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áðüøåéò
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ «ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ»
ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ…
Φαινόμενο της οικονομικής κρίσης και οι
κάθε είδους «μπάσταρδοι» ψηφοφόροι
που εμφανίζονται σα τα σαλιγκάρια, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι δεν είχαν
ποτέ κομματικό παρελθόν…
Φυσικά αναφέρομαι στους ψηφοφόρους
εκείνους, που κάθε φορά «πουλάνε» το
κόμμα τους κι ασπάζονται ένα άλλο…
Αυτοί οι ψηφοφόροι κάνουν και μεγάλο
κακό γενικότερα στην ελληνική κοινωνία,
επειδή αρέσκονται στο να καταφέρονται
κάθε φορά και μάλιστα δημόσια κι όπου
κι αν βρίσκονται κι ενίοτε με προκλητικό
τρόπο εναντίον των πρώην κομμάτων
τους…
Κατά βάθος πρόκειται για τύπους τόσο
άσχετους, που κατά περίεργο λόγο, ο
λόγος τους πείθει…
Ίσως επειδή στην προσπάθειά τους για το
κομματικό τους «απεταξάμην», επιλέγουν
αποσπάσματα ομιλών, ατάκες πολιτικών
και δηλώσεις πολιτών, που όλα τους μαζί
δημιουργούν ένα απολύτως προπαγανδιστικό λόγο που δημιουργεί, παράγει και
προβάλλει σχετική απήχηση στο ανυποψίαστο κοινό, λόγου χάρτη, ενός ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης…
Κι αυτοί οι «μπάσταρδοι» βρίσκονται
ακόμα και στην ερασιτεχνική δημοσιογραφία πιυ βγαίνοντας στο αέρα ή γράφοντας
στο έντυπο, δημιουργούν με τη σειρά τους
τη λεγόμενη πολιτική παραπληροφόρηση...
-Τι να κάνουμε;
-Που θα πάει;
Κάποια στιγμή θα τους «αδειάσει» η ίδια
η ελληνική κοινότητα…
-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 16.693 / Ευρώ: 0,30 €

«ΔΕΔΟΜΕΝΟΣ» Ο κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!.
Είναι απολύτως εμφανές ότι ο βουλευτής του «Ποταμιού» κ. Χάρης Θεοχάρης δε
μπορεί πλέον να κάνει «χωριό» με τον επικεφαλής του κόμματος κ. Σταύρο Θεοδωράκη…
Τους δύο πολιτικούς άντρες τους χωρίζει μεγάλη απόσταση τόσο σε ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο όσο και πολιτικοεπικοινωνιακό επίπεδο …
Και μόνο το γεγονός, ότι ο κ. Θεοχάρης δημόσια έχει ταχθεί υπέρ της πολιτικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, «φανερώνει» πολλά και συνάμα
προσδιορίζει τη βαθύτερη πολιτική «κατεύθυνση» και «πορεία» του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του «Ποταμιού».
Ως εκ τούτου όλα δείχνουν ότι ο κ.Χάρης Θεοχάρης δεν «κρατιέται» να βρεθεί στις
τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, αφού θεωρεί ότι η κεντροδεξιά πολιτική που εφαρμόζει
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και μία πολιτική που
τον εκφράζει απόλυτα…
Απλά ο πολύ καλός πολιτικός παρά το «νεαρό» της πολιτικής του θητείας περιμένει την ανάλογη «αφορμή», για να σπεύσει να συνεργασθεί ή
να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατίας…
Τουλάχιστον αυτό «δείχνουν» ενδείξεις και πληροφορίες και μόνο…
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...
του Νίκου Οικονομάκη

ΟΛΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ…
Έχει πλέον καταντήσει κωμωδία το ότι σε αυτή τη χώρα όλοι έχουν γίνει ειδήμονες γύρω από την οικονομία και
συνεχώς ακούς και διαβάζεις απόψεις, αλλά και αναλύσεις που στο τέλος δεν καταλήγουν πουθενά κι επιπλέον
ευνόητο είναι να δημιουργούν σύγχυση και προβληματισμό στην ελληνική κοινή γνώμη, που λαμβάνοντάς τα
υπόψη εκ των πραγμάτων φαίνεται και δείχνει πλήρως αποπροσανατολισμένη…
Κι όταν η χώρα πλήττεται από μία τόσο μεγάλη οικονομική λαίλαπα που δημιουργεί και κοινωνική αναταραχή
μεγάλου μεγέθους, τότε όντας η οικονομική αυτή παραπληροφόρηση, στην πραγματικότητα, είναι κι εθνικά επικίνδυνη.
Εκτιμούμε λοιπόν ότι απαρχής όλα τα κόμματα θα πρέπει να δημιουργήσουν ειδικά τμήματα οικονομικού προβληματισμού κι ενημέρωσης, τα οποία δεν θα έχουν αποκλειστικά και μόνο την αποστολή να αναθεματίζουν
τις οικονομικές πολιτικές των «αντιπάλων» κομμάτων, αλλά ναι μεν να κάνουν την όποια τους κριτική, αλλά
επιπλέον να δίνουν και τη δική τους οικονομική τοποθέτηση με παραδείγματα και με κόσμιο πάντα τρόπο, αφήνοντας πάντα και «παράθυρα» συνεργασίας σε ορισμένα θέματα που «σηκώνουν» συζήτηση ή αναθεώρηση…
Έτσι και με τον τρόπο αυτόν θα αναπτυχθεί μία νέα οικονομική συμπεριφορά, αρχής γενομένης από τους πολιτικούς σε επίπεδο θέσεων, αντιθέσεων, διαλόγου και συνεργασίας...

“ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ” 1946 - 2016:
Η εφημερίδα που για 70 χρόνια έχει καταστεί συνώνυμη με τις διακηρύξεις, συνεχίζει παράλληλα να «γράφει» ιστορία
στον ευρύτερο χώρο της καθημερινής οικονομικής ενημέρωσης καθώς και της ευρύτερης ενημέρωσης μέσω άρθρων, σχολίων,
αναλύσεων και ευθυμογραφημάτων, προσηλωμένη πάντα στους κανόνες της πρέπουσας δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Σελίδα 2
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ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Δ Ι Α Φ Ο ΡΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Έργο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΚ 1215
ΚΑΙ ΑΡ. ΚΤΗ-ΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ IV-374 ΕΠΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΡ. 16 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ».
Λήξη προσφορών στις 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00.
Τηλ. 2103722605.

*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ.)-Ν.Π.Δ.Δ.
Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός
Πληροφορίες: Ε. Αγγελοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2040478
Fax: 213 2040474

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Έργο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
142,71 Τ.Μ. ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ».
Λήξη προσφορών στις 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30.
Τηλ. 213-2019600.
ΔΗΜΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ
Έργο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 195,00 Τ.Μ. ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΔΩΝ/ΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ».
Λήξη προσφορών στα 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30.
Τηλ. 213-2019600.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έργο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΠΟΑ) ΤΗΣ ΥΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ».
Λήξη προσφορών στις 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.30.
Τηλ. 210-8916154.

Αρ. Πρωτ. 21734(δις)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Αριθμ. Διακ. 13/2016)
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Λεωφ. Μεσογείων 284, Χολαργός, τηλ: 2132040478 προκηρύσσει πρόχειρου διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού τεχνολογίας
των πληροφοριών (Συντήρηση εφαρμογής Γενικού Πρωτοκόλλου)
(CPV: 72267100-7), όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας και
θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.).
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία είναι το
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000,00) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 05/04/2016, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ημέρα έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας, στα γραφεία του ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, 3ος όροφος Τμ. Προμηθειών) και θα παραληφθούν από την αρμόδια
Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών Α΄ εξαμήνου 2016,
η οποία θα καθορίσει και την διαδικασία εξέτασης των προσφορών.

Χολαργός, 03/03/2016

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Έργο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ‘ΚΙΟΣΚΙ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ». Λήξη προσφορών στις 28
Μαρτίου 2016 και ώρα 13.00.
Τηλ. 2332350332.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 164.506 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 14.00.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 160.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 213-2020131.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Α Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α Κ Α
ΕΙΔΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών στις 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00.
Τηλ. 210-5212890.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Φ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Α -

Ο Ι ΚΟΔΟ Μ Ι Κ Α

ΥΛ Ι Κ Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», πρ/σμού 58.800 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.30.
Τηλ. 24310-21458.

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

-ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ: 1946•ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ×ñÞóôïò - ×áñÜëáìðïò ÌÜëëéïò

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

•Óýìâïõëïò Åðéêïéíùíßáò: ÄÞìçôñá Óêëáâïýíç

Ετήσιες

•ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Κρέτσης - Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη 5 - Αθήνα Τ.Κ. 105 64 -Ôçë.: 210- 3215578.

•ÄÉÏÉÊÇÓÇ - ÓÕÍÔÁÎÇ: Υψηλάντου 18 - ÃáëÜôóé - Ô.Ê.: 111 46 - Ôçë.- Fax: 210- 2130664
•ÄÉÅÊÐÅÑÁÉÙÓÇ: Ôçë.:210 - 2130664

e-mail.: info@efimerisdiakirixeon.gr

site: www.efimerisdiakirixeon.gr

Ç “Åöçìåñßò Äéáêçñýîåùí”
åßíáé ìÝëïò ôçò ¸íùóçò Áíôáðïêñéôþí Åëëçíéêïý Ôýðïõ Åîùôåñéêïý

• ×åéñüãñáöá êáé åðéóôïëÝò ðñïò ôçí Åöçìåñßäá äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

80 € internet – 95 € έντυπη.
90 € internet – 105 € έντυπη.
100 € internet – 115 € έντυπη.

Εξάμηνες
Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

45 € internet – 60 € έντυπη.
55 € internet – 70 € έντυπη.
65 € internet – 80 € έντυπη.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 6.5% Φ.Π.Α.
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ΟΔΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 250.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 09.30.
Τηλ. 2661362203.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑ
Έργο «ΕΤΗΣΙΑ, ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ», πρ/σμού 235.502 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 23.59.
Τηλ. 210-7275955.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ», πρ/σμού 2.000.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 22313-52221.

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΑΛΟ», πρ/σμού 65.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00.
Τηλ. 2246360411.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 2016 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», πρ/σμού
245.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2413-506119.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΙΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ)», πρ/σμού 130.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2681362230.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», πρ/σμού 600.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2132065342.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 470.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 22310-33850.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΔΜ»,
πρ/σμού 94.375 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016
και ώρα 15.00. Τηλ. 24630-52241.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016», πρ/σμού
23.390 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016
και ώρα 10.00. Τηλ. 2513500141.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», πρ/σμού 122.510 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 27410-40639.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», πρ/σμού 122.510 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 27410-40639.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ», πρ/σμού 44.280 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 22863-50126.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (MAIL SERVER)-ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ», πρ/σμού 21 Μαρτίου 2016
και ώρα 14.00. Τηλ. 210-5831058.

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐÅÔÓÏÕËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å.

ÍÅÁ ÌÅÈÏÄÏÓ !!!
Ïñéæüíôéá äéÜôñçóç ìå çëåêôñïíéêÞ ìïíÜäá
åëÝã÷ïõ êáôåýèõíóçò ôþñá êáé óôçí ÅëëÜäá
ÔïðïèÝôçóç óùëçíþóåùí ÷ùñßò åðéöáíåéáêÞ ôïìÞ.
¸ñãá áðï÷Ýôåõóçò, ýäñåõóçò, Üäñåõóçò,
öõóéêïý áåñßïõ, ÄÅÇ, ôçëåðéêïéíùíéþí ê.ë.ð.
Ðéóôïðïßçóç ISO 9001:2008/ÅÍ ISO 9001:2008
Áñéóôåßäïõ 4á - 41222 ËÜñéóá
Ôçë. 2410 533563 - 6977264044
Fax: 2410 538456
E-mail: dpetsoulas@yahoo.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΚΡΕΜΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ‐ ΤΗΛ.: 210.95.21.005 ‐ ΚΙΝ.! 693.68.50.576

∂º∏ª∂ƒπ™ ¢π∞∫∏ƒÀ•∂ø¡

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Σελίδα 4
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Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ

Από δω και πέρα και για τρεις περίπου μήνες τσίμα-τσίμα θα τη βγάλω
και το γεγονός αυτό με έχει κάνει πολύ προσεκτικό και πολύ φειδωλό σε
διάφορες κοινωνικές μου υποχρεώσεις… • Προσπαθώ να τα φέρνω βόλτα,
όπως μπορώ και είμαι αισιόδοξος, ότι θα τα καταφέρω, εκτός αν μου συμβεί
κάτι το απρόοπτο, οπότε αφήστε τα να πάνε… • Από την άλλη μεριά έχω
συνηθίσει σε μία κάποια άνεση που είχα; πριν από την κρίση και πιστέψτε
με δεν μπορώ να τη ξεχάσω αυτή την πόρνη τη συμπεριφορά… Θα μου
πείτε είναι δυνατόν να γίνω εντελώς ασκητής; Όχι, αλλά θα πρέπει κάτι να
κάνω και κάτι να σχεδιάσω, έτσι ώστε να μπορώ να τη βγάζω σχετικά μέτρια… Προσέξτε σχετικά μέτρια… • Αυτή είναι η μεγάλη προσωπική μου
αλήθεια κι αυτή η αλήθεια με έχει κάνει να τρελαίνομαι μερικές φορές και
να μη μπορώ να κοιμάμαι καλά… •Ασε μας ρε Φώφη, με τα λόγια σου και
τις πολιτικές σου εκτιμήσεις… Είσαι εκτός πολιτικών πραγμάτων κορίτσι
μου και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο σπίτι σου και να
ασχοληθείς με τη διακόσμηση του που φαίνεται να έχεις γούστο αν κρίνω
από το ντύσιμο που κάνεις… Από κει και πέρα κορίτσι μου πάπαλα… Δε
τραβάς με τίποτα… Πραγματικά δε τραβάς με τίποτα… • Άντε λοιπόν κι
επειδή έχω κουραστεί, θα πρέπει κάπου εδώ να σας αφήσω και να κάνετε
κι εσείς καμιά δουλειά και να μη συνεχίζετε να διαβάζετε άσχετα πράγματα
που σε καμία περίπτωση δε σας κάνουν καλό… • Αυτά για σήμερα και να
μου είστε πάντα χαρούμενοι και αισιόδοξοι… • Φιλάκια!
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
της Δήμητρας Σκλαβούνη

Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ…
Κάτι διαφορετικό επιχειρεί να κάνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο αντιπολιτευτικού λόγου,
αλλά θα μπορούσε να το έκανε «αυτό» ακόμα πιο καλά…
Η κρίση στη χώρα μας «επιζητεί» πλέον όχι μόνο την ύπαρξη καλύτερων κυβερνήσεων. αλλά και την ύπαρξη καλών αντιπολιτεύσεων…
Ο πολιτικός λόγος του κ. Μητσοτάκη «δείχνει» σαν να έχει κι άλλες
«ταχύτητες», αλλά παραδόξως παραμένουν ανενεργές…
Ίσως να μη «θέλει» ο κ. Μητσοτάκης να δυσαρεστήσει κάποιους
ακραίους δεξιούς…
Ίσως να «θέλει» ο κ. Μητσοτάκης να «τελειώνει» μα το προσεχές συνέδριο του κόμματος για να δει σε τι γήπεδο θα παίζει…
Όπως όμως και να το κάνουμε, ο πολιτικός λόγος του προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ως αντιπολιτευτικό χρειάζεται κι άλλη ποιοτική αναδόμηση, δεδομένου, ότι δεν «έλκει» όσο
θα έπρεπε…
Παρόλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα
κι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα,
για να γίνει ακόμα καλύτερος ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αν επιθυμεί, δηλαδή, να μεγεθύνει το κόμμα και βεβαίως να αρχίσει
να βάζει πλώρη για την εξουσία…
Όσο για τις δημοσκοπήσεις;
Ας μη τις λαμβάνει υπόψη…

Είναι σαφής ο πανικός που έχει
κυριέψει την κυβέρνησης και ειδικότερα δύο υπουργεία της που έχουν να
κάνουν με την αντιμετώπιση του
προσφυγικού. Και ο πανικός αυτός
υπαρκτός, αν σκεφτούμε ότι έχουμε
τρεις υπουργούς για χρόνια καταξιωμένους σε επίπεδο γνώσεων κι επαγγελματικής καριέρας. Ο υπουργός
Εξωτερικών κ. Κοτζιάς από τους λίγους που γνωρίζει απέξω κι ανακατωτά θέματα του υπουργείου του,
αφού έχει κάνει καριέρα σε αυτό το
υπουργείο, ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών κ. Ξυδάκης από τους
άξιους και πετυχημένους δημοσιογράφους και με περγαμηνές δημοσιογραφικής ποιότητας και ο υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μουζάλας, που για πολλά χρόνια, θα
έλεγα ακτιβιστής σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων κι ένας υπουργός που
δοκιμάστηκε επιτυχώς στο ίδιο το
υπουργείο στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της κ. Θάνου ως υπουργός στην
υπηρεσιακή κυβέρνηση της κ. Θάνου. Κι όμως μεταξύ τους φαίνεται
να μην υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός. Κοντολογίς; Δεν είναι δυνατόν τη μία ημέρα να ακούμε ότι θα
κλειδώσουμε στους 50.000 με 70.000
πρόσφυγες, την άλλη ημέρα να ακούμε ότι θα κλειδώσουμε στους
100.000 πρόσφυγες και την παράλλη
ημέρα να κλειδώσουμε στους
120.000 πρόσφυγες Υπάρχει και κάτι
άλλο και το θέτω -Είναι δυνατόν κάποιος να υπολογίζει τον τελικό αριθμό των προσφύγων στην Ελλάδα;
• «Θα γίνετε απέραντο χοτ σποτ Έλληνες. Πρέπει να θυσιαστείτε για το
καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Αυτά από τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας κ. Ρόμπερτ Φίτσο.• Τρέμουν
οι γιατροί για λοιμό στην Ειδομένη
από τους χιλιάδες μπλοκαρισμένους

πρόσφυγες. • Φταίνε όμως και οι
πρόσφυγες που ενώ τους λένε οι αρμόδιες αρχές να τους μεταφέρουν σε
διάφορα κέντρα φιλοξενίας, εκείνοι
επιμένουν να κάθονται στρωματσάδα
στην Πλατεία Βικτώριας και στο Πεδίον του Άρεως. Προφανώς επειδή σε
αυτές τις περιοχές έχουμε και το ελληνοαλλοδαπό «κρυφό» αρχηγείο
της παρανομίας… • Ο κ. Δημήτρης
Ασπρογέρακας, ο νέος πρόεδρος της
Ένωσης Εισαγγελέων. •Τι επόμενες
ημέρες διορίζονται 850 επιτυχόντες
στο δημόσιο, που είχαν περάσει τις
εξετάσεις το 2009!!! • Οικονομικό
πρόγραμμα εξυγίανσης του κόμματος από τον πρόεδρο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με το σύνθημά του «Λίγα
από τους πολλούς». Από την άλλη θα
βγουν στο σφυρί αυτοκίνητα, γραφεία, υπολογιστές κι άλλα αντικείμενα, προκειμένου να βρεθούν χρήματα για να μειωθεί το χρέος του
κόμματος που ανέρχεται στα 200 εκ.
ευρώ. •Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο το 92% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα.• Και
μόνο αυτό το στατιστικό που μάλιστα
μας έρχεται από την «καρδιά» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φανερώνει και
την απόλυτη ένδεια της ελληνικής
πολιτικής και βεβαίως μας οδηγεί
σύντομα στην άποψη ότι ολοένα και
περισσότερα γνωστά κόμματα ή κόμματα παλιάς κοπής, θα αρχίσουν να
ξεφτίζουν επικίνδυνα έως ότου εξαφανιστούν από την ελληνική πολιτική σκηνή. • Κάπως ανεβασμένη η
αθηναϊκή αγορά, αλλά συνεχίζει να
βρίσκεται πάντα σε τεντωμένο
σχοινί, επειδή απλούστατα οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν χρήματα
που να τους περισσεύουν… • Δυστυχώς μια αλήθεια που κανείς δε μπορεί
να την αμφισβητήσει…

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Ένωση Καταναλωτών «Η ποιότητα της Ζωής» 210-3304444• Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος 108• Τουριστική
Αστυνομία 1571• Γιατροί Χωρίς Σύνορα 210-5200500• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων 210-5212000 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 197• Πυροσβεστική Υπηρεσία 199• Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 1591• Εφημερεύοντα Νοσοκομεία• Φαρμακεία
14944 •Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777• Κοινωνική Βοήθεια 197• Ανοικτή Συμβουλευτική Γραμμή για το AIDS 210-7222222 • Ένωση
Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» 2310257776 • Δίκτυο Μεταφοράς (ΑμΕΑ) 2310509013 • Άμεση Δράση Αστυνομίας 100• ΟΑΣΑ (Δρομολόγια,
Διαδρομές, Εισιτήρια) 11185 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 1500 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Αθηνών 10503 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Πειραιώς
10504• Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Περιφέρειας 1050

