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Στο 16,9% η ανεργία το β’ τρίμηνο

Στο 16,9% διαµορφώθηκε το ποσοστό της ανερ-

γίας στη χώρα το β’ τρίµηνο εφέτος, αισθητά 

µειωµένο τόσο σε σχέση µε το α’ τρίµηνο 2019 

(19,2%), όσο και µε το β’ τρίµηνο πέρυσι (19%). Ωστό-

σο, περίπου 570.000 άτοµα (ποσοστό 70,8% των ανέρ-

γων) είναι µακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν ερ-

γασία έναν και πλέον χρόνο. 

Πρόστιμα 350.000 ευρώ 
για λαθρεμπόριο - μαύρη εργασία 

Πρόστιµα που ανέρχονται σε περίπου 350.000 ευρώ 
επέβαλε το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα-

τος σε επιχειρήσεις στην Ρόδο, για λαθρεµπόριο αλκοόλ, 
«µαύρη» εργασία και παράνοµη λειτουργία.Οι µεγαλύτε-
ρες ποινές, ύψους 200.000 ευρώ, καταλογίστηκαν σε δύο 
ποτοποιίες όπου κατασχέθηκαν περίπου 8.100 λίτρα λα-
θραίου ούζου και 3.200 λίτρα λαθραίου λικέρ.

Κίνητρα για επενδύσεις 
σε ακίνητα

Επιπλέον κίνητρα που φτάνουν µέχρι και τη χορήγη-
ση ελληνικής υπηκοότητας εξετάζει η κυβέρνηση για 

την προσέλκυση ξένων επενδυτών στον κλάδο των ακι-
νήτων εξετάζει η κυβέρνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Καθηµερινής, την ελληνική υπηκοότητα και διαβα-
τήριο θα µπορούν να λάβουν πολίτες τρίτων χωρών που 
αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 
2 εκατ.
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ΔΝΤ: «Βαρίδι» το πλεόνασμα 
3,5% του ΑΕΠ 

«Πάντα υποστηρίζαμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% του ΑΕΠ είναι φιλόδοξο και ότι οι υψηλοί στόχοι έχουν 
φρενάρει την ανάκαμψη της Ελλάδας». Την επισήμανση 
αυτή έκανε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις.

 «Έχουμε υποστηρίξει την ανάγκη χαμηλότερου πρωτο-

γενούς πλεονάσματος στο παρελθόν. Το σημαντικότερο 
για την Ελλάδα είναι να εφαρμόσει αξιόπιστες πολιτικές, 
συμβατές με την υψηλότερη ανάπτυξη για όλους» προσέ-

θεσε ο κ. Ράις, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώ-

σεις της τέως επικεφαλής του ΔΝΤ και μέλλουσας προέ-

δρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι ο στόχος για τα πρω-

τογενή πλεονάσματα στην Ελλάδα ήταν υπερβολικά υψη-

λός και θα έπρεπε να μην ξεπερνά το 1,5%-2% του ΑΕΠ.

Αρχίζει νοµισµατικός
πόλεµος  

Τους φόβους για την κλιμάκωση ενός «ψυχρού νομισμα-

τικού πολέμου» εκφράζουν κορυφαίοι διεθνείς αναλυτές.
Η κίνηση Ντράγκι να μειώσει τα επιτόκια αναζωπύρωσε 

την κόντρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Νέες βολές εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την 
Φρανκφούρτη ότι τα μέτρα χαλάρωσης που ανακοίνωσε 
αποσκοπούν στην ανταγωνιστική υποτίμηση του ευρώ.

Εκτος από τις πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ στη Fed για να 
μειώσει το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας και η Τράπε-

ζα της Ιαπωνίας είχαν διαμηνύσει πως εάν χρειαστεί θα 
στηρίξουν τις οικονομίες τους με μια επεκτατική νομισμα-

τική πολιτική. 

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του πρωτογενούς πλεονά-
σματος μετά το 2020 άφησε στο Eurogroup ο πρόεδρος του  

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ.

Αυτό θα γίνει, είπε, μόνο μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ χαι-
ρέτισε τις μεταρρυθμίσεις για τις όποιες ενημέρωσε το Eurogroup 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας άλλα και την πρό-
θεση της κυβέρνησης να αποπληρώσει τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ. 
Όπως δήλωσε ο κ. Ρέγκλινγκ, εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της χώ-

ρας μας είναι υψηλότερος σε σχέση με τις προβλέψεις της τελευ-
ταίας ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους και το επιτόκιο δανει-
σμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο, τότε θα μπορούσε να ανοί-
ξει η σχετική συζήτηση την προσεχή χρονιά.
Τόσο ο επικεφαλής του ESM όσο και το μέλος του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ μίλησαν με θερμά λόγια για 
την αποφασιστικότητα που δείχνει η νέα κυβέρνηση για την επί-
σπευση των μεταρρυθμίσεων. 

«Παράθυρο» για µείωση  πλεονασµάτων µετά το 2020
Νέο QE: 
Στο «παιχνίδι» 
και η Ελλάδα;

Η επανεκκίνηση του 

προγράµµατος QE 

από την ΕΚΤ δηµι-

ουργεί προσδοκίες για συµ-

µετοχή της Ελλάδος. Είναι, 

όµως βάσιµες αυτές οι προσ-

δοκίες;
Βασική προϋπόθεση για τη 

συµµετοχή µιας χώρας στο 
QΕ είναι τα οµόλογά της να 
αξιολογούνται µε επενδυτι-
κή βαθµίδα από έναν τουλά-
χιστον οίκο αξιολόγησης, ή 
να είναι σε ισχύ το waiver το 
οποίο δίνεται σε χώρες που 
βρίσκονται σε πρόγραµµα, και 
το οποίο έχασε η Ελλάδα κα-
θώς ακολούθησε την οδό της 
ενισχυµένης εποπτείας και 
όχι την προληπτική γραµµή.

Η υψηλότερη βαθµολογία 
που έχει αυτή τη στιγµή η Ελ-
λάδα είναι από την Fitch (ΒΒ-
), η οποία απέχει τρία σκα-
λοπάτια από την επενδυτική 
βαθµίδα. 
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Eλληνική 
υπηκοότητα για 
όσους επενδύουν 
σε ακίνητα άνω 
των 2 εκατ. 

Επιπλέον κίνητρα που φτάνουν 
μέχρι και τη χορήγηση ελληνικής 
υπηκοότητας εξετάζει η κυβέρ-
νηση για την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών στον κλάδο των ακι-
νήτων εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Καθημερινής, την ελληνική υπη-
κοότητα και το ελληνικό διαβατή-
ριο θα μπορούν να λάβουν πολί-
τες τρίτων χωρών που αποκτούν 
στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία 
τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ.

Την ελληνική υπηκοότητα θα 
μπορεί να λάβει και πολίτης τρί-
της χώρας ακόμα και αν έχει απο-
κτήσε τα ακίνητα αυτής της αξίας 
μέσω νομικού προσώπου με την 
προϋπόθεση ότι οι μετοχές και τα 
εταιρικά μερίδια να ανήκουν εξ 
ολοκλήρου στον ίδιο.

Θα πρέπει επίσης να καθίστα-
ται μόνιμος κάτοικος Ελλάδας με 
κατοικία αγοραίας αξίας 500.000 
ευρώ κια να καταβάλλει ετησιως 
τουλάχιστον 50.000 ευρώ για έξο-
δα συντήρηση της κατοικίας.

Στις δικλίδες ασφαλείας του σχε-
δίου περιλαμβάνεται η υποχρέω-
ση καταβολής του τιμήματος της 
ακίνητης περιουσίας ολοσχερώς 
κατά την υπογραφή των συμβο-
λαίων. Το τίμημα θα καταβάλλε-
ται με δίγραμμη τραπεζική επιτα-
γή ή με κατάθεση τραπεζικού εμ-
βάσματος.

Επιπλέον σχεδιάζεται να τεθεί 
όριο 200 στον αριθμό των πολιτο-
γραφήσεων που θα επιτρέπονται 
κάθε χρόνο.

Βρούτσης: Τομές 
η αύξηση 12% 
στην υπερωριακή 
εργασία και 
η μείωση εισφορών

«Το Δεκέμβριο του 2020 θα δείτε μια 
διαφορετική αγορά εργασίας υπέρ του 
εργαζόμενου» επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο 
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης 
κάνοντας λόγο για «δύο όπλα που θα 
λειτουργήσουν συνδυαστικά» και «έξυ-
πνες διαρθρωτικές αλλαγές». Ο υπουρ-
γός ανέφερε ότι στο ν/σ για τα εργασι-
ακά που εισάγεται στο γενικότερο ανα-
πτυξιακό ν/σ προβλέπεται αύξηση 12% 
στην υπερωριακή εργασία, αλλά και 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 

«Το θέμα είναι να εξαλείψεις την πλα-
σματική μορφή των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης… Αυξάνουμε κατά 12% 
την επιπλέον ωρομίσθια απασχόληση 
έκτος της συμφωνηθείσας. Ο εργαζό-
μενος σε ντελίβερι, σε καφετέριες που 
δουλεύουν με μερική απασχόληση και 
τους λένε ‘’κάτσε άλλη μια ώρα κάτσε 
άλλες δυο ώρες’’, και αυτό υποκρύπτει 
εικονική μερική απασχόληση, αυτό χτυ-
πιέται στη ρίζα του γιατί θα αναγκαστεί 
να έχει αυξημένο κόστος ο εργοδότης» 
τόνισε.

Ο υπουργός εξήγησε ότι ο εργοδότης 
έχει τρεις επιλογές: η πρώτη να δώσει 
το 12%, ή να διευρύνει τη σύμβαση -το 
τρίωρο να το κάνει 5ωρο ή 6ωρο- ή να 
τη μετατρέψει σε πλήρη. 

Αυτό είναι το όπλο και το δεύτερο, που 
είπε ο πρωθυπουργός, είναι ότι το Δε-
κέμβριο θα θεσμοθετήσουμε τη μείω-
ση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
5 μονάδες για εργοδότες και εργαζόμε-
νους… Θα λειτουργήσουν συνδυαστικά 
σημείωσε ο κ. Βρούτσης. 

Δήλωσε δε ότι αν δεν υπήρχαν ακραί-
ες αντιλήψεις «να κάνω αντιπολίτευση 
για την αντιπολίτευση» το ν/σ για τα ερ-
γασιακά θα έπρεπε να ψηφιστεί ομόφω-
να. 

«Όχι μόνο δεν συμπιέζονται οι μισθοί, 
αντίθετα εξορθολογίζεται ένα σύστημα 
με πρωτοφανείς διαρθρωτικές αλλα-
γές… Είναι αμήχανα, αστεία και ανυπό-
στατα τα επιχειρήματα της αντιπολίτευ-
σης» επέμεινε ο υπουργός Εργασίας. 

Όπως είπε ο Γιάννης Βρούτσης οι κλα-
δικές συμβάσεις συνεχίζουν να υπάρ-
χουν, η συρροή συνεχίζει να υπάρχει, 
η επεκτασιμότητα συνεχίζει να υπάρ-
χει. «Ενσωματώνουμε  ευρωπαϊκές 
πρακτικές για χρεωμένες καταπτω-
χευμένες  επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στο χείλος της καταστροφής που για να 
τις σώσουμε δίνουμε την δυνατότητα 
στους κοινωνικούς εταίρους, εάν το θέ-
λουν, να τους εξαιρέσουν από τις κλαδι-
κές συμβάσεις» διευκρίνισε.
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Ρέγκλινγκ: Ενδεχόµενο µείωσης
 του πρωτογενούς πλεονάσµατος 

µετά το 2020 

Επαινετικά σχόλια για τη νέα κυβέρνηση στο Eurogroup - 
∆ροµολογείται η πρόωρη αποπληρωµή του ∆ΝΤ

Ανοιχτό το ενδεχόµενο µείωσης του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος µετά το 

2020 άφησε στο Eurogroup ο πρόεδρος 
του  Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερό-
τητας Κλάους Ρέγκλινγκ. Αυτό θα γίνει, 
είπε, µόνο µέσω της βιώσιµης ανάπτυξης, 
ενώ χαιρέτισε τις µεταρρυθµίσεις για τις 
όποιες ενηµέρωσε το Eurogroup ο υπουρ-
γός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας 
άλλα και την πρόθεση της κυβέρνησης να 
αποπληρώσει τα ακριβά δάνεια του ∆ιε-
θνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

Όπως δήλωσε ο κ. Ρέγκλινγκ, εάν ο ρυθ-
µός ανάπτυξης της χώρας µας είναι υψηλό-
τερος σε σχέση µε τις προβλέψεις της τε-
λευταίας ανάλυσης βιωσιµότητας του χρέ-
ους και το επιτόκιο δανεισµού της Ελλάδας 
είναι χαµηλότερο σε µακροπρόθεσµο ορί-
ζοντα, τότε θα µπορούσε να ανοίξει η σχε-
τική συζήτηση την προσεχή χρονιά.

Ο επικεφαλής του ESM υπογράµµισε, πά-
ντως, ότι για φέτος και για το 2020 η ελληνι-
κή κυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι θα τηρή-
σει τους στόχους για πρωτογενές πλεόνα-
σµα ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, άφη-
σε µια έµµεση αιχµή κατά της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, επισηµαίνοντας: «Χαιρετίζω τις 
φιλικές προς την ανάπτυξη µεταρρυθµίσεις 
που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας 
της νέας κυβέρνησης... Η ανάπτυξη του 1ου 
εξαµήνου της φετινής χρονιάς ήταν χαµη-
λότερη απ’ ό,τι είχαµε προβλέψει όταν η 
χώρα βγήκε από το Πρόγραµµα».

Ο κ. Ρέγκλινγκ επικρότησε την πρόθεση 
της χώρας µας να αποπληρώσει πρόωρα 
το ακριβότερο τµήµα των δανειακών υπο-
χρεώσεών της προς το ∆ιεθνές Νοµισµα-
τικό Ταµείο (∆ΝΤ). «Ο Έλληνας υπουρ-
γός Οικονοµικών ανέπτυξε τις προτεραιό-
τητες της ελληνικής κυβέρνησης. Η πρόω-
ρη αποπληρωµή του ∆ΝΤ είναι µία εξ αυ-
τών. Ασφαλώς από την πλευρά µου υπάρ-
χει στήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία, για-
τί βοηθά τη βιωσιµότητα της Ελλάδας», τό-
νισε. Όπως σηµείωσε, το ∆ΝΤ δεν έχει 
αντίρρηση στην εξέλιξη αυτή και οι εσω-
τερικές διαδικασίες στον ESM και στον 
EFSF εκτιµάται ότι θα διαρκέσουν περί-
που δύο µήνες.

Τόσο ο επικεφαλής του ESM όσο και το 
µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
Μπενουά Κερέ µίλησαν µε θερµά λόγια 
για την αποφασιστικότητα που δείχνει η 

νέα κυβέρνηση για την επίσπευση των µε-
ταρρυθµίσεων. «Χαιρετίζω την καλή συ-
νεργασία µε τον πρωθυπουργό και τον νέο 
υπουργό Οικονοµικών», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ρέγκλινγκ, ενώ ο κ. Κερέ 
χαιρέτισε τη συνεχιζόµενη βελτίωση του 
οικονοµικού κλίµατος της Ελλάδας τόσο 
στις αγορές όσο και στη ρευστότητα του 
τραπεζικού τοµέα και «τη δέσµευση της 
κυβέρνησης να σηµειώσει πρόοδο σε αυ-
τούς τους τοµείς». Ο κ. Κερέ προσδιόρι-
σε ως προτεραιότητες, από τη σκοπιά της 
ΕΚΤ, τη µείωση των κόκκινων δανείων, την 
επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σµών και τη βελτίωση των δικαστικών δια-
δικασιών που αφορούν στην προστασία της 
Α΄ κατοικίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
Eurogroup Μάριο Σεντένο σηµείωσε ότι 
στη συνεδρίαση στο Ελσίνκι της Φινλανδί-
ας οι υπουργοί ενηµερώθηκαν από τον Έλ-
ληνα οµόλογό τους Χρήστο Σταϊκούρα για 
τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης 
και την προσήλωσή της σε πολιτικές που 
προσφέρουν σταθερότητα στην οικονοµία, 
αλλά δεν συζητήθηκαν λεπτοµέρειες σχετι-
κά µε την Ελλάδα. Ο κ. Σεντένο επιβεβαί-
ωσε ότι η πρόοδος της χώρας µας θα εξε-
ταστεί στο Eurogroup της 4ης ∆εκεµβρίου, 
όταν οι υπουργοί Οικονοµικών της ευρω-
ζώνης θα έχουν στα χέρια τους την 4η έκ-
θεση ενισχυµένης µεταµνηµονιακής επο-
πτείας.

Οι διαβουλεύσεις µεταξύ της ελληνικής 
κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσµών 
για την κατάρτιση της έκθεσης ξεκινούν σε 
τεχνικό επίπεδο την προσεχή ∆ευτέρα, ενώ 
την µεθεπόµενη ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 
πιάνουν δουλειά στην Αθήνα και οι υψη-
λόβαθµοι τεχνοκράτες των θεσµών, καθώς 
και τα στελέχη του ∆ΝΤ, τα οποία θα συ-
ντάξουν τη δική τους ετήσια έκθεση για τη 
χώρα µας.
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ΔΝΤ: 
Πάντα υποστηρίζαμε 
ότι το πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% 
φρέναρε την ανάκαμψη 

Στις 23 Σεπτεµβρίου πιάνουν δουλειά 

στην Αθήνα τα τεχνικά κλιµάκια του 

Ταµείου για την ετήσια έκθεσή τους 

για τη χώρα µας

«Πάντα υποστηρίζαµε ότι το πρωτογενές 

πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ είναι φιλόδοξο και 

ότι οι υψηλοί στόχοι έχουν φρενάρει την ανά-

καµψη της Ελλάδας». Την επισήµανση αυτή 

έκανε ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµα-

τικού Ταµείου (∆ΝΤ) Τζέρι Ράις (φωτό) κατά 

την καθιερωµένη ενηµέρωση των δηµοσιο-

γράφων.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι τα στελέ-

χη του διεθνούς οργανισµού, υπό τον Πίτερ 

Ντόλµαν, θα πιάσουν δουλειά στην Αθήνα, 

για να συντάξουν την ετήσια έκθεσή τους, τη 

µεθεπόµενη ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου, δηλα-

δή παράλληλα µε τους τεχνοκράτες των ευρω-

παϊκών θεσµών.

«Έχουµε υποστηρίξει την ανάγκη χαµηλό-

τερου πρωτογενούς πλεονάσµατος στο πα-

ρελθόν. Το σηµαντικότερο για την Ελλάδα εί-

ναι να εφαρµόσει αξιόπιστες πολιτικές, συµ-

βατές µε την υψηλότερη ανάπτυξη για όλους» 

προσέθεσε ο κ. Ράις, κληθείς να σχολιάσει τις 

πρόσφατες δηλώσεις της τέως επικεφαλής 

του ∆ΝΤ και µέλλουσας προέδρου της ΕΚΤ, 

Κριστίν Λαγκάρντ, ότι ο στόχος για τα πρωτο-

γενή πλεονάσµατα στην Ελλάδα ήταν υπερ-

βολικά υψηλός και θα έπρεπε να µην ξεπερνά 

το 1,5%-2% του ΑΕΠ.

Ο εκπρόσωπος του Ταµείου ρωτήθηκε επί-

σης για τα µέτρα και τις φοροελαφρύνσεις 

που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση, 

αλλά αρκέστηκε να απαντήσει ότι θα εξετα-

στούν προσεκτικά στο πλαίσιο των συζητήσε-

ων για την έκθεση του ∆ΝΤ για τη χώρα µας, 

µε βάση το άρθρο 4 του καταστατικού του.

Η έκθεση αυτή επρόκειτο να προετοιµα-

στεί τον περασµένο Ιούνιο, ώστε να δοθεί στη 

δηµοσιότητα τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε 

λόγω των πρόωρων εθνικών εκλογών. Πλέον, 

οι επαφές των στελεχών του ∆ΝΤ µε την ελ-

ληνική κυβέρνηση και θεσµικούς φορείς θα 

γίνουν παράλληλα µε την 4η µεταµνηµονια-

κή αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότη-

τας (ESM) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-

πεζα.

Η επανεκκίνηση του προγράµµατος QE από την 
ΕΚΤ δηµιουργεί προσδοκίες για συµµετοχή της 
Ελλάδος στο νέο πρόγραµµα ποσοστικής χαλά-

ρωσης. Είναι, όµως βάσιµες αυτές οι προσδοκίες;
Υπογραµµίζεται ότι ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι δεν υπάρ-

χει κάποια πρόθεση να αλλάξουν οι όροι συµµετοχής στο 
QE.

Βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή µιας χώρας στο 
QΕ είναι τα οµόλογά της να αξιολογούνται µε επενδυ-
τική βαθµίδα από έναν τουλάχιστον οίκο αξιολόγησης, ή 
να είναι σε ισχύ το waiver το οποίο δίνεται σε χώρες που 
βρίσκονται σε πρόγραµµα, και το οποίο έχασε η Ελλάδα 
καθώς ακολούθησε την οδό της ενισχυµένης εποπτείας και 
όχι την προληπτική γραµµή.

Η υψηλότερη βαθµολογία που έχει αυτή τη στιγµή η 
Ελλάδα είναι από την Fitch (ΒΒ-), η οποία απέχει τρία 
σκαλοπάτια από την επενδυτική βαθµίδα. Το µεγάλο στοί-
χηµα είναι το πόσο γρήγορα µπορεί η Ελλάδα να αναβαθ-
µιστεί, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιβιβαστεί και αυτή 
στο τρένο ενός πιθανού νέου QE.

Πάντως η αγορά συµπεριφέρεται στα ελληνικά οµόλογα 
σαν να βρίσκονται στην κατηγορία της επενδυτικής βαθ-
µίδας, δείχνοντας ουσιαστικά πως έχει προεξοφλήσει τις 
αναβαθµίσεις της Ελλάδας.

Το πόσο γρήγορα θα έρθει η επενδυτική βαθµίδα εξαρ-
τάται από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η κυβέρνηση 
µε κινήσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 
και το πόσο γρήγορα επίσης θα αποκατασταθεί η σχέση 
της Ελλάδας µε τους εταίρους, η οποία έχει διαταραχθεί 

το τελευταίο διάστηµα, κάτι που είναι σηµαντικό για την 
αγορά. 

Σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις της ΤτΕ, η συµµε-
τοχή της Ελλάδας στο QE θα µείωνε τις αποδόσεις των 
ελληνικών οµολόγων κατά 70 µονάδες βάσης τουλάχιστον.

Παράλληλα θα µείωνε δραστικά το κόστος δανεισµού 
των τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών 

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δέχονται πιέσεις στην κερδο-
φορία τους από το αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέ-
σεων.

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι απαντώντας  
στην κριτική που ασκείται για τις αρνητικές επιπτώσεις που 
έχουν τα χαµηλά επιτόκια ο επικεφαλής της ΕΚΤ παραδέ-
χτηκε ότι «τα αρνητικά επιτόκια έχουν παρενέργειες». 

Ωστόσο υπεραµύνθηκε αυτών τονίζοντας ότι δεν ευθύ-
νονται αυτά για την κάµψη της κερδοφορίας των τραπε-
ζών. Μάλιστα κάλεσε τα πιστωτικά ιδρύµατα να εξορθο-
λογίσουν το κόστος λειτουργίας τους.

Η ΕΚΤ µειώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων 
στο -0,50% από -0,40% αλλά διαµορφώνοντας ένα κλιµα-
κωτό επιτόκιο µε δύο στάδια δεν επιλύει το πρόβληµα για 
τις τράπεζες.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα συνεχίσουν να αιµορρα-
γούν. Να σηµειωθεί ότι από τότε που εφαρµόζεται το 
αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων οι τράπεζες της 
ευρωζώνης έχουν πληρώσει 23 δισεκ. σε τόκους στην ΕΚΤ.

Νέο QE: Στο «παιχνίδι» και η Ελλάδα;
Το μεγάλο στοίχημα είναι το πόσο γρήγορα μπορεί η Ελλάδα 
να αναβαθμιστεί σε «επενδυτική βαθμίδα»

ΑΝΕΡΓΙΑ

Στο 16,9% το β’ τρίµηνο
Στο 16,9% διαµορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το β’ τρί-

µηνο εφέτος, αισθητά µειωµένο τόσο σε σχέση µε το α’ τρίµηνο 2019 
(19,2%), όσο και µε το β’ τρίµηνο πέρυσι (19%).

Σύµφωνα µε την έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι 
ανήλθαν σε 805.047 άτοµα και ο αριθµός τους µειώθηκε κατά 11,2% σε σχέ-
ση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 11,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Ωστόσο, περίπου 570.000 άτοµα (ποσο-
στό 70,8% των ανέργων) είναι µακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν ερ-
γασία έναν και πλέον χρόνο. Παράλληλα, το ποσοστό των ανέργων που δη-
λώνουν ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ ανέρχεται σε 20,8%, ενώ 
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαµβάνουν επίδοµα ή βοήθηµα από τον 
ΟΑΕ∆ ανέρχεται σε 11%.

Ο αριθµός των απασχολουµένων ανήλθε σε 3.956.424 άτοµα και η απασχό-
ληση αυξήθηκε κατά 3,7%, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 
2,5 %, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. Η µε-
ρική απασχόληση ανέρχεται στο 9,1% του συνόλου των απασχολουµένων.

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παραµένει σηµαντικά υψηλότερο από 
εκείνο στους άνδρες (20,9% έναντι 13,7%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφοντα στις οµάδες 
15- 19 ετών (41,5%) και 20- 24 ετών (32,7%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 
ετών (24,6%), 30- 44 ετών (16,6%), 45- 64 ετών (13,8%) και 65 ετών και άνω 
(10%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η 
∆υτική Μακεδονία (24,6%), η ∆υτική Ελλάδα (23,9%) και η Κεντρική Μα-
κεδονία (19,6%). Ακολουθούν, η Θεσσαλία (17,9%), η Αττική (17,2%), το 
Βόρειο Αιγαίο (17,1%), η Ήπειρος (16%), η Ανατολική Μακεδονία- Θρά-
κη (15,9%), η Στερεά Ελλάδα (15,6%), η Πελοπόννησος (12,2%), οι Ιόνιοι 
Νήσοι (11,9%), η Κρήτη (9,4%) και το Νότιο Αιγαίο (8,1%).

Πρόστιμα 350.000 ευρώ 
για λαθρεμπόριο 
και μαύρη εργασία 
στη Ρόδο

Πρόστιµα που ανέρχονται σε περίπου 
350.000 ευρώ επέβαλε το Σώµα ∆ίωξης 

Οικονοµικού Εγκλήµατος σε επιχειρήσεις 
στην Ρόδο, για λαθρεµπόριο αλκοόλ, «µαύρη» 
εργασία και παράνοµη λειτουργία.

Οι µεγαλύτερες ποινές, ύψους 200.000 ευρώ, 
καταλογίστηκαν σε δύο ποτοποιίες όπου κατα-
σχέθηκαν περίπου 8.100 λίτρα λαθραίου ούζου 
και 3.200 λίτρα λαθραίου λικέρ.

Σε βάρος των ιδιοκτητών σχηµατίζονται δικο-
γραφίες.

Πρόστιµα 103.500 ευρώ επιβλήθηκαν σε δεκα-
οκτώ επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκαν φαινό-
µενα ανασφάλιστης ή υποδηλωµένης απασχόλη-
σης. Βρέθηκαν επίσης έξι εταιρείες που λειτουρ-
γούσαν χωρίς άδεια, οι οποίες τιµωρήθηκαν µε 
πρόστιµα ύψους 46.000 ευρώ.

Τα κλιµάκια του Σ∆ΟΕ εντόπισαν ακόµα πλή-
θος µαγαζιών που πουλούσαν προϊόντα-µαϊµού, 
µε συνέπεια να καταστρέψουν περισσότερα από 
19.000 τεµάχια, κυρίως ρούχων, παπουτσιών και 
τσαντών.

Η ζηµία των εταιρειών που µιµούνταν οι δρά-
στες υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4 εκατοµµύ-
ρια ευρώ.
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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.

∆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 

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 Ανα-

θέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-

ρά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποί-
ησης 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 κατα-
ληκτικής 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 μορ-
φή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης 
του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λά-
βουν 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 συνο-
λικής 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 προϋπό-
θεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» 
(voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την δι-
έπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματι-
κής Ζωής» (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 Δυναμι-

κού του Δήμου Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου αριθ. 36-44 (αρμόδια υπάλληλος 
κ. Mαστρανδρέου Αργυρώ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήμα-
τος του Δήμου Βύρωνα εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης 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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   & 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, Φαξ: 213 2063533  
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr 
Αθήνα, 13/09/19
Αρ. πρωτ.: 533089

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με 
αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών 
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  
ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλο-
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με 
αρ. πρωτ. 83724/3778/19 έγγραφο ο φά-
κελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων, με ΠΕ.Τ.: 
1906127921 και με:

Α) τίτλο έργου: «Εμπορική αποθήκη 
τροφίμων και ποτών με ψυκτικούς θαλά-
μους» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 
229 (Κέντρα αποθήκευσης και διανομής 
με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη)

Β) θέση έργου: θέση Σαμάρθι ή Αγ. 
Δημήτριος, του Δήμου Σαρωνικού και 
Δήμου Μαρκόπουλου, Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντι-
κή αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χω-
ρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρ-
μόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττι-
κής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περι-
φέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, 
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 
9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) 
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο  
(ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τρο-
ποποιείται την ΠΕΧΩ4647/Φ.Πε-
ριβ.9/06/27-07-2006, όπως τροποποιή-
θηκε- ανανεώθηκε με τις Φ5669/3462/
περ9/11/11-08-2011, Φ5669/οικ361/
περ9/12/28-01-2013 και Φ5669/1856/
περ9/14 αποφάσεις.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική 
Δημοπρασιών»  και link δημοσίευσης: 
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ   14   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2019                                            ΓΕΝΙΚΗ   5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ

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 αντί-
δικο περί καταβολής του εκ της επιταγής 
οφειλόμενου ποσού, άλλως από την επί-
δοση της παρούσας μέχρι την πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση,  και δη το συνολι-
κό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πε-
ντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενή-
ντα ενός λεπτών ( 29.523,51) με το νό-
μιμο τόκο κατά τα ανωτέρω άλλως από 
την επίδοση της παρούσας και μέχρι την 
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,  να κη-
ρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προ-
σωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί κα-
τά του δεύτερου εναγόμενου προσωπι-
κή κράτηση μέχρις ενός (1) έτους λόγω 
της τελεσθείσης αδικοπραξίας, και να κα-
ταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει 
δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του 
πληρεξούσιου δικηγόρου, με αιτούσα 
την «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΕΜΠΟ-
ΡΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΝΤΟΛ ΕΛ-
ΛΑΣ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθή-
να, οδός Νίκης αρ. 16, νόμιμα εκπρ/νη. 
Ορίσθηκε δε από τoν κ. Αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ 
ΣΩΤΗΡΙΟ δημοσίευση της στις Εφημερί-
δες Ο ΛΟΓΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑ-
ΣΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ 10/09/2019  Ο ΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΟΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ. 

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 ΕΙΡΗ-
ΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Μι-
κροδιαφορών), με την οποία ζητά να γί-
νουν δεκτά τα αιτήματα της, δικάζει ερή-
μην της εναγομένης, ορίζει το παράβο-
λο ερημοδικίας σε ενενήντα (90,00) ευ-
ρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει την 
εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα, 
το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευ-
ρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομέ-
νη της παρέλευσης 60ημερών από την 
έκδοση του τιμολογίου μέχρις εξοφλήσε-
ως, επιβάλλει στην εναγόμενη τα δικα-
στικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορί-
ζει στο ποσό των εκατό είκοσι (120,00) 
ευρώ,  κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημο-
σιεύτηκε στο ακροατήριο του στην Αθή-
να στις 24-06-2019, χωρίς την παρου-
σία των διαδίκων και της πληρεξούσι-
ας δικηγόρου της ανάγουσας, με αιτού-
σα την «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.», 
που εδρεύει στην ΠΑΙΑΝΙΑ οδός 19,3ο 
ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ νόμιμα εκπρ/
νη. Ορίσθηκε δε από τoν κ. Αντεισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥ-
ΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ δημοσίευση της στις Εφη-
μερίδες Ο ΛΟΓΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ 10/09/2019  Ο ΔΙ-
ΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  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 ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την με αριθμό 1795/12-09-2019 
έκθεσή μου επίδοσης, επέδωσα στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 
για την ανώνυμη εταιρεία με την επω-
νυμία «WHEELAND (ΓΟΥΪΛΑΝΤ) ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ-
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣ-
ΚΕΥΩΝ» ,νομίμως εκπροσωπούμενης, 
πρώην εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής 
,οδός Δημ.Μοσχά αριθ.33 και ήδη αγνώ-
στου έδρας ,ακριβές και πιστό αντίγρα-
φο της από 10-09-2019  ΚΛΗΣΗΣ που 
απευθύνεται  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ , 
μετά την από 10-09-2019 έγγραφη πα-
ραγγελία της δικηγόρου κ. Μαρίας-
Αναστασίας Κακογιαννάκου , κατοίκου 
Αθηνών, οδός Σκουφά αριθ.66 , πληρε-
ξουσίου του Κωνσταντίνου Τσικριτσή του 
Παρασκευά , και με την οποία ΚΛΗΣΗ 
γνωστοποιεί ότι θα εξεταστούν ως μάρ-
τυρες ,την Πέμπτη 19-09-2019 και ώρα 
14:00 ,κατά την διαδικασία της ένορκης 
,βεβαίωσης ενώπιον του συμ/φου Αθη-
νών Νικολάου Αναστασάκη (Ομήρου 24-
τηλ:2103648225) ,οι:1) Ελένη συζ.Παρα-
σκευά Τσικριτσή ,κάτοικος πόρτο Ράφτη 
,οδός Σκιάθου αριθ.7 και 2) Σέρκος Μοβ-
σενιάν του Αβραάμ ,κάτοικος Αγίας Πα-
ρασκευής ,οδός Αλκ;αίου αρ.2Α, ενόψει 
της εκδίκασης ενώπιον του Πολ.Πρωτ.
Αθηνών της από 16-4-2019 ΑΓΩΓΗΣ 
της ανωτέρω δικηγόρου , με αριθμούς  
,Γ.Α.Κ.: 36454/ 2019, Ε. Α. Κ.:1178/2019 
.

Αθήνα  12-09-2019
ο Δικαστικός Επιμελητής της 

περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών
με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών 

Δημήτριος Γρ.Σκλάβης 

Περίληψη 
Σύμφωνα με την με αριθμό 4482/12-

9-2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστι-
κής Επιμελήτριας στο Εφετείο Αιγαίου 
με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου ΣΑΝΔΑ-
ΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, κοινοποιήθηκε νόμι-
μα με επίσπευση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ ΑΕ , η οποία εδρεύει στην Αθή-
να (οδ. Αμερικής αρ.4) και νόμιμα εκπρο-
σωπείται, ως καθολικής διαδόχου της 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενης,  πιστό 
αντίγραφο από το α΄απόγραφο εκτελε-
στό 14884/2011 της με αρ. 14953/2011 
Δ/γης Πληρωμής του Μον. Πρωτοδικείου 
Αθηνών με τη συνεχόμενη από 6-9-2019 
παραγγελία επίδοσης με επιταγή προς 
πληρωμή συνολικού ποσού 139.609,90 
€ πλέον τόκων και εξόδων του πληρε-
ξουσίου Δικηγόρου Αθηνών ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ ΨΥΧΑ,  προς την κα Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Σάμου και για λογαριασμό 
της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ του ΚΩΝ/
ΝΟΥ, κατοίκου Καρλοβασίου Σάμου και 
ήδη αγνώστου διαμονής.

Η Δικ. Επιμελήτρια
ΣΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Με την απόφαση της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας υπ’ αρ 267/2019, η 
οποία διατυπώθηκε στα πλαίσια του 
Ν.3851/2010 και του Κανονισμού Αδει-
ών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας, χορηγήθηκε στην εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμε-
νης από την κ. Παπαπέτρου Παρασκευή, 
Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 7,983 
MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί στη θέση 
«Μεγάλη Βελανιδιά», της Δημοτικής Ενό-
τητας Νέας Αγχιάλου, του Δήμου Βόλου, 
της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 
Η Άδεια Παραγωγής ισχύει για 25 έτη με 
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι ίσο χρόνο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Ο Ιωάννης Νικ. Παπακωνσταντίνου, 
Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθη-
νών, κάτοικος Αθηνών, οδός Αραχώβης 
αρ. 19-21, Αθήνα, μετά από παραγγελία 
της Μαρίνας Χ. Παπασάββα, Δικηγόρου 
Αθηνών, ως πληρεξούσια της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΔΧΒ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ» 
που εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, επί 
της Λ. Αμφιθέας αρ. 168 & Μίνωος αρ. 
15 όπως νόμιμα εκπ/ται επέδωσα στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για 
λογαριασμό του Σπυρίδωνα Μούγιου του 
Δημητρίου, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττι-
κής, οδός Πιπίνου αρ. 20 και ήδη αγνώ-
στου διαμονής την από 11-09-209 ΕΞΩ-
ΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗ, της ως άνω εταιρείας, με την κα-
ταγγελία σύμβασης εργασίας 

Συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3349/13-9-
2019 έκθεσή μου επίδοσης.               

Ο Δικαστικός Επιμελητής
Ιωάννης Νικ. Παπακωνσταντίνου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετεί-
ου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθή-
νας, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛ. ΓΛΑΡΟΣ, κάτοι-
κος Αθήνας (Σταδίου 48), ύστερα από 
γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Κέρ-
κυρας, κ. Νικόλαου Μιχ. Βραδή, ως πλη-
ρεξούσιου της Παρασκευής θυγ. Νικηφό-
ρου και Φρειδερίκης Κολιού, συζ. Μιχα-
ήλ Τσακογιάννη, κατοίκου Ηλιούπολης 
Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 409Α)-
Α.Φ.Μ.: 051378659,επέδωσα -με τη μ’ 
αριθ. 9073 Γ’/2019 έκθεσή μου επίδο-
σης - στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Πειραιά για την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙ-
ΚΗ Α.Ε. - ΔΕΛΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟ-
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΠΑΝΑΝΩΝ Α.Ε.», που έδρευε στον 
Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής (Κ.Λ.Α.-Δ6/8) και 
ήδη άγνωστης  έδρας, νόμιμα εκπ/νη 
ακριβές αντίγραφο της από 14ης-6-2019 
και μ’ αριθ. καταθ. 139/22-7-2019 αγω-
γής αναγνωριστικής (άρθρου 6 παρ.2 
του Ν.2664/1998) της πρώτης κατά της 
δεύτερης ,η οποία απευθύνεται ενώπι-
ον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρ-
κυρας(Νέα Τακτική Διαδικασία – Κτημα-
τολογικές Διαφορές) και ζητά (η πρώτη) 
να γίνει αυτή δεκτή ως νόμιμη, βάσιμη 
και αληθής, να αναγνωρισθεί, για τους 
αναφερόμενους στο ιστορικό της πα-
ρούσας αγωγής της λόγους, η αποκλει-
στική κυριότητά της με ποσοστό 100% 
επί του αναλυτικώς περιγραφόμενου στο 
ιστορικό της παρούσας και αποτυπωμέ-
νου στο επισυναπτόμενο στην παρού-
σα από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διά-
γραμμα ΕΚΣΑ 87 του Τοπογράφου Πέ-
τρου Κοντού, περικλειόμενο υπό τα στοι-
χεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,……. 48, 
49,1 γεωτεμαχίου εκτάσεως 3.054,541 
τ.μ., κειμένου στη θέση «ΛΑΓΚΑΡΑ» 
της πρώην Κοινότητος Κάτω Κορακιά-
νας και νυν της κτηματικής περιφερεί-
ας της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Κο-
ρακιάνας, της Δημοτικής Ενότητας Φαι-
άκων του Δήμου Κέρκυρας, να διαταχθεί 
η διόρθωση των ανακριβών εγγραφών 
της πρώτης εγγραφής στα Κτηματολογι-
κά Βιβλία και τα κτηματολογικά διαγράμ-
ματα του Κτηματολογικού Γραφείου Επι-
λιμνίων ώστε να αποτυπωθεί το ανωτέ-
ρω ακίνητο της ως αυτοτελές και ανεξάρ-
τητο γεωτεμάχιο και να συσταθεί γι’ αυ-
τό ιδιαίτερο Κτηματολογικό Φύλλο με ξε-
χωριστό ΚΑΕΚ, εις το οποίο κτηματολο-
γικό φύλλο θα αναγράφεται αυτή η ενά-
γουσα ως πλήρης και αποκλειστική κυ-
ρία αυτού κατά ποσοστό 100% με τίτλο 
κτήσης όλους τους αναφερόμενους στο 
ιστορικό της αγωγής διορθωμένους τίτ-
λους ως προς το εμβαδόν, ήτοι:1) η υπ’ 
αριθμόν 9373/2003 διόρθωση συμβολαί-
ου αγοραπωλησίας ποσοστού 1/3 εξ αδι-
αιρέτου, 2) η υπ’ αριθμόν 9374/2003 δι-

όρθωση συμβολαίου γονικής παροχής 
ποσοστού 1/3 εξ αδιαιρέτου,

3) η υπ’ αριθμόν 9375/2003 διόρθω-
ση συμβολαίου γονικής παροχής ποσο-
στού 1/9 εξ αδιαιρέτου, 4) η υπ’ αριθμόν 
9376/2003 διόρθωση αποδοχής κληρο-
νομίας ποσοστού 1/9 εξ αδιαιρέτου και 5) 
η υπ’ αριθμόν 9383/2003 διόρθωση συμ-
βολαίου γονικής παροχής 1/9 εξ αδιαιρέ-
του συμβολαιογραφικές πράξεις της Συμ-
βολαιογράφου Κέρκυρας Αικατερίνης Νι-
κολ. Λάμπουρα, νομίμως μεταγεγραμμέ-
νες στα βιβλία μεταγραφών του Υποθη-
κοφυλακείου Επιλιμνίων στον Τόμο 247 
και με αύξοντες αριθμούς αντιστοίχως 
19.465, 19.466, 19.467, 19.468 στις 30-
4-2003 και 19.479 στις 4-6-2003, να δια-
ταχθεί η διόρθωση των εμβαδών και των 
γεωμετρικών στοιχείων των εμπλεκόμε-
νων οικοπέδων ως ακολούθως: να συ-
νενωθούν τα κατά την κτηματογράφηση 
εσφαλμένως αποδοθέντα σε όμορα ακί-
νητα εδαφικά τμήματα της πραγματικής 
ιδιοκτησίας της και να αποδοθεί στο νέο 
ακίνητο που θα προκύψει ξεχωριστό ΚΑ-
ΕΚ με ξεχωριστό κτηματολογικό φύλλο, 
συγκεκριμένα να προστεθούν στο γεω-
τεμάχιο της κατά συνένωση: 1) το τμήμα 
Ε1 υπό στοιχεία 5-6-7-74-10- 11-12-13-
14-65-66-67-68-70-5 εμβαδού 421,64 
τ.μ. το οποίο πρέπει να αποκοπεί από 
το ΚΑΕΚ 240520231033/0/0 και να της 
αποδοθεί, 2) τα τμήματα Ε1α υπό στοι-
χεία 3α-4-5-70-69-68-67-3α εμβαδού 
8,66 τ.μ. και Ε6α υπό στοιχεία 2-3-3α-67-
2 εμβαδού 1,05τ.μ. ήτοι συνολικού εμβα-
δού 9,71 τ.μ., τα οποία πρέπει να αποκο-
πούν από το ΚΑΕΚ 24052ΕΚ00146/0/0 
και να της αποδοθούν,3)το τμήμα Ε1γ 
υπό στοιχεία 7-8-9-10-74-7 εμβαδού 
5,51 τ.μ., το οποίο πρέπει να αποκοπεί 
από το ΚΑΕΚ 240520231026/0/0 και να 
της αποδοθεί, 4) το τμήμα Ε2 υπό στοι-
χεία 14-15-16-46-47-50-53-62-64-65-14 
εμβαδού 578,43 τ.μ., το οποίο πρέπει 
να αποκοπεί από το ΚΑΕΚ 2405202310 
32/0/0 και να της αποδοθεί, 5) το τμή-
μα Ε2β υπό στοιχεία 16-17-46- 16 εμβα-
δού 0,41 τ.μ., το οποίο πρέπει να απο-
κοπεί από το ΚΑΕΚ 240520231039/0/0 
και να της αποδοθεί, 6) το τμήμα Ε3 υπό 
στοιχεία 43-44-45-46-47-53-50-47-46-
40-39-35-43 εμβαδού 555,82  τ.μ., το 
οποίο πρέπει να αποκοπεί από το ΚΑΕΚ 
240520231018/0/0 και να της αποδοθεί,

7) το τμήμα Ε4 υπό στοιχεία 17-18-
19-40-46-17 εμβαδού 121,31  τ.μ., το 
οποίο πρέπει να αποκοπεί από το ΚΑ-
ΕΚ 240520231038/0/0 και να της απο-
δοθεί, 8)το τμήμα Ε5 υπό στοιχεία 19-
20-21-22-23- 24-25-28-29-9-11-36-37-
38-39-40-41-42-43-35-39-40-19 εμ-
βαδού 950,95 τ.μ., το οποίο πρέπει να 
αποκοπεί από το ΚΑΕΚ 2405202310 
34/0/0 και να της αποδοθεί, 9) τα τμή-
ματα Ε5α υπό στοιχεία 25-26- 27-28-
25 εμβαδού 11,27 τ.μ. και το τμήμα Ε5γ 
υπό στοιχεία 29-30- 31-32-33-34-35-
36-11-9-29 εμβαδού 44,73 τ.μ., ήτοι συ-
νολικού εμβαδού 56 τ.μ. τα οποία πρέ-
πει να αποκοπούν από το ΚΑΕΚ 24052 
0231024/0/0 και να της αποδοθούν και 
συνακόλουθα να αφαιρεθούν: α) από 
το ΚΑΕΚ 240520231033/0/0 το τμή-
μα Ε1 εμβαδού 421,64 τ.μ. υπό στοι-
χεία 5-6-7—74-10-11-12-13-14-65-66-
67-68- 70-5, το οποίο αποτελεί τμήμα 
της δική της ιδιοκτησίας, β) από το ΚΑ-
ΕΚ 24052ΕΚ00146/0/0 τα τμήματα Ε1α 
εμβαδού 8,66 τ.μ. υπό στοιχεία 3α-4-5-
70-69-68-67-3α και Ε6α εμβαδού 1,05 
τ.μ. υπό στοιχεία 2-3-3α-67-2, συνολικού 
εμβαδού 9,71 τ.μ. τα οποία αποτελούν 
τμήμα της δικής της ιδιοκτησίας, γ)από 
το ΚΑΕΚ 240520 231026/0/0 το τμή-
μα Ε1γ εμβαδού 5,51 τ.μ. υπό στοιχεία 
7-8-9- 10-74-7 το οποίο αποτελεί τμήμα 
της δικής της ιδιοκτησίας, δ) από το ΚΑ-
ΕΚ 240520231032/0/0 το τμήμα Ε2 εμ-
βαδού 578,43 τ.μ. υπό στοιχεία 14-15-
16-46-47-50-53-62-64-65-14, το οποίο 
αποτελεί τμήμα της δικής της ιδιοκτησί-
ας, ε)από το ΚΑΕΚ2405202310 39/0/0 
το τμήμα Ε2β εμβαδού 0,41 τ.μ. υπό 
στοιχεία 16-17-46-16, το οποίο αποτε-
λεί τμήμα της δικής της ιδιοκτησίας, στ) 
από το ΚΑΕΚ 240520231018/0/0 το τμή-
μα Ε3 εμβαδού 555,82 τ.μ. υπό στοι-
χεία 43-44-45-46-47-53-50-47-46-40-
39-35-43, το οποίο αποτελεί τμήμα της 
δικής της ιδιοκτησίας ,ζ) από το ΚΑΕΚ 
240520231038/0/0 το τμήμα Ε4 εμβα-
δού 121,31 τ.μ. υπό στοιχεία 17-18-19-
40-46- 17, το οποίο αποτελεί τμήμα της 
δικής της ιδιοκτησίας, η)από το ΚΑΕΚ 
240520231034/0/0 το τμήμα Ε5 εμβα-
δού 950,95 τ.μ. υπό στοιχεία 19-20-21-
22-23-24-25-28-29-9-11-36-37-38-39-

40-41-42-43-35-39-40-19,το οποίο απο-
τελεί τμήμα της δικής της ιδιοκτησίας κα 
ιθ) από το ΚΑΕΚ 240520231024/0/0τα-
τμήματα Ε5α εμβαδού 11,27 τ.μ. υπό 
στοιχεία 25-26-27-28-25 και το τμήμα 
Ε5γ εμβαδού 44,73 τ.μ. υπό στοιχεία 29-
30-31-32-33-34-35-36-11-9-29, ήτοι συ-
νολικού εμβαδού 56 τ.μ., τα οποία απο-
τελούν τμήμα της δικής της ιδιοκτησί-
ας και να διορθωθούν σχετικά τα στοι-
χεία των εμβαδών των επηρεαζόμενων 
ακινήτων, για να λάβει γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες, καλούμενη (η δεύτε-
ρη) ταυτόχρονα να καταθέσει προτάσεις 
εντός της προθεσμίας των εκατό ημερών 
από την ημέρα κατάθεσης της εν λόγω 
αγωγής.

ΑΘΗΝΑ, 13-9-2019.
Ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩΝ Α/ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΑΡΟΣ 

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι πληρώ-
νουν µέσω ∆ΟY να µας το κοινοποιούν µε 
έγγραφο για να γίνεται η ανάλογη πίστω-

ση τους διότι πλέον δεν έχουµε ενηµέρωση 
από τις αρµόδιες ∆ΟΥ.
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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: δεν τα βρήκαν 
Σάντσεθ-Ιγγλέσιας

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ισπα-
νίας Πέδρο Σάντσεθ απέρριψε απόψε 

την τελευταία πρόταση του Podemos για τον 
σχηµατισµό κυβέρνησης συνασπισµού για 
µια δοκιµαστική περίοδο ενός έτους, δηλώ-
νοντας ωστόσο ότι παραµένει ανοιχτός σε δι-
απραγµατεύσεις ώστε να µην οδηγηθεί η χώ-
ρα σε εκλογές ξανά.

Σύµφωνα µε µια πηγή του Σοσιαλιστικού 
κόµµατος, ο Σάντσεθ συνοµίλησε απόψε τη-
λεφωνικά µε τον ηγέτη του Podemos Πάµπλο 
Ιγκλέσιας µε σκοπό να ξαναρχίσουν οι δια-
πραγµατεύσεις.

Οι Σοσιαλιστές κέρδισαν τις εκλογές του 
Απριλίου, χωρίς όµως να εξασφαλίσουν πλει-
οψηφία στο κοινοβούλιο. Αν δεν καταφέρουν 
να βρουν συµµάχους για να κυβερνήσουν µέ-
χρι τις 23 Σεπτεµβρίου θα προκηρυχθούν 
νέες εκλογές, οι τέταρτες µέσα σε µια τετραε-
τία, για τις 10 Νοεµβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο 
Ιγκλέσιας έκανε µια πρόταση συγκυβέρνη-
σης, βασισµένη σε εκείνη που είαν υποβάλει 
τον Ιούλιο οι Σοσιαλιστές, σύµφωνα µε πη-
γές του Podemos. Στην περίπτωση που, µετά 
την έγκριση του προϋπολογισµού, το Σοσιαλ-
στικό κόµµα δεν είναι ικανοποιηµένο από τη 
συµφωνία, το Podemos θα αποσυρθεί αλλά θα 
στηρίξει µια κυβέρνηση µειοψηφίας του Σά-
ντσεθ.

Ο Σάντσεθ απέρριψε την προσφορά λέγο-
ντας ότι η έλλειψη αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
µεταξύ των δύο κοµµάτων αποκλείει την πι-
θανότητα συγκυβέρνησης.

Η Google πληρώνει 
1 δισ στη Γαλλία 

Σχεδόν 1 δισεκατοµµύριο ευρώ συµφώνη-
σε να καταβάλλει στη Γαλλία η Google, 

προκειµένου να κλείσει η έρευνα περί φο-
ροδιαφυγής που ξεκίνησε πριν από τέσσερα 
χρόνια.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε 
η εταιρεία, ο διακανονισµός αυτός περιλαµ-
βάνει ένα πρόστιµο ύψους 500 εκατοµµυρίων 
ευρώ και πρόσθετους φόρους ύψους 465 εκα-
τοµµυρίων.

«Η συµφωνία επιτρέπει να διακανονιστούν 
µια και καλή όλες αυτές οι παλαιότερες δια-
φορές», είπε ο Αντονίν Λεβί, ένας από τους 
δικηγόρους της εταιρείας, κατά τη ακροαµα-
τική διαδικασία σε δικαστήριο του Παρισιού.

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές προσπα-
θούσαν να καθορίσουν αν η Google, η ευρω-
παϊκή έδρα της οποίας βρίσκεται στο ∆ουβλί-
νο, απέφυγε να πληρώσει φόρους στο κράτος, 
καθώς δεν δήλωσε µέρος των δραστηριοτή-
των της στη Γαλλία.

Η Google, που ανήκει στην Alphabet Inc, 
πληρώνει ελάχιστους φόρους στις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς δηλώνει σχε-
δόν όλες τις εµπορικές δραστηριότητές της 
στην Ιρλανδία.

Το υπουργείο Οικονοµικών της Γαλλίας επι-
δίωκε να λάβει αναδροµικά φόρους ύψους 1,6 
δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

Αισιοδοξία 
για το νέο γύρο 
διαπραγματεύσεων 
ΗΠΑ – Κίνας 
για το εμπόριο 

Αισιοδοξία επικρατεί σε  ΗΠΑ και 
Κίνα για το νέο γύρο διαπραγ-

µατεύσεων σχετικά µε την αντιπα-
ράθεση τους για το εµπόριο µε τον 
πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump 
να υποστηρίζει ότι θέλει µια συνολι-
κή εµπορική συµφωνία.

Όπως έκανε γνωστό η κινεζική κυ-
βέρνηση, οι διαπραγµατευτές των δύο 
χωρών διατήρησαν αποτελεσµατική 
επικοινωνία και οι διµερείς οµάδες 
εργασίας θα συναντηθούν σύντοµα 
για διαβουλεύσεις, µε στόχο την πλή-
ρη προετοιµασία του επόµενου κύ-
κλου οικονοµικών και εµπορικών δι-
αβουλεύσεων υψηλού επιπέδου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εµπορίου της Κίνας εξέφρασε την ελ-
πίδα ότι θα συναντηθούν µε τις ΗΠΑ 
στην µισή απόσταση των εκατέρωθεν 
διεκδικήσεων και θα κάνουν συγκε-
κριµένες ενέργειες για την καλλιέρ-
γεια συνθηκών, κατάλληλων για τις 
διαπραγµατεύσεις.

«Αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντα 
τόσο της Κίνας, όσο και των ΗΠΑ, 
αλλά κι ολόκληρου του κόσµου» ανέ-
φερε ο Κινέζος αξιωµατούχος.

Αλλά και ο πρόεδρος Trump κατέ-
στησε σαφές ότι επιθυµεί µια πλήρη 
συµφωνία µε την Κίνα.

«Θα προτιµούσα µια πλήρη συµφω-
νία.

Βλέπω πολλούς αναλυτές να λένε 
για µια ενδιάµεση συµφωνία, που ση-
µαίνει ότι θα υπάρξει µια συµφωνία 
σε «κοµµάτια», µε τα εύκολα να έρ-
χονται πρώτα.

Αλλά δεν υπάρχουν εύκολα ή δύ-
σκολα.

Είτε υπάρχει συµφωνία είτε δεν 
υπάρχει.

Αλλά είναι κάτι που θα το εξετάσου-
µε» είπε ο Trump.

Την ίδια στιγµή, την αισιοδοξία για 
την έκβαση του νέου γύρου των δι-
απραγµατεύσεων ενισχύουν και οι 
πρόσφατες κινήσεις που έκαναν οι 
δύο πλευρές µε το Πεκίνο να εξαιρεί 
από τους δασµούς κάποια αντικαρκι-
νικά φάρµακα και άλλα αµερικανι-
κά προϊόντα, ενισχύοντας παράλλη-
λα τις αγορές αµερικανικών αγροτι-
κών προϊόντων και την Ουάσινγκτον 
να αναβάλλει την εφαρµογή υψηλό-
τερων δασµών σε κινεζικά προϊόντα.

Σηµειώνεται πως χαµηλόβαθµοι 
Αµερικάνοι και Κινέζοι αξιωµατού-
χοι θα συναντηθούν την ερχόµενη 
εβδοµάδα στην Ουάσινγκτον ενόψει 
των συνοµιλιών των κύριων διαπραγ-
µατευτών των δύο χωρών για το εµπό-
ριο, οι οποίες είναι προγραµµατισµέ-
νες για τις αρχές Οκτωβρίου.

Αρχίζει ένας «ψυχρός» 
νοµισµατικός πόλεµος  

Ο «πόλεμος» ευρώ- δολαρίου άρχισε 
με σκληρή κόντρα Τραμπ - Ντράγκι 

Τους φόβους για την κλιμάκωση ενός «ψυχρού νομισματικού 
πολέμου» εκφράζουν κορυφαίοι διεθνείς αναλυτές. Αναλυτές 
και οικονομολόγοι παρακολουθούν εδώ και μερικούς μήνες, με 

προβληματισμό τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τους μεγαλύτε-
ρους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ για τη χειραγώγηση των νομι-
σμάτων τους. 

Υπενθυµίζουµε ότι αρχές Ιουλίου, ο Τραµπ έγραψε στο Twitter πως η Κίνα 
και η Ευρώπη παίζουν ένα «µεγάλο παιχνίδι µε τη χειραγώγηση των νοµισµά-
των τους».

Ο Αµερικανός πρόεδρος διαµαρτύρεται, επίσης, για το ότι η Οµοσπονδιακή 
Τράπεζα (Fed) δεν έχει ακόµη µειώσει τα επιτόκιά της σηµαντικά ώστε να θωρα-
κίσει την ανάπτυξη της αµερικανικής οικονοµίας.

O πρόεδρος Τραµπ έχει κατ’ επανάληψιν δηλώσει πως το δολάριο είναι ισχυρό 
στις αγορές συναλλάγµατος, ισχυριζόµενος πως έτσι υποβαθµίζεται η ανταγω-
νιστικότητα των αµερικανικών εξαγωγών και κατ’ επέκτασιν του µεταποιητικού 
κλάδου.

Η κίνηση Ντράγκι να µειώσει τα επιτόκια αναζωπύρωσε την κόντρα µε τον 
πρόεδρο των ΗΠΑ.

Νέες βολές εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξαπέλυσε ο Ντό-
ναλντ Τραµπ, κατηγορώντας την Φρανκφούρτη ότι τα µέτρα χαλάρωσης που 
ανακοίνωσε αποσκοπούν στην ανταγωνιστική υποτίµηση του ευρώ.

Η ΕΚΤ µετά τις δυσοίωνες προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισµό στην 
Ευρωζώνη ανακοίνωσε ακόµη ένα γενναίο πακέτο µέτρων νοµισµατικής χαλά-
ρωσης το οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, 
την επανέναρξη του προγράµµατος αγοράς οµολόγων το οποίο µάλιστα θα δια-
τηρηθεί για όσο καιρό κριθεί αναγκαίο.

«Προσπαθούν, και πετυχαίνουν, να υποτιµήσουν το ευρώ έναντι ενός ΠΟΛΥ 
δυνατού δολαρίου» έγραψε ο Τραµπ στο Twitter, αφήνοντας παράλληλα ξεκά-
θαρες αιχµές για την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία µειώνει 
αργά και διστακτικά τα δικά της επιτόκια.

Ο κ. Τραµπ κατηγόρησε την Fed ότι «κάθεται, και κάθεται και κάθεται», υπεν-
θυµίζοντας µε νόηµα πως πολλές ευρωπαϊκές χώρες απολαµβάνουν αρνητικά 
επιτόκια δανεισµού ενώ «εµείς πληρώνουµε τόκους».

Ο Ντράγκι, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση µε αφορµή tweet του Αµερι-
κανού προέδρου τόνισε: «τα µέτρα νοµισµατικής πολιτικής δεν λαµβάνονται µε 
γνώµονα την συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ», αλλά αποκλειστικά στο πλαί-
σιο της εντολής που έχει λάβει η ΕΚΤ για την διαφύλαξη της νοµισµατικής σταθε-
ρότητας στην ζώνη του ευρώ».

Εκτος από τις πιέσεις που ασκεί ο Τραµπ στη Fed για να µειώσει το κόστος 
δανεισµού στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα της 
Κίνας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας είχαν διαµηνύσει πως εάν χρειαστεί θα στηρί-
ξουν τις οικονοµίες τους µε µια επεκτατική νοµισµατική πολιτική. Ο λόγος είναι 
πως οι οικονοµικές συνθήκες στην Ευρώπη και στην Ασία έχουν επιδεινωθεί 
σε µεγάλο βαθµό από την πολιτική προστατευτισµού που εφαρµόζει ο Λευκός 
Οίκος στο παγκόσµιο εµπόριο, µετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραµπ στην προ-
εδρία των ΗΠΑ.
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