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áðüøåéò
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ…
Αυτή τη χρονική περίοδο και με αφορμή την «έκρηξη»
της «υπόθεσης NOVARTIS», υπάρχουν ορισμένες
«συμπεριφορές» που δεν μας αρέσουν, επειδή ευτελίζουν διάφορα εκ των πραγμάτων πρέποντα δεοντολογικά δεδομένα…
1.Δεν μας αρέσει που αρκετά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τη σχετική δικογραφία της υπόθεσης αυτής
που κανονικά θα έπρεπε να ήταν μη δημοσιεύσιμη, δεδομένου ότι στην ουσία «διασύρουν» πολιτικούς που
ούτε καν είναι κατηγορούμενοι…
2.Δεν μας αρέσει που μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί
ότι πίσω απ΄αυτή την υπόθεση υπάρχει πολιτική σκευωρία, που την έχει δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση.
Με άλλα λόγια η ελληνική κυβέρνηση έχει συνωμοτήσει με Έλληνες εισαγγελείς, με τον Άρειο Πάγο, μ τον
υπουργό Δικαιοσύνης με το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης και με το FBI. Αστεία, δηλαδή, πράγματα…
3.Δεν μας αρέσει που οι προστατευόμενοι μάρτυρες
αποκαλούνται «κουκουλοφόροι», άρα είναι κάτι σαν
καταδότες, κάτι σα δοσίλογοι και κάτι σαν παλιάνθρωποι, την ώρα όπου η «προστασία» τους έχει αποδοθεί
πρωτίστως από το FBI και το μέτρο αυτό προβλέπεται
κι από την ελληνική νομοθεσία και το οποίο «αναδομήθηκε» το 2014 από την κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου.
4.Δεν μας αρέσει που ορισμένοι βουλευτές και υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης λίγο πολύ θεωρούν με
διάφορους έμμεσους τρόπους τους πολιτικούς εκείνους
που αναφέρονται στη δικογραφία, ότι είναι «υπόλογοι»!..
Η σημερινή Ελλάδα δεν έχει πλέον την πολυτέλεια για
τέτοιου είδους συμπεριφορές, επειδή η ελληνική κοινωνία πάνω απ΄όλα «θέλει» κι «απαιτεί» μια πολύ πιο
υπεύθυνη στάση των πολιτικών και των δημοσιογράφων…
Ως εκ τούτου ας αφήσουμε την υπόθεση αυτή να την
ερευνήσουν οι αρμόδιες «δικαστικές» αρχές είτε σ΄επίπεδο βουλευτών είτε σ΄ επίπεδο «φυσικών» δικαστών!..

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

Η efimerisdiakirixeon.gr είναι πιστοποιημένο Μέλος, ως ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, της Πλατφόρμας e-media της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 17.197
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Ευρώ: 0,30 €

Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 50 ΚΑΙ ΤΟΥ 60 «ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΘΗΚΕ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ!..
Πρέπει να μάθουμε κάποτε να εκτιμούμε και να «ζυγίζουμε» επακριβώς τις όποιες «καταστάσεις» που μας συμβαίνουν είτε σε προσωπικό είτε σ΄εθνικό επίπεδο, προκειμένου να έχουμε κάθε
φορά μια σαφή «εικόνα» των πραγμάτων, έτσι ώστε αυτή η «εικόνα» να μας οδηγεί σε μια κατά
κάποιο τρόπο μετέπειτα αισιόδοξη πορεία των διαφόρων αρνητικού τύπου γεγονότων...
Η ελληνική λοιπόν «κρίση» που ξέσπασε το 2010 φυσικά και ήταν κάτι το οικονομικά και
κοινωνικά «τρομακτικό», το οποίο έφερε τα πάνω- κάτω στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού
πληθυσμού, κυρίως έπληξε το κομμάτι εκείνο, το οποίο γεννήθηκε στη δεκαετία του 50 και του
60…
Ήταν, δηλαδή, όλοι εκείνες κι όλοι εκείνοι που ενώ κάτω από κανονικές συνθήκες θα έπρεπε
να είχαν κλείσει τον εργασιακό τους βίο με μια κάποια καλή «σοδειά» για τα υπόλοιπα χρόνια
της ζωής τους, ξαφνικά βρέθηκαν «επί ξύλου κρεμάμενοι»…
-Που να βρουν νέα εργασία σε μια τέτοια ηλικία και που να βρουν το ψυχικό και ψυχολογικό
κουράγιο για να ξεκινήσουν από την αρχή;
-Κι αν κάποιοι απ΄αυτούς είχαν και τραπεζικά δάνεια;
-Όσο για τις υπόλοιπες γενιές;
Έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται με τις νέες επικρατούσες «συνθήκες»…
Λιγότερες καταναλωτικές, περισσότερο προσεκτικές στις εργασίες τους και
φυσικά αρκετά «φιλοσοφημένες» από τις «παρενέργειες» της ελληνικής κρίσης…
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...

του Νίκου Οικονομάκη

Ανάκαμψε πλέον το αμερικάνικο χρηματιστήριο, «ηρέμησαν» και τ΄ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και
φυσικά και το δικό μας, «διορθωτική κίνηση» ήταν η πρόσφατη πτώση της «Γουόλ Στριτ» εκτιμούν
οι οικονομολόγοι, ενώ οι αμερικάνικοι χρηματιστηριακοί κύκλοι εκτιμούν, ότι η «διορθωτική κίνηση»
του αμερικάνικου χρηματιστηρίου, έγινε για την αποφυγή του αμερικάνικου πληθωρισμού!• Εγκρίθηκε από τη σκοπιανή κυβέρνηση η μετονομασία του κεντρικού αεροδρόμιου και του κεντρικού αυτοκινητόδρομου της Φίρομ. Το αεροδρόμιο δε θα ονομάζεται «Διεθνές Αεροδρόμιο της Μακεδονίας»,
αλλά θα ονομάζεται «Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων», ενώ ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος θα
ονομαστεί «Λεωφόρος Φιλίας». Η διπλωματική αυτή κίνηση της σκοπιανής κυβέρνησης, θεωρήθηκε
αξιοπρόσεκτη από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ με δηλώσεις του ο πρωθυπουργός κ.
Ζάεφ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του δέχεται ονομασία της χώρας του με γεωγραφικό προσδιορισμό
και μάλλον θα πάμε για τη ονομασία «Γκόρναματσεντόνια»… Οι συνομιλίες συνεχίζονται και με τις
δυο πλευρές να δηλώνουν αισιόδοξες, παρά τις επιφυλάξεις του σκοπιανού πρωθυπουργού που δε
θεωρεί αναγκαία τη συνταγματική αναθεώρηση του σκοπιανού Συντάγματος.

“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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Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Α Κ Α
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ», πρ/σμού 129.308
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2
Μαρτίου 2018 και ώρα 11.30.
Τηλ. 2132039136.

των προσφορών στις 02-03-2018
και ώρα 11.00.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού
433.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ.
Λήξη υποβολής προσφορών στις
16.03.2018 και ώρα 08.00.
Αποσφράγιση των προσφορών
στις 19-03-2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2103501526.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»,
πρ/σμού 521.800,00 ευρώ, με ΦΠΑ.
Λήξη υποβολής προσφορών στις
22/03/2018 και ώρα 15.00.
Αποσφράγιση των προσφορών
στις 28/03/2018 και ώρα 11.00.
Τηλ. 2313323115.

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Έργο «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ»,
πρ/σμού 564.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 31 Ιουλίου 2018.
Τηλ. 254135141.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ».
Λήξη προσφορών στις 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14.00.
Τηλ. 2313323115.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΕΙΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ».
Λήξη προσφορών στις 23 Μαρτίου
2018 και ώρα 13.00.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΤΟΥ ΠΓΝΙ», πρ/σμού 131.370,96
ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στις 26-22018 και ώρα 14.00. Αποσφράγιση

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Έργο «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ»,
πρ/σμού 142.720 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 19 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 23.59.

ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Α

Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
& ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 500.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 1 Μαρτίου
2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2421352640.

ΕΦΕΤΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», πρ/σμού
127.000 ευρώ. Λήξη προσφορών
στις 26 Μαρτίου 2018 και ώρα
10.00. Τηλ. 26610-98820.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ», πρ/σμού
150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών
στις 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
10.00. Τηλ. 2261350242.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 500.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 1 Μαρτίου
2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2421352640.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», πρ/σμού
403.225,81 ευρώ, με ΦΠΑ.
Λήξη υποβολής προσφορών στις
01-03-2018 και ώρα 10.00.
Αποσφράγιση των προσφορών στις
08-03-2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2421352640.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ», πρ/σμού 226.500 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2261350242.

ΙΚΑ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑΕΤΑΜ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4», πρ/σμού 15.701
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11
Απριλίου 2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 210-3662429.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ».
Λήξη προσφορών στις 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14.00.
Τηλ. 2313-323115.
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 111.775,80 ευρώ,
με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 20-02-2018 και ώρα
10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 27 Φεβρουαρίου 2018
και ώρα 11.00. Τηλ. 2106420146.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

*Συμπλήρωμα Νο1 Διακήρυξης ΔΥΠΠ-904296
Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα
Νο 1 της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-904296, για την προμήθεια συνολικής
ποσότητας 34.050 Lt, είκοσι πέντε (25) ειδών ιονεναλλακτικών ρητινών που θα καλύψουν τις ανάγκες των ΑΗΣ της Επιχείρησης για
ένα (1) έτος, με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών μέχρι τις 23.02.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ.
Πέραν αυτών που ρητά τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα
Νο 1, όλοι οι άλλοι όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε πλήρη ισχύ
ως έχουν.
Τα τεύχη της Διακήρυξης καθώς και το Συμπλήρωμα Νο1 έχουν
αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλε-κτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ https:// www.dei.gr¦ Η ΔΕΗ¦ Ανακοινώσεις Δια-κηρύξεων ή στο https://eprocurement.dei.gr/
ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 TΗΛ.2105292698

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
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site: www.efimerisdiakirixeon.gr

•ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: PRINT CENTER - Τράλλεων 145Α - Γαλάτσι -Τ.Κ. 111 46 Ôçë.: 210- 2922129 - Fax.: 210-2922117 - E-mail: foto_cop@otenet.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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Δ Ι ΑΦ Ο ΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,
πρ/σμού 2.100.000,00 ευρώ, με
ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στις
12.03.2018 και ώρα 13.00.
Αποσφράγιση των προσφορών
στις 19.03.2018 και ώρα 13.00.

∂º∏ª∂ƒπ™ ¢π∞∫∏ƒÀ•∂ø¡
√π

¢π∞∫∏ƒÀ•∂π™

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ474.500 ευρώ. Λήξη προσφορών
στις 27 Φεβρουαρίου 2018.
ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΑΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,
πρ/σμού 192.167 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Ιουλίου 2018 και
ώρα 10.00. Τηλ. 210-7728200.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΑ-ΔΡΑΚΕΙΑ-ΧΑΝΙΑ»,πρ/σμού403.225,81
ευρώ. Λήξη υποβολής προσφορών
στις 22-02-2018 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 1-032018 και ώρα 10.00.
Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ. 2421352470.
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ/
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ» πρ/σμού

Σελίδα 3

ΓΟΝΚ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 433.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 16 Μαρτίου
2018 και ώρα 08.00.
Τηλ. 2103501545.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΑ,
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ),
ΧΡΗΣΗ 2017-2018», πρ/σμού
1.451.612,90 ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

*ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΠ – 1310599
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή
Επιχείρηση), προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις :
• του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις
Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και
της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016,
• της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ.
128/08.11.2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://www.dei.grΗΔΕΗΑνακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο
http://eprocurement.dei.gr/
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία
και κριτήριο ανάθεσης το χαμηλότερο τίμημα, ΔYΠΠ-1310599 “
Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ)
No 8 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων», συνολικού Προϋπολογισμού
κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης €169.000,00 πλέον ΦΠΑ.
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Τομέα
Έργων και Υπηρεσιών της ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 (3ος όροφος)
Γρ 302. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08/03/2018
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην
Αίθουσα Συσκέψεων της ανωτέρω Διεύθυνσης ενώπιον Επιτροπής
που θα συστήσει η Επιχείρηση και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης .
Για τυχόν προβλήματα στην εύρεση της διακήρυξης επικοινωνείτε
στο 210 5293671 (κ.Κυριαζής).
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠΠ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΤΗΛ.2105292595

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

υποβολής προσφορών
στις 20-02-2018 και ώρα 10.00.
Αποσφράγιση των προσφορών
στις 27-02-2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 2421352460.
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 433.000 ευρώ.
Λήξη προσφορών στις 16 Μαρτίου
2018 και ώρα 8.00.
Τηλ. 210-3501545.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ), ΧΡΗΣΗ
2017-2018», πρ/σμού 1.451.612,90
ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 20-02-2018 και ώρα
10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 27-02-2018
και ώρα 10.00. Τηλ. 2421352460.
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΕΟΥΠΟΛΗΣ
Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ», πρ/σμού
474.500 ευρώ. Λήξη προσφορών
στις 27 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

*ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΠ – 1372
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή
Επιχείρηση), προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις :
• του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύει για τις
Εταιρείες του κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και
της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016,
• της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ.
128/08.11.2016 απόφασή του, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://www.dei.grΗΔΕΗΑνακοινώσεις Διακηρύξεων ή στο
http://eprocurement.dei.gr/
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία
και κριτήριο ανάθεσης το χαμηλότερο τίμημα, ΔYΠΠ-1372 “ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΩΜΑΤΟΣ /ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ BY-PASS Χ.Π.
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΤΜΟΥ Υ.Π.ΚΑΙ
Μ.Π. ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΑΗΣΜ Β’», συνολικού
Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης €177.000,00
(€97.000,00 ENOTHTA A’ ) & (€80.000,00 ENOTHTA B’) πλέον
ΦΠΑ.
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Τομέα
Έργων και Υπηρεσιών της ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22 (3ος όροφος)
Γρ 302. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06/03/2018
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην
Αίθουσα Συσκέψεων της ανωτέρω Διεύθυνσης ενώπιον Επιτροπής
που θα συστήσει η Επιχείρηση και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης .
Για τυχόν προβλήματα στην εύρεση της διακήρυξης επικοινωνείτε
στο 210 5293671 (κ.Κυριαζής).
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠΠ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΤΗΛ.2105292595

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ
ΚΡΕΜΟΥ 50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ‐ ΤΗΛ.: 210.95.21.005 ‐ ΚΙΝ.! 693.68.50.576
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Σελίδα 4

Ç ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÏÄÇÃÅÉ ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÅÎÅËÉÎÅÉÓ

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πριν από λίγο κρύωνα ελαφρώς, έβγαλα το σακάκι μου και φόρεσα ένα
πουλοβεράκι με βε και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τώρα καλύτερα και πιο
ζεστά… Με αυτή λοιπόν την ενδυματολογική μου συμπεριφοράς νιώθω και
αισθάνομαι πολύ καλύτερα κι έχω την αίσθηση ότι αρχίζω και ξαναβρίσκω
τη φόρμα μου… • Αυτός ο πολιτικός ρε Στέλλα, είναι εντελώς παπάρας…
•Γιάννη δε μ΄ενδιαφέρει αν ο γιός σου δεν έχει δουλειά… • Βασίλη από τον
Κολωνό, στα αντίδια μου αν σου έκλεψαν το μαγαζί… •
Κώστα από την Κομοτηνή θέλω να πιστεύω ότι δε θα το μετανιώσεις που
ο φίλος σου δανείστηκε 5.000 ευρώ!!! Μάλλον δε θα τα ξαναπάρεις ρε μαλθάκα… • Περιμένω νεότερά σου ρε Γιάννη και τότε θα πράξω ανάλογα…
Έως τότε δυστυχώς δε μπορώ να σου πω κάτι το διαφορετικό… • Προφανώς
το συλλαλητήριο της Αθήνας έχει βάλει σε σκέψεις τον Αλέξη που απ΄ότι μαθαίνω βάζει εμπρός την επόμενή του κίνηση… • Είναι όντως περίεργη αυτή
η κατάσταση που υπάρχει και υφίσταται ρε Θανάση από την Αγία Παρασκευή. Προσπάθησε να μάθεις περισσότερα πριν σε πάρουν με τις πέτρες…
•Γιώργο, φοβάμαι ότι η γκόμενά σου έχει δίκιο… Πες της να με πάρει στο
τηλέφωνο… • Δεν αντέχω άλλο ρε Νίκο, να εργάζομαι
και να μη μου μένει φράγκο τσακιστό… Τι κακό είναι
αυτό ρε φίλε μου; • Κατερίνα δεν έχω κανένα λόγο και
καμία αιτία να πιω μαζί σου καφέ… Στο διάολο να
πας… • Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αφήσω και
να σας αποχαιρετήσω… Την αγάπη μου!
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
Έτοιμα τα πάντα για το Καρναβάλι της Σπάρτης που θα γίνει αύριο, θα ξεκινήσει
από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και ο τερματισμός του θα γίνει στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στις τρεις καλύτερες ομάδες καρναβαλιστών θα χορηγηθούν χρηματικά έπαθλα. • Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης
κ. Σπύρο Βρέντα, τα «κούλουμα» δεν πρόκειται πλέον να γιορτάζονται στην Κόρτσοβα για καθαρά τεχνικού λόγου. Αυτή τη φορά ο εορτασμός θα γίνει στην Αγία
Τριάδα Σεχίου. Σύμφωνα και πάλι με τον κ. Βρέντα « Τα «κούλουμα» δε θα γιορταστούν στη Κόρτσοβα επειδή στην περιοχή κτίζεται ο βρεφονηπιακός σταθμός
της Μητρόπολης και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος». Δεν είναι έτσι υποστηρίζει
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Τσιαμούλας, που θεωρεί ότι υπάρχει πίσω
απ΄αυτό το θέμα κάποια σκοπιμότητα… • Μέρη της δικογραφίας των 7.000 της
«υπόθεσης NOVARTIS»,ολοένα και περισσότερα διαρρέουν στη δημοσιότητα κι
αναφέρονται στο τι ποσά έχουν δοθεί και πως έχουν δοθεί σε συγκεκριμένους πολιτικούς. •Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης
καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από
το τέταρτο μνημόνιο και τα νέα μέτρα που έχει υπογράψει, λέγοντας, μεταξύ
άλλων και τα εξής: «Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργοί του οδηγούν τη χώρα σε πολύ
επικίνδυνα μονοπάτια. Το βλέπουμε και στην υπόθεση NOVARTIS». Προσπαθεί
να διασωθεί με το μόνο που ξέρει να κάνει καλά. Να συκοφαντεί τους πολιτικούς
της αντιπάλους και να διχάζει τους πολίτες. Με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις που
καταλύουν το κράτος Δικαίου. Απαιτώ την άμεση διαλεύκανση της «Υπόθεσης
NOVARTIS». Όλα να έρθουν στο φως. Αλλά χωρίς κουκούλες. Δεν πρόκειται να
δεχθώ να συκοφαντείται μια ολόκληρη παράταξη. Αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας
είναι επικίνδυνος, όχι μόνο για την οικονομία και τα εθνικά θέματα, αλλά και την
ίδια τη δημοκρατική νομιμότητα και την ανεξαρτησία των θεσμών. •Μαθαίνουμε
ότι τελικά έξι είναι οι Έλληνες προστατευόμενοι μάρτυρες σε Ελλάδα και Αμερική
και σύμφωνα με πληροφορίες αυτοί ήταν στελέχη της NOVARTIS»
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Όντως το Συλλαλητήριο της Αθήνας δυνάμωσε τον κ. Αντώνη Σαμαρά.! Στις χαρές του λοιπόν ο πρώην
πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς
κι εύλογα έδωσε το παρών στο συλλαλητήριο, αφού το κεντρικό «σύνθημα» του συλλαλητηρίου στην ουσία
«δικαιώνει» και τη δική του πολιτική
που είχε πριν από 26 χρόνια στο θέμα
της ονομασίας της Φίρομ. Τότε, δηλαδή, που συγκρούστηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με
πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επειδή δεν ήθελε σύνθετη
ονομασία… -Επιπλέον; Η πολιτική
«θέση» του κ. Σαμαρά, έρχεται σε αντίθεση και με την πολιτική του πρώην
πρωθυπουργού κ.Κώστα Καραμανλή,
ο οποίος το 2008 στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου είχε αποδεχτεί μαζί με τη τότε υπουργό Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη σύνθετη ονομασία… Δεν είναι τυχαίο ότι στο συλλαλητήριο, συμμετείχαν μόνο «σαμαρικοί» βουλευτές αν εξαιρέσουμε τους
Μακεδόνες κ. Καράογλου και Καραμανλή, τον ανιψιό, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη και φυσικά τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Τζιτζικώστα. Ήταν, δηλαδή, παρόντες
οι κ. Γεωργιάδης, Βορίδης, Κυριαζίδης, Μηταράκης, Κικίλιας, Βλάσης
και Πλακιωτάκης. Άρα; Σαφέστατα ο
κ. Σαμαράς έχει δυναμικό ρόλο στη
Νέα Δημοκρατία, ενώ ο πρόεδρός της
κ. Μητσοτάκης. Με τη συνεργασία
που έχει με τον πρώην πρωθυπουργό,
κατάφερε να «γυρίσει» το συλλαλητήριο σε βάρος της κυβέρνησης, που
επιδιώκει λύση στο «σκοπιανό» πάνω
στα αχνάρια του κ. Κώστα Καραμανλή και την κ. Μπακογιάννη….
Επομένως όντως τον εν λόγω συλλα-

λητήριο προβλημάτισε την κυβέρνηση. Τον προβληματισμό αυτόν σας
τον ανάφερα… Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει «λύση» στο «σκοπιανό», η οποία έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με τα δυο δημοψηφίσματα,
αλλά επιπλέον είναι αντίθετη με τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει ότι
το 71,5% των ερωτηθέντων δε θέλει
ονομασία της Φίρομ, που θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία. Και φυσικά το
συλλαλητήριο υπήρξε καθόλα ειρηνικό. Ούτε μια σφαλιάρα δεν έπεσε
στο συλλαλητήριο, κάποια στιγμή είχαμε εκεί στην οδό Πανεπιστημίου
ένα κυνηγητό της αστυνομίας σε
ομάδα αναρχικών και σαφέστατα τ΄
εύσημα στην ελληνική αστυνομία!
•«Ο κ. Τσίπρας δεν προσπάθησε ποτέ
να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής
ενότητας. Περιφρόνησε τα πατριωτικά αισθήματα των πολιτών. Έσπειρε
ανέμους και σήμερα θερίζει θύελλες»
Αυτά από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ευπρόσδεκτες οι όψιμες
ευαισθησίες του κ. Μητσοτάκη, αλλά
δε θυμόμαστε να λέει τα ίδια όταν διαδήλωναν όσοι ο ίδιος είχε απολύσει.
Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς τον πρόλαβε στο καπέλωμα του συλλαλητηρίου. Καλά ξεμπερδέματα». Αυτά από
την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Σβίγκου• Κυβέρνηση: «Ο σεισμός και
τα εκατομμύρια διαδηλωτών, που
φαντάστηκαν οι διοργανωτές και οι κ.
Σαμαράς με τον κ. Μητσοτάκη, που
ήθελαν να καπηλευθούν το συλλαλητήριο παρέμειναν ευσεβείς πόθοι. Ας
λύσουν μεταξύ τους τα εσωκομματικά
του. • Ηλίας Κασιδιάρης, εκπρόσωπος
Τύπου της Χρυσής Αυγής: «Ο Μίκης
Θεοδωράκης ξεκίνησε από τη νεολαία
του Ιωάννου Μεταξά, κλείνει με εθνικιστές. Οι ενδιάμεσες στάσεις/κυβιστήσεις παραγράφονται »…
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