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Ξεκίνησε το “Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον ΙΙ”: 

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρµα για την ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του 

προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», το οποίο πα-
ρέχει επιχορηγήσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργεια-
κή αναβάθµιση κατοικιών.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος. Εκεί παρέ-
χονται αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης. 

Αίτηση προστασίας ξεκίνησαν 
19.000 οφειλέτες

Περίπου 19.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικα-
σία προετοιµασίας της αίτησης στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και 
την ευνοϊκή ρύθµιση και επιδότηση των δανείων, µε υπο-
θήκη στην κύρια κατοικία, στις 11 εβδοµάδες λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Χατζηδάκης: 200 εκατ. στη ΔΕΗ 
για ευπαθή τιμολόγια

Το κράτος θα διευθετήσει το θέµα των επιδοτήσεων 
που οφείλει στη ∆ΕΗ για τη παροχή από αυτή φθη-

νού ρεύµατος σε ευάλωτους πελάτες της και αποµακρυ-
σµένα νησιά, ξεκαθάρισε µιλώντας στο Reuters ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. 
«Πρόκειται για περίπου 200 εκατ. ευρώ και θα πληρωθούν 
τους επόµενους µήνες», διευκρίνισε.

Ξεκίνησαν 
οι διαβουλεύσεις 

κυβέρνησης –θεσµών

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και 
των ευρωπαϊκών θεσμών για την κατάρτιση της  4ης 

έκθεσης ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας ξεκίνη-

σαν χθες σε τεχνικό επίπεδο. 
Την μεθεπόμενη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου πιάνουν δου-

λειά στην Αθήνα και οι υψηλόβαθμοι τεχνοκράτες των θε-

σμών, καθώς και τα στελέχη του ΔΝΤ.
Στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, 

ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να έχουν η κατάρτιση του νέου 
προϋπολογισμού, καθώς και το μεγάλο φορολογικό νο-

μοσχέδιο του φθινοπώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
εν λόγω νομοσχέδιο μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή με το 
προσχέδιο προϋπολογισμού στις 7 Οκτωβρίου, ή ακόμη 
και τον Νοέμβριο, με το τελικό κείμενο του νέου κρατικού 
προϋπολογισμού.

ΣΕΒ: Άνω του 3% 
από το 2020 η ανάπτυξη 

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2019 αναμένεται να παραμείνει λί-
γο κάτω από το 2%, ενώ από το 2020 και μετά η οι-

κονομία προβλέπεται να επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης 
άνω του 3%.

Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ, προσθέτοντας ότι:«Υπάρχουν, 
όμως, βάσιμες ελπίδες ότι η ανάκαμψη έχει ήδη αρχίσει 
στο β’ εξάμηνο του 2019. Η καταναλωτική και η επενδυ-

τική δαπάνη αναμένεται να αυξηθούν, καθώς νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις προεξοφλούν την αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος που θα λάβει χώρα τα επόμενα χρόνια. Όλα 
σχεδόν τα μέτρα που ελήφθησαν παράγουν μόνιμα αποτε-

λέσματα και η προσδοκία είναι ότι θα ενισχυθούν έτσι πε-

ραιτέρω στο μέλλον».

Την αισιοδοξία του για επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου πε-
ρί πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% φέτος εξέφρασε ο υφυ-
πουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.

Στα τελευταία καταγράφεται υπέρβαση του στόχου των φορολογι-
κών εσόδων κατά 468 εκατ. στο 8μηνο. Επίσης, μόνο τον Αύγουστο 
τα έσοδα εμφανίζονται αυξημένα 287 εκατ.. Το γεγονός αυτό θεω-
ρείται σημαντικό, διότι μόνο στο σκέλος του ΦΠΑ, λόγω της μείω-
σης των συντελεστών, τον Αύγουστο το Γενικό Λογιστήριο περιμένει 
απώλεια εσόδων 100 εκατ. 

Εν τω μεταξύ, ανώτερη πηγή του ΥΠΟΙΚ αποκάλυψε ότι την τριετία 
2016-2018 σωρεύτηκε υπερπλεόνασμα 11,4 δισ., το οποίο όδευσε 
στην ταχύτερη μείωση του χρέους και δεν μπορεί πλέον να χρησιμο-
ποιηθεί για την πραγματική οικονομία. Γι’ αυτό και στόχευση είναι η 
καλύτερη κατανομή «οροφών» στις δαπάνες και η καλύτερη κατανο-
μή των κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Υπέρβαση εσόδων 468 εκατ. στο 8μηνο
Κίνδυνος 

ανάφλεξης 
στον Περσικό, 

άλµα 
του πετρελαίου 

Η επίθεση το Σάββα-
το εναντίον των πε-

τρελαϊκών εγκαταστάσεων 
στο Αμπκάικ και το Χουρά-
ις που είχε ως αποτέλεσμα 
να περιοριστεί κατά το ήμι-
συ η παραγωγή πετρελαί-
ου της Σαουδικής Αραβί-
ας επιταχύνει δραματικά τις 
εξελίξεις. Την ευθύνη ανέλα-
βαν οι σιίτες αντάρτες Χού-
θι της Υεμένης, τους οποί-
ους σφυροκοπούν επί πε-
νταετία η Σαουδική Αραβία 
και οι σύμμαχοί της, υπο-
στηρίζοντας ότι εξαπέλυ-
σαν drones. Σε ξέφρενο ρά-
λι έχει επιδοθεί η τιμή του 
πετρελαίου μετά την επίθε-
ση. Στην εκκίνηση των συ-
ναλλαγών βρέθηκε, σύμ-
φωνα με το Bloomberg, να 
ενισχύεται σχεδόν 20%, το 
υψηλότερο ποσοστό σε δι-
άστημα 28 ετών, φτάνοντας 
τα 72 δολάρια. Σύντομα, 
επέστρεψε στα 67 δολάρια.
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Συνελήφθη 
ο προµηθευτής 

των κυκλωµάτων 
λαθραίων τσιγάρων

  

Ο βασικός προµηθευτής των κυκλωµάτων 
που διακινούσα λαθραία τσιγάρα και 

καπνικά προϊόντα στο Οικονοµικό Πανεπι-
στήµιο της Αθήνας, βρίσκεται στα χέρια της 
Αστυνοµίας.

Πρόκειται για έναν 37χρονο ελληνικής υπη-
κοότητας, οµογενή από το Καζακστάν, ό οποί-
ος εντοπίστηκε µετά από µεθοδικές έρευνες 
και παρακολουθήσεις της Οµάδας Παραε-
µπορίου της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Αθη-
νών, που διερευνούσε την υπόθεση µετά τις 
τελευταίες επιχειρήσεις και συλλήψεις λα-
θρεµπόρων τσιγάρων στο Οικονοµικό Πανε-
πιστήµιο.

Οι αστυνοµικοί, αφού εντόπισαν τον προµη-
θευτή, τον παρακολούθησαν διακριτικά, µέ-
χρι που έφτασαν σε µια αποθήκη που διατη-
ρούσε στα Καµίνια του Πειραιά, όπου συγκέ-
ντρωνε µεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγά-
ρων και από εκεί τα µετέφερε µε αυτοκίνη-
το και τα διοχέτευε σε αλλοδαπούς που τα δι-
έθεταν στη συνέχεια προς πώληση στο Οι-
κονοµικό Πανεπιστήµιο. Έγινε οργανωµένη 
επιχείρηση στην αποθήκη, όπου συνελήφθη 
ο 37χρονος, ενώ µέσα βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν περί τα 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγά-
ρων, 2.000 πακέτα λαθραίων καπνικών προϊό-
ντων καθώς και το όχηµα που χρησιµοποιού-
σε ο συλληφθείς για τη µεταφορά τους.

Ξεκίνησε 
το “Εξοικονόµηση 

κατ’ οίκον ΙΙ”: 

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρµα για την 
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για 

τον δεύτερο κύκλο του προγράµµατος «Εξοι-
κονόµηση κατ’ οίκον», το οποίο παρέχει επι-
χορηγήσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργει-
ακή αναβάθµιση κατοικιών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος. Εκεί 
παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες για την υπο-
βολή της αίτησης καθώς και άλλες χρήσιµες 
πληροφορίες µέσα από τον Οδηγό Εφαρµο-
γής και τα Παραρτήµατα του Β’ κύκλου του 
Προγράµµατος, στις Συχνές Ερωτήσεις, στα 
Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα. Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση του υπουργείου, για ερωτήσεις 
που αφορούν στο πρόγραµµα και στη διαδι-
κασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφω-
νο 210 3000 877 ή στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση infoekoii@etean.com.gr

Τσίπρας: 

Θα ασκήσουµε 
µαχητική 

αντιπολίτευση

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο να ασκήσει 
µια εποικοδοµητική αντιπολί-

τευση, ταυτόχρονα όµως µια µαχητική 
αντιπολίτευση όπου χρειάζεται, τεκµηρι-
ωµένη και σύγχρονη αντιπολίτευση», τό-
νισε ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύ-
που στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 
84 ∆ΕΘ.

«∆εν θα ακούσετε από εµάς καταστροφο-
λογία, κασσανδρικές προβλέψεις και ψεύδη», 
δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας και σηµείωσε: «Εί-
µαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δηµοκρατία 
δεν είναι µια ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρό-
νια».

Σχετικά µε το µετρό Θεσσαλονίκης, ο ίδιος 
είπε ότι για πάρα πολλά χρόνια η ανάδοχος 
εταιρεία του έργου, µε άλλη ιδιοκτησία τότε, 
είχε χαρακτηριστεί ως ο εθνικός εργολάβος 
και είχε εµπλοκή στα ΜΜΕ.

«Η δική µας κυβέρνηση δεν θέλησε να µπει 
σε συναλλαγή, διαπλοκή. Καθόρισε τους όρους 
µε βάση τους όρους, το Σύνταγµα, το δηµόσιο 
συµφέρον. ∆εν χαρίσαµε χρέη. Ο επιβλέπων 
το έργο κατά τη δική µας διακυβέρνηση συνερ-
γάστηκε άψογα και χάρη και στη συνεργασία 
τους καταφέραµε να τρέξει το έργο γρήγορα», 
τόνισε, ενώ συµπλήρωσε πως «αφότου άλλα-
ξε η ηγεσία και ο εργολάβος, άρχισε να πετά-
ει αετό, να κάνει καθυστερήσεις».

«Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε στη ∆ΕΘ και προκα-
τέλαβε αποφάσεις που πρέπει να παίρνουν οι 
αρµόδιοι οργανισµοί, όπως το ΚΑΣ. Τα όποια 
κέρδη δεν κατάφερε να αποκοµίσει από την 
αύξηση τιµής των διοδίων που αποτρέψαµε µε 
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προεκλογι-
κά, ίσως να το κάνει µέσω του µετρό. Η εξέλιξη 
για το µετρό πρέπει να αποτραπεί και εµείς θα 
συνδράµουµε στις κινήσεις των πολιτών ώστε 
να αποτραπεί», σηµείωσε. «Το ψευτοδίληµµα 
ή αρχαία ή µετρό εµείς το µετατρέψαµε σε και 
αρχαία και µετρό και σήµερα ξαναγυρνάµε 
στο ούτε αρχαία ούτε µετρό» τόνισε.

Ερωτηθείς για την υπόθεση Novartis και τη 
δικογραφία που έρχεται στη Βουλή, ο κ. Τσί-
πρας σηµείωσε: «Φωνάζει ο κλέφτης, αλλά δεν 
θα φοβηθεί ο νοικοκύρης. Είναι ένα διεθνές 
ευρωπαϊκό σκάνδαλο µε συγκεκριµένες προε-
κτάσεις στην οικονοµική, κοινωνική και πολι-
τική ζωή. Ο κ. Φρουζής και άλλα στελέχη κό-
µπαζαν για προνοµιακή µεταχείριση στις τιµές 
των φαρµάκων. Για άλλη µία φορά προκαλώ 
τον κ. Μητσοτάκη να κάνει εξεταστική, προα-
νακριτική επιτροπή. Ειδικά δικαστήρια. Ό,τι 
του ταιριάζει. Για να µάθει ο λαός ποιο είναι 
το σκάνδαλο και ποια η σκευωρία».
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Τα θετικά µηνύµατα 
στην Αθήνα από το Eurogroup

«Μέλι έσταζαν» οι εκπρόσωποι των θεσµών 
για τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης

«Μέλι έσταζαν» οι εκπρόσωποι 
των θεσµών στο τελευταίο 

Eurogroup σε σχέση µε το «ξύλο» που 
έτρωγε ο εκάστοτε υπουργός Οικονοµι-
κών τα τελευταία χρόνια.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέ-
γκλινγκ, του ποιο σηµαντικού θεσµού 
γιατί αυτός κρατά τα χρέη µας, στέλνο-
ντας θετική µηνύµατα.

∆εν ήταν µόνο το «παράθυρο» που 
άνοιξε για µείωση των πλεονασµάτων 
στο 2020 , τονίζοντας εάν ο ρυθµός ανά-
πτυξης είναι υψηλότερος σε σχέση µε τις 
προβλέψεις της τελευταίας ανάλυσης βι-
ωσιµότητας του χρέους και το επιτόκιο 
δανεισµού είναι χαµηλότερο σε µακρο-
πρόθεσµο ορίζοντα, τότε θα µπορούσε 
να ανοίξει η σχετική συζήτηση την προ-
σεχή χρονιά.

Ήταν και οι έπαινοι προς την κυβέρ-
νηση για την φιλοαναπτυξιακή της πο-
λιτική και τις µεταρρυθµίσεις που πρω-
θεί σε συνδυασµό µε την αποφασιστικό-
τητα που δίνει η νέα κυβέρνησης για την 
υλοποίηση του προγράµµατος ιδιωτικο-
ποιήσεων.

Επιπλέον, άφησε µια έµµεση αιχµή 
κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επιση-
µαίνοντας: «Χαιρετίζω τις φιλικές προς 
την ανάπτυξη µεταρρυθµίσεις που βρί-
σκονται στην κορυφή της ατζέντας της 
νέας κυβέρνησης.»

Πάντως ο υπουργός Οικονοµικών Χρ. 
Σταϊκούρας πήγε στο Eurogroup µε 
ισχυρά «όπλα», µεταξύ των άλλων, το 
νέο επενδυτικό νόµο  και µέτρα διευκό-
λυνσης της επιχειρηµατικότητας, καθώς 
και  η απόφαση της κυβέρνησης για επι-
τάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αρ-

χής γενοµένης από το 30% του «Ελ. Βε-
νιζέλου».

Την ίδια ώρα που η απόδοση του δε-
καετούς οµολόγου έχει υποχωρήσει 
στο1,5%, είναι φανερό ότι το κόστος 
εξυπηρέτησης του Χρέους είναι 3 φο-
ρές χαµηλότερο σήµερα από αυτό που 
οι ίδιοι υπουργοί του Eurogroup είχαν 
υπολογίσει πριν µερικούς µήνες, µε ότι 
αυτό συνεπάγεται για την ανάλυση βιω-
σιµότητας του χρέους και τη στήριξη του 
αιτήµατος για µικρότερα πλεονάσµατα.

Ο κ. Ρέγκλινγκ επικρότησε την πρόθε-
ση της χώρας µας να αποπληρώσει πρό-
ωρα το ακριβότερο τµήµα των δανεια-
κών υποχρεώσεών της προς το ∆ΝΤ. «Ο 
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών ανέ-
πτυξε τις προτεραιότητες της ελληνι-
κής κυβέρνησης. Η πρόωρη αποπληρω-
µή του ∆ΝΤ είναι µία εξ αυτών. Ασφα-
λώς από την πλευρά µου υπάρχει στήρι-
ξη σε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί βο-
ηθά 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 Συµβουλί-
ου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ) Μπενουά Κερέ µίλησαν µε 
θερµά λόγια για την αποφασιστικότητα 
που δείχνει η νέα κυβέρνηση για την επί-
σπευση των µεταρρυθµίσεων. 

Η πρόοδος της χώρας µας θα εξετα-
στεί στο Eurogroup της 4ης ∆εκεµβρί-
ου, όταν οι υπουργοί Οικονοµικών της 
ευρωζώνης θα έχουν στα χέρια τους την 
4η έκθεση ενισχυµένης µεταµνηµονια-
κής εποπτείας.
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Χ. Σταϊκούρας: 

Aπαλλαγή της µεσαίας
τάξης από την 

υπερφορολόγηση 

Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊ-
κούρας, σε συνέντευξή του στην «Εφηµε-
ρίδα των Συντακτών» αναφέρει ότι η κυ-

βέρνηση έχει ξεκινήσει την απαλλαγή της µεσαί-
ας τάξης από την υπερφορολόγηση, εφαρµόζο-
ντας «µια πολιτική απολύτως συνεπή µε τις υπο-
σχέσεις µας χωρίς να θέτουµε σε κίνδυνο τη δια-
τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας».

Προσθέτει ότι «το αφορολόγητο διατηρείται, ενώ 
παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για 
κάθε παιδί µέχρι και τα 4 τέκνα, διευρύνοντας το 
υφιστάµενο σήµερα καθεστώς», καθώς και ότι η 
µείωση του συντελεστή στο 9% για το εισόδηµα 
έως 10.000 ευρώ θα εφαρµοστεί από την 1η Ιανου-
αρίου 2020. Ερωτηθείς σχετικά, προσδιορίζει την 
µεσαία τάξη, «αν και δεν υφίσταται επιστηµονι-
κός ορισµός κοινά αποδεκτός για την εισοδηµα-
τικά και περιουσιακά µεσαία τάξη» ως προσιδιά-
ζουσα «σε µια κανονική κατανοµή, µε ασυµµετρία, 
στην οποία αφήνουµε εκτός περίπου το 10% της 
ακραίας φτώχειας και το 20% των πολύ υψηλών ει-
σοδηµάτων και πλούτου».

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
παρέδωσε τη χώρα µε δηµοσιονοµικό κενό για το 
2019», αναφέροντας, στη συνέχεια, ότι «η εκτέλε-
ση του προϋπολογισµού τους τελευταίους δύο µή-
νες και οι εκτιµήσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς 
βεβαιώνουν ότι ο υψηλός φετινός δηµοσιονοµικός 
στόχος θα επιτευχθεί».

Αναφέρει επίσης ότι η βελτίωση του οικονοµικού 
κλίµατος επιτρέπει την δηµιουργία του αναγκαίου 
δηµοσιονοµικού χώρου και «περαιτέρω µειώσεις 
φορολογικών συντελεστών και το 2020».

Τονίζει ότι το υπουργείο Οικονοµικών εργάζεται 
µεθοδικά µε στόχο την αποπληρωµή του ακριβού 
τµήµατος των δανείων του ∆ΝΤ, ύψους περίπου 3 
δισ. ευρώ, κίνηση, όπως είπε, η οποία «διασφαλίζει 
άµεσα κέρδη για το ελληνικό ∆ηµόσιο της τάξης 
των 75 εκατ. ευρώ, βελτιώνει τους δείκτες βιωσι-
µότητας του δηµοσίου χρέους και επιτυγχάνει και 
σχετική αντιστάθµιση των κινδύνων αγοράς που 
οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανεί-
ων του ∆ΝΤ».

Ο υπουργός Οικονοµικών τονίζει ότι η κυβέρ-
νηση εργάζεται προκειµένου να εξασφαλίσει τη 
σύµφωνη γνώµη και των άλλων θεσµών και εταί-
ρων -πέραν της θετικής γνώµης της Κριστίν Λα-
γκάρντ- για τη µείωση των πρωτογενών πλεονα-
σµάτων, ενώ σηµειώνει ότι αναφορικά µε το τι συµ-
φώνησε επ΄ αυτού του ζητήµατος ο ΣΥΡΙΖΑ, «ου-
δείς στο εξωτερικό έχει αναφέρει κάτι σχετικό, ενώ 
και οι αρµόδιες εγχώριες δηµόσιες υπηρεσίες δη-
λώνουν άγνοια για ένα λογαριασµό που, κατά τον κ. 
Τσίπρα, είχε ήδη ανοίξει. Αυτά ο λαός τα λέει «λό-
για του αέρα»».

Οι διαβουλεύσεις µεταξύ της ελληνικής κυβέρ-
νησης και των ευρωπαϊκών θεσµών για την κα-
τάρτιση της  4ης έκθεσης ενισχυµένης µετα-

µνηµονιακής εποπτείας ξεκίνησαν χθες σε τεχνικό επί-
πεδο. 

Την µεθεπόµενη ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου πιάνουν 
δουλειά στην Αθήνα και οι υψηλόβαθµοι τεχνοκράτες 
των θεσµών, καθώς και τα στελέχη του ∆ΝΤ, τα οποία θα 
συντάξουν τη δική τους ετήσια έκθεση για τη χώρα µας.

Στις συζητήσεις µε τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, 
ιδιαίτερο βάρος αναµένεται να έχουν η κατάρτιση του 
νέου προϋπολογισµού, καθώς και το µεγάλο φορολογικό 
νοµοσχέδιο του φθινοπώρου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
το εν λόγω νοµοσχέδιο (που θα περιλαµβάνει και τη µεί-
ωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις) 
µπορεί να κατατεθεί στη Βουλή µε το προσχέδιο προϋ-
πολογισµού του 2020 στις 7 Οκτωβρίου, ή ακόµη και τον 
Νοέµβριο, µε το τελικό κείµενο του νέου κρατικού προ-
ϋπολογισµού.

Στις κρίσιµες επαφές µαζί τους το οικονοµικό επιτελείο 
πρέπει να τους πείσει για την κυβερνητική αποφασιστι-
κότητα να επιταχύνει την εφαρµογή αναγκαίων µεταρ-
ρυθµίσεων, την ορθότητα του οικονοµικού µείγµατος που 
θέλει να εφαρµόσει και για το πόσο επιτακτική είναι η 
ανάγκη µείωσης των πρωτογενών πλεονασµάτων προ-
κειµένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη.

Οι επικεφαλής των θεσµών αναµένεται να παραµεί-
νουν στην Αθήνα περίπου µία εβδοµάδα και θα αποχω-
ρήσουν έχοντας συγκεντρώσει το πακέτο µε όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία που θα συζητηθούν στο Euroworking 

Group στις 26 Σεπτεµβρίου, το οποίο θα προετοιµάσει το 
Eurogroup της 9ης Οκτωβρίου

Βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η 4η αξιολόγηση 
το αργότερο έως τα µέσα Νοεµβρίου, προκειµένου να 
εκταµιευθεί η δεύτερη δόση περίπου 640 εκατ. ευρώ από 
τις επιστροφές κερδών από ελληνικά οµόλογα.

Βασικό στοιχείο αναµένεται να είναι η κάλυψη περί-
που 15 προαπαιτούµενων, κυρίαρχη θέση στα οποία 
κατέχουν οι αποκρατικοποιήσεις (πώληση του 30% του 
«Ελ. Βενιζέλος», πώληση του ποσοστού στα ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ 
και έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό).

Παράλληλα, οι θεσµοί αναµένεται να εξετάσουν την 
πορεία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
∆ηµοσίου προς ιδιώτες, την εισπραξιµότητα στη ρύθ-
µιση των 120 δόσεων, αλλά και το πώς προχωρά το σχέ-
διο του υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση 
των «κόκκινων» δανείων µέσω εταιρείας ειδικού σκοπού 
(APS).

Παράλληλα, γίνεται προετοιµασία και για τη διαµόρ-
φωση του µεγάλου φορολογικού νοµοσχεδίου το φθινό-
πωρο.

Σε ό,τι αφορά το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, εκτι-
µάται ότι έως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρω-
θεί το σκέλος των αναπτυξιακών παρεµβάσεών του µε 
την πλήρη κοστολόγηση τους. Για το σκέλος των µειώ-
σεων των φορολογικών συντελεστών, οι κινήσεις, ανα-
φέρουν οι πληροφορίες, θα σταθµιστούν προσεκτικά και 
σε συνεννόηση µε τους θεσµούς προκειµένου να εξασφα-
λιστούν τα µέγιστα δυνατά δηµοσιονοµικά περιθώρια.

Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης –θεσµών
Στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια για την 4η έκθεση 

ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας

Τι αλλάζει στις πληρωµές 
µε κάρτες

Ενισχύεται ο έλεγχος για την ταυτοποίηση του κατόχου µιας 
τραπεζικής κάρτας σε ηλεκτρονικές αγορές, ενώ αλλαγές 
έρχονται και στις ανέπαφες πληρωµές µέσω POS συνέπεια 

της εφαρµογής νέων κανονισµών σε επίπεδο ΕΕ.
Ειδικότερα όπως έχει αναφέρει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε ισχύ 

τίθεται ο νέος κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει 
συγκεκριµένες διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας «για τις υπηρεσίες πλη-
ρωµών» (PSD 2), αλλάζοντας κάποια πράγµατα στις πληρωµές µε κάρτες.

Οι νέες αυτές απαιτήσεις ασφαλείας θα αφορούν τις ακόλουθες περι-
πτώσεις συναλλαγών:

-  Ανέπαφες πληρωµές µε κάρτα σε POS. Θα απαιτείται από τον κάτο-
χο της κάρτας η χρήση του κωδικού (ΡΙΝ) για την ολοκλήρωση ανέ-
παφων συναλλαγών του, όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο 
ποσό ή αριθµό. Σε κάθε περίπτωση οι συναλλασσόµενοι θα πρέπει 
απλά να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βλέπουν στην οθόνη του τερ-
µατικού (POS).

-  Μεµονωµένες πληρωµές σε περιβάλλον «ηλεκτρονικού εµπορίου» 
(e-commerce). Θα απαιτείται από τον εκδότη της κάρτας (π.χ. τρά-
πεζα, ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος, κ.λπ), η ισχυρή ταυτοποίηση 
του κατόχου της και της συναλλαγής του.

Για να επιτευχθεί η ισχυρή ταυτοποίηση θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
συνδυαστικά παράγοντες ασφαλείας όπως ενδεικτικά δακτυλικό αποτύ-
πωµα, κωδικοί e-banking, PIN κάρτας, Password, µοναδικός κωδικός µιας 
χρήσης µε µήνυµα SMS (SMS OTP), push notification στο κινητό τηλέ-
φωνο, κ.λπ.

Όπως έχει επισηµανθεί οι τράπεζες-µέλη της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθούν 
έγκαιρα στις παραπάνω νέες υποχρεωτικές ρυθµίσεις.

Αλλαγή εικόνας 
στην αύξηση 
των µισθών στην 
Ελλάδα το β’ τρίµηνο

Τα µεικτά ωροµίσθια των εργαζόµενων 
στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,1% το 

δεύτερο τρίµηνο στην Ελλάδα, ανακάµπτο-
ντας από την αναιµική επίδοση του πρώτου 
τριµήνου αλλά µένοντας κάτω από τον µέσο 
όρο της ευρωζώνης.

«Μπροστάρης» της αύξησης των ωροµισθί-
ων ήταν η τόνωση των καθαρών αποδοχών 
κατά 2,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστη-
µα πέρυσι, σύµφωνα µε τα νεότερα στοιχεία 
της Eurostat. Η αύξηση ξεπέρασε την µέση τιµή 
του πληθωρισµού, που σηµαίνει ότι οι εργαζό-
µενοι είδαν πραγµατική βελτίωση στο πορτο-
φόλι τους.

Σε πολλές προηγούµενες µετρήσεις η άνοδος 
οφειλόταν πρωτίστως στην διόγκωση του φο-
ρολογικού και ασφαλιστικού κόστους. Σύµφω-
να µε δεδοµένα του Οργανισµού Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχεδόν το 41% 
του µέσου άτεκνου και άγαµου µισθωτού στην 
Ελλάδα παρακρατείται.

Οι µεικτές αποδοχές των ελλήνων εργαζό-
µενων ενισχύθηκαν στις υπηρεσίες (3,7%) 
και στην µεταποίηση (2,1%), όµως συνέχισαν 
την βαθιά πτωτική τους τάση στις κατασκευές 
(-12%).
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 ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

Η “ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ” έχει απόλυτη  πληρότη-
τα και ενημέρωση  στο χώρο των δημοπρατούμενων έρ-

γων και προμηθειών, καθώς και στον οικονομικό 
χώρο, με αναλύσεις στο χρηματιστήριο κλπ.  Φρόντισε 

να την έχεις κάθε μέρα κοντά σου.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449
210 52 47 773

EMAIL

geniki@otenet.gr

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
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/

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση τιμολογίων θα 
γίνονται στους κάτωθι Λογαρια-
σμούς Τραπεζών:

EΘΝΙΚΗ 108/47157723

ΑLPHA 

104/002320002515

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 5023-001730-248

EUROBANK 

00260215410200562173
Aπαραιτήτως να αναγράφε-

ται ο αριθμός του τιμολογίου και 
όχι το όνομα του καταθέτου.

Αθήνα, 10/09/2019
Αρ. πρωτ. 2930

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ.Πρωτ. 1309201900057

Θέμα: «Περίληψη Προκήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 
1209201900028 για την παροχή υπηρεσιών  ενοικίασης οχημάτων mini van 

με οδηγό, με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης μετακίνησης ανηλίκων»
Για την ανάθεση έργου με τον τίτλο «Συμφωνία Πλαίσιο για Υπηρεσίες Ενοικίασης 

οχημάτων mini van με οδηγό με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης μετακίνησης ασυνό-
δευτων ανηλίκων» η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑδρα-
ση, Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», δυνάμει της υπ’ αριθ. 1/10.9.2019  
Απόφασης του Δ.Σ. , προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Οργάνω-
σης www.metadrasi.org / διαγωνισμός -13-9-2019.

Περισσότερες πληροφορίες : 24 1008 700 (335&336).
Τόπος παράδοσης προσφορών: 25ης Μαρτίου 7, 177 78, Ταύρος, 2ος όροφος – 

Πρωτόκολλο.
Λήξη υποβολής προσφορών: 27/09/2019, ώρα 15:00.
Αποσφράγιση προσφορών: 30/09/2019, ώρα 11:00. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Εγώ, η Δικαστική Επιμελήτρια της πε-

ριφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα 
το Πρωτοδικείο Λαμίας, Νικολέττα Κ. Κα-
ραμήτρου, κάτοικος Στυλίδας (οδός Λα-
μίας 162), με την με αριθμό 7536/11-9-
2019 έκθεση μου επίδοσης, μετά από 
έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Λα-
μίας (Φαλάρων 4 - Στυλίδα), κ. Αντω-
νία Γ. Παληού, πληρεξούσια της ενά-
γουσας ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» που έχει την έδρα της 
στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 30 
και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 
090000045/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ήρθα 
και επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩ-
ΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, για τον Γεώργιο Κυ-
ροχρήστο του Αθανασίου, πρώην κάτοι-
κο Λαμίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ.: 047515637, ακριβές αντίγρα-
φο της υπ’ αριθμ. 59/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
του Ειρηνοδικείου Λαμίας, της πρώτης 
κατ’ αυτού, προκειμένου να λάβει γνώ-
ση για το διατακτικό αυτής και τις νόμιμες 
συνέπειες. Η Δικαστική Επιμελήτρια Νι-
κολέττα Κ. Καραμήτρου.
ΤΗΛ: 2238022755, ΚΙΝ: 6973342096 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Mε την υπ’ αριθμ. 7644/2019 έκθεση 

επίδοσης εμού της ιδίας, επιδόθηκε στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών έγ-
γραφο για λογαριασμό των αγνώστων 
και αγνώστου διαμονής φερόμενων ιδιο-
κτητών της Πολεοδομικής Ενότητας Χα-
ραυγή Β΄ του Δήμου Αχαρνών στο Ο.Τ. 
Γ1953 με κ.α. 290801 και κ.α. 290801α, 
η από 11.09.2019 και με α-ριθμ. Πρωτ. 
Οικ. Υπ. Δομ. 2452 και αριθμ. ΓΕΝ.
ΠΡΩΤ. 38941 και με θέμα ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗ ενδιαφερομένων αγνώστων ιδιοκτη-
τών (αγνώστου διαμονής) για σύνταξη 
διορθωτικής πράξης εφαρμογής, με την 
οποία κα-λούνται να προσέλθουν στην 
Πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Αχαρ-
νών εντός 15 ημερών από τη λήψη της 
πρόσκλησης για να λάβουν γνώση και 
για τις έννομες συνέπειες.

Η δικαστική επιμελήτρια του 
Πρωτοδικείου Αθηνών

Βενετία Γ. Βελβέ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ- 
ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικολάου Πλαστήρα 7
Έδρας: Αίγιο 25100
Πληροφορίες: κα Λυμπέρη Ντόρα
Υπεύθυνη Διαγωνισμού: (12.00μμ έως 
14.00μμ)
Τηλ.: 2691361008, FAX: 26910-22791
Email: limberid@1602.syzefxis.gov.gr
Αίγιο - 13 -09 - 2019 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1074

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-

ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παράρτημα 
ΑΜΕΑ Αιγίου - Κλεομένους Οικονόμου 
Ιατρού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό 
για την εκμίσθωση ακινήτου - διαμέρισμα 
Β' ορόφου εμβαδού 32,80 Μ2, ευρισκό-
μενο σε πολυκατοικία, που βρίσκεται στη 
συμβολή των οδών Σκαμβωνιδών αρ. 28 
και Ηούς, στη θέση «Πετράλωνα», στο 
3ο Δ.Δ. του Δήμου Αθήνας, Περιφερεια-
κής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
Περιφέρεια Αττικής και μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για κατοικία. Η κατάθεση των 
σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από 
16-09-2019 ημέρα Δευτέρα έως και 10-
10-2019 Πέμπτη, στα γραφεία πρωτο-
κόλλου του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Αιγίου 
- Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Νικολά-
ου Πλαστήρα 7, Αίγιο, Τ.Κ. 25100. Ο δια-
γωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 11-10-
2019 και ώρα 10:00 π. μ. από την νόμιμα 
ορισθείσα επιτροπή. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Αι-
γίου -Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού- κα 
Ντόρα Λυμπέρη, τηλ. 2691361008 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Β’ Παραθεριστικός Οικοδομικός Συ-
νεταιρισμός Δασκάλων και Νηπιαγω-
γών Ν. Ηρακλείου, Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, προτίθεται να αναθέ-
σει την εκτέλεση του έργου “ Κατασκευή 
εσωτερικού οδικού δικτύου (Ασφαλτικά)” 
της έκτασης του συνεταιρισμού στη θέ-
ση «Πελεκητά» κτημ. Περιφέρειας Γου-
βών στο Δήμο Χερσονήσου, Ν. Ηρακλεί-
ου προϋπολογισμού 2.130.000,00 Ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ..

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτε-
λεστούν σύμφωνα με την εγκεκριμέ-
νη από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσι-
ών της Περιφέρειας Κρήτης μελέτη, αλ-
λά και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνι-
κές  προδιαγραφές και νομοθεσία που 
εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις 
σε συνδυασμό με την σχετική εργολα-
βική σύμβαση ανάληψης του έργου που 
θα υπογραφεί. 

Για την εκτέλεση των εργασιών κα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες 
μεμονωμένοι η κοινοπραξίες, κατηγορί-
ας Οδοποιίας 3ης  τάξης και άνω να εκ-
δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 25η Σε-
πτεμβρίου 2019 προσκομίζοντας όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία όπως σχετικά πι-
στοποιητικά ή βεβαιώσεις αντιστοίχων 
εργοδοτών για παρόμοια έργα,  κατάστα-
ση μηχανικού εξοπλισμού κλπ  που απο-
δεικνύουν την ικανότητα τους να εκτελέ-
σουν το παραπάνω έργο.

Μετά την αξιολόγηση από το Συνεται-
ρισμό των εργοληπτών που θα εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρον θα κληθούν να υπο-
βάλλουν τις έγγραφες προσφορές τους 
με την συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου 
και εγγυητική επιστολή 42.600,00 Ευρώ

Αν ο Συνεταιρισμός κρίνει ασύμφορη 
την προσφορά επιφυλάσσεται να επανα-
λάβει την παρούσα.

Ο Β’ Παραθεριστικός Οικοδομικός Συ-
νεταιρισμός Δασκάλων και Νηπιαγωγών 
Ν. Ηρακλείου όπως εκπροσωπείται νόμι-
μα επιφυλάσσει ρητά στον εαυτό του το 
αποκλειστικό δικαίωμα της επιλογής του 
εργολάβου που θα εκτελέσει το έργο δι-
καιούμενος να αυξομειώνει τις ποσότη-
τες των εργασιών λογοδοτώντας μόνο 
στη Γενική Συνέλευση των μελών του.  

Στοιχεία σχετικά με το έργο  παρέχο-
νται στους ενδιαφερομένους στα γρα-
φεία του Συνεταιρισμού,  οδός Αν-
δρέα Παπανδρέου 29, Ηράκλειο, τηλ. 
2810341125 - 6942773396  κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού 
Ο πρόεδρος

Εμμανουήλ Σωμαράς
Ο γενικός γραμματέας

Μιχαήλ  Χαραλαμπάκης 

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
210 52 28 449

210 52 47 773

EMAIL geniki@otenet.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

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

ριφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρή-
της με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλεί-
ου Ιωάννα Κλάδου, ΑΦΜ 047642442, 
ΔΟΥ Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλεί-
ου - Κρήτης, οδός Έβανς αρ. 36, τηλ. 
2810.344066, κιν. 6932.740371, e-mail: 
ioannakladoy@hotmail.com επέδωσα 
σύμφωνα με το νόμο, στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ηρακλείου Ευστάθιο Θε-
οφανίδη, με την με αρ. έκθεσης επιδό-
σεώς μου 7468Β/11-9-2019, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ: Κίνγκσλεϋ (KINGSLEY) 
Οσουόχα (OSUOHA) του Τζουντ (JUDE) 
και της Πωλίνα (PAULINA), πρώην κα-
τοίκου Ηρακλείου –Κρήτης και ήδη 
αγνώστου διαμονής ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥ-
ΣΑΣ: Τζεορτζιάνα (GEORGIANA) Μαρί-
κα (MARICA) του Νικολάϊε (NICOLAIE) 
και Φρουσίνικα (FRUSINICA) κατοίκου 
Δαφνών Ηρακλείου - Κρήτης, Α.Φ.Μ.: 
163.551.295, ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 
το ακριβές αντίγραφο: της από 9-9-2019 
ΑΓΩΓΗΣ (προσβολής πατρότητας) ενώ-
πιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙ-
ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (αρ. πρωτ. Γ.Α 2296/
ΟΜ/228/2019), με την παρά πόδας αυ-
τής πράξης της Γραμματέως του άνω Δι-
καστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσι-
μος η 29.10.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 
9.00 π.μ., (αριθ. πινακίου 6) στο κατά-
στημα του άνω Δικαστηρίου και με την 
οποία, η ως άνω ενάγουσα ΖΗΤΕΙ Να 
γίνει δεκτή η αγωγή, Να αναγνωριστεί 

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 

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.

Περίληψη της υπ’αριθμ.  
11675/2019 έκθεσης επίδοσης

Στην Αθήνα σήμερα στις 16/09/2019 
εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περι-
φερείας του Εφετείου Αθηνών με έδρα 
το Πρωτοδικείου Αθήνας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ Θ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ κάτοικος Αθηνών, 
οδός Σωκράτους αρ. 56, μετά έγγραφη 
παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δι-
κηγόρο Αθηνών κ. ΣΠΥΡΟ ΣΤΑΜΑΤΗ 
πληρεξούσιο των κ.κ. 1) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
χηρ Θανασοπούλου το γένος Γεωργίου 
και της Αρτεμησίας Ανδριανοπούλου κα-
τοίκου Γλυκών Νερών Αττικής οδός Θεσ-
σαλονίκης αρ. 16 με ΑΦΜ 053081731, 
2) ΟΥΡΑΝΙΑΣ συζ Μποντικούλη το γέ-
νος Γεωργίου και Αρτεμησίας Ανδριανο-
πούλου κατοίκου Λάρισας, οδός Κομο-
τηνής αρ. 28 με ΑΦΜ 067945689, 3) ΕΙ-
ΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωρ-
γίου και της Αρτεμησίας κατοίκου Γλυ-
κών Νερών Αττικής οδός Νάξου αρ. 3 με 
ΑΦΜ 042449075, 4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑ-
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και 
της Σταυρούλας κατοίκου Γλυκών Νε-
ρών Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 16 
με ΑΦΜ 051102329, 5) ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑ-
ΤΖΗΔΑΚΗ του Θεοδοσίου και της Αγγε-
λικής κατοίκου Ηλιούπολης οδός Παντα-
ζή αρ. 50 με ΑΦΜ 159734957, 6) ΣΟΥΛ-
ΤΑΝΑΣ-ΟΥΡΑΝΙΑΣ συζ Σούμα το γέ-
νος Ανδρέα και Μαλάμως Χάλαρη κα-
τοίκου Ηλιούπολης Αττικής οδός Σκρά 
αρ. 4 με ΑΦΜ 148680122, 7) ΕΗΡΗ-
ΝΗΣ συζ Βουνάτσου το γένος Σπυρίδω-
να και Πηγής Μαυραγάνη κατοίκου Βού-
περταλ Γερμανίας οδό Σόφιεν αρ. 3 με 
ΑΦΜ 107070182, 8) ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΑΛΑ-
ΡΗ του Ανδρέα και της Μαλάμως κατοί-
κου Νέας Ιωνίας οδός Ανδρέου Δημητρί-
ου αρ. 70 με ΑΦΜ 025375791, 9) ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΧΑΛΑΡΗ του Πανουργιά και της 
Ευρύκλειας κατοίκου Βύρωνα οδός Δαυ-
λείας αρ. 1 με ΑΦΜ 078244829, 10) ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΣ χηρ Ιπλιξιάν το γένος Σπυ-
ρίδωνα και Πηγής Μαυραγάνη κατοίκου 
Κηφισιάς οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 19 
με ΑΦΜ 029346750, 11) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
συζ Τολέδο (TOLEDO) το γένος Σπυρί-
δωνα και Πηγής Μαυραγάνη κατοίκου 
Μόντρεαλ Καναδά οδός Μονσαντέλ Κίρ-
κλαντ αρ. 37 με ΑΦΜ 112825225, απά-
ντων των ανωτέρω με την ιδιότητα τους 
ως καθολικοί διάδοχοι της Φωτεινής χή-
ρας Κωνσταντίνου Καπετανάκη το γένος 
Νικολάου και Ειρήνης Χάλαρη κατοίκου 
εν ζωή Βύρωνα οδός Αντιταύρου αρ. 5 η 
οποία απεβίωσε την 12-8-2007, επέδω-
σα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙ-
ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον κ. Ιωάννη Χάλα-
ρη του Νικολάου και της Ειρήνης πρώην 
κάτοικο Αθηνών και νύν αγνώστου κατοι-
κίας και διαμονής, την από 16/07/2019 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΟ-
ΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ των πρώτων κατά 1) 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χηρ Θανασοπούλου το 
γένος Γεωργίου και Αρτεμησίας Ανδρια-
νοπούλου κατοίκου Γλυκών Νερών Αττι-
κής, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 16 με ΑΦΜ 
053081731, 2) ΟΥΡΑΝΙΑΣ συζ Μποντι-
κούλη το γένος Γεωργίου και της Αρτε-
μησίας Ανδριανοπούλου κατοίκου Λά-
ρισας, οδός Κομοτηνής αρ. 28 με ΑΦΜ 
067945689, 3) ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Αρτεμη-
σίας κατοίκου Γλυκών Νερών οδός Νά-
ξου αρ. 3 με ΑΦΜ 042449075 4) ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνστα-
ντίνου και της Σταυρούλας κατοίκου Γλυ-
κών Νερών Αττικής οδός Θεσσαλονίκης 
αρ. 16 με ΑΦΜ 051102329, (των ανω-
τέρω υπό 1-4 με την ιδιότητα τους ως 
καθολικοί διάδοχοι της Αρτεμησίας χή-
ρας Γεωργίου Ανδριανόπουλου το γέ-
νος Νικολάου και Ειρήνης Χάλαρη κα-
τοίκου εν ζωή Ζωγράφου  
Αττικής οδός Ξηρογιάννη αρ. 25 η οποία 
απεβίωσε στις 2-4-2015, 5) Σουλτάνας-
Ουρανίας συζ Σούμα το γένος Ανδρέα 
και Μαλάμως Χάλαρη κατοίκου Ηλιού-
πολης Αττικής οδός Σκρά αρ. 4 με ΑΦΜ 
148680122, 6) ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΑΛΑΡΗ του 
Ανδρέα και της Μαλάμως κατοίκου Νέας 
Ιωνίας Αττικής οδός Ανδρέου Δημητρίου 
αρ. 70 με ΑΦΜ 025375791 7) ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ του Θεοδοσίου και της Αγ-
γελικής κατοίκου Ηλιούπολης οδός Πα-
νταζή αρ. 50 με ΑΦΜ 159734957  (των 
ανωτέρω υπό 5-7) με την ιδιότητα τους 
ως καθολικοί διάδοχοι του Ανδρέα Χάλα-
ρη του Νικολάου και της Ειρήνης κατοί-
κου εν ζωή Αθηνών ο οποίος απεβίωσε 
την 18-3-1994, 8) ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΑΡΗ του 
Νικολάου και της Ειρήνης πρώην κατοί-
κου Αθηνών πλέον αγνώστου κατοικίας 
και διαμονής, 9) Ευρύκλειας χήρας Πα-
νουργιά Χάλαρη το γένος Δημητρίου Αυ-
γέρη κατοίκου Βύρωνα οδός Δαυλείας 

αρ. 1 και 10) Νικολάου Χάλαρη του Πα-
νουργιά κατοίκου Βύρωνα Αττικής οδός 
Δαυλείας αρ. 1 ενώπιον του ΠΟΛΥΜΕ-
ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με γε-
νικό αριθμό κατάθεσης 75124/2019 και 
ειδικό αριθμό κατάθεσης 301/2019.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.)
Με τη με αριθ. 5827Β/16-09-2019 Εκ-

θεση Επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός 
Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Επα-
μεινώνδας Ζαφειράτος, με έδρα την Αθή-
να, οδός Κάνιγγος αριθ. 2, σύμφωνα 
με το Νόμο, επέδωσα στον Αντεισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Α. 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, για τον εναγόμενο Άουνι  
Σουρέϊχ του Οθμάν και της Ράϊφα, πρώ-
ην κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός 
Χανίων αριθμ. 41 και ήδη αγνώστου δια-
μονής, κατόπιν της σχετικής παραγγελί-
ας προς επίδοση του Δικηγόρου του Δ.Σ. 
Σύρου Νικολάου Μαραγκού του Αντωνί-
ου ( Α.Μ. 166), πληρεξουσίου της ενα-
γούσης Νικολοπούλου Ειρήνης  του Πα-
ναγιώτη και της Παρασκευής, κατοίκου 
Περιστερίου Αττικής, οδός Χανίων αριθμ. 
41, με Α.Φ.Μ. 069274885 της Β΄Δ.Ο.Υ. 
Περιστερίου, ακριβές αντίγραφο της από 
26-8-2019 Αγωγής της ως άνω εναγού-
σης κατά του παραπάνω  εναγομένου.

Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζη-
τά να γίνει δεκτή , Να κηρυχθεί λυμένος 
για τους στο ιστορικό αναφερόμενους 
λόγους ο γάμος μου με τον εναγόμενο 
ο οποίος είναι πολιτικός γάμος που τε-
λέσθηκε  στις 1/9/1990 και ώρα 7.30μ.μ. 
στην αίθουσα του Δημαρχείου του Δήμου 
Περιστερίου, τελεσθέντος του γάμου από 
τον τότε Αντιδήμαρχο Περιστερίου Νέλλη 
Αντώνιο και Να καταδικαστεί ο αντίδικος 
στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Έχει 
ειδικό αριθμό κατάθεσης 6769/2019 (γεν. 
αριθ. κατάθεσης 77537/2019) και με την 
από 12-9-2019 πράξη της γραμματέως 
του Πρωτοδικείου  ορίζεται δικάσιμος της 
Αγωγής στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέ-
ρα, ώρα 09:00 π.μ., αριθ. Πινακίου Α3/7, 
Κτίριο 6, Αίθουσα 12, στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με 
την εντολή του κ. Αντεισαγγελέα για να 
λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες, ο Άουνι  Σουρέϊχ του Οθμάν και της 
Ράϊφα, καλούμενος συγχρόνως να πα-
ραστεί στη συζήτηση της Αγωγής όταν 
και όπου πιο πάνω ορίζεται.

Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ 

και να κηρυχθεί ότι ο πρώτος εναγόμε-
νος -Κίνγκσλεϋ (KINGSLEY) Οσουόχα 
(OSUOHA), του Τζουντ (JUDE) και της 
Πωλίνα (PAULINA)- τεκμαιρόμενος πα-
τέρας του ανήλικου, άρρενος τέκνου της, 
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο, την 31-12-
2018, δεν είναι ο πραγματικός και φυσι-
κός πατέρας του εν λόγω τέκνου της και 
ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει 
εφαρμογή το τεκμήριο του άρθρου 1465 
Α.Κ. και ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΛΕΙ τον εναγόμε-
νο για να λάβει γνώση και για τις νόμι-
μες συνέπειες και να παραστεί στη συ-
ζήτηση της δικασίμου όταν και όπου ως 
άνω ορίζεται.

Ηράκλειο - Κρήτης, Παρασκευή, 
12 Σεπτεμβρίου 2019

Η Δικαστική Επιμελήτρια 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 35895/2019
Υπεύθυνος κα Σφαέλου
Διεύθυνση ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 24 και Υπάτης 1, Πάτρα
Τηλέφωνο 2613-600544
Λήξη Προσφορών 07-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 08-10-2019 10.00
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή Προμήθεια υλικών και εργασίες επισκευής 
στο Κ.Υ. Σάμης αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε. (ΑΔΑ ΨΧΙ-
Π469ΗΔΜ-Ψ3Η)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 16955
Υπεύθυνος κκ Κοκλιώτη, Στρακούλα
Διεύθυνση Σταθμός ΕΗΣ ΕΙΡΗΝΗ. Ηράκλειο Αττικής
Τηλέφωνο 210-2896777, 2896708
Λήξη Προσφορών 07-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 07-10-2019 10.00
Ποσόν 1400.00
Εγγύηση 1400.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Ανάδειξη αναδό-
χου μίσθωσης και εκμετ/σης του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ 
στο Μαρούσι (ΑΔΑ Ω5ΟΗ46Ψ8ΧΙ-ΠΓΝ)

Γ.Ε.ΕΘ.Α./ΤΑΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπεύθυνος κος Κοϊθας
Διεύθυνση Λ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Στρ/δο ΠΑ-
ΠΑΓΟΥ
Τηλέφωνο 210-6576062
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Ποσόν 8680.00
Περιγραφή Εργασίες Αναδιάταξης των Χώρων του ΚΕΠΙΚ/
ΓΕΕΘΑ για την Εγκατάσταση του Συστήματος NMS (ΑΔΑ 
682Β6-ΧΣΘ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΠΙΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 15769 05/2019 15955
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 ηλεκτρο-
θερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων με ταυτόχρο-
νη χρήση υπερήχων με συνοδό εξοπλισμό ΨΡ3Δ46904Ν-
ΟΒΛ Ψ41746904Ν-ΙΙΙ

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 154/2019
Υπεύθυνος κ. Αναστασίου
Διεύθυνση Υψηλάντου 45-47
Τηλέφωνο 213-2041213
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 12.30
Διεξαγωγή 03-10-2019 13.00
Ποσόν 24800.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκ/ση νέας μονάδας CCU για 
το Κέντρο Δεδομένων της Μηχανογράφησης (ΑΔΑ 6ΠΕ-
14690ΩΧ-ΧΝ2)

Γ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 153/2019
Υπεύθυνος κ. Αναστασίου
Διεύθυνση Υψηλάντου 45-47
Τηλέφωνο 213-2041213
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 12.30
Διεξαγωγή 30-09-2019 13.00
Ποσόν 21600.00
Περιγραφή Εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση αναλο-
γικών ελεγκτών αυτοματισμού στις 7 κεντρικές κλιματιστι-
κές μονάδες κλιματισμού (Κ.Κ.Μ.) του κτιρίου Εργαστηρί-
ων (ΑΔΑ ΨΦ4Θ4690ΩΧ-Ψ3Δ)

Γ.ΝΟΣ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 24/19 12619 / 12618
Υπεύθυνος Γ. Μπουρβάρης, Λ. Παππά
Διεύθυνση Β. Παύλου 1
Τηλέφωνο 213 216 3049 - 52
Διεξαγωγή 02-10-2019 10.00
Ποσόν 49600.00

Περιγραφή Προμήθεια υπολογιστικού συστήματος κα-
τευθυνόμενης βιοψίας fusion (σύντηξης) συμβατό με τον 
υπάρχοντα υπερηχοτομογράφο pro focus 2202 της εταιρεί-
ας Β και Κ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ω45Φ4690Ω-
Α-ΥΨΚ 6Ο694690ΩΑ-1ΨΘ

Γ.ΝΟΣ. ΗΛΕΙΑΣ Ν/Μ ΠΥΡΓΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 19536
Υπεύθυνος κα Μπακαλοπούλου
Διεύθυνση Γρ. Νοσ/μείου
Τηλέφωνο 2621-0-82784
Λήξη Προσφορών 08-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 08-10-2019 11.00
Περιγραφή Εκμίσθωση των κατ/των α) προκατασκευασμέ-
νου κατ/τος 22 τ.μ. εντός του Νοσ/μείου, Περιοχή Συντριά-
δα Ν. Ηλείας, για χρήση Ανθοπωλείου (ακίνητο 1), β) προ-
κατασκευασμένου κατ/τος 22 τ.μ. εντός του Νοσ/μείου, Πε-
ριοχή Συντριάδα Ν. Ηλείας, για χρήση κατ/τος Ειδών Δώ-
ρων και Ενδυμάτων (ακίνητο 2) και γ) κατ/τος 86,65 τ.μ. επί 
της Ερμού 14, Πύργος Ηλείας (ακίνητο 3) (κατώτατο μηνι-
αίο μίσθωμα 200 ΕΥΡΩ, 200 ΕΥΡΩ και 450 ΕΥΡΩ αντί-
στοιχα και εγγύηση ίση με ένα μίσθωμα αντίστοιχα) (ΑΔΑ 
ΩΨ3Μ46907Ε-Σ1Α)

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 012/2019
Υπεύθυνος Κ. Σλιάκα
Διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2
Τηλέφωνο 2313-322329
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 30-09-2019 10.00
Ποσόν 17000.00
Περιγραφή Υπηρεσία: Παροχή Υπηρεσιών ιατρού εργασί-
ας Ω1ΡΝ4690Β1-Μ23

Γ.ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Π16/2019 - 40.853
Υπεύθυνος κ. Μαρκούλη
Διεύθυνση Περιφ. Οδός Θεσ/νίκης
Τηλέφωνο 2313-323115
Λήξη Προσφορών 02-10-2019 11.00
Διεξαγωγή 02-10-2019 12.00
Ποσόν 39060.00
Εγγύηση 630.00
Περιγραφή Ανάθεση της αντικατάστασης του ψυκτικού νε-
κροθαλάμου του Νοσ/μείου (ΑΔΑ 6ΡΘΛ469ΗΑΞ-ΘΦΩ)

Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 17/2019
Υπεύθυνος κα Χιώτη
Διεύθυνση Ιπποκράτους 34
Τηλέφωνο 2242-3-60285, 2242-0-54258
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 13.00
Ποσόν 4950.00
Περιγραφή Ετήσια συντήρηση κλιβάνου υγρής αποστείρω-
σης (ΑΔΑ 9ΦΝΠ46904Τ-ΚΦΣ)

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 27
Υπεύθυνος Αλεξ.Ευμορφοπούλου
Διεύθυνση Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο 213 2013 147
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 10.00
Ποσόν 8494.00
Περιγραφή Ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια προληπτική 
συντήρηση, χωρίς ανταλλακτικά, των έξι (6) συστημάτων 
αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) : α) δύο (2) 
60KVA έκαστο, τύπου SOCOMEC MASTERSYS της Ογκο-
λογικής Μονάδας β) ενός (1) 80KVA, τύπου EMERSON 
CHLORIDE EDP90/800 του κεντρικού κτιρίου του Νο-
σοκομείου και γ) ένα (1) 15KVA τύπου POWERSCALE, 
ένα (1) 10KVA τύπου SOCOMEC DIGYS και ένα (1) 
6KVA τύπου LIEBERT GXT του τμήματος πληροφορικής 
ΨΡ0Ψ46906Ε-Α7Ρ

Γ.ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Φ.43/19
Υπεύθυνος κα Σιόντη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2009842
Λήξη Προσφορών 15-10-2019 14.30
Διεξαγωγή 22-10-2019 10.00
Ποσόν 110796.00
Περιγραφή Προμήθεια συσκευών παρεντερικής χορήγη-

σης υγρών με συνοδό εξοπλισμό (συσκευές έγχυσης μέ-
σω αντλίας) (ΑΔΑ ΩΤΖΨ46906Ρ-Τ6Λ)

Γ.ΝΟΣ. ΠΕΛΛΑΣ Ν/Μ ΕΔΕΣΣΑΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 39/2019
Υπεύθυνος Μπακοπούλου Β
Διεύθυνση Νοσ/μείο
Τηλέφωνο 23813 50335
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 01-10-2019 11.00
Ποσόν 3000.00
Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων 
7Ζ814690ΒΛ-0Β9

Γ.ΝΟΣ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 8767
Υπεύθυνος Αλέξανδρος Ρουσσάκης
Διεύθυνση Τρανταλλίδου 15-17
Τηλέφωνο 2831342201
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν 50000.00
Περιγραφή Προμήθεια Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση 
της ομάδας αίματος με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση 
συνοδού εξοπλισμού Ω4ΖΩ46907Λ-ΗΕΒ

Γ.ΝΟΣ. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 12Σ/ν.4542/Π19-20 9290
Υπεύθυνος Κ Μήλλα
Διεύθυνση e-mail : grammateia@vardakeio.gr
Τηλέφωνο 2281360321
Λήξη Προσφορών 03-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 03-10-2019 10.00
Ποσόν 40000.00
Περιγραφή Προμήθεια αντιδραστήρια ανοσολογικών εξετά-
σεων με συνοδό εξοπλισμό ΨΦΕΔ469070-Ε47

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. 
ΚΥΜΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 213/2019 14002
Υπεύθυνος Γεωργία Πιλάτη
Διεύθυνση Η. Γαζέπη 48
Τηλέφωνο 22213 - 50495
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 14.30
Διεξαγωγή 26-09-2019 10.30
Ποσόν 16700.00
Περιγραφή Υπηρεσία : Προστασία και πρόλησψη για τεχνι-
κό ασφαλείας και ιατρό εργασίας 6Υ8Η46907Θ-3Ω3

Γ.ΝΟΣ. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 21/2019 19164
Υπεύθυνος Ντουσάκης Ελευθέριος
Διεύθυνση Μουρνιές Κυδωνίας www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 28210- 22300
Λήξη Προσφορών 14-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 18-10-2019 10.00
Ποσόν 598883.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Υπηρεσίες επισκευής και συ-
ντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 9Ρ6646907Τ-ΒΝΜ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΣΗ 6ΖΔΖ46907Τ-ΤΔΡ

Δ.Ε.Η.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός ΔΥΠ-52119054
Υπεύθυνος κκ Καλημέρης, Τσονοπούλου
Διεύθυνση πλατφόρμα tenderONE της cosmoONE
Τηλέφωνο 210-5270902, 5270927
Λήξη Προσφορών 16-10-2019 10.00
Ποσόν 300000.00
Εγγύηση 6000.00
Περιγραφή ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης 
Αιτημάτων Αλλαγών του Συστήματος SAP/ERP

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 16/2019
Διεύθυνση 2ο χλμ. Κοζάνης-Θεσ/νίκης
Τηλέφωνο 2461-0-51500
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 26-09-2019 11.00
Ποσόν 74102.00
Περιγραφή Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νε-
ρού Δήμου Κοζάνης 2019-2020 (ΑΔΑ Ω3ΘΦΟΡΥΑ-5ΚΖ)

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
Κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.
Αριθμός 6963

Υπεύθυνος κος Μαυρογένης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr-Μεγ. Λαύρας 15, 
Μουρνιές
Τηλέφωνο 2821-0-36278
Λήξη Προσφορών 02-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 08-10-2019 10.00
Ποσόν 69000.00
Εγγύηση 1380.00
Περιγραφή Υπηρεσίες μηχ/των έργων για 12 μήνες με μο-
νομερές δικαίωμα 2μηνης παράτασης (ΑΔΑ ΩΛ53ΟΕΨΡ-
ΚΩΓ)

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Κατηγορία ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αριθμός 10056
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2522-3-50152
Λήξη Προσφορών 04-10-2019 20.00
Διεξαγωγή 10-10-2019 11.00
Ποσόν 194819.00
Εγγύηση 1571.00
Περιγραφή Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθε-
σιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης 
του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγ-
γίτη (ΑΔΑ 6ΗΞ6ΩΞΖ-6Η1)

Ε.Κ.Α.Β.
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 113
Υπεύθυνος κα Κιρσάνωφ
Διεύθυνση Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων
Τηλέφωνο 213-2143179-180
Λήξη Προσφορών 24-09-2019 12.00
Ποσόν 347.00
Περιγραφή Προμήθεια εντύπων του ΙΕΚ ΕΚΑΒ (ΑΔΑ Ω4Η-
ΔΟΡ1Π-ΤΔΤ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4025
Υπεύθυνος κος Σπυριδάκης
Διεύθυνση Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων
Τηλέφωνο 2810-260797
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Ποσόν 496.00
Περιγραφή Εργασία φανοποιϊας - βαφής αμαξώματος 
ασθενοφόρου (ΑΔΑ Ψ1ΦΒΟΡ1Π-ΧΤΙ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4026
Υπεύθυνος κος Σπυριδάκης
Διεύθυνση Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων
Τηλέφωνο 2810-260797
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Ποσόν 620.00
Περιγραφή Εργασίες επισκευής αμαξώματος ασθενοφό-
ρου VW TRANSPORTER (ΑΔΑ Ψ68ΠΟΡ1Π-Χ07)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4027
Υπεύθυνος κος Γερομαρκάκης
Διεύθυνση Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων
Τηλέφωνο 2810-560197
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Ποσόν 15000.00
Περιγραφή Αποκατάσταση φθοράς ραμπών (ΑΔΑ ΩΜΒΥ-
ΟΡ1Π-6ΨΣ)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 4754
Υπεύθυνος κκ Λιάσκος, Κολοκύθας
Διεύθυνση Λεωφ. Κ. Καραμανλή
Τηλέφωνο 2231-0-23333
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 11.00
Ποσόν 434.00
Περιγραφή Επισκευή αναμεταδότη TKR-750E του οί-
κου KENWOOD (γνήσια αντ/κά και εργασία) (ΑΔΑ ΩΔ-
7ΝΟΡ1Π-ΓΝ9)

Ε.Κ.Α.Β.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός 5969
Υπεύθυνος κος Λιτσάκος
Διεύθυνση Περιοχή Μεζούρλο, Π.Γ.Νοσ. Λάρισας
Τηλέφωνο 2410-685230
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 11.00
Ποσόν 807.00
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες στο ΚΗΙ 
6975 ασθ/ρο του Τομέα Βόλου (ΑΔΑ ΩΡ9ΤΟΡ1Π-6Σ7)
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Παρακαλού-
νται οι φο-

ρείς οι οποί-
οι πληρώνουν 
µέσω ∆ΟY να 
µας το κοινο-
ποιούν µε έγ-
γραφο για να 
γίνεται η ανά-
λογη πίστω-
ση τους διό-
τι πλέον δεν 

έχουµε ενηµέ-
ρωση από τις 
αρµόδιες ∆ΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Κατηγορία ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμός 015/2019-2758
Υπεύθυνος κα Κατσέλη
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-6503038
Λήξη Προσφορών 22-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 29-10-2019 12.00
Ποσόν 1674000.00
Περιγραφή Αναβάθμιση Eπιταχυντού Iόντων TANDEM, του 
Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) 
του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕ-
ΦΕ) "Δημόκριτος" (ΑΔΑ ΨΒΦΧ469ΗΕΒ-Ρ5Ξ)

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Δ6776
Υπεύθυνος κα Πάντου
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144067, 2144444
Λήξη Προσφορών 18-10-2019 12.00
Διεξαγωγή 24-10-2019 12.00
Ποσόν 1344000.00
Εγγύηση 16800.00
Περιγραφή Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκ/
σεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 800 τόνων άνυδρου χλωρίου για την 
επεξεργασία πόσιμου νερού καθώς και επισκευή - συντή-
ρηση και πιστοποίηση των κυλίνδρων άνυδρου χλωρίου 
(ΑΔΑ ΩΛΜΜ46Ψ84Ψ-2ΧΥ)

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός Δ6775
Υπεύθυνος κος Παπαδόπουλος
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 210-2144324, 2144444
Λήξη Προσφορών 17-10-2019 12.00
Διεξαγωγή 23-10-2019 12.00
Ποσόν 10011678.00
Εγγύηση 82810.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκ/σεων - 
κτιρίων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για 2 έτη με δικαίωμα ετήσιας πα-
ράτασης και προαίρεσης (ΑΔΑ 60Ν846Ψ84Ψ-170)

Ε.Φ.Κ.Α./Δ Τ.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός 11873
Υπεύθυνος κα Ξανθοπούλου
Διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 100
Τηλέφωνο 2310-981825
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 26-09-2019 09.00
Ποσόν 250.00
Περιγραφή Συντήρηση των μηχ/των συσκευών και δικτύ-
ων, των εγκ/σεων κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου του 
Υποκ/τος για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 (ΑΔΑ ΩΖ-
32465ΧΠΙ-Η10)

Ε.Φ.Κ.Α./Π.Υ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ
Κατηγορία Ε.Φ.Κ.Α - Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμός 21958
Διεύθυνση Θρακών 20, 3ος όρ.
Τηλέφωνο 2421-0-97250
Λήξη Προσφορών 02-10-2019 11.00
Διεξαγωγή 02-10-2019 11.00
Ποσόν 12983.00
Περιγραφή Επισκευή - αναβάθμιση και ετήσια συντήρη-
ση ανελκυστήρα του ιδιόκτητου κτιρίου επί της οδού Λε-
ωφόρος Ειρήνης 129 στη Νέα Ιωνία Βόλου (ΑΔΑ ΩΦΩΔ-
465ΧΠΙ-2ΗΗ)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατηγορία ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμός 1073
Υπεύθυνος κα Λυμπέρη
Διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 7, Αίγιο
Τηλέφωνο 2691-3-61008
Διεξαγωγή 11-10-2019 10.00
Ποσόν 200.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Εκμίσθωση ακι-
νήτου ιδιοκτησίας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Αιγίου - Κλε-
ομένους Οικονόμου Ιατρού του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε., που είναι δι-
αμ/σμα 2ου ορ. 32,80 τ.μ. σε πολυκατοικία στην Σκαμβωνι-
δών 28 και Ηούς, θέση ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 3ο Δ.Δ. Δήμου Αθή-
νας, Περιφ/κή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέ-
ρεια Αττικής, για 3 έτη (ΑΔΑ ΩΔΙΦΟΞΝΑ-ΩΙΓ)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 2256

Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 34
Τηλέφωνο 2321-0-68910
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 09.00
Διεξαγωγή 30-09-2019 09.00
Ποσόν 9600.00
Περιγραφή Ανάθεση σε Γυμναστή/-στρια ως υπεύθυνου 
για την λειτουργία και οργάνωση των Τμημάτων Γυμναστι-
κής Ενηλίκων της ΚΕΔΗΣ (ΑΔΑ 6ΑΟΣΟΛΜΠ-0ΣΦ)

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Γ.ΝΟΣ. Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 113
Υπεύθυνος Παγιοπούλου Θεοδότα
Διεύθυνση promithies@leros-hospital.gr
Τηλέφωνο 22470 22131
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 25-09-2019 12.00-12.15
Ποσόν 2616.00
Περιγραφή Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 
6Υ6Θ46904Ρ-ΧΛΨ

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.
Κατηγορία Δ.Ε.Η.
Αριθμός 1200000708/ΑΗΣ Μ.-9109
Υπεύθυνος κος Κωνσταντινόπουλος
Διεύθυνση Μελίτη Φλώρινας, 1ος όρ.
Τηλέφωνο 2385-0-37227
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 12.00
Ποσόν 86015.00
Εγγύηση 1720.00
Περιγραφή Μεταφορά προσωπικού από Φλώρινα προς 
ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα

Ο.Α.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 1275/2019
Υπεύθυνος κ. Πιτσαλίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr-Αλ. Παπαναστασίου 
90, Ε όρ.
Τηλέφωνο 2310-950856, 981226, -225
Λήξη Προσφορών 25-09-2019 10.00
Περιγραφή Υποστήριξη Τηλεματικής Λεωφορείων, Στά-
σεων και Ιστοσελίδας έως 3/12/2019 για τις ανάγκες του 
ΟΑΣΘ (ΑΔΑ ΩΔ1646ΜΨ84-Η2Ζ)

Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Υπεύθυνος κα Φόσκα
Διεύθυνση Γρ. ΟΛΒ
Τηλέφωνο 2421-3-16181, 6973-809439
Λήξη Προσφορών 27-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 27-09-2019 10.00
Ποσόν 36000.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών μετρήσεων των ατμοσφαι-
ρικών ρύπων, που θα καλύπτει την περιοχή του Εμπορικού 
Λιμένα για ένα έτος (ΑΔΑ 9ΒΠ0469ΗΞ3-ΨΣ4)

Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός 5574
Διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου
Τηλέφωνο 2810-338116
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 11.15
Ποσόν 5000.00
Περιγραφή Συντήρηση παγίων εγκ/σεων φωτεινών ση-
ματοδοτών ΟΛΗ ΑΕ για ένα έτος 2019 (ΑΔΑ ΩΣΩ-
Θ469ΗΞΣ-399)

Π.Γ.ΝΟΣ. "ΑΤΤΙΚΟΝ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός Σ 14/2019
Διεύθυνση Ρίμινι 1, Χαϊδάρι
Τηλέφωνο 210-5831026-1058-1025
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 14.00
Διεξαγωγή 01-10-2019 11.00
Ποσόν 60000.00
Εγγύηση 1200.00
Περιγραφή Προμήθεια συστ/τος υψηλής διαθεσιμότη-
τας για τα Πληροφοριακά Συστ/τα του Νοσ/μείου (ΑΔΑ 
Ω61Ψ4690ΩΔ-ΩΜΤ)

Π.Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ-
Ο-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 30/2019
Υπεύθυνος κος Παναγιωτάκης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2813-408847
Λήξη Προσφορών 07-10-2019 15.00
Διεξαγωγή 11-10-2019 10.30
Ποσόν 200000.00
Εγγύηση 3226.00
Περιγραφή Προμήθεια συσκευών ανάλυσης αερίων (σετ 

αναλώσιμων αντιδραστηρίων για αναλυτές αερίων αίματος 
με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για το Γ.Νοσ. "ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" (ΑΔΑ ΩΓΨΤ46906Ο-Ν0Ρ, Ω32Η-
46906Ο-1ΥΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 04946/2019
Υπεύθυνος κος Ξανθούλης
Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλέφωνο 210-7275860
Λήξη Προσφορών 26-09-2019 13.00
Διεξαγωγή 30-09-2019 12.00
Ποσόν 42250.00
Περιγραφή Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του προγράμματος "Καινοτόμος Ηλιακός Συλ-
λέκτης επίπεδου τύπου με ενσωμάτωση Υλικών Αλλα-
γής Φάσης για αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού χρή-
σης στα ελληνικά κτήρια" με Κ.Ε. 15574 και παράδοση 
στους χώρους του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Περι-
βαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΠΑ, Ψαχνά Ευβοίας (ΑΔΑ 
ΨΕΥΜ46ΨΖ2Ν-ΞΦΜ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός ΕΛΕ_2019_13251
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2251-0-36700, 36701
Λήξη Προσφορών 18-10-2019 14.30
Διεξαγωγή 25-10-2019 09.00
Ποσόν 161975.00
Περιγραφή Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πα-
ρατηρητηρίου Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS), Υποέρ-
γο 1 "Προμήθεια Εξοπλισμού για την Δημιουργία Υποδο-
μής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βό-
ρειο Αιγαίο - Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος 
(AEGIS)", της Πράξης "Δημιουργία Υποδομής για την υπο-
στήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο - Πα-
ρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)" (ΑΔΑ 
6ΓΥΦ469Β7Λ-Κ58)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμός 1082/2019
Υπεύθυνος κα Τάτα
Διεύθυνση Γρ. Πανεπ/μίου
Τηλέφωνο 2651-0-09064, 07130
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 12.00
Διεξαγωγή 24-09-2019 10.00
Ποσόν 250.00
Περιγραφή (Κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα). Εκμίσθωση και 
εκμετάλλευση του κυλικείου ΔΙΚΕΠΠΕΕ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡ-
ΧΟΣ" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για 3 χρόνια (ΑΔΑ 
7ΧΘ8469Β7Η-ΞΛΙ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αριθμός 8/2019
Υπεύθυνος κ. Σεϊτανίδης
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνο 2273-3-50422
Λήξη Προσφορών 19-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 25-10-2019 10.00
Ποσόν 526929.00

Περιγραφή Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ικαρίας, για τα σχολικό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ 78ΤΗ-
7ΛΩ-ΘΕΟ, ΨΛΜ47ΛΩ-ΑΙΨ)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός ΤΔ-058/19
Διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
Λήξη Προσφορών 17-10-2019 10.00
Διεξαγωγή 23-10-2019 10.00
Ποσόν 3330000.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-Παροχή υπηρεσιών καθαρι-
σμού του τροχαίου υλικού των Γραμμών 1, 2, 3 και ΤΡΑΜ 
- Τμήμα 1 και των αμαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ - Τμήμα 2, 
για 2 έτη και δικαίωμα ετήσιας παράτασης (ΑΔΑ ΩΔΨΦΟΡ-
ΛΟ-Χ54) (συμπλήρωση στοιχείων ΑΔΑ ΩΩ0ΙΟΡΛΟ-7ΕΛ)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ
Αριθμός ΤΔ-025/19
Λήξη Προσφορών 30-09-2019 11.00
Διεξαγωγή 04-10-2019 11.00
Ποσόν 249488.00
Εγγύηση 4024.00
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-Επισκευή των κωνικών τρι-
βέων των αξόνων 10 συρμών της σειράς ΙΙ των γραμμών 
2 και 3 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ 6ΦΖΜΟΡΛΟ-ΩΨΣ (συμπλήρωση 
στοιχείων ΑΔΑ 9ΩΔΙΟΡΛΟ-ΜΩΩ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κατηγορία ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΜ
Αριθμός 3126/226892
Υπεύθυνος κα Εφραιμίδου
Διεύθυνση Βερανζέρου 46, Αθήνα, Νεαπόλεως 25, Αγ. Πα-
ρασκ.
Τηλέφωνο 210-2125190
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 12.00
Ποσόν 13000.00
Περιγραφή Προμήθεια αυτόματων συριγγών για τους εμ-
βολιασμούς βοοειδών έναντι της οζώδους δερματίτιδας και 
εντομοπαγίδων για το πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρη-
σης του Καταρροϊκού Πυρετού (οι προσφορές θα κατατε-
θούν αντίστοιχα στις παραπάνω δ/νσεις για τις σύριγγες 
και τις εντομοπαγίδες) (ΑΔΑ 6Ρ064653ΠΓ-9ΘΟ)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατηγορία ΝΟΣ/ΜΕΙΑ - ΚΟΙΝ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριθμός 17399
Υπεύθυνος κος Κωνσταντινίδης
Διεύθυνση Λαγκαδά 196
Τηλέφωνο 2313-324377
Λήξη Προσφορών 23-09-2019 10.00
Διεξαγωγή 23-09-2019 12.00
Ποσόν 13306.00
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών σε θέματα πληροφορι-
κής και μηχανοργάνωσης ενός ατόμου, με 8ωρη ημερήσια 
απασχόληση, για ένα έτος, για τις ανάγκες του τμήματος 
Πληροφορικής του ΨΝΘ (ΑΔΑ 6Μ8Λ46906Α-ΓΔ6)
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Φόβοι για πλήγµα 
στην αγορά 
πετρελαίου 

Η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής 
πετρελαίου στην Σαουδική Αραβία θα 

απαιτήσει εβδοµάδες εργασιών, µετά τις επι-
θέσεις µε drones που σηµειώθηκαν τα ξηµε-
ρώµατα του Σαββάτου, όπως εκτίµησαν αξι-
ωµατούχοι σε διεθνή µέσα ενηµέρωσης. Πα-
ράλληλα ξέσπασε διπλωµατική κόντρα ανά-
µεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι επιδροµές έπληξαν την Χουράις, δεύτε-
ρη µεγαλύτερη πετρελαιοπηγή του σουνιτι-
κού βασιλείου, και την κοµβική µονάδα επε-
ξεργασίας στο Αµπάικ. Ανάγκασαν το Ριάντ 
να µειώσει την παραγωγή κατά 5,7 εκατοµµύ-
ρια βαρέλια ανά ηµέρα – δηλαδή περίπου στο 
µισό – που ισοδυναµεί µε το 5% της παγκόσµι-
ας προσφοράς.

Ενδεικτικά, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κου-
βέιτ το 1990 η παγκόσµια παραγωγή µειώθη-
κε περίπου κατά 4 εκατοµµύρια βαρέλια. Ακο-
λούθησε ο Πόλεµος του Κόλπου.

Μέρος του κενού θα καλυφθεί χάρη στην 
αξιοποίηση αποθεµάτων, όµως σε µία ένδει-
ξη της σοβαρότητας του προβλήµατος η Σα-
ουδική Αραβία έχει επικοινωνήσει µε άλλα 
µέλη του Οργανισµού Εξαγωγών Πετρελαι-
οπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ). ∆εν αποκλεί-
εται να συγκληθεί εκτάκτως συνεδρίαση του 
Οργανισµού.

Η Σ. Αραβία, που είναι de facto επικεφαλής 
του ΟΠΕΚ και η µεγαλύτερη εξαγωγέας αρ-
γού στον κόσµο, ενδέχεται να ζητήσει από τα 
υπόλοιπα µέλη να αυξήσουν προσωρινά την 
παραγωγή τους ώστε να µην υπάρξει πρόβλη-
µα στην τροφοδοσία της παγκόσµιας αγοράς.

Οι συζητήσεις είναι ακόµα σε πρώιµο στά-
διο και η εξέλιξή τους θα εξαρτηθεί κυρίως 
από την αποτίµηση των ζηµιών στο Αµπάικ, 
όπου διοχετεύεται µεγάλο µέρος της παραγω-
γής του βασιλείου ώστε να µετατραπεί στις δι-
άφορες ποικιλίες που εξάγει η χώρα.

Σηµειώνεται πως την τελευταία τριετία το 
Ριάντ είναι υπέρµαχος της περιστολής της 
εξόρυξης ώστε να συγκρατείται σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα η τιµή του βαρελιού.

Μαίνεται εν τω µεταξύ το παιχνίδι της ευθύ-
νης για την επίθεση. Οι σιίτες αντάρτες Χού-
θι, αντίπαλοι της Σαουδικής Αραβίας στον 
πόλεµο της Υεµένης, υποστήριξαν πως εί-
ναι υπεύθυνοι για το χτύπηµα. Παρά ταύτα 
οι Ηνωµένες Πολιτείες κατηγόρησαν ευθέως 
το Ιράν, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κα-
µία ένδειξη ότι η επιδροµή προήλθε από την 
Υεµένη.

Τζόνσον 

προς Γιούνκερ: 

Brexit πάση 

θυσία στις 

31 Οκτωβρίου

Σαφές µήνυµα ότι θα επιµείνει 

στη σκληρή γραµµή «Brexit πά-

ση θυσία στις 31 Οκτωβρίου» πρό-

κειται να στείλει στον απερχόµενο 

πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ο Μπόρις 

Τζόνσον.

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ 

Στριτ, η νέα κυβέρνηση δεν υπάρ-

χει περίπτωση να δεχτεί νέα αναβο-

λή του Brexit ούτε καν να µπει σε 

σχετικές συζητήσεις µε τις Βρυξέλ-

λες, έστω και αν δεν υπάρξει βελ-

τιωµένη συµφωνία αποχώρησης 

από την Ε.Ε. έως τα τέλη Οκτω-

βρίου, όπως ορίζει ο νέος νόµος.

Κατά τη διάρκεια ενός γεύµατος 

εργασίας στο Λουξεµβούργο, στο 

οποίο σύµφωνα µε την «Guardian», 

θα παραστεί και ο επικεφαλής δι-

απραγµατευτής της Ε.Ε. Μισέλ 

Μπαρνιέ, ο Βρετανός υπουργός 

για το Brexit Στίβεν Μπάρκλεϊ και 

ο σύµβουλος του Τζόνσον για το 

Brexit Ντέιβιντ Φροστ, ο Βρετανός 

πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να 

µοιράσει την ευθύνη ανάµεσα στην 

Ε.Ε. και τη Βρετανία, που θα πρέ-

πει να διπλασιάσουν τις προσπά-

θειες για την επίτευξη συµφωνίας.

 «Αποχωρούµε στις 31 Οκτωβρίου, 

ό,τι και αν συµβεί. Γι’ αυτό ας εργα-

στούµε σκληρά για να έχουµε συµ-

φωνία στο χρονικό διάστηµα που 

αποµένει. Κάποιοι βουλευτές διαδί-

δουν τον µύθο ότι δεν είµαι σοβαρός 

για την επίτευξη συµφωνίας. Τίπο-

τα δεν απέχει περισσότερο από την 

αλήθεια. Αγωνίζοµαι για µια συµ-

φωνία και νοµίζω ότι µπορούµε να 

το πετύχουµε αυτό. Θα αναθέσω σε 

Βρετανούς αξιωµατούχους και στον 

επικεφαλής διαπραγµατευτή µου να 

εργαστούν ανεπιφύλακτα για να κα-

ταλήξουν σε νέα συµφωνία χωρίς 

να παγιδευτούν στους νόµους της 

Ε.Ε.», θα διαµηνύσει επακριβώς ο 

Τζόνσον στον πρέδρο της Κοµισιόν.

«∆εν πρέπει να υπάρχει αµφιβο-

λία για τη βούλησή µου για Brexit 

στις 31 Οκτωβρίου. ∆εν θα ζη-

τήσω παράταση.», θα προσθέ-

σει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Bild: Ο κόµης… Ντράγκουλας 
ρουφάει το αίµα 

των καταθέσεών µας

Η µεγάλης κυκλοφορί-
ας γερµανική εφηµε-
ρίδα Bild κατηγόρη-

σε τον της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι 
ότι «ρουφάει το αίµα» από τους 
τραπεζικούς λογαριασµούς των 
Γερµανών καταθετών, µια ηµέ-
ρα αφού η ΕΚΤ µείωσε ακόµα 
περισσότερο σε αρνητικό έδα-
φος το επιτόκιο αποδοχής κα-
ταθέσεων.

Στο πρωτοσέλιδο της Bild –και 
µε τη βοήθεια του φωτοµοντάζ– 
εµφανίζεται ο Ντράγκι µε κυνό-
δοντες και στολή βαµπίρ υπό τον 
τίτλο: «Ο κόµης… Ντράγκου-
λας ρουφάει το αίµα των κατα-
θέσεών µας». Σε µια προσπάθεια να τονώσει την οικονοµική δραστηριότητα 
σχεδόν µια δεκαετία µετά την κρίση χρέους της ευρωζώνης, η ΕΚΤ µείωσε χθες 
το βασικό επιτόκιο καταθέσεων ακόµα περισσότερο σε αρνητικό έδαφος και 
υποσχέθηκε αγορές οµολόγων για όσο χρειαστεί προκειµένου να οδηγήσει το 
κόστος δανεισµού ακόµα χαµηλότερα.

Τα µεγαλύτερα των αναµενόµενων µέτρα στήριξης της οικονοµίας τροφοδό-
τησαν άµεσα ανησυχίες µεταξύ των φειδωλών Γερµανών, που εδώ και χρόνια 
παραπονιούνται ότι τα πολύ χαµηλά επιτόκια της ΕΚΤ τους αφαιρούν τη δυνατό-
τητα να έχουν αξιοπρεπείς αποδόσεις από τις καταθέσεις τους.

«Συνεχίζεται ο τρόµος για τους Γερµανούς καταθέτες», ανέφερε η Bild.
Η εφηµερίδα έχει θέσει και στο παρελθόν στο στόχαστρό της τον Ντράγκι. 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, η Bild προσέφερε στον 
Ιταλό αξιωµατούχο ένα πρωσικό κράνος από το 1871 προκειµένου να δείξει 
πως πιστεύει ότι εκείνος θα εµµείνει στη γερµανικού στυλ πειθαρχία. Ο Ντράγκι 
τοποθέτησε το κράνος σε ένα ράφι στο γραφείο του.

Εκφράζοντας την οργή των Γερµανών, ο Χέλµουτ Σλέβαϊς, πρόεδρος της πανί-
σχυρης ένωσης γερµανικών ταµιευτηρίων, δήλωσε ότι το τελευταίο πακέτο πολι-
τικής της ΕΚΤ «κάνει περισσότερο κακό παρά καλό».

Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Όλαφ Σολτς προσπάθησε να καθησυχά-
σει τους ανήσυχους καταθέτες πριν τη χθεσινή συνεδρίαση της ΕΚΤ. «Οι περισ-
σότερες συµβάσεις που έχουν οι πελάτες µε τις τράπεζές τους δεν επιτρέπουν 
αυτή τη στιγµή επιτόκια σε τέτοια ‘τιµωρητικά’ επίπεδα, άρα το πρόβληµα δεν 
είναι οξύ», δήλωσε ο Σολτς. «Τα συµβούλια των τραπεζών είναι αρκετά έξυπνα 
για να αντιληφθούν τι θα προκαλούσαν µε επιτόκια σε τέτοια ‘τιµωρητικά’ επί-
πεδα».

Οι Γερµανοί ανέκαθεν θεωρούσαν τη Bundesbank πυλώνα σταθερότητας και 
εγγυητή ενός σταθερού νοµίσµατος. Η κεντρική τράπεζα της Γερµανίας ιδρύ-
θηκε το 1957 και τα επόµενα χρόνια αποτέλεσε πρότυπο για την ανεξαρτησία των 
κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο σήµερα ο πρόεδρός της είναι απλά µία φωνή στο 
διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ.

Η ακροδεξιά Λέγκα θα επιδιώξει να 
προκαλέσει αλλεπάλληλα δηµοψη-

φίσµατα σε µια προσπάθεια να εµποδίσει 
τις µεταρρυθµίσεις που σχεδιάζει η νέα 
κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήµερα ο ηγέ-
της της, Ματέο Σαλβίνι, καταγγέλλοντας 
ως “προδότες” τους πρώην εταίρους του, 
το Κίνηµα 5 Αστέρων.

“Θα προκαλέσουµε αυτούς τους προδό-
τες που είναι κλεισµένοι στα γραφεία τους 

(…) Τους επόµενους µήνες, θα υπάρξει µια 
κυβέρνηση του λαού”, συνέχισε, υποσχό-
µενος να προκαλέσει δηµοψηφίσµατα µε 
αντικείµενο τις αλλαγές που θέλει να προ-
ωθήσει η κυβέρνηση, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της αλλαγής του εκλογικού νόµου 
που ίσως καταστήσει δυσκολότερο για τη 
Λέγκα να ανέλθει στην εξουσία στο µέλ-
λον.

Ο Σαλβίνι θέλει επίσης να γίνει δηµοψή-

φισµα, αν η κυβέρνηση συνασπισµού προ-

σπαθήσει να ακυρώσει το διάταγµα που 

πέρασε ο ίδιος και απαγορεύει τον ελλιµε-

νισµό στα πλοία που διασώζουν µετανά-

στες.

Για να γίνει δηµοψήφισµα στην Ιταλία 

πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 

500.000 υπογραφές.

Ιταλία: Προδότες τα 5 Αστέρια, λέει ο Σαλβίνι
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