργικών 
τους στοιχείων (ΑΔΑ 61ΛΞΟΡΜ9-ΨΚΩ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 4380
Διεύθυνση Δ. Σολωμού 24
Τηλέφωνο 2551-0-31398
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 10.30
Διεξαγωγή 23-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν 57800.00
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και επι-
σκευή και συντήρηση Ι.Χ επιβατικών - μεταφορι-
κών μέσων - οχημάτων - φορτηγών εκσκαφέων 
- φορτωτών - και λοιπών μηχανημάτων έργων για 
την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης (ΑΔΑ ΩΙΡ6ΟΡΝΗ-ΤΤΕ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.

Αριθμός 3465
Υπεύθυνος κος Λογκάρης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2510-620350/52
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 22.00
Διεξαγωγή 18-10-2019 09.30
Ποσόν 1499030.00
Εγγύηση 29981.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκ/ση συστ/των ελέγ-
χου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε 
υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας 
(ΑΔΑ 9ΜΨΟΟΕΕΥ-Ι7Ρ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 760
Διεύθυνση Τέρμα Τυχερού
Τηλέφωνο 2410-687193
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 11.30
Διεξαγωγή 24-09-2019 11.00-11.30
Ποσόν 20000.00
Περιγραφή Συλλογή οικιακών λυμάτων Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΑΔΑ 6ΓΦΥΟΡ8Δ-1ΤΛ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 7707
Υπεύθυνος κκ Γκουγκουλιάς, Χλέτσης
Διεύθυνση Τέρμα Τυχερού
Τηλέφωνο 2410-687181, 281734
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 10.30
Διεξαγωγή 23-09-2019 10.00-10.30
Ποσόν 43000.00
Περιγραφή Προληπτική και επιδιορθωτική συ-
ντήρηση συστ/των τηλεελέγχου και τηλεμετρίας 
ΔΕΥΑ Λάρισας (ΑΔΑ ΩΑΩ4ΟΡ8Δ-5ΡΠ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΑΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 3231
Υπεύθυνος κα Γέρου
Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 47, Λουτράκι
Τηλέφωνο 2744-0-69551-2
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 09.30-10.00
Ποσόν 32670.00
Περιγραφή Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών 
ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. για ένα έτος ή έως ολοκλήρωσης 
αποστολής περίπου 63.500 λογ/σμών νερού 
στους καταναλωτές (ΑΔΑ 6ΙΥΜΟΡ2Θ-ΑΥ7)

Δ.Π.Θ./Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 29351/2019
Υπεύθυνος κα Αδαμίδου
Διεύθυνση Πανεπ/πολη Κιμμερίων Ξάνθης
Τηλέφωνο 2541-0-79410
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 02-10-2019 10.00
Ποσόν 28867.00
Περιγραφή Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ 
και λογισμικού του έργου "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ" (ΑΔΑ 
Ω3ΟΙ46ΨΖΥ1-ΤΜ2)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 50110
Υπεύθυνος κκ Κυριαζάκος, Τοκμακίδου
Διεύθυνση Κ. Ηλιάδη 4
Τηλέφωνο 2394-0-2578, 22336
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 10.00
Ποσόν 9911.00
Εγγύηση 160.00
Περιγραφή Καθαρισμοί αποκλαδώσεις εκατέρω-
θεν δασικών δρόμων περιοχής Φλαμουρίου Βερ-
τίσκου έτους 2019 (ΑΔΑ 6ΒΘΨΟΡ1Υ-239)

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 25481
Διεύθυνση Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους www.
promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2132055315, 2132055370 
2132055340, 2132055345
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 15.00
Ποσόν 40744.00
Εγγύηση 657.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρο-
λογικού υλικού. Ω332Ω9Λ-ΠΝΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 34249
Υπεύθυνος Χαράλαμπος Μυλωνάς
Διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου www.
promitheus.gov.gr.
Τηλέφωνο 213 2030623
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 15.00
Ποσόν 128960.00
Περιγραφή Ανάθεση για την υπηρεσία καθαρι-
σμού δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου 
9ΔΑΗΩ93-Ε3Κ
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 37769
Υπεύθυνος Μ. Κρητικός Α.Μπέλλου Α. Μαράτου 
Α. Μαμουνάκη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2030.136, 213-2030.185, 213-
2030.195, 213-2030
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 15.00
Ποσόν 963001.00
Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για 
τα έτη 2020-2021-2022 7ΖΗΓΩΕΒ-ΨΚΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 14981
Υπεύθυνος Κ. Μωραΐτη
Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 47
Τηλέφωνο 2132000700
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 10.30
Ποσόν 60000.00
Περιγραφή Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας 
και σήμανσης 2019 6ΑΠ4ΩΛ6-Φ4Τ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 15457
Υπεύθυνος Καραμανή Ευγενία
Διεύθυνση www promitheus gov gr
Τηλέφωνο 2285360118 107
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 10.00
Ποσόν 133176.00
Εγγύηση 2148.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετι-
κού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11χ11 
Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου 6Κ1ΤΩΚΗ-ΕΕΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 8228
Υπεύθυνος Σιδερά Μαρία
Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 180
Τηλέφωνο 2554350131
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 11.00
Ποσόν 28800.00
Περιγραφή Λοιπές υπηρεσίες υλοποίησης του έρ-
γου Fire Detection ΩΤ2ΡΩ15-7Σ6

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 35522
Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων
Τηλέφωνο 2132042718
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 10.00-11.00
Ποσόν 74398.00
Εγγύηση 1200.00
Πορομήθεια με τίτλο : Αντικατάσταση χλοοτάπη-
τα σε δημοτικά στάδια του Δήμου Φυλής 7ΧΥΚΩ-
ΗΤ-ΨΤ9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟ-
ΛΕΜΑΙΔΑΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4503
Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 11, Πτολ/δα
Τηλέφωνο 2463-0-54420, 54423
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 11.00
Ποσόν 17400.00
Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση 
στην αποθήκη της ΔΕΤΗΠ (0,5 χλμ Ε.Ο. Πτολ/δας 
- Κοζάνης) θερμικών υποσταθμών καταναλωτών 
τηλεθέρμανσης (ΑΔΑ Ω1Η5ΟΕΠΞ-ΨΝΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝ-
ΔΡΟΥ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1731
Διεύθυνση Λ. Μεγαλόχαρης 24, Τήνος
Τηλέφωνο 2283-0-23754
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 10.00
Ποσόν 74400.00
Περιγραφή Προμήθεια και τοποθέτηση οικολογι-
κού βυθιζόμενου συστ/τος συμπίεσης απορριμμά-
των σε κάδους κοινής χρήσης 1.100 λίτρων σε συ-
γκεκριμένο σημείο του Λιμένα Τήνου για την κάλυ-
ψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΛΤΤΑ (ΑΔΑ 
Ω7Ε5ΟΡ07-630)

ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕ-
ΡΙΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 753/17
Υπεύθυνος κα Δασκαλοπούλου
Δ/νση πλατφόρμα tenderONE της cosmoONE
Τηλέφωνο 213-0884141
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 12.00
Ποσόν 320000.00
Περιγραφή Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης 
Αγωγού και Συστήματος Καθοδικής Προστασίας 
με τη χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου οχήμα-
τος (Remotely Operated Vehicle - ROV)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός Δ.22/19

Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-8705010/5013
Λήξη Προσφορών 11-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 18-10-2019 11.00
Ποσόν 1980000.00
Περιγραφή ΜΕΤΑΘΕΣΗ-Εργοστασιακή Συντήρη-
ση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, 
P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415 ήτοι 9 έλικες για Γε-
νική Επισκευή (ΓΕ) και 6 έλικες για Μερική Επι-
σκευή (ΜΕ), με συμφωνία - πλαίσιο 4 ετών (ΑΔΑ 
6ΧΦΛ6-ΥΕΘ) (μετάθεση ΑΔΑ ΨΚΨ96-7ΨΗ)

Ε.Φ.Κ.Α.
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός ΦΠΥ 25/19
Υπεύθυνος κα Μπίντζα
Διεύθυνση Αγ. Κων/νου 16, Γ όρ., Γρ. 4 (προσφ. 
Β όρ., Γρ. 213)
Τηλέφωνο 210-5213609
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 10.30
Ποσόν 55650.00
Περιγραφή Εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων (ΔΔΔ) της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του 
ΕΦΚΑ, για 3 έτη (ΑΔΑ ΨΕΣΗ465ΧΠΙ-ΩΤΥ)

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμός 2929
Υπεύθυνος κα Μπίρη
Διεύθυνση Λόφος Νυμφών, Θησείο
Τηλέφωνο 210-3490060
Λήξη Προσφορών 15-10-2019 11.00
Διεξαγωγή 15-10-2019 11.00
Ποσόν 1500.00
 (Κατώτατο ετήσιο μίσθωμα). Εκμίσθωση του κυ-
λικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ 
στην Πεντέλη (οδός Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Πα-
λαιά Πεντέλη, Λόφος Κουφού) για 3 έτη

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κος Γκοσδής
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2039769
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 14-10-2019 10.00
Ποσόν 98703.00
Εγγύηση 1592.00
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έρ-
γου "Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφο-
ράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Αν-
θρώπων & προμήθεια εξοπλισμού" Α/Α 2- MIS 
5009756 (ΑΔΑ ΩΤΓΞ469Η2Α-Σ4Δ, ΩΩΡΧ469Η-
2Α-ΙΓΔ)

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Διεύθυνση Μονάδες ΕΛΤΑ ανά τη χώρα
Τηλέφωνο 210-3353144
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 10.00-12.00
Περιγραφή Μίσθωση του έργου μεταφοράς των 
ταχυδρομικών αποστολών σε 121 xερσαίες τα-
χυδρομικές γραμμές, για 2 χρόνια, με έναρξη 
1/10/2019 (ΑΔΑ ΨΓ1ΘΟΡΡ2-6ΙΖ)

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 11919
Υπεύθυνος κα Σάκκου
Διεύθυνση Αιόλου 100, 2ος όρ., Γρ. 207
Τηλέφωνο 210-3353522
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 12.00
Ποσόν 22000.00
Ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης των ΕΛ-
ΤΑ έναντι τρίτων για ένα έτος, με μονομερές δικαί-
ωμα ετήσιας παράτασης (ΑΔΑ ΨΕΑ1ΟΡΡ2-ΘΘ6)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 7648/Α2-4628
Υπεύθυνος κα Καραγιάννη
Δ/νση Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάςμ, ισόγ., 
Γρ. Ι-15
Τηλέφωνο 213-1353152
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 11.00
Ποσόν 37200.00
Περιγραφή Δημιουργία εφαρμογής εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού (e-gaming) σχεδιασμένης για ιστοσελί-
δα και κινητό τηλέφωνο, για τις ανάγκες της ΕΛ-
ΣΤΑΤ (ΑΔΑ Ω1ΣΚ6ΣΙ-Θ13)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Διεύθυνση Βουλής 7, 2ος όρ., Γρ. 214
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.30
Ποσόν 201000.00
Εγγύηση 4020.00
Περιγραφή Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστι-

κής Ευθύνης έναντι Τρίτων, Εργοδοτικής Ευθύ-
νης, Πυρός και Συμπληρωματικών καλύψεων των 
Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / 
Καϊμακτσαλάν για ένα έτος, με δικαίωμα 6μηνης 
παράτασης

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 5314/2019
Υπεύθυνος κκ Κηρυττοπούλου, Τουπαρλάκη
Διεύθυνση Ρ. Φεραίου 16-18, Βέροια
Τηλέφωνο 2331-0-29737
Λήξη Προσφορών 18-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 24-10-2019 11.00
Ποσόν 1370968.00
Εγγύηση 27419.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκ/ση προθηκών και 
ειδικών φωτιστικών συστημάτων εκθεσιακών χώ-
ρων, στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3 της Πρά-
ξης "Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρι-
κό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β" και ενταγμένου 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μα-
κεδονία 2014-2020" (ΑΔΑ Ω74Γ4653Π4-ΘΣΥ, 
65ΖΨ4653Π4-Ο0Τ)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κα Κουλίδου
Διεύθυνση Παρμενίωνος 32, Κατερίνη
Τηλέφωνο 2351-0-47883
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 10.00
Ποσόν 48387.00
Περιγραφή Υπηρεσίες καθαρισμού - ανασκαφής 
διά χειρός του Ιερού Υψίστου Διός από φερτά υλι-
κά και απομάκρυνση με μηχανικά μέσα των προ-
ϊόντων καθαρισμού, για την αποκατάσταση μέ-
ρους του Αρχαιολογικού Χώρου του Δίου μετά τα 
πλημμυρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2017 (ΑΔΑ 
6ΘΩΔ4653Π4-ΞΩΠ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 10011
Διεύθυνση Πλ. Τσιριγώτη 7, Τμ. Τεχνών Ηχου-
Εικόνας, Κέρκυρα
Τηλέφωνο 2661-0-87606
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 14.00
Ποσόν 8900.00
Περιγραφή Υπηρεσίες μετακίνησης και διαμο-
νής για το workshop στο Μπάρι (ξεναγός και 
scouter) που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έρ-
γου "Common Initiatives to AcKnowledge and 
valorize tourism potential of the programme area 
through cinema" με ακρωνύμιο "CIAK" (ΑΔΑ 
6ΠΘΗ46Ψ8ΝΨ-Χ3Ε)

ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός Π.7/19
Υπεύθυνος κος Αρκάδας
Διεύθυνση Αερ/μιο Μαριτσών, Μαριτσά Ρόδου
Τηλέφωνο 2241-0-47033 εσ. 5040
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 10.00
Ποσόν 16988.00
Παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης της μόνωσης 
δώματος Ξενώνα ΚΕΔΑ/Ρ (ΑΔΑ ΩΜΗΦ6-ΜΥΟ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 1554
Υπεύθυνος κα Χασάπη
Διεύθυνση Β Κτίριο (πρώην Σανατόριο), Αγιάσος 
Λέσβου
Τηλέφωνο 2252-0-22344
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 11.00
Ποσόν 3000.00
Περιγραφή Ανάδειξη συνεργείου απολύμανσης 
- απεντόμωσης και μυοκτονίας Β κτιρίου και της 
δομής (Ξενώνα) του Κέντρου (ανά 45 ημέρες) για 
ένα έτος (ΑΔΑ ΩΠ2Γ469ΗΣ0-8ΙΠ)

ΜΟΙΡΑ Γ.Ε.Α.
Κατηγορία ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αριθμός ΔΕ.16/2019
Υπεύθυνος κα Μακρή
Διεύθυνση Στρ/δο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λ. Μεσογείων 227-
231, Χολαργός
Τηλέφωνο 210-6592836-31
Λήξη Προσφορών 22-10-2019 09.00
Διεξαγωγή 22-10-2019 09.00
Ποσόν 54000.00
Παροχή υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου εντός 
χώρου Μ.ΓΕΑ. για 2 έτη από 1/1/2020 και δικαίω-
μα ετήσιας ανανέωσης (ΑΔΑ ΩΙΣΞ6-ΞΔΩ)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2019
Υπεύθυνος κκ Πουλή, Κουσουλός
Διεύθυνση Θέσπιδος 8, Αθήνα

Τηλέφωνο 210-3245957
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 13.30
Διεξαγωγή 23-09-2019 10.00
Ποσόν 66960.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπι-
νάκων στεγάστρων και υαλοπινάκων προστατευ-
τικών στηθαίων ασφαλείας, στο πλαίσιο του έρ-
γου "Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλή-
ρωση και λειτουργία του νέου Μουσείου Νεότερου 
Ελληνικού Πολιτισμού" (ΑΔΑ ΨΨΡΚ4653Π4-Α7Υ, 
ΡΕΒΦ4653Π4-Κ10, Ψ4ΟΥ4653Π4-Ι96)

Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 4026
Υπεύθυνος κος Σπάχος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2421-0-32545
Λήξη Προσφορών 02-10-2019 23.59
Διεξαγωγή 08-10-2019 10.00
Ποσόν 496000.00
Εγγύηση 8000.00
Περιγραφή Αντικατάσταση Υφιστάμενων Λαμπτή-
ρων με Νέους Τύπου LED και Ενίσχυση Επιπέ-
δου Εξωτερικού Φωτισμού (ΑΔΑ 69Π5469ΗΞ3-
ΩΜΦ, Ψ3ΙΝ469ΗΞ3-ΙΕΗ)

Π.Γ.ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙ-
ΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 13/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2413-501159, 501158
Λήξη Προσφορών 21-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 25-10-2019 10.00
Ποσόν 327360.00
Περιγραφή Υποστήριξη & Εξασφάλιση Επιπέδου 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών (SLA) για το Ολοκλη-
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομεί-
ου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ για τις ανάγκες του Πανεπιστημι-
ακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος

Π.Γ.ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 48/19
Υπεύθυνος κα Ηλιοπούλου
Διεύθυνση Γρ. Νοσ/μείου, Ρίο
Τηλέφωνο 2613-603417, -899
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 10.00
Ποσόν 15500.00
Περιγραφή Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξο-
πλισμού Πληροφορικής (Hardware on site) για 
ένα έτος (ΑΔΑ 6Ο6Υ46906Γ-3ΣΙ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 19/2019
Υπεύθυνος κος Τούμπας
Δ/νση Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, ημιώροφος, Γρ. 25
Τηλέφωνο 2461-3-51194
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 10.00
Ποσόν 24262.00
Περιγραφή Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και 
εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατι-
κών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/
νσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας Εδρας (ΑΔΑ ΨΛΕ47ΛΨ-ΖΨΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός ΟΙΚ.143809
Υπεύθυνος κος Τούμπας
Διεύθυνση Δημοκρατίας 27, Κοζάνη
Τηλέφωνο 2461-3-51194
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 15.00
Ποσόν 8866.00
Περιγραφή Προμήθεια εξοπλισμού γεωγραφικού 
εντοπισμού θέσης (GPS), λογισμικού και αδειών 
χρήσης συστήματος διαχείρισης στόλου μηχανη-
μάτων κατά την διάρκεια του αποχιονισμού Π.Ε. 
Κοζάνης (ΑΔΑ Ω8ΧΧ7ΛΨ-ΝΞΧ)

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμός 567
Διεύθυνση Τενέδου και Τρίτωνος, 4ος όρ., Γρ. 
Β420
Τηλέφωνο 2510-227531, 834122
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 10.30
Ποσόν 54000.00
Περιγραφή Καθαριότητα όλων των εσωτερικών, 
εξωτερικών χώρων των δικαστικών υπηρεσιών 
που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Καβά-
λας επί των οδών Τενέδου και Τρίτωνος στην πό-
λη της Καβάλας, από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως 
και την 30η Ιουνίου 2020 (ΑΔΑ 6ΡΟΑ48Δ-3Θ5)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός ΤΔ-069/19
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 11-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 17-10-2019 10.00
Ποσόν 609813.00

Περιγραφή Ανανέωση αδειών χρήσης και ανα-
βαθμίσεις λογισμικού MICROSOFT για 3 έτη

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός ΤΔ-025/19
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 11.00
Ποσόν 249488.00
Εγγύηση 4024.00
Περιγραφή Επισκευή των κωνικών τριβέων των 
αξόνων 10 συρμών της σειράς ΙΙ των γραμμών 2 
και 3 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ 6ΦΖΜΟΡΛΟ-ΩΨΣ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός ΤΔ-113/19
Διεύθυνση Αθηνάς 67, 2ος όρ., Αθήνα
Τηλέφωνο 2103248311-17, 2144141226, 214 
4141305, 2144141235
Λήξη Προσφορών 20-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 20-09-2019 10.30
Ποσόν 74152.00
Περιγραφή Φύλαξη αμαξοστασίων (χώρων ενα-
πόθεσης συρμών) του Συστήματος της Γραμμής 
1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για 15 ημέρες 9Σ66ΟΡΛΟ-033

Υ.Π.Α.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμός 23/2019
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-8916356
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 17.00
Ποσόν 389532.00
Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτι-
κών και συσκευών πληροφορικής και δικτύωσης, 
ειδικών συστημάτων αεροναυτιλίας (ΑΔΑ ΩΑ-
ΑΓ465ΧΘΞ-1Τ2)

Υ.Π.Α.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμός Δ11/Γ/18747
Διεύθυνση Γρ. Κρ. Αερ/να Σκύρου
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 30-09-2019 08.30-09.00
Περιγραφή Εκμίσθωση χώρων προς άσκηση και 
εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας κυλι-
κείου, καταστήματος πώλησης τυποποιημένων ει-
δών διατροφής - ζαχαροπλαστικής, ειδών λαϊκής 
τέχνης - τουριστικών και τύπου, στον Κρ. Αερ/να 
Σκύρου για 3 χρόνια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός 20/2019
Δ/νση Πίνδου και Λ. Αλίμου Κατεχάκη, Παπάγου
Τηλέφωνο 210-6531837
Λήξη Προσφορών 16-10-2019 14.00
Διεξαγωγή 18-10-2019 10.00-12.00
Ποσόν 1750.00
Εγγύηση 10500.00
(Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα ή 21.000 ΕΥΡΩ/
έτος). Εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου "Φι-
λίππου Β" στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, συνολικού 
εμβαδού 24.765,33 τ.μ. ιδιοκτησίας του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
"Ταμείο Εθνικής Αμυνας" για 25 έτη και δυνατότη-
τα 25ετούς παράτασης (ΑΔΑ Ω0ΝΣ6-7ΩΔ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός 19/2019
Διεύθυνση Πίνδου και Λ. Αλίμου Κατεχάκη, Πα-
πάγου
Τηλέφωνο 210-6531837
Λήξη Προσφορών 09-10-2019 14.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 12.00-14.00
Ποσόν 200.00
Εγγύηση 576.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα ή 2.400 
ΕΥΡΩ/έτος). Εκμίσθωση της πρώην Λέσχης Αξι-
ωμ/κών Φρουράς Ανω Ποροϊων Ν. Σερρών, συ-
νολικής επιφάνειας 111 τ.μ. (και βοηθητικού κτιρί-
ου 24 τ.μ.) επί οικοπέδου 774 τ.μ., ιδιοκτησίας του 
Ταμείου Εθνικής Αμυνας, για 12 έτη, με δυνατότη-
τα 12ετούς παράτασης (ΑΔΑ 64ΥΧ6-ΦΔΨ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός 18/2019
Δ/νση Πίνδου και Λ. Αλίμου Κατεχάκη, Παπάγου
Τηλέφωνο 210-6531837
Λήξη Προσφορών 09-10-2019 14.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 10.00-12.00
Ποσόν 625.00
Εγγύηση 1800.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα ή 7.500 
ΕΥΡΩ/έτος). Εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέ-
γης, του ακινήτου (διαμέρισμα Δ ορόφου) επί της 
οδού Αρμοδίου 14, Αθήνα, συνολικού εμβαδού 
164,69 τ.μ., ιδιοκτησίας της Δημόσιας Υπηρεσίας 
εν Αποκεντρώσει με την επωνυμία "Ταμείο Εθνι-
κού Στόλου", για 12 έτη, με δυνατότητα 12ετούς 
παράτασης (ΑΔΑ Ω3ΒΤ6-8Ε3)
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Ισπανία: Εκλογές 
στις 10 Νοεμβρίου 
αν δεν τα βρουν 
Σάντσεθ-Ιγγλέσιας

Όλα τα σημάδια πλέον στην 
Ισπανία δείχνουν προς τις εκλογές 
μετά και τη δεύτερη, αποτυχημένη 
συνάντηση μεταξύ των διαπραγ-
ματευτικών ομάδων του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος (PSOE) και των 
Podemos για τη δυνατότητα άρσης 
του κυβερνητικού αδιεξόδου.

Αμφότερες οι πλευρές παρέμει-
ναν περιχαρακωμένες στις θέσεις 
τους και δεν θέλησαν να εξετάσουν 
κανένα άλλο εναλλακτικό ενδε-
χόμενο: οι Σοσιαλιστές θέλουν 
να κυβερνήσουν μόνοι, με κοι-
νοβουλευτική στήριξη από τους 
Podemos, ενώ το αριστερό κόμμα 
επιμένει στην κυβέρνηση συμμα-
χίας.

Οι διαπραγματευτές κι από τις 
δύο πλευρές διατράνωσαν μετά 
τη συνάντηση πως δεν προτίθε-
νται να επαναλάβουν καμία κίνηση 
εάν η άλλη πλευρά δεν μετακινη-
θεί από τις θέσεις της. Μάλιστα η 
εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών 
Αδριάνα Λάστρα δήλωσε πως δεν 
πρόκειται στο κόμμα τους ούτε 
καν να εξετάσουν ούτε την έσχατη 
λύση -τη συνάντηση ανάμεσα 
στους δύο ηγέτες των παρατάξεων 
Πέδρο Σάντσεθ και Πάβλο Ιγκλέ-
σιας–εάν προηγουμένως δεν έχει 
υπάρξει μία προγραμματική συμ-
φωνία.

Ο διαπραγματευτής των 
Podemos Πάβλο Ετσενίκε χαρα-
κτήρισε «λάθος» τη στάση του 
PSOE και πρόσθεσε πως για την 
παράταξή του «οι διαπραγματεύ-
σεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από 
το σημείο που τις εγκαταλείψαμε 
τον Ιούλιο» και διεμήνυσε πως δεν 
πρόκειται να προσφέρουν «τζά-
μπα ψήφους» στους Σοσιαλιστές.

 Σε περίπτωση που το κλίμα ανά-
μεσα στις δύο παρατάξεις παρα-
μείνει ως είναι και κανένα από τα 
δύο δεν υπαναχωρήσει, η Ισπανία 
θα ξαναστήσει ολοταχώς κάλπες 
στις 10 Νοεμβρίου. Οι Σοσιαλιστές 
διεμήνυσαν στο αριστερό κόμμα 
πως ο Σάντσεθ δεν πρόκειται να 
δεχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου την 
εντολή από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ 
εάν δεν έχει εξασφαλίσει τα ανα-
γκαία ερείσματα για να εξασφαλί-
σει ψήφο εμπιστοσύνης.

Μαργαρίτης Σχοινάς: 

Ολιστική 
αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού 

Ως «εθνική επιτυχία» χαρα-
κτήρισε ο Μαργαρίτης Σχοι-
νάς την ανάληψη της αντιπρο-
εδρίας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής με σημαντικά χαρτο-
φυλάκια από Έλληνα Επίτρο-
πο, για πρώτη φορά εδώ και 
40 χρόνια.

«Η Ευρώπη στέλνει το μήνυ-
μα ότι θέλει να σταθεί δίπλα 
μας, ότι αλλάζουμε ταχύτητα 
και ως χώρα μετράμε περισ-
σότερο, μετά τη δεκαετή κρί-
ση», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο κ. 
Σχοινάς, στον οποίο ανατέθη-
κε σήμερα η αντιπροεδρία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 
την πρόεδρο της νέας Επιτρο-
πής Ursula Von der Leyen.

Ως προς την αντιμετώπιση 
της μεταναστευτικής και προ-
σφυγικής κρίσης, έκανε λόγο 
για μια ευρωπαϊκή πολιτική η 
οποία θα πρέπει να είναι ολι-
στική, σημείωσε ότι η αλλη-
λεγγύη της Ευρώπης προς 
την Ελλάδα και τις άλλες χώ-
ρες πρώτης γραμμής υποδο-
χής θα ενταθεί με πλούσιους 
πόρους και μέσα και η Ελλά-
δα δεν θα αφεθεί να σηκώσει 
μόνη της το βάρος της μετανα-
στευτικής πίεσης.

Παράλληλα σημείωσε ότι θα 
ενισχυθεί η φύλαξη των εξωτε-
ρικών μας συνόρων που απο-
τελούν και ευρωπαϊκά σύνο-
ρα με την ευρωπαϊκή ακτοφυ-
λακή και ότι η Ευρώπη στέλνει 
το μήνυμα ότι δεν θα είναι «ξέ-
φραγο αμπέλι».

Ο κ. Σχοινάς εξέφρασε την 
προσδοκία ότι οι τομείς που 
αναλαμβάνει ως αντιπρόε-
δρος της Επιτροπής και αφο-
ρούν, την ασφάλεια, τη μετα-
νάστευση, την εκπαίδευση 
και την ανάπτυξη των δεξιο-
τήτων των νέων θα χρηματο-
δοτηθούν επαρκώς, σύμφωνα 
με τις προτάσεις της απερχό-
μενης Κομισιόν και ότι οι δια-
πραγματεύσεις για τον επταε-
τή προϋπολογισμό 2021-2027 
που βρίσκονται στην τελική 
τους φάση, θα ολοκληρωθούν 
στη σύνοδο κορυφής του Δε-
κεμβρίου.

Ο Ντράγκι οπλίζει και 
πάλι το…µπαζούκα

Προς νέα µείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 20 µ.β και νέο 
QE 45 δισ. ευρώ- Στόχος να αποτραπεί η ύφεση στην Ε.Ε

Σαν χθες (11/9), η επίθεση 
στους «δίδυµους πύργους»

 

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου όχι µόνο σκότωσαν χιλιάδες Αµερικανούς, αλλά 
οδήγησαν επίσης στους πολυετείς πολέµους της Αµερικής στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, 

στη Συρία, στη Λιβύη, στην Υεµένη, στο Ιράν και αλλού
Η 11η Σεπτεµβρίου 2001 έχει γραφτεί µε «µαύρα γράµµατα» στην ιστορία της Αµερικής, 

καθώς ήταν η ηµέρα κατά την οποία 19 τροµοκράτες, που συνδέονταν µε την Αλ Κάιντα, κα-
τέλαβαν τέσσερα αεροπλάνα, µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν επιθέσεις αυτοκτονίας ενα-
ντίον στόχων στις ΗΠΑ.

∆ύο από τα αεροπλάνα στα οποία εκδηλώθηκε αεροπειρατεία προσέκρουσαν στους ∆ίδυ-
µους Πύργους του Παγκόσµιου Κέντρου Εµπορίου στη Νέα Υόρκη, το τρίτο στο Πεντάγωνο, 
ενώ το τέταρτο συνετρίβη τελικά σε ανοικτή έκταση στην Πενσυλβάνια.

Το αποτέλεσµα της επίθεσης αυτής ήταν περίπου τρεις χιλιάδες άτοµα να χάσουν τη ζωή 
τους και καταστροφικές ζηµιές ύψους 10 δισ. δολαρίων, ενώ οι επιθέσεις αυτές στην «καρ-
διά» των ΗΠΑ, αποτέλεσαν τη «νοµιµοποιητική βάση» για τις αµερικανικές εισβολές σε Αφ-
γανιστάν και Ιράκ, µε πρόσχηµα την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.

Οι αναλυτές και οι διεθνείς επεν-
δυτικές τράπεζες αναµένουν ότι 
η ΕΚΤ θα ανακοινώσει αύριο ένα 

σηµαντικό πακέτο χαλάρωσης, συµπερι-
λαµβανοµένης µίας µείωσης των επιτοκί-
ων κατά 20 µ.β (ακολουθούµενη από άλ-
λη µία µείωση ύψους 10 µ.β αργότερα). 

Το κορυφαίο στέλεχος της τράπεζας, Ολι 
Ρεν, πριν από µερικές εβδοµάδες είχε προ-
αναγγείλει ότι ηΕυρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα θα ανακοινώσει σειρά µέτρων στήρι-
ξης που θα υπερβούν τις προσδοκίες των 
επενδυτών, µεταξύ των οποίων σηµαντικές 
και επαρκείς αγορές οµολόγων καθώς και 
µειώσεις στα επιτόκια.

Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Ντράγκι 
παίρνει ξανά το µπαζούκα της αγοράς οµο-
λόγων.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ που πρόκειται να 
αποχωρήσει σύντοµα δεν έχει και πολλές 
άλλες επιλογές παρά να αγνοήσει τις δια-
µαρτυρίες της Γερµανίας, της Γαλλίας και 
της Ολλανδίας, οι οποίες είναι αντίθετες 
στα σχέδια Ντράγκι, καθώς οι κεντρικές 
τράπεζες σε όλο τον κόσµο αγωνίζονται να 
µειώσουν τα επιτόκια, δεν είναι ώρα για την 
ΕΚΤ να κάνει πίσω.

Οι ευρωπαίοι επιχειρηµατίες (και ειδι-
κά οι Γερµανοί) αγωνίζονται µε τις συνέ-
πειες του εµπορικού πολέµου µεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας και ο Ντράγκι απλώς δεν µπο-
ρεί να αφήσει το ευρώ να ισχυροποιηθεί πε-
ραιτέρω.

Το νόµισµα έχει ισχυροποιηθεί έναντι 
της λίρας αλλά κυρίως έναντι του κινεζικού 
γουάν. Παραδόξως το δολάριο παρέµεινε 
εκπληκτικά ισχυρό. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα παράπονα των 
«γερακιών» επικεντρώνονται στην επανεκ-
κίνηση του QE, ενώ σχεδόν δεν αναφέρο-
νται καθόλου στον ρυθµό µείωσης των επι-
τοκίων. Αυτό συνιστά αδιαµφισβήτητα µια 

έµµεση αναγνώριση εκ µέρους τους ότι κάτι 
πρέπει να γίνει για να ανακοπεί η περαιτέ-
ρω ισχυροποίηση του ευρώ.

Ο Ντέιβιντ Πάουελ, οικονοµολόγος του 
Bloomberg, εκτιµά ότι θα ανακοινωθούν 
περίπου 45 δισ. ευρώ νέων µηνιαίων αγο-
ρών οµολόγων.

Η Λαγκάρντ δίνοντας το στίγµα της πο-
λιτικής της την περασµένη εβδοµάδα στο 
κοινοβούλιο της ΕΕ κατέστησε σαφές ότι η 
ΕΚΤ χρειάζεται ένα ανανεωµένο πλαίσιο 
νοµισµατικής πολιτικής. Αυτό ερµηνεύεται 
ως αύξηση του στόχου πληθωρισµού από το 
λίγο κάτω του 2%, σε κάτι πιο κοντά στο 
2,5%. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
ο σηµερινός αλλά και οι µελλοντικοί πρό-
εδροι της ΕΚΤ θα υποστηρίξουν περισσό-
τερα προγράµµατα ποσοτικής χαλάρωσης 
QE, ενώ η Κεντρική Τράπεζα αγωνίζεται 
επί του παρόντος να διατηρήσει τον πληθω-
ρισµό πάνω από το 1%.

Παρά τις διαµαρτυρίες της Κεντρικής 
Τράπεζας της Γερµανίας (Bundesbank) 
και άλλων εναντίον του προγράµµατος QE, 
η αγορά ξέρει ότι οι αντιδρώντες απλώς 
παραδίδονται στην επίδειξη δύναµης που 
αναγκάζεται να κάνει η κεντρική τράπεζα. 
Με τη ζώνη του Ευρώ να φλερτάρει µε την 
ύφεση, αναµένονται περισσότερες αγορές 
οµολόγων και ακόµα πιο αρνητικά επιτόκια 
είναι οι µόνες διαθέσιµες επιλογές.
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