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áðüøåéò
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Όσο η Αμερική «ψάχνεται» να επιλέξει το
κατάλληλο πρόσωπο για το προεδρικό
αξίωμα, τόσο θα επικρατεί ο απόλυτος
«προβληματισμός» σε ένα μεγάλο μέρος της
παγκόσμιας πολιτικής κοινότητας, τα μέλη
της οποίας είναι υπέρ του ενός ή του άλλου
υποψήφιοι…
Κι αυτή η συμπεριφορά τους, ως ένα βαθμό
δικαιολογείται, αφού για πρώτη φορά στην
ιστορία της αμερικάνικης πολιτικής, οι δυο
υποψήφιοι για την αμερικάνικη προεδρία,
έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις σε
τρεις τομείς που εκ των πραγμάτων αφορούν και την υπόλοιπη παγκόσμια πολιτική
κοινότητα, αν λάβουμε υπόψη, ότι η Αμερική είναι και θα είναι ο άτυπος παγκόσμιος
ηγέτης!
Οι δυο λοιπόν υποψήφιοι διαφωνούν σε θέματα διεθνούς οικονομίας, διεθνούς εξωτερικής πολιτικής καθώς και στο παγκόσμιο
κοινωνικό φαινόμενο του «προσφυγικού».
Ως εκ τούτου είναι ευχής έργο, που έως σήμερα οι δικοί μας πολιτικοί, πλην ελάχιστων, δεν είχαν πάρει το μέρος του ενός ή
του άλλου υποψήφιου…
Κι έτσι είναι το σωστό.
Δε χρειάζεται να χαλάσουμε τις σχέσεις μας
ούτε με την Αμερική, ούτε με την ομογένειά
μας που αυτή τη χρονική περίοδο διαθέτει
δυναμικούς «πυρήνες» ψηφοφόρων και στα
δυο κόμματα.
Από κει και πέρα είτε εκλεγεί η κ. Χίλαρι
Κλίντον είτε εκλεγεί ο κ. Ντόναλντ Τραμπ,
η όποια ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να
συνεχίσει να προβάλει την πολιτική της στο
νέο Αμερικανό ή στη νέα Αμερικανίδα πρόεδρο, έτσι όπως τη «διατηρεί» εδώ και χρόνια στο χώρο των εθνικών μας θεμάτων …

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 16.850 / Ευρώ: 0,30 €

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΞΕΡΟΥΜΕ
ΤΑ «ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ»!!!
Η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος,
το θέμα των ελληνικών τηλεοπτικών αδειών, η διευθέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους, το κοινωνικό φαινόμενο του «προσφυγικού», η εξέλιξη του «Συριακού», οι διπλωματικές και πολιτικές «αναζητήσεις» του Τούρκου προέδρου και η αναδομημένη
ελληνική κυβέρνηση, είναι «καταστάσεις», που όσο κι αν ακούγεται παράξενο και περίεργο, εντούτοις είναι απολύτως προσδιοριστικές «κατευθύνσεις», που εκ των πραγμάτων θα μας οδηγήσουν στις «απαντήσεις» πολλών και διαφόρων ελληνικών και ξένων
ερωτημάτων…
Με δυο λόγια αφενός θα γνωρίζουμε επακριβώς την πορεία της διεθνούς κοινότητας
κι αφετέρου θα γνωρίζουμε αν η ελληνική κυβέρνηση, θα έχει μπροστά της «δρόμο» ή
αν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές…
Εκτιμούμε και θεωρούμε, ότι ο μήνας Δεκέμβριος του 2016, κατά πάσα πιθανότητα
θα είναι κι ένας μήνας «ορόσημο» για πολλά θέματα –ελληνικά και ξένα- που επιπλέον
θα «δείξει» αν και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι… βιώσιμη!!!
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει, η αγωνία –διεθνής κι ελληνική- και σαφέστατα δεν έχουμε παρά να περιμένουμε…
Στο κάτω- κάτω λίγες ημέρες έχουνε μείνει...
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...
του Νίκου Οικονομάκη

ΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΤΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ…
Πάντα η γυναίκα –καταναλώτρια, αποτελεί σε όλες τις δημοκρατικές χώρας που έχουν τη λεγόμενη ελεύθερη
οικονομία, αποτελεί το βασικό δείκτη μέτρησης του καθημερινού οικονομικού παλμού κι αυτού της πραγματικής
οικονομίας…
Αυτή είναι που σε καθημερινή βάση, ψωνίζει και ως εκ τούτου είναι σε θέση και μάλιστα καλύτερα από τον καθένα να γνωρίζει από «πρώτο χέρι», το πως «πηγαίνει» η εθνική οικονομία και βεβαίως το ποιά είναι η γνώμη
του κάθε καταναλωτή, που εκ των πραγμάτων τον συναντά σε μαγαζιά, σε εμπορικά καταστήματα, σε καταστήματα ψιλικών ειδών, σε σούπερ μάρκετ και σε υπαίθριες αγορές…
Αυτή λοιπόν τη χρονική περίοδο αυτό που «βλέπει» και «διαπιστώνει» η Ελληνίδα-καταναλώτρια, ότι η ελληνική
αγορά δε «σηκώνει» άλλα σούπερ μάρκετ από αυτά που ήδη λειτουργούν, αφού το «καλάθι» της είναι πλέον…
καλάθι κι όχι καρότσι!!!
Ακόμα είναι πεπεισμένη ότι η ελληνική αγορά δε «σηκώνει» άλλα καταστήματα υαλικών, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα ζαχαροπλαστικής και καταστήματα λευκών ειδών…
Αυτά μας «είπαν» φίλες καταναλώτριες και σπεύδουμε να σας τα «πούμε»…

“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.
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Δ Ι Α Φ Ο ΡΑ
ΑΔΜΗΕ
Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ», πρ/σμού 210.000,00 ευρώ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 14-11-2016 και ώρα 10.00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-5192802.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ», πρ/σμού 15.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2313-303061.

Τηλ. 2842340345.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έργο «ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», πρ/σμού 200.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Νοεμβρίου 2016.
Τηλ. 2103213262.
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ Α.Δ. 63-16», πρ/σμού 929.100
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14.00.
Τηλ. 2103483161.
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/70 ΤΜ
Έργο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 18.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ ΑΞΚΩΝ», πρ/σμού 786.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14.00.
Τηλ. 2103483161.

ΔΕΗ Α.Ε.
Έργο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 66.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00.
Τηλ. 2105270800.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έργο «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», πρ/σμού 919.355 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13.30.
Τηλ. 2651007130.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ».
Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 26510-09064-7130.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
Λήξη προσφορών στις 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13.30.
Τηλ. 2651007130.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ».
Λήξη προσφορών στις 13 Νοεμβρίου 2016.
Τηλ. 2231354744.

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 ΤΜ
Έργο «ΣΥΜΓΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού
2.671.41 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00.
Τηλ. 212483161.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΛΠ».
Λήξη προσφορών στις 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16.00.
Τηλ. 2310470200.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έργο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», πρ/σμού 90.097 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 14 Νοεμβρίου 2016.
Τηλ. 2413504379.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», πρ/σμού
148.400 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έργο «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», πρ/σμού 149.580 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 31 Οκτωβρίου 216 και ώρα 17.00.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», πρ/σμού 43.996 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00.

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΕΤΟΥΣ 2016-2017», πρ/σμού 179.865 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15.30.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσιες

•Óýìâïõëïò Åðéêïéíùíßáò: ÄÞìçôñá Óêëáâïýíç
•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.: 210- 2130664 Fax: 213 - 0423038
•ÄÉÅÊÐÅÑÁÉÙÓÇ: Ôçë.:210 - 2130664. Fax: 213 - 0423038

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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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ», πρ/σμού 218.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.30.
Τηλ. 2132007744.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.
Έργο «ΔΙΑΛΥΣΗ (ΣΚΡΑΠ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
Λήξη προσφορών στις 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00.
Τηλ. 2103353337.
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έργο «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».
Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00.
Τηλ. 2132018748.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Έργο «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», πρ/σμού 321.020 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2105297261.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΔΣΝΑ». Λήξη προσφορών στις 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 23.59.
Τηλ. 2132148330.
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΑΚΗ», πρ/σμού 44.998 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 7 Νοεμβρίου 2016.
Τηλ. 2842340345.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 20
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO Β12Β», πρ/σμού 96.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00.
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 23.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2310966972.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ».
Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2132013242.
ΔΕΗ Α.Ε.
Έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», πρ/σμού 40.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 31 Οκτωβρίου 2016.
Τηλ. 210261098284.
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ», πρ/σμού 281.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.30.
Τηλ. 2132007744.

Γ ΡΑ Φ Ι Κ Η

ΥΛ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 30.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΚΡΕΜΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ‐ ΤΗΛ.: 210.95.21.005 ‐ ΚΙΝ.! 693.68.50.576
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Ç ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÏÄÇÃÅÉ ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÅÎÅËÉÎÅÉÓ

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σε οδοιπορικό ελληνικού χειμώνα πλέον, βγήκαν και τα καλσόν από τα συρτάρια, νάσου και τα μάλλινα σώβρακα και ο χορός καλά κρατεί φίλοι μου αγαπημένοι, που να με πάρει και να με σηκώσει.• Τώρα δεν μας απομένει να δούμε
πως θα είναι τα Χριστούγεννα που μας έρχονται, αλλά και η πρωτοχρονιά… Δε
σας κρύβω, ότι πάντα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά με κάνουν να νιώθω
μια περίεργη χαρά, που όμοιά της δεν έχω σε καμία άλλη χρονική περίοδο του
χρόνου. Δε ξέρω αν αυτή η χρονιά θα μου είναι ευχάριστη, αλλά εκείνο που ξέρω,
είναι ότι για πρώτη φορά δε θα έχω κάποια χρηματικά δώρα που μου έδιναν κάποιοι πλούσιοι φίλοι μου και που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν… Θα τα καταφέρω όμως να περπατήσω τις γιορτές και θέλω να πιστεύω από τώρα, ότι δε
θα μου πάνε και τόσο άσχημα τα πράγματα. Κατά τα λοιπά η ίδια πάντα γεύση,
αφού έχουμε ξεμείνει από σωστή κι αξιόπιστη πολιτική, οπότε να μην περιμένουμε και τα σχετικά θαύματα που μας υπόσχονται κάθε φορά και χωρίς να το
βαριούνται οι φίλοι μας οι πολιτικοί, που έχουν κάνει το ψέμα σύνθημά τους. Το
μόνο που λυπάμαι είναι εκείνοι οι κλακαδόροι των κομμάτων που βρίσκονται σε
πολύ δύσκολη θέση, αφού δεν μπορούν σε τίποτα να ελπίζουν… Πάει εκείνος ο
καιρός που έτρωγαν οι πάντες με χρυσά κουτάλια και με χρυσά πιρούνια. Αυτά
προς το παρόν είχα να σας πω για σήμερα, πάντα νιώθω και
αισθάνομαι πολύ βολικά που είμαι μαζί σας και θέλω να ελπίζω ότι αυτή η μακρόχρονή μας σχέση θα συνεχιστεί για
πολλά χρόνια ακόμα Την αγάπη μου να έχετε και την ευλογία μου μέχρι το επόμενο διαβολεμένο μου κείμενο…
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
ΔΕ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
«ΚΟΝΤΡΕΣ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ...
Είναι αλήθεια, ότι ο αρχικά μειλίχιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ και τρεις περίπου μήνες έχει οξύνει κατά πολύ το πολιτικό κλίμα, με αποτέλεσμα πλέον οι πολιτικοί,
να έχουν μπει στ αυτό «τρυπάκι» και να ξαναθυμίζουν με τη τρέχουσά τους πολιτική συμπεριφορά άλλες πολιτικές εποχές που κανονικά ούτε καν θα έπρεπε να θυμόμαστε…
Βασικά λησμονούν οι φίλοι μας οι πολιτικοί, ότι εξακολουθούμε και
βρισκόμαστε στα «δεσμά» των «δανειστών», όπερ σημαίνει, ότι είναι
παντελώς ανεπίτρεπτο και πολιτικά ανάγωγο πέρα για πέρα την ώρα
που το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού δυσκολεύεται να τα
«φέρνει βόλτα» στην καθημερινότητά του…
Το δεύτερο, έχει να κάνει με την ποιότητα του πολιτικού τους λόγου,
που στην ουσία υποβαθμίζει υπέρμετρα τόσο του ίδιους τους πολικούς αρχηγούς και βεβαίως τα κόμματα στα οποία ηγούνται…
-Επομένως;
-Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος, να συνεχίζουν κάθε τόσο και λιγάκι στο
ελληνικό κοινοβούλιο, οι πολιτικοί αρχηγοί να βρίζει ο ένας τον
άλλο;
Είναι πλέον κι εκ των πραγμάτων επείγουσα η αλλαγή της επικοινωνιακής πολιτικής όλων των κομμάτων, πριν τα «σιχαθεί» τελείως
ο ελληνικός λαός…

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ

Όσο για τη δεύτερη «τηλεμαχία» μεταξύ Τραμπ και Κλίντον,
που την πρόβαλλε απευθείας η
ΕΡΤ1, αν η γνωστή ελληνική παροιμία «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται», ισχύει και στην πολιτική,
τότε δύσκολα τα πράγματα για τον
κ. Κλίντον, αφού μια διαβολεμένη
μύγα είχε βάλει στο .. μάτι για κάποια δευτερόλεπτα στο πέτο της!..
Αφελή πράγματα θα μου πείτε.
Σωστά… Αλλά η μάχη μεταξύ των
δυο υποψηφίων διαφαίνεται, ότι
εξακολουθεί ακόμα πιο πολύ να
είναι αμφίρροπη• Κανένα λοιπόν
αποτέλεσμα συγκεκριμένο δε
βγήκε από την ετήσια σύνοδο του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
για τη μοίρα του ελληνικού, αφού
Αμερική και Ευρώπη δε τα βρήκαν… •Πάει και ο τρίτος των «μεγάλων πραξικοπηματιών», Στυλιανός Παττακός, που πέθανε πριν από
λίγες ημέρες σε ηλικία 104 ετών και
λίγες ώρες μετά τη ληστεία, που του
έγινε στο σπίτι του, όπου του πήραν
όλα τα στρατιωτικά του μετάλλια… Ο Παττακός κηδεύτηκε στην
Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου. • Η
«Τζέι Μπι Μόργκαν», προβλέπει
ότι σε δέκα χρόνια θα διαλυθεί η
Ευρωζώνη κι ότι αργά ή γρήγορα,
θα υποχωρήσει μετά τη Μεγάλη
Βρετανία και την Ιταλία. •Η κόρη
του Παττακού δηλώνει ότι ο πατέρας της ζούσε χωρίς σύνταξη και
ιατρική περίθαλψη και βοηθιόταν
από γιατρούς που δεν του έπαιρναν
χρήματα, ο υπουργός Υγείας κ. Πολάκης τονίζει ότι ο θάνατός του δε
το στεναχώρησε, επειδή έφυγε ο τελευταίος υπάνθρωπους από δαύτους και ο βουλευτής της Χρυσής
Αυγής κ. Παναγιώταρος αναφέρει,

ότι οι στρατηγοί πεθαίνουν στα
δυάρια και τα λαμόγια τρώνε με
χρυσά κουτάλια»... • Ο γενικός
γραμματέας του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπας εκτιμά, ότι το Αιγαίο μυρίζει μπαρούτι, βλέπει ότι η
κυβέρνηση κάνει τη βρόμικη δουλειά που θέλουν οι δανειστές, κάτι
που δε μπορούσε να το η Νέα Δημοκρατία, τονίζει ότι δεν προηγείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά χάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του, προβλέπει ότι η κυβέρνηση κάποια
στιγμή θα κάνει ηρωϊκή έξοδο και
στηλιτεύει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ότι προσπαθεί με την πολιτική
του να διαιρέσει το λαό, αναβιώνοντας το δίδυμο Εθνικισμός – Κοσμοπολιτισμός, που συνδέεται και
με ένα πρωτόγονο σκοταδιστικό
αντικομμουνισμό.• Ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν πιστεύει αυτά που κάνει
και δηλώνει, ότι παρά το πολύ μεγάλο κόστος που έχουν υποστεί οι
Έλληνες, θα βγούμε από αυτή την
ιστορία και θα είμαστε πιο δυνατοί
και θα σταθούμε στα πόδια μας,•
Δεν έχω δουλειά, έχω τεράστια οικονομικά προβλήματα. Με κατάστρεφε ο Σαμαράς, επειδή φοβόταν
την πολιτική μου επιρροή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά από το πρώην βασικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος κ Παναγιώτης
Ψωμιάδης • 1,500 προσφυγόπουλα
σε σχολεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Ηπείρου και με
βασικά μαθήματα, τα ελληνικά, τη
ξένη γλώσσα, τη μουσική και τα
καλλιτεχνικά.

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

