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áðüøåéò
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η επικείμενη ομιλία του πρωθυπουργού
κ. Αλέξη Τσίπρα στο χώρο της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και η συνέντευξη Τύπου που θα δώσει την επόμενη ημέρα προς τους Έλληνες και
ξένους δημοσιογράφους, αναμένεται να
αποτελέσουν δυο κομβικής πολιτικής σημασίας γεγονότα, από τα οποία οπωσδήποτε, θα προκύψουν και κάποια συμπεράσματα και βεβαίως κι ορισμένες
πολιτικές εκτιμήσεις.
Στην πρώτη περίπτωση ο κ. Τσίπρας, θα
πρέπει να οριοθετήσει την περαιτέρω κυβερνητική πορεία τόσο σε επίπεδο χρονικής διάρκειας όσο και σε επίπεδο
«υποσχέσεων»...
Με δυο λόγια, αφενός θα μπορούμε να
καταλάβουμε τον υπόλοιπο χρόνο διακυβέρνησης κι αφετέρου θα μάθουμε ορισμένα μέτρα που προτίθεται να πάρει
υπέρ διαφόρων κοινωνικών ομάδων…
Στη δεύτερη περίπτωση, θα «κόψουμε κίνηση», όπως λέμε, «ανιχνεύοντας», λόγου χάρη, αν σκέφτεται ο κ. Τσίπρας να
συνεργαστεί «μεθαύριο» με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη κι αν σκέφτεται να μεταλλάξει «μεθαύριο» και πάλι, τον
ΣΥΡΙΖΑ σε κεντροαριστερή παράταξη…
Πάνω απ΄όλα όμως, είναι βέβαιο, ότι η
παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη, θα δρομολογήσει όχι
μόνο το νέο προεκλογικό «αφήγημα» της
κυβέρνησης, αλλά παράλληλα θα γίνει η
«αφορμή» για να κάνει το ίδιο κι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 17.056 / Ευρώ: 0,30 €

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ «ΙΣΚΙΟΙ»
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!!!
Εκεί που «λέγαμε», ότι είχαμε αρχίσει να ξεμπερδεύουμε με τους για χρόνια
«ίσκιους» της ελληνικής πολιτικής, που κινούσαν τα νήματα της εκάστοτε εξουσίας, να που ξανάρχονται οι νέοι «ίσκιοι», που διαθέτουν μπόλικο χρήμα, μπόλικες γνωριμίες και μπόλικο «μεράκι» για να περνάνε μέσω της εκάστοτε
εξουσίας «εκείνα» που αυτοί θέλουν κι επιθυμούν…
Δυστυχώς οι «ίσκιοι» ούτε …πιάνονται, ούτε είναι αναγνωρίσιμοι αφού είναι
… «ίσκιοι»!!!
Δρουν, δηλαδή, στο περιθώριο της πολιτικής και εκεί καταστρώνουν και
προωθούν τα σχέδιά τους, που τις περισσότερες φορές, αφενός τους «αβγατίζουν» τα χρήματά τους κι αφετέρου προωθούνε «καθοδηγούμενους» πολιτικούς…
Επομένως κι όσο κι αν «ακούγεται» παράξενο, αν θέλουν οι
φίλοι μας οι πολιτικοί να φανούν απολύτως χρήσιμοι στον ελληνικό
λαό, ας σπεύσουν να δημιουργήσουν από κοινού «σκιώδες σχέδιο
δράσης» εναντίον των νέων «ίσκιων»…
-Διαφορετικά; Θα μας «φάει» όλους το «μαύρο σκοτάδι»!!!
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...

του Νίκου Οικονομάκη

Συνεχίζεται η γεώτρηση στο θαλάσσιο «οικόπεδο» της Κύπρου. –Και στις αρχές του
επόμενου μήνα; Αναμένεται το γεωτρύπανο, να φτάσει στο τελικό βάθος των 4.250
μέτρων, οπότε θα φανεί αν υπάρχει το προσδοκώμενο φυσικό αέριο. Κι αν υπάρχει,
πόσο θα μπορεί να είναι το μέγεθός του… Σύμφωνα με τους εξειδικευμένους στο
θέμα αυτό επιστήμονες, αν ανακαλυφθεί στο συγκεκριμένο σημείο φυσικό αέριο, τότε
αμέσως θα αναβαθμιστούν οι πιθανότητες ανακαλύψεων νέων κοιτασμάτων στα γειτονικά θαλάσσια «οικόπεδα» Νο 10 και Νο 6. *Αίσθηση έχει προκαλέσει η άποψη
του υπουργού Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ότι θα πρέπει να συνεργαστούν
τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας αφορμή άρθρο του μεγαλοστελέχους του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Λαλιώτη που είναι αντίθετος με μια πιθανή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον ακραία νεοφιλελεύθερο, όπως τον αποκαλεί, κ.
Μητσοτάκη, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε μια τέτοια περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα
γίνει «δεκανίκι» της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη…

“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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• στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 21 Αυγούστου 2017.

Ανακοίνωση Διενέργειας
Διαγωνισμού Δ. 24/17

10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
την 21 Αυγούστου 2017.

1.α. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)
β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό :
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ. : 210 – 8705010, FAX : 210 – 6445633
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια
Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΝΑ).
3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια Νευροχειρουργικού Μικροσκοπίου
της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
(ΓΝΑ).
β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 180.000,00€ [ποσό επιβαρυνό- μενο με
ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και
223.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β).
β. Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.
γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 45248.
5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 18 Σεπτεμβρίου 2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ.
β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 25 Σεπτεμβρίου 2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 02 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
δ. Γλώσσα : Ελληνική
ε. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.
6. α. Τόπος παράδοσης : Το 251 ΓΝΑ.
β. Χρόνος παράδοσης : Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να παραδοθεί εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Πληρωμή : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο.

11. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν
υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής
ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έργο «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Ε23 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε’ ΟΡΟΦΟΥ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΟΝ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 5, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».
Λήξη προσφορών στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00. Τηλ. 2103689017.
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ».
Λήξη προσφορών στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13.00.
Τηλ. 2310381080.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
Έργο «ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Α΄ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»,
πρ/σμού 300 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.00.
Τηλ. 2109942500.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών : Τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα
παράτασης από την Υπηρεσία.
8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).
9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης :
• στον ελληνικό Τύπο : 21 Αυγούστου 2017.
• στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 21 Αυγούστου 2017.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ
Έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ».
Λήξη προσφορών στις 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 09.00.
Τηλ. 2132037871.
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ/ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», πρ/σμού 595.200 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 29 Αυγούστου 2017. Τηλ. 2286360167.

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

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

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

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

• ×åéñüãñáöá êáé åðéóôïëÝò ðñïò ôçí Åöçìåñßäá äåí åðéóôñÝöïíôáé

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

Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

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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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Έργο «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΔΜΑ», πρ/σμού 606.018 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23.59.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», πρ/σμού 200.000 ευρώ,
με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός στις 14-9-2017 και ώρα 10.00 (λήξη).
Δεκτοί Α2 τάξης και άνω για έργα Οδοποιϊας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2132140125.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ)
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ », πρ/σμού 173.836 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00.

Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Α Κ Α Ε Ι Δ Η
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)», πρ/σμού 646.476,61
ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις
08/09/2017 και ώρα 15.00. Ααποσφράγιση των προσφορών στις 15/09/2017 και
ώρα 15.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132068917.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ».Έναρξη υποβολής προσφορών στις 29/11/2017 και ώρα 08.00.
Λήξη υποβολής προσφορών στις 13/12/2017 και ώρα13.00.
Αποσφράγιση των προσφορών στις 19/12/2017 και ώρα 10.00.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 676.500,00 ευρώ, με ΦΠΑ.
Λήξη υποβολής προσφορών στις 05/09/2017 και ώρα 17.00.
Αποσφράγιση των προσφορών στις 12/09/2017 και ώρα 10.00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & Ν/Χ»,
πρ/σμού 1.999.742,88 ευρώ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 21/09/2017 και
ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 27/09/017 και ώρα 10.30.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2813-408847.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ», πρ/σμού
614.003,70 ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 21/08/2017 και
ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 25/08/2017 και ώρα 10.00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2813-408808.

Κ ΑΥ Σ Ι Μ Α
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ.Ζ.Λ ΡΟΔΑΣ», πρ/σμού 150.431,59 ευρώ.
Ο διαγωνισμός στις 19-9-2017 και ώρα 10.00 (λήξη).
Δεκτοί Α2 τάξης και άνω για έργα Λιμενικά.
Πληροφορίες στο τηλ. 26610 45551 και φαξ 26610 37173.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Έργο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΥΛΑΚΙΑ ΟΘΩΝΩΝ- Α΄ ΦΑΣΗ», πρ/σμού 76.000 ευρώ,
με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός στις 21-9-2017 και ώρα 10.00 (λήξη).
Δεκτοί Α1 και άνω για έργα Λιμενικά.
Πληροφορίες στο τηλ. 26610 45551 και φαξ 26610 37173.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» πρ/σμού 269.951,17 Ευρώ, με τον Φ.Π.Α..
Διαγωνισμός στις 19-9-2017 και ώρα 10.00.
Δεκτοί Α2 τάξης και άνω οδοποιίας
και Α1 τάξεις και άνω για έργα Υδραυλικά. Περισσότερες
Πληροφορίες στο τηλ. 25313 – 52827 και φαξ. 25313 52826.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΔΩΝ- Κ.Χ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2017»,
πρ/σμού 300.000 ευρώ. Διαγωνισμός στις 7-9-2017 και ώρα (;).
Τηλ. 2841089934.
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ ΩΡΟΠΙΩΝ», πρ/σμού 151.297,02, πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Διαγωνισμός στης 29-8-2017 και ώρα 10.00.
Δεκτοί Α2 και άνω για έργα Οδοποιίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 22953 20334 και φαξ 22953 20328.
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ», πρ/σμού 20.766 ευρώ. Διαγωνισμός στις 31-8-2017
και ώρα 10.00. Πληροφορίες στο τηλ. 2286360167.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού
450.000 ευρώ. Διαγωνισμός στις 29-8-2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2385054521.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού
450.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2385054521.
ΑΔΜΗΕ Α.Ε
Διακήρυξη διαγωνισμού για την ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΜ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣΤΟΥ ΠΤΔΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 90 HP''.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.admie.gr και στο τηλ. 26350 51322 κ. Κατσιώρη.
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»,
πρ/σμού 105.645,16 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. Διαγωνισμός στις 24-82017 και ώρα 10.00. Δεκτοί Α2 και άνω οδοποιίας.
Πληροφορίες στο τηλ. 22953 20334 μέχρι 21-8-2017.

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
Άντε λοιπόν φεύγει σιγά- σιγά κι ο μήνας Αύγουστος και θα μας έρθει ο
απίθανος Σεπτέμβριος, που είναι και ο μήνας της εκπληκτικής ελληνικής δροσιάς, που σε κάνει να νιώθεις πλούσιος στο σπιτικό σου! • Έχουμε όμως μερικές ακόμα ημέρες για τον Αύγουστο και καλό είναι να τις γλεντήσουμε όσο
μπορούμε πιο πολύ και να το ξεσαλώσουμε… Φυσικά η λέξη ξεσάλωμα διαφέρει από ηλικία σε ηλικία… Άλλος ξεσαλώνει με το φαγητό, άλλος με το
κολύμπι, άλλος με τα ψώνια, άλλος με την πρέφα, άλλος με το τάβλι, άλλος
με το ποδήλατο, άλλος με τη μοτοσικλέτα, άλλος με το αυτοκίνητο, άλλος
με το ποτό, άλλος με το τσιγάρο κι άλλος με τις γκόμενες ή με τους γκόμενους… Σε αυτή τη ζωή όλα μπορείς να τα έχεις και γιαυτό είναι μικρή η
πόρνη σε χρονική διάρκεια. • Μη ξεχνάτε ότι έρχονται για άλλη μια φορά
πολιτικές εκπλήξεις που θα μας κάνουν να ξυπνήσουμε λιγάκι από την πολιτική ραστώνη… • Πάντως οφείλω να ομολογήσω, ότι σε αυτή τη χώρα ότι κι
αν γίνει οι περισσότεροι το «γράφουν» στα παντζάρια τους και στις ντομάτες
τους… Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα… •Τελικά θα
τα καταφέρουμε, αλλά δε ξέρω μετά από πόσα χρόνια, αλλά θα τα καταφέρουμε να ανακάμψουμε οικονομικά.. • Θα δώσουμε οσονούπω τα ρέστα μας και θα αφήσουμε τους άλλους να
πιάνουν τα παντζάρια τους… • Χα, χα, χα… • Σας αφήνω
λοιπόν και για σήμερα, αρκετά κι ενδιαφέροντα είπαμε
και θα τα ξαναπούμε και πάλι στο επόμενο…
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
84χρονος Χανιώτης, ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Κουμ Καπί,
έπαθε καρδιακή ανακοπή. • 54χρονη ομογενής από το Καζακστάν,
είχε μετατρέψει το σπίτι της στην περιοχή Ταμπούρι-Ρούκι σε διαφθορείο. Είχε «σπιτώσει» δυο νεαρές Μολδαβές, που «εξυπηρετούσαν» κυρίως αλλοδαπούς. 20 ευρώ η «ταρίφα» και τα κέρδη
μισά-μισά. • Στη Χαλκίδα, η τοπική αστυνομία συνέλαβε νεαρό φανοποιό, ο οποίος είχε κλέψει αυτοκίνητο κι άρχισε να το διαλύει για
να το μετατρέψει σε ανταλλακτικά. Το περιστατικό συνέβη στο Βασιλικό. • Συνεχίζει η αστυνομία της Πάτρας να ψάχνει να βρει τον
άγνωστο εμπρηστή που βάζει φωτιά στα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα. • Σβήστηκε στα Φάρσαλα η φωτιά που είχε ξεσπάσει
στην περιοχή Δίλοφο• Σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης
κάνει τις διακοπές της μαζί με την κόρη της η πανέμορφη πριγκίπισσα του Μαρόκου Λάλα Σάλμα. • Ένα νεαρό ζευγάρι, λίγο πριν
αποβιβαστεί στο λιμάνι των Λουτρών Αιδηψού, συνελήφθηκε από
τους λιμενικούς, μετά από πληροφορίες που είχαν, ότι κάτι ύποπτο
μετάφεραν. Όντως το ζευγάρι είχε μπόλικα ναρκωτικά τοποθετημένα σε διάφορες κρύπτες, ενώ στο σπίτι του στην Εύβοια είχε ναρκωτικά, μαχαίρια, πιστόλια κι ένα μεταλλικό τρίφτη κάνναβης.
•Σοκαρισμένη η ελληνική κοινή γνώμη, όταν έμαθε ότι ο 36χρονος
ψυχοπαθής που χτυπούσε γυναίκες του Χαλανδρίου, είναι γιός του
δημοφιλούς ηθοποιού Κώστα Πρέκα. Ανθρώπινα, δηλαδή, δράματα
και κάθε σπίτι έχει το δικό σταυρό που τραβάει…

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ

Αναφέρω ακριβώς τι υποστήριξε πρόσφατα ο πρόεδρος της
Βουλής κ. Βούτσης, αναφορικά με
την ποιότητα που θα πρέπει να διακρίνει τη στάση της Πολιτείας απέναντι στο θρήσκευμά μας. «Δεν
υπάρχουν Ορθόδοξοι λαοί. Στην
Ελλάδα η Ορθοδοξία αφορά το
95% του πληθυσμού. Είμαστε από
τους πιο ομογενοποιημένους λαούς
παγκοσμίως σε σχέση με θρησκευτικές δοξασίες. Αλίμονο όμως, δεν
είμαστε Ταλιμπάν, ούτε φονταμενταλιστές. Η θρησκευτική συνείδηση είναι για κάθε άνθρωπο κάτι
το ιδιαίτερο. Δεν γεννιέται κανείς
και πεθαίνει στο πλαίσιο ενός λαού
ή εθνότητας και με το θρησκευτικό
συναίσθημα αποτυπωμένο πάνω
του. Είμαστε σύγχρονο κράτος.
Δεν είμαστε φονταμενταλιστικό
ορθόδοξο κράτος, ούτε ταλιμπάν
της Ορθοδοξίας». Να σημειώσω,
ότι με τον όρο φονταμενταλισμός,
εκφράζονται οι τάσεις επιστροφής
σε άκρως συντηρητικά θρησκευτικά βιώματα του παρελθόντος, τα
οποία λειτουργούν σα μέσο αντίστασης σε κάθε θρησκευτική μεταρρύθμιση. •Αυτά λοιπόν είπε ο
κ. Βούτσης κι ακολούθησαν τα
εξής: Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Άμυνας κ. Πάνος Καμμένος, δήλωσε
ότι δε συμφωνεί με την άποψη του
κ. Βούτση. Η Νέα Δημοκρατία
εξέδωσε ανακοίνωση «σκληρή»
εναντίον του κ. Βούτση, συστήνοντάς του, να μη διχάζει την ελληνική
κοινωνία και η Χρυσή Αυγή επιτίθεται κατά του κ. Βούτση, αποκαλώντας Μπολσεβίσκο. •Όσο για
τον ΣΥΡΙΖΑ; Κατηγορεί τη Νέα

Δημοκρατία, ότι προσφεύγει σε
τρομολαγνείες και σε ακραίες ρητορείες, επειδή δεν έχει εναλλακτική πολιτική πρόταση…
•Σε επίπεδο κρουσμάτων λοιμώξεων τύπου «Ιού του Δυτικού
Νείλου», έως σήμερα σε επίπεδο
κρουσμάτων έχουμε 20 περιπτώσεις λοίμωξης, από τα οποία τα 12
παρουσίασαν εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παρέλαση. Άπαντα τα κρούσματα στην
περιοχή της Αργολίδας και σε υπέργηρα πάντα άτομα, στις περισσότερες περιπτώσεις. Σύμφωνα με
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις, από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών γενικότερα, εμφανίζονται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και γενικά σε άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. •Τραγωδία πριν από λίγες
ημέρες στο Πολιχνίτο της Λέσβου.
Λαμπάδιασε το σπίτι και η μάνα
έβλεπε τα δυο της παιδιά να καίγονται!!! Οι φωνές της υπέργηρης
μάνας δε μπόρεσαν να αποτρέψουν
το μοιραίο. Μπαίνοντας στο σπίτι
οι πυροσβέστες αντίκρισαν δυο άνδρες ν α είναι μπρούμυτα και καμένοι… Ο ένας 54 ετών κι ο άλλος
55 ετών. Αδέρφια αμφότεροι, αλλά
με κινητικά προβλήματα. • «Η
ομορφιά δεν έχει ηλικία», αναφέρει
η ηλεκτρονική έκδοση του «Βογκ», παρουσιάζοντας τη σέξι φωτογράφιση 74χρονης από την
Κρύα Βρύση. Η κ. Ελένη Χριστάκη πόζαρε στον εγγονό της που
είναι φωτογράφος!

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

