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 «Ασπίδα» για την αδήλωτη εργασία το μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών
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Αρ. Αδ.  94

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ

Μυτιληναίος: «Αλμα» τζίρου 
στα 990 εκατ. στο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Μυτιληναίοςκατέγραψε αύ-
ξηση 38,2% στα 990,8 εκατ., από 717,1 εκατ. στο Α’ 

Εξάµηνο 2018, βοηθούµενος ιδιαίτερα από την ανάπτυξη 
µεγεθών που καταγράφει ο Τοµέας Ηλεκτρισµού & Φυσι-
κού Αερίου. Τα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους και δικαι-
ώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν στα 81,6 εκατ. έναντι 
83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

ΟΠΑΠ: Άνοδος 39% 
στα καθαρά κέρδη 

Αύξηση 5,7% στα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
του α’ εξαµήνου, στα 779,6 εκατ., ανακοίνωσε ο 
ΟΠΑΠ, ενώ τα καθαρά κέρδη του Οργανισµού 

σηµείωσαν άλµα 39% και ανήλθαν σε 91,8 εκατ. ευρώ. 
Το β’ τρίµηνο 2019 τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν 
σε 34,6 εκ. (β’ τρίµηνο 2018: €26,2εκ.) υψηλότερα κα-
τά 32,2%.

IfW: Η Γερμανία θα βυθιστεί 
σε ύφεση 

Την υποχώρηση της γερµανικής οικονοµίας σε ύφεση 
προβλέπει για το τρέχον τρίµηνο το Ινστιτούτο για 

την Παγκόσµια Oικονοµία (IfW), λόγω της εµπορικής διέ-
νεξης και της αβεβαιότητας που προκύπτει από το Brexit. 
Το Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι περιµένει πως η γερµανική 
οικονοµία θα συρρικνωθεί κατά 0,3% σε τριµηνιαία βάση 
κατά το γ’ τρίµηνο .
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Μetron: 7 στους 10 κρίνουν 
θετικά την κυβέρνηση 

   

Θετική είναι η αποτίμηση των πολιτών για τις πρώτα 60 
ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σύμφωνα με δημο-

σκόπηση της Metron Analysis για τον Alpha.
Στο ερώτημα «προς ποια κατεύθυνση κινείται η χώρα», 

το 61% δηλώνει προς τη σωστή, το 27% προς τη λάθος, 
ενώ το 4% ούτε προς τη σωστή, ούτε προς τη λάθος.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης - δη-

λαδή «η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας» - ανέρχεται 
στις +10 μονάδες έναντι -24 τον Ιούλιο του 2019 και -33 τον 
Μάιο του ίδιου έτους. Το 68% κρίνει ως θετική την αξιολό-

γηση της κυβέρνησης, το 21% ως αρνητική.

Πάνω από 25.000 μετανάστες 
στα ελληνικά νησιά

Ο αριθμός των μεταναστών στους καταυλισμούς στα ελ-

ληνικά νησιά ξεπέρασαν τους 25.000, γράφει η Handelsblatt 
επικαλούμενη τα στοιχεία του ελληνικού υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη.
Όπως σημειώνει η οικονομική εφημερίδα τις τελευταίες 

εβδομάδες οι ροές από τα τουρκικά παράλια προς τα ελ-

ληνικά νησιά αυξήθηκαν σημαντικά. Την περασμένη Δευ-

τέρα και Τρίτη ήρθαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 300 
μετανάστες. Τον Αύγουστο οι ελληνικές αρχές κατέγραψαν 
πάνω από 8.100 αφίξεις, ενώ τον Αύγουστο της περασμέ-

νης χρονιάς ο αριθμός τους άγγιζε τους 3.200.
Η ΕΕ δεν προχώρησε, όπως υποσχέθηκε, στην μετεγκα-

τάσταση 54.000 προσφύγων από τη Συρία από την Τουρ-

κία σε χώρες - μέλη.

Μητρώο εργοδοτών που πιάστηκαν σε ελέγχους με αδήλωτους 
εργαζόμενους, τσουχτερά πρόστιμα έως 10.500 ευρώ, ελέγχους 
και μέτρα για την μερική απασχόληση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ-

λων, οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά του νέου αναπτυξιακού νομο-

σχεδίου.
Η «ασπίδα» για την αδήλωτη εργασία αποτελεί πλέον το μητρώο 

επιχειρήσεων και εργοδοτών που δημιουργείται στο πληροφορι-
ακό σύστημα «Εργάνη» και θα περιλαμβάνει την καταγραφή των 
παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Οι  επιχειρή-

σεις και  εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα απο-

κλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ  είναι αρμόδιες για την  τή-

ρηση και  άμεση ενημέρωσή του μητρώου.
Με άλλη διάταξη θα προβλέπεται η αύξηση κατά 12% του κό-

στους της υπερωρίας για κάθε ώρα έως τις 8 ώρες την ημέρα και 
40 ώρες την εβδομάδα, με στόχο την ενίσχυση της μόνιμης απα-

σχόλησης.

Μέτρα για την αντιµετώπιση της µαύρης εργασίας
«Επίθεση» για 
την προσέλκυση 
επενδυτών

Νέο αναπτυξιακό νόµο 

βάζει στο τραπέζι η κυ-

βέρνηση µε στόχο τόσο 

την διευκόλυνση της επιχειρη-

µατικής δραστηριότητας, όσο 

και να στείλει µήνυµα ότι η Ελ-

λάδα αλλάζει σελίδα.

Στόχος είναι να ξεµπλοκά-

ρουν οι χιλιάδες κολληµένες 

στα “χαρτιά” επενδύσεις, να 

µειωθεί η γραφειοκρατία, και 

να δηµιουργηθεί φιλικό κλίµα 

στους επενδυτές, µε προφανή 

στόχο να κερδίσει αξιοπιστία 

η Ελλάδα έναντι των αγορών, 

αλλά και των εταίρων.

Οι ρυθµίσεις που φέρνει, 

εκτός των άλλων, αναµένεται να 

βελτιώσει ραγδαία τη θέση της 

Ελλάδας στην κατάταξη δει-

κτών όπως του Doing Business 

της Παγκόσµιας Τράπεζας.  

∆είκτες οι οποίοι παρακολου-

θούνται στενά από τους ξένους 

επενδυτές.
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Pyatt: Οι επενδυτές 
ανταποκρίνονται στο 
πράσινο φως που 
άναψε η Ελλάδα

Μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύ-
νης έδωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ, 
J. Pyatt στην ελληνική οικονομία, 
καθώς τόνισε ότι η χώρα μας απο-
τελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό.

Κατά την παραλαβή του τιμητι-
κού βραβείου για την προσφορά 
του στην ελληνική οικονομία στην 
εκδήλωση απονομής των επιχει-
ρηματικών βραβείων Θαλής ο Μι-
λήσιος, η Α.Ε. πρέσβης των Ηνω-
μένων Πολιτειών κ. Pyatt ανέφερε 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρα-
μένουν δεσμευμένες στο να υπο-
στηρίζουν την οικονομική ανά-
καμψη της Ελλάδας, καθώς πι-
στεύουν ότι μια δυνατή οικονομία 
θα δυναμώσει το ρόλο της Ελλά-
δας ως πυλώνα σταθερότητας σε 
μια δύσκολη περιοχή και θα βοη-
θήσει τα δύο κράτη να δουλέψουν 
δίπλα δίπλα για κοινούς σκοπούς.

Την τιμητική διάκριση απένειμε 
στον κ. Pyatt, ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Άδω-
νις Γεωργιάδης.

Image
Ο κ. Pyatt, αφού ευχαρίστησε 

τους διοργανωτές αναφέρθηκε 
στο κλίμα που επικρατεί αυτήν 
την περίοδο υπογραμμίζοντας 
ότι «οι επενδυτές ανταποκρίνο-
νται στο πράσινο φως που άναψε 
η Ελλάδα κι ανταποκρίνονται και 
στις καλές σχέσεις των δύο χω-
ρών. Και δουλεύουμε -πρόσθεσε- 
μαζί με την κυβέρνηση, για να την 
βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπο-
ρούμε».

Μetron: Επτά στους 
δέκα κρίνουν θετικά
τις πρώτες ημέρες 
της κυβέρνησης 

   

Θετική είναι η αποτίμηση των πολιτών για 
τις πρώτα 60 ημέρες της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της 
Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθ-
μό Alpha.

Στο ερώτημα «προς ποια κατεύθυνση κι-
νείται η χώρα», το 61% δηλώνει προς τη 
σωστή, το 27% προς τη λάθος, ενώ το 4% 
ούτε προς τη σωστή, ούτε προς τη λάθος.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης οικονομικής εμπι-
στοσύνης - δηλαδή «η κατάσταση της ελλη-
νικής οικονομίας» - ανέρχεται στις +10 μο-
νάδες έναντι -24 τον Ιούλιο του 2019 και -33 
τον Μάιο του ίδιου έτους.

Όσον αφορά το «πολιτικό κλίμα», το 54% 
θεωρεί ότι είναι καλύτερο σε σχέση με τους 
προηγούμενους μήνες, το 35% το ίδιο και 
το 9% χειρότερο.

Πώς αξιολογείται η κυβέρνηση και ο πρω-
θυπουργός

Σύμφωνα με τη «Metron Analysis», το 68% 
κρίνει ως θετική την αξιολόγηση της κυβέρ-
νησης, το 21% ως αρνητική και το 6% ούτε 
θετική, ούτε αρνητική.

Για τον κ. Μητσοτάκη, παράλληλα, το 74% 
εκφράζεται θετικά, το 19% αρνητικά και το 
4% ουδέτερα.

Σχετικά με τα πρόσωπα που στελέχωσαν 
την κυβέρνηση, το 47% αποτιμά ως θετικές 
τις επιλογές του πρωθυπουργού, το 30% 
ως ουδέτερες και το 15% ως αρνητικές.

Handelsblatt: 
Πάνω από 25.000
μετανάστες 
στα ελληνικά νησιά

Ο αριθμός των μεταναστών στους καταυ-
λισμούς στα ελληνικά νησιά ξεπέρασαν 
τους 25.000, γράφει η Handelsblatt επικα-
λούμενη τα στοιχεία του ελληνικού υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως σημειώνει η οικονομική εφημερί-
δα τις τελευταίες εβδομάδες οι ροές από τα 
τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά 
αυξήθηκαν σημαντικά. Την περασμένη Δευ-
τέρα και Τρίτη ήρθαν στην Ελλάδα περισ-
σότεροι από 300 μετανάστες. Τον Αύγου-
στο οι ελληνικές αρχές κατέγραψαν πάνω 
από 8.100 αφίξεις, ενώ τον Αύγουστο της 
περασμένης χρονιάς ο αριθμός τους άγγι-
ζε τους 3.200.

Από την πλευρά της η Der Standard σημει-
ώνει στο ζήτημα του προσφυγικού: «Ούτε 
η ΕΕ, ούτε και η Ελλάδα ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Η ΕΕ δεν 
προχώρησε, όπως υποσχέθηκε, στην μετε-
γκατάσταση 54.000 προσφύγων από τη Συ-
ρία από την Τουρκία σε χώρες - μέλη και η 
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 Ιδιωτών                                                                                         140
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 Ανωνύµων Εταιρειών                                                                   180 
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Αναπτυξιακό πακέτο 
από την κυβέρνηση

Το νέο αναπτυξιακό νόμο βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση με στόχο τόσο την διευ-
κόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα οδηγήσει στην πολυπόθη-
τη ανάπτυξη, όσο και να στείλει μήνυμα και στους ευρωπαίους ότι η Ελλάδα αλ-

λάζει σελίδα για να τους πείσει να μειώσουν τα πλεονάσματα.Η κυβέρνησης ανέρτησε 
στην ιστοσελίδα της ανοικτής διακυβέρνησης (opengov.gr) για διαβούλευση, το νομο-
σχέδιο για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του επιχειρείν, με στόχο να ψηφι-
στεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου.Μεταξύ των άλλων το νομοσχέ-
διο προβλέπει:

-Διατάξεις για την ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων. Θα προβλέπεται η έγκριση λει-
τουργίας επιχειρήσεων μέσω προτύπων πιστοποίησης, τα οποία θα επιβλέπονται από 
ιδιωτικούς φορείς.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η ταχύτερη αδειοδότηση επιχειρήσεων, οι οποίες 
δεν θα είναι πλέον εξαρτημένες από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι φορείς που θα εγκρί-
νουν τη λειτουργία επιχειρήσεων, διαπιστώνοντας πως έχουν συμμορφωθεί με τα πρό-
τυπα, θα πιστοποιούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Το Δημόσιο θα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, ο οποίος θα είναι δυνατό να ασκηθεί εκ 
των υστέρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιστοποίηση που δεν συνάδει με τις δια-
τάξεις του νόμου, θα προβλέπονται βαριές κυρώσεις για την επιχείρηση και την ελεγκτική 
εταιρεία.

-Ψηφιακό σύστημα για άδειες δόμησης και ψηφιακός χάρτης.
Προβλέπεται λειτουργία κεντρικού ψηφιακού συστήματος μέσω του οποίου θα μπορούν 

να χορηγούνται άδειες δόμησης και λειτουργίας έργων και επενδύσεων.
Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί από κοινού με τον ενιαίο ψηφιακό 

χάρτη, τη δημιουργία του οποίου έχει προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) από το φθι-
νόπωρο του 2018.

Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώ-
νονται όλα τα δεδομένα που είναι διάσπαρτα σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες και τα οποία 
αφορούν σε εκτάσεις γης.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, πολίτες και επενδυτές θα μπορούν να λαμβάνουν 
πληροφορίες για τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν με ταχύτητα και δίχως κόστος, καθώς 
η πρόσβαση στο χάρτη θα γίνεται δωρεάν μέσω διαδικτύου.

Τα δεδομένα που θα εξάγονται από το χάρτη θα αποτελούν διοικητικές πράξεις οι οποίες 
θα είναι δεσμευτικές για τις διοικητικές υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίζεται η γραφει-
οκρατία και να ενισχύεται η προσέλκυση επενδύσεων που αποτελεί προτεραιότητα για τη 
νέα κυβέρνηση.

-Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το σχέδιο νόμου θα καταργεί την υπο-
χρέωση υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα που θα υλοποιούνται 
από επιχειρήσεις μεσαίας και χαμηλής βιομηχανικής όχλησης.

Στις δύο κατηγορίες αυτές εμπίπτει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με 
την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων χαμηλής και 
μεσαίας βιομηχανικής όχλησης θα λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη διαδικα-
σία των προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

-Λειτουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Απλοποιείται η διαδικασία καταχώ-
ρησης και δημοσίευσης αποφάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Για την κατα-
χώρηση αποφάσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ τώρα, απαιτούνται από λίγες ημέρες έως 
λίγες εβδομάδες.
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Εισπράξεις 258 εκατ. 
από τη ρύθμιση χρεών 
318.100 οφειλετών 

Ξεπερνούν τους 318.000 νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις που εντάχθηκαν 

στη νέα βελτιωµένη ρύθµιση των 120 

δόσεων για οφειλές προς την Εφορία.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων από το απόγευµα 
της περασµένης Πέµπτης που άνοιξε  η ηλε-
κτρονική πλατφόρµα  µέχρι χθες περισσότε-
ροι από 17.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο 
νέο πλαίσιο, ενώ είναι ο ρυθµός των αιτήσεων 
είναι σηµαντικά αυξανόµενος.

Στο υπουργείο Οικονοµικών περιµένουν ο 
αριθµός αυτός  να αυξηθεί σηµαντικά και να 
ξεπεράσει τις 500.000 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρί-
ου που ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία. 
Το ποσό κεφαλαίου που έχουν ρυθµίσει ανέρ-
χεται στα 1,87 δισ. ευρώ ενώ οι προσαυξήσεις 
φθάνουν στα 604 εκατ. ευρώ.

Συνολικά θα καταβάλλουν περί τα 2,48 δισ. 
ευρώ σε βάθος χρόνου. Από τη ρύθµιση έχουν 
εισπραχθεί µέχρι στιγµής περί τα 258 εκατ. 
ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους 
17.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη 
ρύθµιση οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις 
οι οποίες µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση 
θα δουν να ξεµπλοκάρουν οι τραπεζικοί  τους 
λογαριασµοί.

Αύξηση πάνω από 20% 
στις πωλήσεις 
αυτοκινήτων 

Μεγάλη άνοδο 28,5% και 24,3% γνώ-

ρισαν οι πωλήσεις καινούριων αυ-

τοκινήτων τους µήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο, µε βάση τα πρωτογενή στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕ-

ΑΑ.
Τον Ιούλιο πουλήθηκαν συνολικά 11.722 

οχήµατα, τον επόµενο µήνα 9.594, ενώ συνο-
λικά, στο οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 
2019, οι ταξινοµήσεις καινούργιων επιβατι-
κών είναι αυξηµένες κατά +9,8% ως προς το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2018.

Σηµειώνεται ακόµη πως η αγορά αυτοκι-
νήτου κατά το οκτάµηνο του 2019 κινήθηκε 
-56,7% χαµηλότερα ως προς τον µέσο όρο προ 
κρίσης (2000-2009).

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύ-
ξηση (+18,2%) από τις αρχές του έτους, µε 
7.776 συνολικές πωλήσεις ως προς την ίδια 
περίοδο πέρυσι, ενώ και στα καινούρια δί-
κυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινοµήσεις 
(27.928) υπήρξαν αυξηµένες κατά +12,3% 
ως προς το 2018

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτο-
χοι πτυχίων και μεταπτυχιακών στην εύρε-
ση εργασίας στην Ελλάδα καταγράφει έκθε-

ση του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην Ελλάδα το 

ποσοστό απασχόλησης των ενηλίκων με πτυχίο είναι 
στο 73% και με μεταπτυχιακό στο 82%, ενώ ο μέσος 
όρος των χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 44% και 
91% αντίστοιχα.

Το ποσοστό απασχόλησης για όσους έχουν διδακτο-
ρικό (90%) είναι επίσης χαμηλότερο από το μέσο όρο 
του ΟΟΣΑ (92%).

Μεταξύ των νέων ενηλίκων (25-34 ετών), οι γυναίκες 
έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους 
άνδρες: μόνο το 64% των νέων γυναικών με πανεπι-
στημιακή εκπαίδευση απασχολούνταν το 2018, έναντι 
του 79% των νέων ανδρών.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει το τέταρτο υψηλότερο 
ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που δεν απασχο-
λούνται, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην κατάρτιση 
ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, και το δεύτερο 
υψηλότερο στην Ε.Ε. μετά την Ιταλία.

Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστι-
αίες μονάδες από το 2008.

Τέλος, το 8% των ανέργων ηλικίας 18-24 ετών είναι 
άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες, το οποίο είναι και το 
μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα εμφανίζεται ουραγός στις δαπάνες για την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα δαπανά 
περίπου 6.000 δολάρια ανά μαθητή στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση και περίπου 6.800 δολάρια ανά μαθητή 
στην δευτεροβάθμια, ποσά που αγγίζουν το 60-70% 
των μέσων δαπανών των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.

Το 2016 οι δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση αντιπροσώπευαν το 5,4% 
των συνολικών κυβερνητικών δαπανών στην Ελλάδα, 
ποσοστό που ήταν το χαμηλότερο στις χώρες του 
ΟΟΣΑ.

Μεταξύ του 2010 και του 2016 κατεγράφη στην 
Ελλάδα γενική μείωση των συνολικών κυβερνητικών 
δαπανών κατά 24% και παράλληλα μείωση του ΑΕΠ 
κατά περίπου 20%.

ΟΟΣΑ: Άνεργοι µε πτυχίο 
και µεταπτυχιακό οι Έλληνες

Το σχέδιο της κυβέρνησης 
για να µειωθεί το χρέος στο ∆ΝΤ

Να µειώσει το επιτόκιο που συνοδεύει τα ακριβά δάνεια του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου κάτω από το 3% µεσοσταθµικά επιδιώκει η κυ-
βέρνηση. Για αυτόν τον σκοπό η Αθήνα σχεδιάζει επαναγορά εκκρε-

µών δανείων ύψους 2,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που σήµερα έχουν επιτόκιο 
5,13%, όπως διαρρέουν παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών.

Το σχέδιο για πρόωρη αποπληρωµή των πιο ακριβών δανείων του ∆ΝΤ τέθηκε 
από τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα στο Eurogroup στο Ελσίνκι.

Παράλληλα θα αποσταλούν γραπτά αιτήµατα προς τους δύο ευρωπαϊκούς 
µηχανισµούς σταθερότητας που χρηµατοδότησαν το δεύτερο και το τρίτο Μνηµό-
νιο, τον EFSF και τον ESM αντίστοιχα.

Εφόσον το Eurogroup και οι δύο µηχανισµοί δώσουν το πράσινο φως η διαδι-
κασία αναµένεται να διαρκέσει περίπου δύο µήνες. Το Ταµείο είχε παλαιότερα 
δηλώσει ανοιχτό στην επαναγορά, η οποία θα µειώσει το κόστος εξυπηρέτησης 
του χρέους και θα δώσει λίγο δηµοσιονοµικό χώρο στην ελληνική πλευρά.

Η επαναγορά χρέους από το ∆ΝΤ είχε προταθεί και από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, όµως το εγχείρηµα «πάγωσε» πριν φτάσει σε επίσηµο επίπεδο καθώς 
οι προεκλογικές παροχές προκάλεσαν την δυσφορία ορισµένων εταίρων.

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Ελσίνκι ο κ. Σταϊκούρας ενηµέρωσε τους οµολό-
γους του για τα βασικά σηµεία της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Στο περιθώριο θα έχει διµερείς συναντήσεις µε τον επικεφαλής του ESM Κλά-
ους Ρέγκλινγκ, τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο, τον αντιπρόεδρο της 
Κοµισιόν Βάλντις Ντοµπρόφσκις και τον απερχόµενο επίτροπο για τις Οικονοµι-
κές Υποθέσεις Πιέρ Μοσκοβισί.

ΟΠΑΠ: Αλμα 39% 
στα καθαρά κέρδη 

Αύξηση 5,7% στα καθαρά έσο-
δα προ εισφορών του α’ εξα-
µήνου, στα 779,6 εκατ. ευρώ, 

ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, ενώ την ίδια 
στιγµή τα καθαρά κέρδη του Ορ-
γανισµού σηµείωσαν άλµα 39% και 
ανήλθαν σε 91,8 εκατ. ευρώ. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία:

- Τα καθαρά κέρδη το α’ εξά-
µηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 
39,0% στα €91,8εκ. (α’ εξάµηνο 
2018: €66,0εκ.) ή υψηλότερα 
κατά 30,9% σε επαναλαµβανό-
µενη βάση. Το β’ τρίµηνο 2019 
τα καθαρά κέρδη διαµορφώθη-
καν σε €34,6εκ. (β’ τρίµηνο 2018: 
€26,2εκ.) υψηλότερα κατά 32,2% 
ή αυξηµένα κατά 39,9% σε επανα-
λαµβανόµενη βάση.

- Ισχυρή ταµειακή θέση µε καθαρό 
δανεισµό στα €361,9εκ. και δεί-
κτη Καθαρός ∆ανεισµός/LTM 
EBITDA στο 0,9x.

- Συνολικά 20.035 VLTs στην 
Ελλάδα και 6.487 SSBTs στην 
Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστη-
µένα στις 30.06.2019.
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Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώνουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε έγγραφο για να γί-

νεται η ανάλογη πίστωση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρωση από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση τιμολογίων θα γίνονται στους κάτωθι Λογα-

ριασμούς Τραπεζών:
EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 104/002320002515
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-001730-248

EUROBANK 00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου 

και όχι το όνομα του καταθέτου.

∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ

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 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1200000566
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗ Υ.Π. Νο6 ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥ ΟΑΟ ΤΚΖ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ»

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της προαναφερόμενης Διακήρυξης γνωστο-
ποιείται ότι:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 26.09.2019 και 
ώρα 14:00.

2. Οι υπόλοιποι όροι της υπόψη Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε/Τ.Θ 1 ΜΕΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΤΗΛ 2385039075. 

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 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 1197
Ημερομηνία: 11/09/2019

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
για το Έργο

«Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το 
οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” 
(Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II 
Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέ-

τουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίη-
σης παραδοτέων της Πράξης 4ALL», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη “Accessible 
tourism”, με ακρωνύμιο “4ALL” (Subsidy Contract Α2.2.1.11), στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – 
ALBANIA 2014 – 2020.

Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμ-
βουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής 
γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €134.465,00 συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση πο-

σού 2.168,79  Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/10/2019 και ώρα 

16:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4η /10/2019, ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές υποβάλλονται  μόνο για το σύνολο του έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προ-

σφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-

ψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και 

4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγρά-
φου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δι-
αδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της δι-
ακήρυξης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του 
διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν 
νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως 
την λήξη του έργου. Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπο-
γραφής της και έως την λήξη του έργου συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που 
δοθούν.

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την 
Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμέ-
νη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη 
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προ-
σφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16.

Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής 
οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας – IPA της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Προκήρυξη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις  13.09.2019.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλε-

κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): 19PROC005543516.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 79492
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρ-

χής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr.
Ηλιούπολη,11/09/2019
Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Βύρωνας 09/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αρ. Πρωτ.: 21795
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση : Καραολή και Δημητρίου 36-44 Βύρωνας – 162 33 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2019
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας 

ορισμένου  χρόνου  για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

(Περίοδος 2019-2020) , συγχρηματοδοτούμενη 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ     

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνο-
λικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019-2020), στο Δήμο Βύρωνα,  που 
εδρεύει στο Βύρωνα Ν. Αττικής και  συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ει-
δικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ 
ΒΥΡΩΝΑ

(Για τη στε-
λέχωση των 
δομών των 

Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών  

Σταθμών του 
Δήμου Βύρωνα)

Βύρωνας
Ν. Αττικής

**ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΟΚΟΜΩΝ

*Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράμματος

3

102

ΔΗΜΟΣ 
ΒΥΡΩΝΑ

(Για τη στε-
λέχωση των 
δομών των 

Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών  

Σταθμών του 
Δήμου Βύρωνα)

Βύρωνας
Ν. Αττικής

**ΔΕ 
ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 
-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

*Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
και έως

 31-08-2020, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράμματος

2

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση 
ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), 
σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για 
την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζω-
ής» (Περίοδος 2019-2020),σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 57382/30-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2119Β΄/06-06-2019).

**Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φο-
ρέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.
Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 

θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα 
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής 
ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προ-
γραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπι-
οκόμων - Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκό-
μων ή Βοηθών Βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δρα-
στηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοι-
νωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παι-
διών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τε-
χνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαί-
ου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυνα-

μικού του Δήμου Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου αριθ. 36-44 (αρμόδια υπάλλη-
λος κ. Mαστρανδρέου Αργυρώ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, 
που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε το-
πικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Κατα-
στήματος του Δήμου Βύρωνα εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτη-
μα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκ-
δοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτη-
σης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που 
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα 
 Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΜΗΡΟΥ 5 - 10564 ΑΘΗΝΑ
www.atpsyte.gr

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Αθήνα, 13.09.2019
Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλ-

ψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέ-
ζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομι-
κό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσ-
σει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την 
προμήθεια  ενός (1) συστήματος υπερη-
χοτομογραφίας γενικής χρήσης και ενός 
(1) συστήματος υπερηχοτομογραφίας 
καρδιολογικής χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλαμβάνουν την προκήρυξη από την 
Υπηρεσία Αιτήσεων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 
(είσοδος από Σταδίου 14, Αθήνα – τηλέ-
φωνα επικοινωνίας 210-3203018,3019).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως καταθέσουν τις προσφορές τους 
σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 
18.10.2019 και ώρα 13:00 στην Υπηρε-
σία Αιτήσεων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., με την 
ένδειξη «Συμμετοχή στο διαγωνισμό για 
την προμήθεια ενός (1) συστήματος υπε-
ρηχοτομογραφίας γενικής χρήσης και 
ενός (1) συστήματος υπερηχοτομογρα-
φίας καρδιολογικής χρήσης».

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερο-
μηνίας οι προσφορές δεν θα γίνονται δε-
κτές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο 
210-3204909, καθώς και στην ιστοσελί-
δα www.atpsyte.gr του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Η Επιτροπή Προμηθειών 
του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολογίων θα γί-
νονται στους κάτωθι Λογαρια-
σμούς Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723
ΑLPHA 104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
5023-001730-248

EUROBANK 
00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφεται 

ο αριθμός του τιμολογίου και όχι 
το όνομα του καταθέτου.

∆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
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. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την υπ’ αριθ. 
4010Γ/12-9-2019 έκθεσή μου επίδο-
σης κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, κατοικοεδρεύοντα στην 
Αθήνα, για λογαριασμό του Miah Alom 
ή Alon του Abdul Rashid πρώην κάτοι-
κο Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου δι-
αμονής, για να λάβει γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρο-
να να παραστεί όπου και όποτε ορίζε-
ται, ύστερα από έγγραφη παραγγελία 
της Δικηγόρου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑ-
ΪΩΑΝΝΟΥ Ευφημίας ως πληρεξούσι-
ας των 1. Σταύρου Αρχοντόπουλου του 
Κωνσταντίνου, κατοίκου Ν. Γωνιάς Χαλ-
κιδικής ΤΚ 63080, με Α.Φ.Μ. 113481563, 
Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, 2. Γρηγορί-
ου Μοσχόβλου του Μιχαήλ , κατοίκου 
Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής, οδός Πα-
ντοβασιλίσσης, ΤΚ 63079, με Α.Φ.Μ. 
027406651, Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, 
3. Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία 
«ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» και τον δια-
κριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» που 
εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, θέ-
ση Λούκι και εκπροσωπείται νόμιμα με 
Α.Φ.Μ. 097137151 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, 
με Αρ.Μ.Α.Ε. 55863/61/Β/03/21 και με 
ΓΕΜΗ 032289857000, 4. Του Αλληλα-
σφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών 
Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Μετό-
χων ΚΤΕΛ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 
που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής 
και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 
096039504 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, ακρι-
βές αντίγραφο των από 10 Σεπτεμβρί-
ου 2019 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ με Αριθ-
μό Κατάθεσης: 77/11-9-2019, των πρώ-
των ΚΑΤΑ 1. Σουλτάνας (Σόνιας) Ασλανί-
δου του Ευστράτιου, χήρας Εμμανουήλ 
Μαλακούδη κατοίκου Ν. Τρίγλιας Χαλ-
κιδικής, αφενός για την ίδια ατομικά και 
αφετέρου ως ασκούσης τη γονική μέρι-
μνα των ανηλίκων τέκνων της  α) Άννας 
Μαλακούδη του Εμμανουήλ και β) Κων-
σταντίνας Μαλακούδη του Εμμανουήλ  
κατοίκων ομοίως, 2. Μιχαήλ Μαλακού-
δη του Εμμανουήλ, κατοίκου Θεσσαλο-
νίκης οδός Τύφωνος αρ. 16 (Χαριλάου), 
3. Κωνσταντίας συζ. Μιχαήλ Μαλακούδη 
κατοίκου Θεσσαλονίκης οδός Τύφωνος 
αρ. 16 (Χαριλάου), 4. Αλεξάνδρας Μα-
λακούδη του Μιχαήλ κατοίκου Θεσσαλο-
νίκης οδός Αριάδνη αρ. 7 (Βούλγαρη) 5. 
Ευστρατίου Ασλανίδη του Βασιλείου κα-
τοίκου Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής, 6. Ελένης 
συζ. Ευστρατίου Ασλανίδου κατοίκου Ν. 
Τρίγλιας Χαλκιδικής, 7. Miah Alom ή Alon 
του Abdul Rashid κατοίκου Θεσσαλονί-
κης και ήδη αγνώστου διαμονής, 8. Της 
ανώνυμης εταιρίας γενικών ασφαλίσε-
ων με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 
Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 
(15ο χιλ. Θεσσαλονίκης Περαίας και εκ-
προσωπείται νόμιμα), για την αναίρεση 
της υπ’ αριθ. 101/2018 τελεσίδικης από-
φασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης (διαδικασία περιουσιακών δι-
αφορών) που απευθύνεται τον Άρειο 
Πάγο (Δ’ Πολιτικό Τμήμα). Κατά της ως 
άνω τελεσίδικης αποφάσεως του Μονο-
μελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ασκήθη-
κε η με ΓΑΚ 2456/211/2018 αίτηση αναί-
ρεσης η οποία προσδιορίστηκε για συζή-
τηση στις 18-10-2019 με αριθμό εκθέμα-
τος  πινακίου 16. Ως εκ τούτου ζητείται η 
παραδοχή της ως άνω αίτησης αναίρε-
σης (ΓΑΚ 2456/211/2018) κατά το αιτη-
τικό της καθώς και η παραδοχή του δι-
κογράφου προσθέτων λόγων. Αθήνα, 
12/9/2019. Η Δικ. Επιμελήτρια Αθηνών, 
Δράκου Μαρία, κάτοικος Αθηνών (Ι.Μομ-
φερράτου 136-τηλ. 210/36.13.250).  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ   
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 7965Β/11-09-
2019 έκθεσή μου επέδωσα στον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, δια του 
Νεοφωτιστου Γεωργίου, πρωην κατοι-
κου Αττικης, οδός Περσεφόνης 39 και 
ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντί-
γραφο της από 15-10-2018 Αγωγής της 
ανωνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑ-
ΣΙΔΗΣ ΑΕ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΧΟΝΔΡΙ-
ΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ) που εδρευ-
ει στο 1ο χλμ. διασταυρωσης Αγ. Σοφί-
ας με Ε.Ο. Τυρναβου-Λάρισας κι εκπρ/
ται νόμιμα με ΑΦΜ 099136451,η οποία 
στρέφεται κατα του Νεοφωτιστου Γεωρ-
γίου του Σωτηρίου, πρωην κατοικου Αττι-
κης, οδός Περσφόνης 39 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής, Ενώπιον του Ειρηνο-
δικείου Λάρισας απευθυνομενη, με την 
οποία αιτείται Να γίνει δεκτη η παρού-
σα αγωγη για τους λόγους που αναφε-
ρονται στο ιστορικό της. Να υποχρεωθεί 
ο εναγομενος για την αιτία που αναφερε-
ται στο ιστορικό της παρούσας να κατα-
βαλλει στην εναγουσα συνολικά το οφει-
λόμενο ποσό των ευρω τριων χιλιαδων 
εκατόν ογδόντα τρια και ενενηντα εννεα 
λεπτων (3.183,99€) με τον νόμιμο τό-
κο από την παρελευση των τριαντα ημε-
ρων του καθε τιμολογίου αλλως από την 
επίδοση της παρουσας αγωγης και με-
χρι την ολοσχερη εξόφληση. Αλλως δε 
επικουρικως να υποχρεωθει η εναγομε-
νη να εξοφλησει το ως ανω ποσό. Να 
κηρυχθει προσωρινα εκτελεστη η από-
φαση που θα εκδοθεί. Και να καταδικα-
σθεί ο εναγομενος στη δικαστική δαπα-
νη της εναγουσας.  Περιέχονται επισης 
α) η με αριθμό 216/2018 έκθεση κατάθε-
σης του δικογράφου αυτού, που κατατε-
θηκε απο την παραπάνω πληρεξούσια 
δικηγορο στην γραμματεα του παραπά-
νω δικαστηριου Ελενη Μαιμαρη στις 16-
10-2018 και β) η από 16-10-2018 πρά-
ξη της Ειρηνοδικη Λάρισας κ. Φωτεινης 
Νασιακου με την οποία ορίσθηκε δικα-
σιμος της παραπάνω αγωγης η 18η Σε-
πτεμβρίου 2019 ημερα Τεταρτη και ώρα 
9:00 π.μ. στο ακροατηριο του Ειρηνοδι-
κείου Λάρισας, με τον όρο η επίδοση να 
γίνει πριν από δεκα (10) ημερες. Με την 
παραγγελια, προκειμένου να λάβει γνώ-
ση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλού-
μενος συγχρόνως να παραστει στην πα-
ραπάνω δικασιμο όταν και όπου ανωτε-
ρω αρμοδίως ορίζεται

Λάρισα 11-09-2019
Ο   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31 – ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410-2525298 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ.Δ.)
Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Πε-

ριφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρή-
της με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλεί-
ου Ιωάννα Κλάδου, ΑΦΜ 047642442, 
ΔΟΥ Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλεί-
ου - Κρήτης, οδός Έβανς αρ. 36, τηλ. 
2810.344066, κιν. 6932.740371, e-mail: 
ioannakladoy@hotmail.com επέδωσα 
σύμφωνα με το νόμο, στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευστάθιο Θε-
οφανίδη, με την με αρ. έκθεσης επιδό-
σεώς μου 7468Β/11-9-2019, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ: Κίνγκσλεϋ (KINGSLEY) 
Οσουόχα (OSUOHA) του Τζουντ (JUDE) 
και της Πωλίνα (PAULINA), πρώην κα-
τοίκου Ηρακλείου –Κρήτης και ήδη 
αγνώστου διαμονής ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥ-
ΣΑΣ: Τζεορτζιάνα (GEORGIANA) Μαρί-
κα (MARICA) του Νικολάϊε (NICOLAIE) 
και Φρουσίνικα (FRUSINICA) κατοίκου 
Δαφνών Ηρακλείου - Κρήτης, Α.Φ.Μ.: 
163.551.295, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 
το ακριβές αντίγραφο: της από 9-9-2019 
ΑΓΩΓΗΣ (προσβολής πατρότητας) ενώ-
πιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ-
ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (αρ. πρωτ. Γ.Α 2296/
ΟΜ/228/2019), με την παρά πόδας αυ-
τής πράξης της Γραμματέως του άνω Δι-
καστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσι-
μος η 29.10.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.00 π.μ., (αριθ. πινακίου 6) στο κατά-
στημα του άνω Δικαστηρίου και με την 
οποία, η ως άνω ενάγουσα ΖΗΤΕΙ Να 
γίνει δεκτή η αγωγή, Να αναγνωριστεί 
και να κηρυχθεί ότι ο πρώτος εναγόμε-
νος -Κίνγκσλεϋ (KINGSLEY) Οσουόχα 
(OSUOHA), του Τζουντ (JUDE) και της 
Πωλίνα (PAULINA)- τεκμαιρόμενος πα-
τέρας του ανήλικου, άρρενος τέκνου της, 
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο, την 31-12-
2018, δεν είναι ο πραγματικός και φυσι-
κός πατέρας του εν λόγω τέκνου της και 
ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει 
εφαρμογή το τεκμήριο του άρθρου 1465 
Α.Κ. και ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΛΕΙ τον εναγόμε-
νο για να λάβει γνώση και για τις νόμι-
μες συνέπειες και να παραστεί στη συ-
ζήτηση της δικασίμου όταν και όπου ως 
άνω ορίζεται.

Ηράκλειο - Κρήτης, Παρασκευή, 
12 Σεπτεμβρίου 2019

Η Δικαστική Επιμελήτρια 

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 
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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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Reuters: 

H E.E. επανεξετάζει 
το δημοσιονομικό 
σύμφωνο

H Ευρωπαϊκή Ένωση εξετά-
ζει μια επανεξέταση των αυστη-
ρών δημοσιονομικών κανονισμών 
καθώς επιβραδύνεται η οικονομία 
του μπλοκ και η νομισματική πολι-
τική φαίνεται να έχει φτάσει στα 
όρια της, σύμφωνα με έγγραφο 
της Ε.Ε. και δηλώσεις αξιωματού-
χων στο Reuters.

«Ενώ οι αρχικοί κανόνες είχαν 
ως αποκλειστικό στόχο τη διασφά-
λιση συνετών και βιώσιμων δημο-
σιονομικών, δίνεται μεγαλύτερη 
έμφαση από κάποιους στο ρόλο 
της δημοσιονομικής πολιτικής 
στην οικονομική σταθεροποίηση» 
αναφέρει έγγραφο που ετοιμάζει η 
φινλανδική προεδρία της Ε.Ε.

Εν τω μεταξύ, η νέα πρόεδρος 
της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν ανέθεσε το οικονομικό χαρ-
τοφυλάκιο στον πρώην Ιταλό 
πρωθυπουργό Πάολο Τζεντιλόνι, 
βουλευτή του κεντροαριστερού 
Δημοκρατικού Κόμματος, σε μια 
κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν 
ως βήμα προς τη δημοσιονομική 
χαλάρωση.

Το φινλανδικό έγγραφο, το οποίο 
έχει ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου, θα 
αποτελέσει τη βάση για τη συζή-
τηση που θα πραγματοποιήσουν 
οι υπουργοί Οικονομικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σάββατο 
στο Ελσίνκι σχετικά με τη μεταρ-
ρύθμιση των δημοσιονομικών 
κανόνων.

H Φινλανδία, η οποία παραδο-
σιακά τασσόταν υπέρ μιας αυστη-
ρής ερμηνείας του δημοσιονομι-
κού συμφώνου, αναγνωρίζει στο 
έγγραφο ότι ο ρόλος της δημοσι-
ονομικής πολιτικής για τη στήριξη 
της οικονομίας θεωρείται όλο και 
πιο κρίσιμος, ιδίως επειδή η νομι-
σματική πολιτική φτάνει στα όρια 
της.

Με βάση τις ισχύουσες συνθή-
κες, ο εκτελεστικός βραχίονας της 
Ε.Ε. πρέπει να επαναξιολογήσει 
τους δημοσιονομικούς κανόνες 
ως το τέλος του έτους. Στην πρώτη 
επαναξιολόγηση των κανόνων το 
2014 δεν πρότεινε κάποια αλλαγή 
στο δημοσιονομικό σύμφωνο.

Η Γερμανία 
θα βυθιστεί σε ύφεση 
σύμφωνα με το IfW

Την υποχώρηση της γερμανι-
κής οικονομίας σε ύφεση προ-
βλέπει για το τρέχον τρίμηνο το 
Ινστιτούτο για την Παγκόσμια 
Oικονομία (IfW), καθώς μείωσε 
τις προβλέψεις του για τη μεγα-
λύτερη οικονομία της Ευρώπης, 
λόγω της εμπορικής διένεξης 
και της αβεβαιότητας που προ-
κύπτει από το Brexit.

Το Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι 
περιμένει πως η γερμανική οι-
κονομία θα συρρικνωθεί κατά 
0,3% σε τριμηνιαία βάση κατά 
το γ’ τρίμηνο του έτους μετά από 
συρρίκνωση 0,1% κατά το αμέ-
σως προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, το IfW μείωσε την 
πρόβλεψή του για τη γερμανική 
ανάπτυξη το 2019 στο 0,4% από 
0,6% προηγουμένως, ενώ ανα-
κοίνωσε ότι για το 2020 «βλέ-
πει» ανάπτυξη 1% έναντι προ-
ηγούμενης πρόβλεψης για ανά-
πτυξη 1,6%.

Η Γερμανία μπορεί να αντιμε-
τωπίσει μια πιθανή οικονομική 
κρίση διοχετεύοντας «πολλά, 
πολλά δισεκατομμύρια ευρώ» 
στην οικονομία, δήλωσε σήμε-
ρα ο υπουργός Οικονομικών 
Όλαφ Σολτς.

Μιλώντας σε βουλευτές κατά 
τη συζήτηση του προϋπολο-
γισμού στην κάτω βουλή του 
γερμανικού κοινοβουλίου, την 
Bundestag, ο Σολτς δήλωσε ότι 
το Βερολίνο έχει θέσει τα θεμέ-
λια με τον σταθερό δημοσιο-
νομικό σχεδιασμό του και την 
πολιτική του για τη μη ανάλη-
ψη νέου χρέους προκειμένου 
να πετύχει περισσότερα εάν ξε-
σπάσει μια κρίση.

«Διότι τότε θα είναι πολύ σημα-
ντικό για εμάς ως τη μεγαλύτερη 
οικονομία στο μέσο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εάν θα είμαστε 
ουσιαστικά σε θέση να αντιμε-
τωπίσουμε μια αρνητική οικο-
νομική τάση», δήλωσε ο Σολτς.

«Άρα, κατά την άποψή μου, 
με τα ισχυρά χρηματοοικονομι-
κά θεμέλια που έχουμε σήμερα, 
είμαστε σε θέση να αντιμετωπί-
σουμε μια οικονομική κρίση με 
πολλά, πολλά δισεκατομμύρια 
ευρώ εάν πράγματι ξεσπάσει 
μία στη Γερμανία και την Ευρώ-
πη», δήλωσε ο Σολτς.

Politico: Το άστρο 
του Putin σβήνει 

Τα αποτελέσµατα των τοπικών εκλογών πλήττουν το Κρεµλίνο

Το Χρηµατιστήριο του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Exchanges and Clearing, HKEX) 
έκανε, µε δική του πρωτοβουλία, προσφορά 39 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του 

Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange, LSE), υπό τον όρο ότι το LSE 
θα εγκαταλείψει τη σχεδιαζόµενη εξαγορά της εταιρείας δεδοµένων Refinitiv.

Η πρόταση εξαγοράς από την εταιρεία του Χονγκ Κονγκ σηµειώνεται καθώς η Βρετανία 
αναµένεται να φύγει από την ΕΕ, ένα βήµα που πολλοί πολιτικοί φοβούνται ότι µπορεί να 
εξασθενήσει τον µεγάλο χρηµατοπιστωτικό της τοµέα.

Η συγχώνευση θα βοηθούσε και τα δύο χρηµατιστήρια να ανταγωνισθούν καλύτερα µε 
ανταγωνιστές τους, όπως το ICE και το CME των ΗΠΑ. Το LSE επεδίωκε από καιρό να 
ενισχύσει την παρουσία του στην Ασία και πρόσφατα ξεκίνησε έναν σύνδεσµο µε το Χρη-
µατιστήριο της Σανγκάης, που είναι ανταγωνιστής του HKEX.

To ΗΚΕΧ, το οποίο έχει ήδη µία βάση στο Λονδίνο ως ιδιοκτήτης του Χρηµατιστηρίου 
Μετάλλων του Λονδίνου, δήλωσε ότι έχει παίξει κοµβικό ρόλο στη στήριξη της θέσης του 
Σίτι του Λονδίνου ως κυρίαρχου παγκόσµιου κέντρου διαπραγµάτευσης µετάλλων. 

Χρηµατιστήριο Χονγκ Κονγκ: 

προσφορά εξαγοράς 
στο Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου

Για τους δηµοκράτες ακτιβιστές στην 
Ρωσία, η πραγµατική νίκη αυτήν 

την εβδοµάδα, δεν είναι ότι το κόµµα 
του Vladimir Putin τα πήγε τόσο άσχη-
µα στην Μόσχα στις τοπικές εκλογές της 
περασµένης Κυριακής (11/9).

Αυτό είναι απλά µία συνέπεια µίας βαθύ-
τερης αλλαγής στην Ρωσία: ο κόσµος νιώ-
θει αβοήθητος και το εξέφρασε στις κάλ-
πες.

Στην Ρωσία, η συµµόρφωση είναι η 
ασφαλέστερη πορεία για την συντριπτι-
κή πλειοψηφία των ανθρώπων. "Η πρωτο-
βουλία τιµωρείται" αναφέρει µια σοβιετι-
κή λαϊκή ρήση.

Για την αντιπολίτευση, η µεγαλύτερη 
πρόκληση δεν είναι οι συστηµατικές προ-
σπάθειες του Κρεµλίνου να τους απαγο-
ρεύσει να συµµετέχουν σε εκλογές ή να 
καταστέλλει τις διαδηλώσεις υπέρ της δη-
µοκρατίας. Είναι κάτι που οι Ρώσοι απο-
καλούν beznadyoga, δηλαδή απελπισία. 
Ένα συλλογικό αίσθηµα απελπισίας που 
παραλύει κάθε συνεχή προσπάθεια να 
ανατραπεί το status quo.

Αυτή η πτυχή της συλλογικής ρωσικής 
πτυχής, µε επικεφαλής τον Alexei Navalny, 
ξέσπασε µετά από πολύµηνες βίαιες δια-
δηλώσεις στην ρωσική πρωτεύουσα.

Το επίσηµο αποτέλεσµα των τοπικών 
εκλογών δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό. Οι 
φιλελεύθεροι υποψήφιοι χρειάστηκε να 
προωθήσουν εκστρατεία που σχεδόν "εκ-
θρόνισε" τους υποψήφιους που υποστη-
ρίζονταν από το Κρεµλίνο, είδε όµως και 
τις περισσότερες έδρες να πηγαίνουν σε 
Κοµµουνιστές, οι οποίοι υποστηρίζονται 
και επηρεάζονται από το Κρεµλίνο σε κά-
ποιο βαθµό.

Ωστόσο, η επιτυχία της καµπάνιας έχει 
δώσει στην αντιπολίτευση µεγαλύτερη νο-
µιµοποίηση στην Μόσχα, από αρκετούς 
πολιτικούς που στηρίχθηκαν από το Κρεµ-
λίνο, οι οποίοι ήταν σε θέση να εξασφαλί-

σουν τις έδρες τους µόνο µέσω χειραγώγη-
σης και εκλογικής απάτης.

Η αλλαγή έρχεται αναπόφευκτα στην 
Ρωσία. Σύντοµες περίοδοι αισιοδοξίας 
καταλήγουν σύντοµα σε καταστροφικές 
αναταραχές. Υπάρχει όµως λόγος να πι-
στέψουµε ότι αυτή τη φορά η εµπιστοσύνη 
και η αισιοδοξία αγγίζει πλέον όλο και µε-
γαλύτερο αριθµό ψηφοφόρων.

Το Κρεµλίνο δικαίως ανησυχεί. ∆ηµο-
σκόπηση που έγινε τον Αύγουστο του 2019 
έδειξε ότι το 37% των Μοσχοβιτών υπο-
στήριξε τις διαδηλώσεις. Αυτοί είναι εντυ-
πωσιακοί αριθµοί σε µια χώρα όπου η επι-
βίωση του πολιτικού καθεστώτος εξαρτά-
ται από το ποιος ελέγχει το κεφάλαιο.

Η Ρωσία ολισθαίνει κάτω από τον αυταρ-
χισµό του Putin και τώρα τα προβλήµατα 
αυτά έρχονται στην επιφάνεια.

Οι άνθρωποι γίνονται πλουσιότεροι, πιο 
κοσµοπολίτες και έχουν ανακάµψει σε µε-
γάλο βαθµό από τα τραύµατα της σοβιετι-
κής εποχής και τις ταραχώδεις δεκαετίες 
του 1990. ∆ηµιουργήθηκαν νέα κοινωνικά 
στρώµατα, µαζί µε µια ζωντανή κοινωνία 
των πολιτών. Μια ολόκληρη νέα γενιά έρ-
χεται από την ηλικία που θέλει να δει κάτι 
διαφορετικό από τον Putin.

Το καθεστώς που δηµιούργησε ο Putin 
αντανακλούσε τις προσδοκίες της Ρωσι-
κής κοινωνίας πριν από δύο δεκαετίες 
Αλλά αυτή η γενιά δίνει τη θέση της στο 
επόµενο. Και ο Putin δεν µπορεί να τους 
ξεπεράσει.
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