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Συμβαίνουν
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΕΣ
Οι 87 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
στους δήμους Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνος,
που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017 και τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018,
θα ενισχυθούν με 1,4 εκατομμύρια ευρώ, μετά
από σχετική απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και αποτελεί την πρώτη από μια σειρά αποφάσεων
ένταξης, που συνολικά θα φθάσουν -σύμφωνα
με την περιφέρεια- τα 6,5 εκ. ευρώ και θα ξεπεράσουν τον αρχικό προυπολογισμό των 5
εκατομμυρίων ευρώ.
Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές κατά την
περίοδο των καταστροφικών συμβάντων. Με
αφορμή τη σχετική απόφαση ο κ. Πατούλης
υπογράμμισε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός
της δράσης ο οποίος ήταν 5 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε στα 6,5 εκατ. ευρώ και δίδεται η δυνατότητα έγκρισης χρηματοδότησης (εφόσον
πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις) για το σύνολο των 451 επιχειρήσεων που υπέβαλλαν αιτήσεις.
Σύμφωνα με την περιφέρεια Αττικής, στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώνονται σταδιακά οι
νέες αποφάσεις ένταξης για όσες επιχειρήσεις
ολοκληρώνεται θετικά η αξιολόγησή τους.
-Κωνσταντίνα Ντέλλου-

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

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 17.698

/

Ευρώ: 0,30 €

ΣΤΟ 16,8% Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ!
Στους 791.795 οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 100.579 ανέργους σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του
2018 και κατά 3.552 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019 .
Στον φετινό Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,8%,
έναντι 18,8% τον Σεπτέμβριο 2018 και του αναθεωρημένου προς τα
άνω 16,9% τον Αύγουστο 2019, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων, ανήλθε σε 3.913.254
άτομα και οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 61.895
άτομα, πάντα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018
και έχουμε μείωση κατά 1.329 άτομα σε σχέση με τον
Αύγουστο 2019.
Χρήστος-Χάρης Μάλλιος

ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ...

του Νίκου Οικονομάκη

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1803!
Τα φετινά Χριστούγεννα στην Παναγία των Παρισίων δεν θα ηχήσουν καμπάνες, δεν θα ακουστεί
το εκκλησιαστικό όργανο και η φημισμένη χορωδία, δεν θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Για πρώτη
φορά εδώ και 216 χρόνια ο εμβληματικός ναός της γαλλικής πρωτεύουσας θα μείνει κλειστός, σκοτεινός και έρημος.Η πυρκαγιά του περασμένου Απριλίου επηρρέασε τη στατικότητα του γοτθικού
ναού.
Τα μέλη της χορωδίας κάνουν πρόβες στον Ναό του Αγίου Σουλπικίου, όχι πολύ μακριά από τη Νοτρ
Νταμ. Ο Ανρί Σαλέ είναι ο διευθυντής της χορωδίας.
«Υπάρχει μεγάλη θλίψη και απογοήτευση. Δεν μπορούμε να είμαστε πια στο δεύτερο σπίτι μας.
Υπάρχει όμως και τεράστια ελπίδα διότι είναι μόνο θέμα χρόνου για να επιστρέψουμε».

“ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ” 1946 - 2019:
Η εφημερίδα που για 73 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

∂º∏ª∂ƒπ™ ¢π∞∫∏ƒÀ•∂ø¡
√§∂™

√π

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

¢π∞∫∏ƒÀ•∂π™
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση
για την «Προμήθεια φαρασιών συλλογής μικροαπορριμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 6.770,40€ συμπεριλαμαβανόμενου 24% Φ.Π.Α., ως κάτωθι:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 2008
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1
Φαράσια συλλογής μικροαπορριμμάτων
446181006
700
τμχ
7,80 € 5.460,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
5.460,00 €
Φ.Π.Α. 24% 1.310,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
6.770,40 €
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά
μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.
στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος
υπάλληλος Σιακαβάρας Δημήτριος, τηλ. 2313317758.
Η παράδοση όλων των υλικών πρέπει να γίνει το αργότερο τρεις (3)
μήνες μετά την πρωτοκόλληση και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε
μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά
ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης
μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
Στα Δημόσια έργα, έμπειρος ΖΗΤΕΙ εργασία
για εργοτάξια σ’ολόκληρη την Ελλάδα.

Τηλ. 6995515711 Ιάκωβος
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ

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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Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο
πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και
την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, π.δ. 93.519,81€, με Φ.Π.Α. 24%
για τις ανάγκες και σύμφωνα με την υπ’ αρ.
3/2019 Μελέτη του τμήματος Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης,
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82439
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα
λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr από 06/12/2019 και ώρα
10:00 π.μ.
Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
-44211000-2
-39522530-1.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 93.519,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 75.419,20€, ΦΠΑ: 18.100,61€). Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα
πραγματοποιηθεί μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ
με Κωδικό ΟΠΣ 5029920 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο
«Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης» και κωδικό πρόσκλησης 086.5a. Η δαπάνη για τη σύμβαση
βαρύνει τον με Κ.Α. (Εξόδων): 7341.41.01,
της υπηρεσίας 69 «Προμήθεια υλικοτεχνικού
και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ΕΣΠΑ» ΑΑΥ:………………….
Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα:
1)«Τουαλέτες – λουτήρες τύπου isobox» και

2)α) «Σκηνές στρατιωτικού τύπου 4,8Χ4,8
μέτρα και 10,0Χ4,8 μέτρα» Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό μπορεί να είναι ανά τμήμα ( για
ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα) όπως
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς
μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης
και ανάρτησή του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.)
Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο
2.4.3 της υπ΄αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης και
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/2019 Μελέτη
του Αυτοτελές Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο
άρθρο 2.2.3 της υπ΄ αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα
οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας 2.2.4 και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 2.2.7, όπως αναλυτικά
προβλέπονται στο τεύχος της υπ’ αριθμ.
44/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα
σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9. της
ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός
φορέας.
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: ίση με το 2% της
αξίας του κάθε τμήματος ή του συνόλου των
τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς το Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής
προσφορών:09/12/2019 και ώρα 7:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/01/2020 και ώρα 15:00
μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:
10/01/2020 και από ώρα 10:00-11:00 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η
ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον
δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου
όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV
της υπ΄αριθμ. 44/2019 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά
στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά
τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.
4412/2016.
Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 10592/03-09- 2019
(ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) και 10638/04-09-2019
(ΑΔΑ:78ΛΕΩΡ5-56Ω) Αποφάσεις Δημάρχου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

•ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
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Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ετοιμάζομαι κι εγώ για τη βραδιά των Χριστουγέννων, ήδη βρήκα με
ευκαιρία ένα φίνο παντελόνι με 20 ευρώ και τώρα ψάχνω να βρω έκα σακάκι
που να είναι σχετικά φτηνό και ήδη ξέρω που θα το βρω, αλλά θα πρέπει να
πάω στην Αθήνα. Θα το κάνω όμως επειδή Χριστούγεννα είναι και θα πρέπει να κάνω κι εγώ το δλώρο μου φίλοι αγαπημένοι που τελικά δε ξέρουμε
τι θέλουμε και τι ελπίζουμε σε αυτόν τον πρόστυχο κόσμο. • Ελπίζω κι εσείς
να ετοιμαζόσαστε όσο πιο καλά μπορείτε και ειλικρινά θα το χαρώ αν μάθω
ότι θα περάσετε όμορφα τη βραδιά των Χριστουγέννων! • Δεν έχω φάει εδώ
και πάνω από 15ημέρες άλλα μελομακάρονα και δεν πρόκειται να ξεσαλώσω τα επόμενα 24ωρα που να με πάρει και να με σηκώσει… Το πολύ να
φάω ένα ή δυο μελομακάρονα κι από κει και πέρα στα αντίδια μου όλα τα
άλλα… • Αυτή την ώρα που σας γράφω βρίσκομαι σε αναμονή τηλεφώνου,
για να πάω να παραλάβω γνωστό μου κι αγαπημένο μου πρόσωπο και επειδή
δεν έχω τι να κάνω μέχρι που να κτυπήσει το τηλέφωνο, κάθομαι και κτυπάω μερικές μαλθακίες στον υπολογιστή μου, για πάρτι σας!• Τελικά είναι
κάτι το εξαιρετικά καταπληκτικό να γράφεις τρίχες κατσαρές και να βραβεύεσαι από διεθνείς οργανισμούς!!! • Νομίζω όμως ότι
πλησιάζει η ώρα για να σας αφήσω, είμαι έτοιμος να
την κάνω, ήδη έχω κάποιες κομάρες κι από κει και πέρα
δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω όλες κι όλους για
την αγάπη που μου δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. • Φιλάκια!
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
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ΥΓΕΙΑ! 15 βότανα για να προσφέρεις στον οργανισμό σου τόνωση και ευεξία

ΥΓΕΙΑ! 15 βότανα για να προσφέρεις στον οργανισμό σου τόνωση και ευεξία |
tlife.gr
Για χρόνια ήταν το μυστικό της γιαγιάς για υγεία και ευεξία! Σε εποχές που το φαρμακείο δεν ήταν η εύκολη λύση ένα ποτήρι αρωματικό αφέψημα μπορούσε να δώσει
την πιο φυσική και γρήγορη λύση! Ανακαλύπτουμε τον κόσμο των βοτάνων και
πως αυτά μπορούν να μας προσφέρουν με τον πιο φυσικό τρόπο υγεία και ευεξία!
Με τη βοήθεια της παθολόγου Αναστασίας Μοσχοβάκη ετοιμάσαμε μια λίστα με
15 βότανα που μπορείς να έχεις στο ντουλάπι σου για μια… δύσκολη στιγμή!
«Η περιοδική χρήση πολύχρηστων βοτάνων της ελληνικής γης με τον μοναδικό
συνδυασμό φυσικών ιχνοστοιχείων έχει σημαντικό ρόλο στην τόνωση του οργανισμού και στην διατήρηση της υγείας» εξηγεί η παθολόγος!
Κάνε κλικ εδώ και διάβασε ένα, ένα τα βότανα, τη χρήση τους, αλλά και τον τρόπο
παρασκευής του αφεψήματός τους!
Healthy tip: H κα. Μοσχοβάκη εξηγεί πως όπως όλα τα πράγματα, έτσι και τα βότανα χρειάζονται μέτρο! «Η περιοδικότητα της χρήσης, το είδος της οποίας ποικίλλει από βότανο σε βότανο, απετέλεσε και αποτελεί σοφή πρακτική, διότι
προστατεύει από παρενέργειες που έχουν ορισμένα από αυτά σε περιπτώσεις καθημερινής κατανάλωσης» επισημαίνει!
Shopping tip: Κι επειδή είναι πιο δύσκολο να τα… μαζέψεις από την εξοχή, από το
να τα αγοράσεις πάρε χαρτί και μολύβι. Τα βότανα μπορείς να τα προμηθευτείς σε
μπαχαράδικα (τα γνωστά καταστήματα με μπαχαρικά, σπόρους και αποξηραμένα
φυτά), μεγάλα super market, φαρμακεία που πωλούν φυτικά προϊόντα και ειδικά
καταστήματα ομοιοπαθητικής.
(Αναστασία Μοσχοβάκη)

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
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-Ελαιοτριβείο αποκαλύφθηκε
πως έκανε χρυσές δουλειές μακριά
από τα μάτια της εφορίας καθώς
διαπιστώθηκε ότι μέσα σε τρία χρόνια δεν δηλώθηκαν ακαθάριστα τα
έσοδα που υπερβαίνουν τα
2.700.000 ευρώ!
• Προτεραιότητες η μείωση της
εισφοράς αλληλεγγύης και η επιπλέον μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ανοικτό
το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων για περαιτέρω μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
•Το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων διαμορφώνεται σε
1.083.9434 άτομα το Νοέμβριο, καταγράφοντας άνοδο 10,25% ή κατά
100.743 άτομα από τον προηγούμενο μήνα.
• Η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική, που υποβλήθηκε
προς τη Βουλή των Ελλήνων και το
Υπουργικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνει την είσοδο της ελληνικής οικονομιας σε ανοδικό σπιράλ τονίζουν
κυβερνητικές πηγές
•Πτωτικές τάσεις επικράτησαν
στην τελευταία συνεδρίαση της
εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 890 μονάδων, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος, ροκανίζοντα και τα
εβδομαδιαία κέρδη του Γενικού Δείκτη. O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 892,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,19%.
•Το νέο διοικητικό συμβούλιο
του ΕΦΕΤ όρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάκης Βορίδης, το οποίο αποτελείται από 7 άτομα.
• Τον δρόμο για τη νέα, δεύτερη

κατά σειρά μείωση του ΕΝΦΙΑ που
πληρώνουν πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγει ο
δημοσιονομικός χώρος που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί από τη διεύρυνση της φορολογικής βάση του
ΕΝΦΙΑ σε συνδυασμό με την αύξηση της εισπραξιμότητας του
φόρου από το 80,65% στο 84,86%
που σημειώθηκε φέτος.
• Αύξηση 2,2% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον
πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών), χωρίς
καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), το γ’ τρίμηνο
εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2018,
έναντι αύξησης 1,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 προς το
2017.
•Χρήση της δεύτερης ευκαιρίας
μπορούν τώρα να κάνουν 31.000
οφειλέτες Ταμείων – εργοδότες,
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες – οι οποίοι
εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120
δόσεων με ή χωρίς επανυπολογισμό
και στη συνέχεια έπαψαν να την
εξυπηρετούν
•Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι το 2021
– με ενδιάμεση μείωση το 2020 –
προβλέπει ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται
ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
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