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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ»…

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
(Μέρος 3)
Ακόμα και η Γερμανίδα καγκελάριος κ. Άγκελα Μέρκελ, όσο κι αν ακούγεται περίεργο και παράξενο, έχει την ανάγκη του
Έλληνα πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
προκειμένου να ξανακερδίσει τον προσεχή
Σεπτέμβριο την καγκελαρία…
Και με τη σειρά του, ο κ. Τσίπρας δεν έχει
λόγο να βιάζεται, αφού δε βιάζονται οι ίδιοι
οι κοινοτικοί μας εταίροι και θα προσπαθήσει να «εκμεταλλευτεί» την υπάρχουσα
«συγκυρία» των πραγμάτων, προκειμένου:
1.Να μην υπάρξει μεγάλη μείωση του αφορολόγητου ορίου.
2.Να μην μειωθούν οι συντάξεις πριν από
το 2020
3.Να μη συνεχιστεί το «πάγωμα» των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
4.Να μην είναι τα πρωτογενή ελληνικά πλεονάσματα ύψους 3,5% για 10 χρόνια.
5.Σε επίπεδο «αντιμέτρων», να του μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ κατά 35% με 40%, να
του μειώσουν τον ΦΠΑ στην εστίαση από
το 24% στο 13% και να του μειώσουν τον
ΦΠΑ στο ενεργειακό από το 13% στο 7%...
Επομένως αυτές τις ημέρες με τη σειρά μας
«απαντάμε» με το δικό μας τρόπο στην
ασύμμετρη διπλωματική συμπεριφορά των
Τούρκων και στην ασύμμετρη πολιτική
συμπεριφορά των κοινοτικών εταίρων…
Μακάρι να «κερδίσουμε» και το τονίζω τη
λέξη «κερδίσουμε», επειδή σε όλη αυτή
την πολιτική της κυβέρνησης, σαφώς υπάρχει και το πολιτικό «ρίσκο»…
Με άλλα λόγια ρισκάρει η κυβέρνηση,
αλλά θα πρέπει την κατάλληλη στιγμή να
«κλείσει» την «αξιολόγηση», χωρίς να έχει
«μεγάλες απώλειες»…

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 16.947 / Ευρώ: 0,30 €

Καλώς ή κακώς, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ήδη βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε μια
διαφαινόμενη αδιέξοδο, αν δεν πάρουμε τις απαραίτητες και συνάμα τις εθνικά πρέπουσες αποφάσεις…
Είναι αλήθεια ότι αυτή τη φορά οι κοινοτικοί μας εταίροι είναι άκρως υπέρ το δέον «κοντά»
μας, αλλά αυτό δε σημαίνει ή μάλλον δε θα μπορούσε να εκληφθεί σαν μια κατά κάποιο τρόπο
απομέρους τους «υποχώρηση» …
Έτσι φρονούμε κι εκτιμούμε, ότι τα τελικά «αντίμετρα» που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση για ψήφιση στο κοινοβούλιο, θα πρέπει να τύχουν μιας ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης και φυσικά αν είναι δυνατόν να ψηφιστούν από όσους περισσότερους βουλευτές της
αντιπολίτευσης…
Μόνο με μια τέτοια πολιτική συμπεριφορά, θα μπορεί να «ηρεμήσει» και η ελληνική κοινή
γνώμη, που σε καθημερινή βάση βρίσκεται στο στόχαστρο των κάθε είδους «ανεύθυνων» πολιτικών συμπεριφορών…
Η «δεύτερη αξιολόγηση», θα πρέπει να κλείσει και με την υπογραφή βουλευτών από τον
ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, επειδή μόνο έτσι, όπως προαναφέραμε, αφενός τα πολιτικά πράγματα θα «ηρεμήσουν» κι αφετέρου θα «ηρεμήσουν» περισσότεροι οι Έλληνες πολίτες που εδώ κι εφτά χρόνια, βρίσκονται συνεχώς
παγιδευμένοι σε ένα «καθεστώς δουλείας», το οποίο με το αναμενόμενο κλείσιμο
της «δεύτερης αξιολόγησης» ενδεχομένως να μας σπάσουν τα «δεσμά»…
Πολιτική συναίνεση λοιπόν και πιθανό τα πράγματα να πάνε καλύτερα…
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...
του Νίκου Οικονομάκη

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
Θετική παρέμβαση της Αμερικανίδας υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ντάνιγκαν για την
Ελλάδα, όπου, μεταξύ άλλων, υποστήριξε το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στο ενεργειακό της ευρύτερης περιοχής, χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα το νέο αγωγό φυσικού αερίου, που θα ξεκινά από το Αζερμπαϊτζάν, θα διέρχεται μέσω της Ελλάδας και
της Τουρκίας και θα καταλήξει στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στην πιστή εφαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης στο χρονοδιάγραμμα του σχετικού έργου, τόνισε ότι δε βλέπει
καμιά αστάθεια στην περιοχή της Μεσογείου, στάθηκε θετικά στην κατασκευή πλωτού
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και επισήμανε, ότι οι αμερικάνικες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα ξεπεράσουν τα 100 δις. κυβικά μέτρα
αερίου τα επόμενα πέντε χρόνια, μέγεθος, δηλαδή, που αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας αγοράς!

“ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ” 1946 - 2017:

Η εφημερίδα που για 71 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
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ/ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ",
πρ/σμού 200.114 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 27 Μαρτίου 2017
και ώρα 15.00.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΚΟΡΚΙΔΩΤΙΚΟΥ
2017", πρ/σμού 151.619 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Απριλίου 2017 και
ώρα 14.00. Τηλ. 25310-33244.
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΝΓ-ΓΝΛ»,
πρ/σμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις
03.04.2017 και ώρα 10.00. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις
03.03.2017 και ώρα 15.10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
στις 28.03.2017 και ώρα 15.00. Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ. 2413501158-9.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», πρ/σμού 151.218 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Μαρτίου 2017
και ώρα 17.00. Τηλ. 2391330160.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
Έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ", πρ/σμού 1.700.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Ααπριλίου
2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 26210-33702.
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», πρ/σμού 4.030.000 ευρώ. Λήξη προσφορών
στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2813-400655.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ", Πρ/σμού 190.674 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00. Τηλ. 27413-62831.
Ε.Υ.Α.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
& ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10.000 ΤΕΜ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ". Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2310-966928.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Έργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ".
Λήξη προσφορών στις 27 Μαρτίου 2017 κια ώρα 11.00.
Τηλ. 2106782473.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσιες
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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Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
Διαγωνισμός για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2017", πρ/σμού 165.000,00 ευρώ.
Έναρξη υποβολής προσφορών στις 07/03/2017 και ώρα 08.00. Καταληκτική
ημερομηνί αυποβολής προσφορών στις 27/03/2017 και ώρα 15.00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-309437.

Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ε Σ

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ»,
πρ/σμού 67.822 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Απριλίου 2071 και ώρα 10.00.
Τηλ. 210-6430279.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥ-ΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ",
πρ/σμού 165.600 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017
και ώρα 15.00. Τηλ. 2231033850.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ". Λήξη προσφορών στις 27
Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2610-99667.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016",
πρ/σμού 500.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017
και ώρα 09.30. Τηλ. 2613610272.

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Β ΦΑΣΗ», πρ/σμού 95.753 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2681083214.

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ/ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έργο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ", πρ/σμού 75.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2463350110.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ", πρ/σμού 354.869
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 09.30.
Τηλ. 2132007744.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ",
πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017
και ώρα 10.00. Τηλ. 2132023980.
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ/ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ", πρ/σμού 1.520.325
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 09.30.
Τηλ. 2522350110.
ΔΗΜΟΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έργο "ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ", πρ/σμού 695.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ΗΣ Ε.Ο. ΒΟΛΙΜΩΝ", πρ/σμού 300.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2695360379.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΛΙΑΝΟΙ ΟΛΩΝ", πρ/σμού
400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 213-2023980.
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΝΗΣ", πρ/σμού
59.811 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", πρ/σμού 200.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 24413-54903.
ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
Διαγωνισμός για την "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ", πρ/σμού 34.000 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 14/03/2017 και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-2939345.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ», πρ/σμού 101.200 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2271350508.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ", πρ/σμού 245.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 27213-61305.
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2016», πρ/σμού
400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2313337629.
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ". Λήξη
ρπσοφορών στις 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2132141415.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
Έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟ- ΛΟΜΝΙΣΤΑ- ΣΤΑΥΛΟΙ- Α. ΜΗΛΙΑΝΟΙ- ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ", πρ/σμού 240.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 22373-52433.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ". Λήξη προσφορών
στις 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2610-992349.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ», πρ/σμού 600.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 28213-41720.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016"
πρ/σμού 500.000 ευρώ. λήξη προσφορών στις 23 Μαρτίου 2017
και ώρα 09.30. Τηλ. 2613-610272.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΚΡΕΜΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ‐ ΤΗΛ.: 210.95.21.005 ‐ ΚΙΝ.! 693.68.50.576
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Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Από τώρα ετοιμάζομαι για την Κυριακή του Πάσχα και μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει να αισθάνομαι πολύ όμορφα, αφού πρόκειται να το γιορτάσω με τα δικά μου κι
αγαπημένα πρόσωπα που για αυτά ζω και τίποτα άλλο… Δυστυχώς άλλος ένας άνθρωπος που μου οφείλει πολλά, είναι αχάριστος μαζί μου… Δεν πειράζει όμως…
Που θα πάει θα τα καταφέρω και τότε θα μπορώ να του πω και δυο λογάκια … Ο κόσμος σήμερα φίλες και φίλοι, δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι… Έχουν αλλάξει
πολλοί από τη ζήλια κι από την κακομοιριά … Αυτό είναι το μόνιμό τους πρόβλημα,
που να τους πάρει ο διάολος… Εσείς τι μου κάνετε; Πάτε καλά; Το γιορτάζετε; Περιμένετε κι εσείς με αγωνία το Πάσχα; Νάστε καλά και να το περάσετε όμορφα το
Πάσχα. Έμαθα ότι πρώην μεγαλοδημοσιογράφος, παντρεύτηκε μια μικρότερή του…
Να ζήσουν και να ευτυχίσουν! Τελικά το σόι άνθρωπος αυτός ο υποψήφιος Γάλλος
πρόεδρος που έχει παντρευτεί γυναίκα που τον περνάει 20 χρόνια; Ρε κάτι περίεργα,
που συμβαίνουν… Συνεχίζει ο Ντόναλντ να τους παίζει στα δάχτυλά του… Θυμάστε
που σας έλεγα ότι θα πάθουν την πλάκα τους εκείνοι που προεκλογικά τον κακολογούσαν; Εμένα να ακούτε και θα είστε μέσα στα πολιτικά δρώμενα… Ξέρω τι γράφω
τις περισσότερες φορές και για αυτό να μου δίνετε απόλυτη σημασία… Κάτι πρέπει
να κάνω για να δώσω λύση οριστική σε ένα πρόβλημα που με απασχολεί και ειλικρινά δε ξέρω τι να κάνω… Σα να μου είναι δεμένα τα χέρια
ρε φίλοι μου αγαπημένοι, που να με πάρει και να με σηκώσει…
Λοιπόν βλέπω ότι με τη φλυαρία μου δε μπόρεσα να δώσω
απαντήσεις στα γράμματά σας και εκ των πραγμάτων θα πρέπει
αυτό να το κάνω μάλλον στο επόμενο… Όρκο δεν παίρνω,
αλλά θα το κάνω… Αυτά λοιπόν για σήμερα και φιλιά σε όσους
έχουν όμορφη θεία! Χα, χα, χα…
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
ΤΟ «ΑΓΙΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΝΕΡΟ»!
Κατάρρευσε το σπίτι του Άγιου Εφραίμ στα Τρίκαλα, που βρίσκεται
στις όχθες του Ληθαίου, στο ύψος της Αύρας.
Το πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Μάρφη, έπεσε «θύμα» της εγκατάλειψης και του κακού καιρού και ήδη οι κάτοικοι της περιοχής θα κάνουν έρανο για την αποκατάσταση του σπιτιού. Να επισημάνουμε, ότι
τον Κωνσταντίνο Μάρφη, το 2011 το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον κατέταξε στο επίσημο ορθόδοξο εορτολόγιο, ως Άγιος Εφραίμ, υπέστη για
8 χρόνια φοβερά βασανιστήρια από τους Οθωμανούς κατακτητές και
τελικά μαρτύρησε στις 5 Μαίου του 1426 σε ηλικία 42 ετών και τα λείψανά του βρίσκονται στο Μοναστήρι Αμώμων στη Νέα Μάκρη.
Πρώτο στον κόσμο το νερό του Ψηλορείτη και «χρυσό βραβείο» στην
κρητική εταιρεία ΖΑΡΟS, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην Αμερική,
στην οποία διαγωνίστηκαν 600 νερά από όλο τον κόσμο!
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του νερού, είναι η οσμή, η γεύση, η
υφή, η όψη και πάνω από όλα η επίγευση!
Στην πρώτη είδηση έχουμε την αναγκαία όσο κι απαραίτητη
αποκατάσταση αυτού του σπιτιού, προκειμένου το σπίτι αυτό να αποκτήσει και θρησκευτικό τουρισμό και για το λόγο αυτό μάλλον θα πρέπει να βοηθήσει οικονομικά και η Εκκλησία.
Στη δεύτερη είδηση το καλό νερό της Κρήτης θα πρέπει κι αυτό με τη
σειρά του να γίνει «κίνητρο» και συνάμα «αφορμή» για την περαιτέρω
καλλιέργεια του τοπικού τουρισμού όσο και για την καλλιέργεια των
τοπικών προϊόντων…

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
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Ξεχείλισε πρόσφατα ο Πηνειός στα Τρίκαλα, στο ύψος
Μεγάλων Καλυβίων και Σερβατών του νομού Τρικάλων. Η
υπερχείλιση από τις δυνατές βροχές. • Η Κομισιόν επιδιώκει η
Βρετανία να πληρώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 20123, τις
δόσεις της για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης…
• Ο « Μπαρουτοκαπνισμένος»,
54χρονος αντιστράτηγος κ.
Χέρμπερτ Ρέιμοντ Μακμάστερ,
ο νέος Σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας της Αμερικής. Ο κ.
Μακμάστερ είναι γνωστός για τις
αντιρωσικες θέσεις του, αφού
στο παρελθόν είχε υποστηρίξει
την άποψη ότι η Ρωσία αποτελεί
απειλή για τα αμερικάνικα συμφέροντα κι ότι είναι ανταγωνιστική προς την Αμερική. Η
επιλογή του κ. Μακμάστερ, ικανοποίησε πλήρως τον υποψήφιο
πρόεδρο και νυν γερουσιαστή
του ρεπουμπλικανικού κόμματος
κ. Τζον Μακέιν. •Παραλίγο μεγάλο θανατικό, θα είχαμε πριν
από λίγες ημέρες στο Αστυνομικό Τμήμα της Δάφνης αν οι
αστυνομικοί δεν ανακάλυπταν
έγκαιρα εκρηκτικό μηχανισμό
που είχε τοποθετηθεί από άγνωστο, τον οποίο έχει καταγράψει η
σχετική κάμερα ασφάλειας. Τον
εκρηκτικό μηχανισμό εξουδετέρωσε με επιτυχία οι άνδρες της
αντιτρομοκρατικής. • Το τεντώνει και πάλι το σχοινί η Τουρκία
απειλώντας την Ελλάδα, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή αν το θελή-

σει, να βρεθούν Τούρκοι στρατιώτες στα Ίμια, όπως είχε γίνει
το 1996. Μπορείτε να ανέβετε,
αλλά το ζητούμενο είναι πως θα
κατέβετε, απαντά με νόημα ο
Έλληνας υπουργός Άμυνας κ.
Πάνος Καμμένος… • Άγρια ληστεία πριν από λίγες ημέρες στο
Λουτράκι, όταν αλήτες πλησίασαν στην είσοδο του καζίνο γυναίκα υπάλληλο που ήταν έτοιμη
να πάει να πιάσει εργασία στο
καζίνο, όταν άρχισαν να τη δέρνουν και να τη σέρνουν παίρνοντάς της τη τσάντα. • Νεκροί
εντοπίστηκαν τρείς ψαράδες που
αγνοούνταν για ένα 24ωρο. Βρέθηκαν σε βραχώδη περιοχή στο
Πρασονήσι και τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστα. Και οι τρεις τους ήταν κοντά
στα 70. • Δεν πάει καλά η τοπική
αγορά της όμορφης Καλαμάτας!
Έχουμε πτώση του εμπορικού
τζίρου κατά 20%. •Δράμα στο
Γερ΄λακι του Δήμου Ευρώτα ,
από 42χρονο που έχασε τη ζωή
του από λάθος χειρισμό του τρακτέρ του. Ο άτυχος που ήταν και
προπονητής στο Κάστρο Γερακίου, άφησε πίσω του γυναίκα
και τρία ορφανά… •Παραλίγο να
καούν δυο σπίτια στο Τημένιο
Άργους από μεγάλη φωτιά που
ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. • Σε πλήρη αναδιάρθρωση η
Άμεση Δράση με τη λειτουργία
νέων επιχειρησιακών τμημάτων.
Από δω και πέρα θα ονομάζεται
Άμεση Παρέμβαση.

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

