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áðüøåéò
ΟΙ «ΞΕΠΑΤΙΚΟΥΡΕΣ»…
Όταν θα καταλάβουν ορισμένοι πολιτικοί,
ότι πρέπει να διαμορφώνουν δικό τους πολιτικό λόγο κι όχι ν΄αντιγράφουν και να «ξεπατικώνουν» σκέψεις ελλήνων και ξένων
δημοσιογράφων κι αναλυτών, τότε μόνο θα
προσφέρουν αφενός πολιτική οντότητα
στον εαυτό τους κι αφετέρου θα προσφέρουν θετικό έργο στην ελληνική πολιτική
κοινότητα.
Η ανακύκλωση στ΄απορρίμματα είναι πρόοδος!
Η ανακύκλωση στην πολιτική, είναι απορρίμματα!..
Η παλιά γνωστή μέθοδος των γραφείων των
πολιτικών να γράφουν ομιλίες –κολάζ με
βάση διάφορα δημοσιεύματα δεν προσφέρεται πλέον επειδή η σημερινή πληροφόρηση είναι το μεγάλη και «τρέχει» με τόση
ταχύτητα μέσα από το διαδίκτυο που κυριολεκτικά τα πάντα αλλάζουν από λεπτό σε
λεπτό…
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ομιλίες των
πολιτικών να είναι τραγικά «γυμνές» από
την πρέπουσα «γενεσιουργό» τους δυναμική κι ως εκ τούτου να «ακούγονται» χωρίς
ενδιαφέρον και να είναι παντελώς κοινότυπες…
Αυτά ισχύουν και για ορισμένους «εκφραστές» της δημοσιότητας που ο ένας αντιγράφει τον άλλον!!!

-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: 17.282

/

Ευρώ: 0,30 €

Η «ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ»
ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ…
Ότι κι αν κάνουν τα «οργανωμένα συμφέροντα» που μας οδήγησαν στην κρίση, δε
θα μπορέσουν στον «αιώνα τον άπαντα» να φέρουν στην εξουσία πολιτικούς- μαριονέτες, προκειμένου να ξαναβρούν τη χαμένη τους «παντοδυναμία»…
Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όσο είναι νωρίς μπας και βάλουν μυαλό στην
κεφάλα τους…
Ο ελληνικός λαός σε όλες τις εκλογές που έγιναν στα χρόνια της κρίσης, δεν έδωσε
σε κανένα κόμμα αυτοδυναμία κι αυτό και μόνο τα «λέει» όλα!..
Αλλά κι εκείνοι οι πολιτικοί που είχαν τη μικρότερη «συμμετοχή» στη δημιουργία
«λαίλαπας» που κλόνισε τα πάντα στη χώρα μας, καλά θα κάνουν να σταματήσουν
τα «σούρτα –φέρτα» με μια «ομάδα» της «ρίζας του κακού»!
Ο ελληνικός λαός δεν «ξηλώθηκε» στα χρόνια της κρίσης για να ξαναδεί στην εξουσία, έστω και δια της «πλαγίας οδού» τα μούτρα απαράδεκτων πολιτικών, γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο θ΄αποτελούσε ότι το χειρότερο για την
ελληνική κοινωνία…
Στην Ισπανία η «ρίζα του κακού» εξοντώθηκε κι αυτό θα πρέπει να
μας καταστεί παράδειγμα για μίμηση...
Όχι λοιπόν στα «πολιτικά απορρίμματα»…
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...

του Νίκου Οικονομάκη

Χρόνιο πρόβλημα οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και θέλοντας και μη
αυτή τη φορά θα αναπροσαρμοστούν επειδή το απαιτούν και οι «δανειστές»
μας. Η σωστή εφαρμογή λοιπόν είναι το νέο «σύστημα» που επεξεργάζεται και
θα δρομολογηθεί σε δυο στάδια… Θ΄αρχίσει αυτό το χρόνο και θα ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο! Με δυο λόγια αντικειμενικός σκοπός είναι η ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών κι εμπορικών αξιών. Δεν είναι δυνατό, λόγου
χάρη, ένα οίκημα να έχει εμπορική αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική …
Επειδή λοιπόν οι τιμές των διαφόρων «ζωνών» αλλάζουν με την πάροδο του
χρόνου, αναζητείται «μηχανισμός» που θ΄ακολουθεί συνεχώς την πορεία των
εμπορικών τιμών και θα επιτρέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή των τιμών.
“ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ” 1946 - 2018:
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.

Σελίδα 2
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Διαγωνισμός για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ», πρ/σμού 540.000 Ευρώ.
Λήξη προσφορών 18-6-2018 και ώρα 13.00.
Τηλ. 22920 22109.

ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Διαγωνισμός για την «ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ»
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ). Λήξη προσφορών 6-6-2018 και ώρα 12.00.

Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Α Κ Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 225.000 Ευρώ.
Λήξη προσφορών 7-6-2018 και ώρα 14.00.
Γ.Ν ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9)»,
πρ/σμού 79.851,31 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Άνοιγμα των προσφορών ηλεκτρονικά
10-7-2018 και ώρα 11.00. Υποβολή προσφορών μέχρι 4-7-2018
και ώρα 18.00. Πληροφορίες στο Νοσοκομείο.
Γ.Ν ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ
«CPV 33141114-2), πρ/σμού 63.950,06 Ευρώ με τον ΦΠΑ. Άνοιγμα προσφορών ηλεκτρονικά 19-6-2018 και ώρα 11. Υποβολή προσφορών μέχρι 12-62018 και ώρα 18:00. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.eprocurement.gov.gr

Μ Η Χ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Κ Α
ΔΕΗ Α.Ε.
Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΛΜΑΝ», πρ/σμού 72.200
Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-6-2018 και ώρα 13:00.
Τηλ. 24650 52286.

ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÊÁ
ΑΔΜΗΕ Α.Ε
Διαγωνισμός για «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 KV
ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE Ε.Ρ. ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –
ΚΡΗΤΗ)». Προσφορές μέχρι 15-6-2018 και ώρα 16.00.
Αποσφράγιση 20-6-2018 και ώρα 10.00.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 5192389 και Φαξ. 210 5192648.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε Ρ Γ ΟΛ Α Β Ι Ε Σ

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε
Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) Δ/Η MLW ΣΕΙΡΑΣ 450
ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) Δ/Η MLW ΣΕΙΡΑΣ 500», πρ/σμού 572.000 Ευρώ,
χωρίς ΦΠΑ και 709.280 Ευρώ με ΦΠΑ.
Οι προσφορές ηλεκτρονικά από 20-6-2018 και ώρα 9.00 έως 26-6-2018
και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες www.eesty.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαγωνισμός για την «ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ
ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», πρ/σμού324.350 Ευρώ.
Λήξη προσφορών 10-6-2018 και ώρα 11.
Πληροφορίες στα τηλ. 26613 62259, 62146.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πρ/σμού
500.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-6-2018 και ώρα 14.00.
Πληροφορίες στο Νοσοκομείο.

Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν

Δ Ι Α Φ Ο ΡΑ
ΑΘΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διαγωνισμός για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», πρ/σμού 460.000 Ευρώ.
Λήξη προσφορών 14-6-2018 και ώρα 10.00.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 4653450.

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε
Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»,
πρ/σμού 649.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
Οι προσφορές ηλεκτρονικά από 15-6-2018 και ώρα 9 π.μ. έως και 21-6-2018
και ώρα 14.00. Περισσότερες πληροφορίες www.eessty.gr

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

Ο Ι ΚΟΔΟ Μ Ι Κ Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 417.867 Ευρώ.
Λήξη προσφορών 13-6-2018και ώρα 10:00.
Τηλ. 213 2073745.

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: 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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Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν Κ Α Ι Σ Χ ΟΛ Ι Α Σ Τ Η Κ Α Ν . . .
*«Σπάνε καρύδια» αυτή τη χρονική
περίοδο όλοι εκείνοι, αρμόδιοι και
μη, που καταλογίζουν τα τόσα «κακά» του ελληνικού ποδοσφαίρου
στον γνωστό επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. Ιβάν Σαββίδη… Βρήκαν την ευκαιρία να
πέσουν πάνω του και να τον «ξεσκίσουν» εκείνοι που είναι πωρωμένοι
πολιτικά και που στο πρόσωπό του
βλέπουν τον … Τσίπρα (!!!), ξεχνώντας όντας άσχετοι έως πανάσχετοι, ότι πριν από πέντε περίπου
χρόνια κάποιοι άλλοι έβλεπαν στο
πρόσωπό του τον … Σαμαρά!!!
Μαζί τους και κάποιοι άλλοι που
τους «συμφέρει» ο κ. Σαββίδης, αν
είναι δυνατό να εγκαταλείψει την
Ελλάδα, επειδή προφανώς τους κάνει ζημιά στις δικές τους ποδοσφαιρικές επενδύσεις… Φυσικά το να
μπει μέσα στο γήπεδο ο 57χρονος
επιχειρηματίας κι από κάποια
στιγμή να βγάλει το σακάκι του και
να του φανεί το περίστροφο που
είχε στη ζώνη, ήταν πραγματικά μια
εντελώς απαράδεκτη «εικόνα»,
αλλά το να συνεχίζεται η σε βάρος
του κριτική, τη στιγμή που μάλιστα
ο ίδιος ζήτησε δημόσια συγγνώμη
και μάλιστα με γραπτή ανακοίνωση,
είναι μια καθόλα απαράδεκτη συμπεριφορά… Στο κάτω- κά- τω εμείς

τον έχουμε «ανάγκη» που ρίχνει τα
χρήματά του στη χώρα μας κι όχι
εκείνος εμάς… Το ότι πούλησε τη
ΣΕΚΑΠ μήπως θα έπρεπε να μας
ρωτήσει; *«Ολοκληρώσατε όλα τα
προαπαιτούμενα μέτρα της τρίτης
αξιολόγησης, τη δόση των 5,7 δις.
ευρώ θα την πάρετε στο δεύτερο δεκαπενταήμερο του μήνα, τέλη Απριλίου θα πρέπει να έχουμε βρει τη
φόρμουλα για την «ελάφρυνση»
του ελληνικού χρέους, δουλέψτε
και τελειώστε τη «τέταρτη αξιολόγηση» ως τις 21 Ιουνίου κι από εκεί
και πέρα δε θα υπάρξει νέο μνημόνιο κι ως εκ τούτου η Ελλάδα θα
μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται
από μόνη της». Αυτό ήτ]αν το «ρεζουμέ» των όσων ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρόεδρος του Γιούρογκρούπ κ. Μάριο Σεντένο με την
ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
*Διαμαρτύρεται η τουρ- κική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Ακσάμ»,
επειδή η Ελλάδα μέσω τη αεροναυτικής άσκησης «Τρίαινα» και της
ναυτικής άσκησης «Ηνίοχος 2018»
επιχειρεί να δημιουργήσει κρίση
στο Αιγαίο!!! *Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, δηλαδή, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ε- ρευνών, η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σήμερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΠ – 1310601
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-1310601 “
Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων - θερμομονωτικών υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 1.468.137,62.€. 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 25/06/2018 ημέρα Δευτέρα 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 και στη λήψη
κωδικών επικοινωνείτε στο 210 5293671 (κ.Κυριαζής).
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠΠ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 22 ΤΗΛ.2105292595

στην υψηλότερη απόδοση των τελευταίων δέκα ετών!!!*Συνεχίζουν
οι αστυνομικοί να βγάζουν περιθωριακά άτομα που διαμένουν σε διάφορα ερειπωμένα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. * Σημαντική για
την πολιτιστική ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα *Άλλη μια περίεργη έκρηξη ,
αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι, με
«θύμα» κατάστημα λευκών ειδών,
το οποίο άγνωστοι, αφού μπήκαν τα
ξημερώματα μέσα και το έκλεψαν,
στη συνέχεια με αυτοσχέδιο εκρηχτικό μηχανισμό, του έσπασαν όλη
τη βιτρίνα! Κατά πάσα πιθανότητα
το συμβάν αυτό, οφείλεται σε κύκλωμα εκβιαστών. *Μετά από συμφωνία του πρωθυπουργού κ.
Τσίπρα με τον υφυπουργό Αθλητι-

σμού κ. Βασιλειάδη, αποφασίστηκε
η επ΄ αόριστον αναβολή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, προκειμένου οι πρόεδροι των ποδοσφαιρικών σωματείων σε συνεργασία με
τους ελληνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς, να βρουν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, έτσι
ώστε να σταματήσουν να συμβαίνουν τα κάθε είδους έκτροπα μέσα
κι έξω από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ήδη ο υφυπουργός Αθλητισμού, έχει αποστείλει όλο το
φάκελο των γεγονότων που συνέβησαν στη Τούμπα, προς τη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και διαμηνύει προς όλες τις πλευρές, ότι αν οι
ιδιοκτήτες των ΠΑΕ δε καθίσουν να
βρουν τις απαραίτητες μεταξύ τους
ισορροπίες, τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο θα αποκλειστεί από τους
διεθνείς αγώνες.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠ- 602803/10.07.2018
Η ΔΕΗ A.E. ( www.dei.com.gr ), προσκαλεί κατά 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 πιο κάτω Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ' αριθ. 128
/ 08.11.2016 απόφασή του
τους ενδιαφερόμενους, να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό
με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης τo χαμηλότερο συνολικό τίμημα που θα προκύψει, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε προσφερόμενης ομάδας ιμάντων, για την προμήθεια μεταφορικών ελαστικών ιμάντων ταινιόδρομων και μηχανημάτων ορυχείων του ΛΚΔΜ (Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας), συνολικής προϋπολογισμένης αξίας €23.065.218,00 (χωρίς
ΦΠΑ), που θα γίνει στη Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ),
Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)
της ανωτέρω Διεύθυνσης, στις 10.07.2018 και ώρα 12.00 και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-602803, η οποία έχει
αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. (http://www.dei.gr → Η ΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων → ΔΥΠ-602803), όπου και θα παραμείνει
αναρτημένη μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΠ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΤΗΛ.2105270800

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
Δεν είναι πλέον κατάσταση αυτή που επικρατεί σ΄αυτή τη
χώρα όπου ο καθένας κάνει του κεφαλιού του και γενικά δε ξέρεις τι στο διάολο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και που στο διάολο
θα πάει η όλη αυτή κατάσταση που να με πάρει κι να με σηκώσει
φίλοι μου αγαπημένοι! Τα πράγματα είναι εντελώς μαλθακισμένα
και όσο θα υπάρχουν και κάποιοι μαλθακισμένοι τόσο όλα θα κιτρινίζουν και νομίζω ότι με καταλαβαίνετε τι εννοώ… • Ειλικρινά δε μου αρέσει αυτή η κατάσταση, όπως δε μου αρέσει να
διαβάζω τις απόψεις κάποιων καθαρμάτων τα οποία στην πραγματικότητα είναι απόγονοι του Εφιάλτη… Μπροστά στη λύσσα
τους ν΄αρχίσουν να βουτάνε τα βρόμικά τους χέρια στο κρατικό
κουμπαρά, έχουν ξεσαλώσει και παράγουν συνεχώς παραπλανητικές ειδήσεις. Αυτά τα καθάρματα θα πρέπει να εκδιωχθούν από
προσώπου γης, επειδή το έχουν βάλει σκοπό να μας οδηγήσουν
στα βρόμικά τους λημέρια… Αδυνατώ να σας
κάνω άλλη παρέα, γιατί νιώθω πολύ κουρασμένος… Στο διάολο να πάω… • Την αγάπη μου
να έχετε και σύντομα θα τα ξαναπούμε.
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
Αίτημα κατάθεσε η ελληνική κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προκειμένου να της δοθούν επιπρόσθετα χρήματα για τη δημιουργία νέων χώρων Φιλοξενίας, επειδή αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα κι επειδή τα ήδη υπάρχοντα Κέντρα
Φιλοξενίας έχουν «μπουκώσει» από πρόσφυγες. • Κλοκαίρι πλέον
στην Ελλάδα και το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών για άλλη
μια φορά στην επικαιρότητα. Κάποιοι δήμοι πρωτοστατούν στην ανακύκλωση και κα΄ποιοι άλλοι δε ξέρουν τι να τα κάνουν με τα σκουπίδια. Πρώτος Δήμος, ο δήμος Αθηναίων στην ανακύκλωση κι ακολουθούν Μύκονος, Αντίπαρος, Πάρος και Σαντορίνη. Στον «πάτο» η
Πελοπόννησος αν κι και κάτι αρχίζει να κινείται με την προσεχή δημιουργία σύγχρονων χώρων απορριμμάτων κι όχι μόνο. • Ταξιδιάρικοι
αρκετοί νέοι δρόμοι κι ένας από αυτούς η Αττική Οδός που στα 13
χρόνια της λειτουργίας της έχει συνεισφέρει πάνω από 1 δις. ευρώ
στην εθνική μας οικονομία!• Στον ευρύτερο χώρο της Ιατρικής πάντα
πορευόμαστε θετικά! Αυτή τη φορά έχουμε την ίδρυση του Κέντρου
Ιατρικής Ακριβείας, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το έργο αυτού του
ιατρικού κέντρου, εστιάζεται στη λεγόμενη εξατομικευμένη ιατρική
περίθαλψη, με βάση τ΄ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή και
την κατάταξή τους σε υποομάδες με βάση παράγοντες, όπως η επιθετικότητα της ασθένειας ή η προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία.
Η ιατρική ακριβείας βοηθά στην κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των διαφόρων νόσων.
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Αίτημα κατάθεσε η ελληνική
κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση , προκειμένου να δοθούν
επιπρόσθετα χρήματα για τη δημιουργία νέων χώρων φύλαξης,
επειδή αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα
κι επειδή τα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Φιλοξενίας έχουν «μπουκώσει» από πρόσφυγες. • Για άλλη
μια φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος θυμίζει στη γειτονική μας
Τουρκία να μην παραβιάζει το
Διεθνές Δίκαιο. • Κάποιοι δήμοι
πρωτοστατούν στην ανακύκλωση και κάποιοι άλλοι δεν κάνουν
τίποτα. Ο δήμος Αθηναίων είναι
ο πρώτος δήμος σε όλη τη χώρα
που εφαρμόζει σωστή κι αποδοτική ανακύκλωση κι ακολουθούν
οι δήμοι της Μυκόνου, της Αντίπαρου, της Πάρου και της Σαντορίνης! •Ταξιδιάρικοι αρκετοί
δρόμοι στην Ελλάδα κι ένας απ’
αυτούς είναι η Αττική Οδός η
οποία είναι ένα πραγματικό κόσμημα των δρόμων που εξυπηρετεί χιλιάδες αυτοκίνητα σε καθημερινή 24ωρη βάση και που
στα 13 χρόνια λειτουργίας έχει
συνεισφέρει πάνω από ένα δις,
ευρώ στην εθνική οικονομία!
•Στον ευρύτερο χώρο της ιατρικής πάντα πορευόμαστε θετικά!
Αυτή τη φορά έχουμε την ίδρυση
του Κέντρου Ιατρικής Ακριβείας
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το
έργο αυτού του ιατρικού κέντρου
εστιάζεται στη λεγόμενη εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη, με

βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά
του κάθε ασθενή και την κατάταξή τους σε υποομάδες με βάση
παράγοντες όπως η επιθετικότητα της ασθένειας ή η προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία. Ενημερωτικά επισημαίνουμε ότι η «ιατρική ακριβείας»
είναι το μέλλον για την κατανόηση με την πρόληψη και τη θεραπεία διαφόρων νόσων.• Πάντα
οι νεοέλληνες θαυμαστές της
τζαζ και πρόσφατα απόλαυσαν το
18ο Athens Techopolis Jazz Festival, ενώ παρόμοια απόλαυση
είχε και το ρεσιτάλ που έδωσε σε
αθηναϊκό κέντρο ο περίφημος
τζαζίστας Ανδρέας Πολυζογόπουλος! • Πάντα όμορφη τραγουδίστρια η Ελένη Τσαλιγοπούλου
και στα πρώτα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού και ήδη κυκλοφορεί το νέο της δίσκο με
τίτλο «Των φίλων τα σπίτια». Για
τα νέα της αυτά τραγούδια η
Ελένη είπε ότι «είναι η ιστορία
της φιλικής μας παρέας και είναι
γεμάτη από στιγμές της ζωής μας.
Από χαρές και τα ζόρια μας!»
•Είμαστε πάντα βιβλιοφάγοι. Το
μεγάλο λοιπόν πολυκατάστημα
Puplic, διοργάνωσε για 5η χρονιά
ειδική εκδήλωση για να βραβεύσει νέους = συγγραφείς. Λόγου
χάρη, πρώτο βραβείο μυθιστορήματος στον Στέφανο Δάνδολο για
το βιβλίο του «Ιστορία χωρίς
όνομα» και πρώτο βραβείο ποίησης στη Μυρσίνη Γκανά για την
ποιητική της συλλογή με τίτλο
«Τα πέρα μέρη».
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Διαδρομές, Εισιτήρια) 11185 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 1500 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Αθηνών 10503 • Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Πειραιώς
10504• Κέντρο Βλαβών ΔΕΗ Περιφέρειας 1050

