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áðüøåéò
Η «ΠΑΡΑΞΕΝΗ»
ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ κ. ΤΣΙΠΡΑ
Λίγα 24ωρα μετά την πρόσφατη επιστροφή του προέδρου του Σύριζα κ.
Αλέξη Τσίπρα από τις Βρυξέλλες,
όπου είχε συζητήσεις με Ευρωπαίους
αξιωματούχους, δήλωσε ότι ο Σύριζα
θα είναι κυβέρνηση το 2015!..
-Τι μεσολάβησε άραγε για να μεταφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την «κυβέρνησή» του ένα
χρόνο αργότερα, από το 2014, δηλαδή,
όταν εδώ κι ένα χρόνο από το πρωί ως
το βράδυ υποστήριζε ότι ο Σύριζα θα
είναι κυβέρνηση το 2014;
-Θέλει να βγάλει το φίδι από την
«τρύπα» η κυβέρνηση;
Βλέπει και διαπιστώνει ότι το κόμμα
του χρειάζεται κι άλλο χρόνο για να
ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματός
του που εξακολουθούν να είναι «ταβανωμένα» έστω κι αν ο Σύριζα προηγείται ελαφρά της Νέας Δημοκρατίας;
Ή μήπως κάποιοι από τις Βρυξέλλες
του «είπαν» ότι για το καλό της Ευρωζώνης θα πρέπει να μην δημιουργεί
«προβλήματα» στην κυβέρνηση που θα
βρίσκεται στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η οποία θα πρέπει
να «κλείσει» και τα τελευταία μέτρα
του μνημονίου για να εξασφαλιστούν
οι απαραίτητες εγγυήσεις για τα χρήματα που δανείζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν στην
Ελλάδα;
Ο χρόνος ασφαλώς θα δείξει και θα ξεκαθαρίσει επιλύσει την όντως αυτή παράξενη στροφή του κ. Αλέξη Τσίπρα
που κάθε άλλο τυχαία μπορεί να
είναι…

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

/

Κωδικός: 1780

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 16.110 / Ευρώ: 0,29

ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ «ΑΔΕΡΦΙΑ»
ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ!..
Σαφής η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας και ειδικότερα της ελληνικής κυβέρνησης,
που με την πρόσφατη διακρατική «αμυντική συμφωνία» που συνήψε εδώ στην Αθήνα με τη Μόσχα,
ανοίγει πλέον «δρόμο στενής φιλίας» με τη Ρωσία που όπως και να το κάνουμε μας «θωρακίζει» επιπλέον
και τα εθνικά μας σύνορα σε όσους να «σκέφτονται» να τα αμφισβητήσουν με τον άλφα ή με το βήτα
τρόπο…
-Με άλλα λόγια; «Αδέρφια» με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Αμερική, αλλά «συνεργασία» υψηλού επιπέδου και με τη Ρωσία!..
Και βεβαίως το επίσημο αυτό «κάλεσμα» της ελληνικής κυβέρνησης προς τη Μόσχα, σπεύδει ήδη
να το «εκμεταλλευθεί»-και γιατί όχι;- ο Ρώσος πρόεδρος κ. Πούτιν που διαβλέπει ότι πετυχαίνει εκείνο
που για πολλά χρόνια επιζητούσε η χώρα του… Να «πλατσουρίζει» με άνεση στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο!..
Και «πριν αλέκτορα φωνήσαι» , ο πανέξυπνος Ρώσος ηγέτης, ενεργοποιεί το «εδώ και τώρα», για να
αρχίσει να βάζει «ποδαράκι» με το δοκό του τρόπο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υλοποιώντας
την προαναφερόμενη «αμυντική συμφωνία» σε επίπεδο «ναυτικών ασκήσεων» με την Ελλάδα…
Έτσι για πρώτη φορά ο «Μέγας Πέτρος», που είναι το πλέον βαριά εξοπλισμένο πολεμικό πλοίο που
ναυπηγήθηκε ποτέ, «έρχεται» για «ασκήσεις» σε συνεργασία με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό που θα
πραγματοποιηθούν μέχρι το Καστελόριζο, την Κύπρο και τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κύπρου και
της Συρίας. Και για αυτές τις επικείμενες «ασκήσεις», θα μας «έρθει» και το περίφημο αεροπλανοφόρο
«Ναύαρχος Κουζνέτοφ» που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην πρόσφατη «ειρήνευση» της Συρίας…
-Και το ωραίο; Την Άνοιξη θα αφιχθεί στη Λακωνία και συγκεκριμένα στο Μυστρά ο κ. Πούτιν, για
να … προσκυνήσει στους τάφους των Παλαιολόγων!!!
Και οι πρώτες «ζήλιες» και «αντιδράσεις» μας φτάνουν ήδη από τη Τουρκία, μετά την πρόσφατη
πρώτη πετυχημένη βολή των «S300» από το Πεδίο Βολής της Κρήτης, όπου το μεγάλο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Σιχάν» αναφέρει ότι «…η Ελλάδα διαθέτει το καλύτερο αντιαεροπορικό σύστημα στη Μεσόγειο και το έχει στραμμένο απέναντί μας»…
Χρήστος-Χαράλαμπος Μάλλιος

οικονομικές
παράμετροι...
του Νίκου Σκλαβούνη

Η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας), καταδεικνύει αυτό, που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών έχει συσσωρευμένες οφειλές και αδυνατεί να πληρώσει ή πληρώνει με καθυστέρηση τις δόσεις των στεγαστικών δανείων.
Σύμφωνα με την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1200 νοικοκυριών τον μήνα Δεκέμβρη, προκύπτει ότι το 35% των νοικοκυριών έχει συσσωρευμένες οφειλές στις οποίες δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Συνολικά ένα εκατομμύριο έχουν στεγαστικό δάνειο από τα οποία 168,000 έχουν καθυστερημένες
οφειλές και 220.000 νοικοκυριά καταφέρνουν να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων αλλά με καθυστέρηση.
Η κυβέρνηση φέρνει στη βουλή προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς, με σκοπό οι δανειολήπτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους να προστατεύονται. Μένει να δούμε κατά πόσο
αυτό το νομοσχέδιο θα είναι ,όντως, αποτελεσματικό γιατί ως γνωστόν όποιος «έχει καεί στο χυλό φυσάει
και το γιαούρτι».
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Δ Ι Α Φ Ο ΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4)
ΤΜΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση
του έργου "Επισκευή/Αντικατάσταση Μ/ΤΡ σε Υ/Σ ΝΣ και ΝΣ/Αμφιάλη,Επισκευή/Αντικατάσταση και Προμήθεια Νέων Κλιματιστικών
Μονάδων Ξηράς." προϋπολογισμού δαπάνης έξι εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών(6.707.458,23), για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά μη περιλαμβανομένων της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο,
Προϋπολογισμό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση με πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφερομένου), από την έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229
Χολαργός, (γραφείο 340), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως
12:00 μ., .μέχρι 15/01/2014, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 20,00 ευρώ.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου "Α".
α) Πληροφορίες για την δημοπρασία τηλ. 2106551492, 2106551546.
β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κα Χαχοπούλου τηλ. 2106557152
γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουμένη μέχρι 12:00 π.μ., τηλ.
2106551486.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις είκοσι μία (21) Ιανουαρίου 2014 ημέρα
ΤΡΙΤΗ, από τις 09:30 π.μ. έως τις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/2008), στο Χολαργό, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούμενη μέχρι 12:00 π.μ. , τηλ. : 2106551486.
4. Δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο

12 του Π.Δ.378/87 :
α) Σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 με αριθμό Πρωτ. Δ17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003:4ης τάξεως και
άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν.3263/04, καθώς και από τους νόμους
και τα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω.
β) Κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.7 του άρθρου
2 του Π.Δ. 609/85 και της παραγρ.42 του άρθρου 16 του Ν.1418/84, όπως
ισχύει.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 134.149,00 και ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα (30)
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών θα είναι εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΦ 11-110 και ΚΑΕ 6912
(ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΥΠΕΠ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.

Αθήνα 23 - 12 - 2013
Ο Διευθυντής Γ4
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Δ. Κωνσταντόπουλος Π.Ν.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ.
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ», πρ/σμού 926.040,54 ευρώ (με αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ). Εγγύηση 14.675 ευρώ. Τεύχη μέχρι 16-1-2014. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21-2-2014 και ώρα 10.00 (λήξη προσφορών).
Δεκτοί στον διαγωνισμό 1ης και 2ης τάξης για έργα Οδοποιίας, Α2, 1ης
και 2ης τάξης για έργα Οικοδομικά, Α2 και 1ης τάξης για έργα Η/Μ,
στην 3η τάξη για έργα Οδοποιίας, εντός νομού σε δεύτερο νομό, και στη
2ης τάξη για έργα Η/Μ εντός νομού ή σε δεύτερο νομό που δηλώνονται
στο ΜΕΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2261350847,
2261350842 και στα φάξ 2261350831 και 2261350831.

Δημήτρης Λαβράνος
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος

Διατροφολόγος
τ η λ .:

6 9 4 5 5 3 1 23 4
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, 2.
ΓΟΡΤΥΝΑΣ, 3. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 4. ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ 5. ΒΙΑΝΝΟΥ»,
πρ/σμού 250.000 ευρώ με τον ΦΠΑ. Διαγωνισμός στις 27-1-2014 και
ώρα 10.00. Υποβολή προσφορών μέχρι και τις 27-1-2014 και ώρα 9.30
π.μ. σο Β12 γραφείο της Περιφερειακής Κρήτης, Πλ. Ελευθερίας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2813 410 282.

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

-ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ: 1946-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

•ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ×ñÞóôïò - ×áñÜëáìðïò ÌÜëëéïò

Ετήσιες

•Óýìâïõëïò Åðéêïéíùíßáò: ÄÞìçôñá Óêëáâïýíç
•ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏÕ: Κρέτσης - Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη 5
- Αθήνα -Τ.Κ. 105 64 -Ôçë.: 210- 3215578.

•ÄÉÏÉÊÇÓÇ - ÓÕÍÔÁÎÇ: Âåúêïõ 25 - ÃáëÜôóé - Ô.Ê.: 111 46 - Ôçë.- Fax: 210- 2130664 •ÄÉÅÊÐÅÑÁÉÙÓÇ: Ôçë.:210 - 2130664

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

Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

80 Ε internet – 95 E έντυπη.
90 Ε internet – 105 Ε έντυπη.
100 Ε internet – 115 Ε έντυπη.

Εξάμηνες
Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

45 Ε internet – 60 E έντυπη.
55 Ε internet – 70 Ε έντυπη.
65 Ε internet – 80 Ε έντυπη.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 6.5% Φ.Π.Α.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ
ÏËÅÓ ÏÉ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ
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Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Αρεταίειο Νοσοκομείο», Βασιλ. Σοφίας 76 Τ.Κ. 11528, Τηλ: 2107286413,
Fax: 2107211007.
2. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου Πληροφοριακού Συστήματος προς
αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος το οποίο λειτουργεί
στο Νοσοκομείο.
3. Είδος Σύμβασης: Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Πληροφοριακού
Συστήματος προς αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος το οποίο λειτουργεί
στο Νοσοκομείο.
4. Τόπος παράδοσης ή παροχής: Αρεταίειο Νοσοκομείο.
5. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών:
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος
και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά
στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
6. Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο του αιτούμενου Πληροφοριακού Συστήματος που περιγράφεται
στη διακήρυξη.
7. Προϋπολογισμός του έργου: Διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000,00),
πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.
8. Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να
ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασιλ. Σοφίας 76 Τ.Κ. 11528 , Τηλ:
2107286413, Fax: 2107211007. Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κύριος Δεληγιάννης Αθανάσιος.
9. Προθεσμία και τρόπος λήψης των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου: Η Διακήρυξη θα διατίθεται δωρεάν μέσω των προγραμμάτων
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ». Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης από το Νοσοκομείο θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους το ποσό των
είκοσι (20) ευρώ έναντι γραμματίου είσπραξης που θα εκδίδεται από το
Τμήμα Χρηματικού του Νοσοκομείου.

10. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: την 06-032014 ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης αυτής την 13:30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου.
11. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Αρεταίειο Νοσοκομείο ,
Βασιλ. Σοφίας 76 Τ.Κ. 11528 , Τηλ: 2107286413, Fax: 2107211007 με την
ένδειξη «Για τον διεθνή ανοικτό ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46Ψ8Χ4-ΝΒΡ
διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης νέου Πληροφοριακού Συστήματος προς αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος το οποίο λειτουργεί στο
Νοσοκομείο (Δ.12/2013)».
12. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Ελληνική.
13. Ημερομηνία – ώρα – τόπος αποσφράγισης των προσφορών: την 0703-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας,
στα γραφεία του Αρεταιείου Νοσοκομείου, Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο
Διαγωνισμών), Βασιλ. Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.
14. Πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των
προσφορών: Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του κάθε προσφέροντα.
15. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή ύψους
12.300,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του αιτούμενου Πληροφοριακού Συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και μέχρι
την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσής του. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ενός (1) τουλάχιστον μηνός μετά
τον χρόνο λήξης ισχύος της οικονομικής προσφοράς.
16. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί κατά 100% από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
17. Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο συμμετέχων από την προσφορά του: 240 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή έως και την 02-11-2014.
18. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης: Η συμφερότερη προσφορά.
19. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Έλληνες και Αλλοδαποί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 12/2013.
20. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχόντων και
στοιχεία που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
21. Λοιπές Πληροφορίες: Βλέπε Διακήρυξη.
22. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις
27-12-2013 και στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως στις 24-12-2013.
23. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Στις 23-12-2013.
24. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν: Το Αρεταίειο Νοσοκομείο.

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐÅÔÓÏÕËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å.
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Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ

Πήγα ο μαλθάκας σε ένα από εκείνα τα καταστήματα που πουλάνε
«ρούχα με το κιλό», για να αγοράσω κάποιο κουστουμάκι- επειδή έχω
ξεμείνει- με 24 ευρώ και διαπίστωσα ότι τα κουστούμια ήταν… μεταχειρισμένα!!! Όχι, δηλαδή, ότι θα με πείραζε να φορώ μεταχειρισμένα
ρούχα, αλλά στη σκέψη και μόνο ότι μπορεί τα κουστούμια αυτά να ανήκουν σε… πεθαμένους με σάλταρε… Και σας το λέω αυτό επειδή με τα
μεταχειρισμένα ρούχα έχω … παρελθόν, αφού όταν ήμουν νεαρό τζόβενο μου έδινε ρούχα ο θείος μου με τον οποίο είχαμε τα ίδια τα κιλά
και το ίδιο ύψος... Αλλά είπαμε ... Όχι κι έτσι... Έφυγα λοιπόν από το
κατάστημα , πήγα σε ένα διπλανό καφενείο, ήπια ένα βαρύ γλυκό και
στη συνέχεια γύρισα άπρακτος στο σπίτι βλέποντας την άδεια γκαρταρόμπα και να μη ξέρω τι να πω και τι να υποθέσω γκαμώ το κεφάλι μου
ο μαλθάκας που δεν έχω χρήματα, επειδή θα πρέπει να βοηθώ από το
2010 την ελληνική οικονομία υπέρ εκείνων που τα «έχουν» και κανένας
δε τολμά να τους βάλει χέρι… Όχι για να του τα πάρουν, αλλά για να
τους φορολογήσουν δίκαια και νόμιμα … Αλλά είπαμε, όπου «φτωχός
και η μοίρα του…» • Κατά τα λοιπά συνεχίζω αυτές τις τελευταίες ημέρες του χρόνου να κάνω διάφορες σκέψεις που στο τέλος καμία από
αυτές δεν βρίσκω ότι μπορεί να λάβει «σάρκα και οστά»… •Με ένα
όνειρο τρελό… • Χα, χα, χα… •Ευτυχώς που γελάνε και οι μαλθάκες…
• Φιλάκια!
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
της Δήμητρας Σκλαβούνη

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ
Οι χειροποίητες δημιουργίες αντικειμένων πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς
και φαίνεται να έχουν μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στην ελληνική αγορά.
Με σκοπό να βοηθηθεί η όλη κατάσταση και γίνει περισσότερο γνωστή η
όλη δράση δημιουργήθηκε η πρώτη ελληνική online πλατφόρμα αγοράς και
πώλησης μοναδικών χειροποίητων αντικειμένων.
Το www.jamjar.gr, το οποίο παρουσιάστηκε στους διαδικτυακούς μας δέκτες
τον περασμένο Ιούλιο, αποτελεί την ιδανική πρόταση για όλους όσοι θέλουν
να πουλήσουν αλλά και να αγοράσουν online τις πιο πρωτότυπες και πιο αισθητικά προσεγμένες χειροποίητες δημιουργίες.
Συγκεκριμένα, το jamjar απευθύνεται στους ανεξάρτητους χειροτέχνες δίνοντας τους τη δυνατότητα να ανοίξουν το δικό τους e - shop στην πλατφόρμα του και έτσι, να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους, προωθώντας το
«όνομά» τους και αναπτύσσοντας παράλληλα το δίκτυο των πελατών τους.
Η Βέρα Παπαγγελοπούλου και Εύα Επιτροπάκη είναι οι κοπέλες που έδωσαν ώθηση σ’ αυτή τη δράση και που πιστεύουν πως έτσι θα μπορέσει να
αναπτυχτεί η συγκεκριμένη αγορά.
Οι επισκέπτες του σαιτ, μέχρι στιγμής, έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν
στα σχεδόν 40 καταστήματά του και να διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία μοναδικών χειροποίητων δημιουργιών από χειροποίητα κοσμήματα,
χειροποίητα αξεσουάρ και ρούχα μέχρι παιδικά, είδη σπιτιού & τέχνης, όλα
συγκεντρωμένα στη μεγάλη online αγορά του jamjar.
Τέτοιου είδους κινήσεις μας δείχνουν πως όταν υπάρχει θέληση και δημιουργικότητα πολλά μπορούν να αλλάξουν και να βοηθήσουν στο να «κινηθεί» η αγορά και να μπορέσει να αναπτυχτεί νη επιχειρηματικότητα των
νέων ανθρώπων.

Στη τελική ευθεία για την παραμονή της πρωτοχρονιάς κι αυτή τη
φορά δυστυχώς τα «δώρα» σε συγγενείς και σε φίλους θα είναι πολύ
φτωχά… Οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες , θα λέγαμε, ότι το επιβάλλουν… Σε ανάλογο φόντο και η
εορταστική διακόσμηση… Λίγα
πράγματα… Με άλλα λόγια, από το
2010 και ύστερα ολοένα και περισσότερο χάνεται τη τεχνική υποστήριξη των εορτών. Ωστόσο ο μέσος
Έλληνας καταναλωτής, που αντιπροσωπεύει γύρω στα 6 εκ. ανθρώπους, φυλά τα ελάχιστα χρήματα
που του περισσεύουν για να αγοράσει έστω και κάτι το συμβολικό για
τα προσφιλή του πρόσωπα. Να επισημάνουμε ότι τα εμπορικά καταστήματα αυτές τις ημέρες δεν
κάνουν το τζίρο που ανέμεναν.
Μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί ,
αλλά μόνο «μάτι» στις βιτρίνες
κάνει… Περισσότερη ζήτηση έχουν
οι κάθε είδους καφετερίες που σερβίρουν το οποιοδήποτε καφεδάκι
από 1,70 ευρώ έως και 3,50 ευρώ.
Για τα εορταστικά γλυκά, ούτε
λόγος!.. Που να δώσεις από 15 έως
20 ευρώ για να αγοράσεις ένα κιλό
μελομακάρονα ή κουραμπιέδες;
Προτιμάς, έτσι για το καλό, τους
φούρνους που διαθέτουν τα γλυκά
στη μισή τιμή… Σε εκείνο όμως που
πρέπει σήμερα να σταθούμε και να
επισημάνουμε είναι ότι η ακρίβεια
σε συνδυασμό με το «φτωχό πορτοφόλι» των περισσοτέρων Ελλήνων,
τους εξαναγκάζει να ξαναγυρίζουν
στις γνωστές λαϊκές αγορές, οι
οποίες πέραν των μαναβικών τους,
έχουν εμπλουτισθεί και με προϊόντα
ρουχισμού κι άλλων προϊόντων, που
όλα τους είναι πραγματικά ασυναγώνιστα στις τιμές που διατίθενται
σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Εξυπακούεται ότι τα διάφορα ρούχα της
λαϊκής, δε συγκρίνονται με την ποιότητα εκείνων που διατίθενται από
τα εμπορικά καταστήματα, αλλά
όταν η μητέρα θέλει να αγοράσει
στο παιδί της ένα απλό μπουφανάκι,
προτιμά να το αγοράσει από τη
λαϊκή με 10 ευρώ παρά από τα εμ-

πορικά καταστήματα με 60 ευρώ…
Η ίδια όμως φτηνή «εμπορική ατμόσφαιρα» επικρατεί και σε διάφορους
υπαίθριους χώρους, όπου οι παραγωγοί σε συνεργασία με τους δήμους
και με διάφορους τοπικούς φορείς ,
διαθέτουν ελαιόλαδα, τυριά, ζυμαρικά και όσπρια σε τιμές 30% φτηνότερες από εκείνες των σούπερ
μάρκετ. Ως προς το θέμα της θέρμανσης που είναι και το μεγάλο ζητούμενο των ημερών, αφού το
πετρέλαιο και το ρεύμα είναι πολύ
ακριβά, οι περισσότεροι στρέφονται
στην αγορά μικρών φορητών ηλεκτρικών συσκευών που καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από ότι τα
κλιματιστικά με τη διαφορά ότι ζεσταίνουν μόνο το χώρο που κάθεσαι… Ναι, όντως από το 2010 η
αγοραστική συμπεριφορά του μέσου
Έλληνα, ήδη έχει αλλάξει και επιδιώκει να βρίσκει διάφορες εμπορικές «τρύπες» για να ικανοποιεί τις
άμεσες και βασικές του ανάγκες. Και
σε όλα αυτά που «τραβάει» ο μέσος
Έλληνας, «έρχονται» και τα υπουργεία Υγείας και Περιβάλλοντος και
συνιστούν στους Έλληνες των πόλεων να μην ανάβουν τα τζάκια τους
τα Σαββατοκύριακα για να μην προκαλείται αιθαλομίχλη!!! Το άκρον
άωτον, δηλαδή, της τρέλας!!! Τη
στιγμή που ο Έλληνας κάνει οικονομία στο πετρέλαιο και στο ρεύμα και
προτιμάει το τζάκι, σε όσους βέβαια
το διαθέτουν, λίγο πολύ τους λέει τί
τους λέει το κράτος; Ή πληρώνετε
πετρέλαιο και ρεύμα από τα χρήματα που δεν έχετε ή τουρτουρίζετε
από το κρύο!!! Αντί, δηλαδή, το κράτος του «σήμερα» και του «χθες» να
ντρέπεται που δεν κάνει τίποτα για
να είναι η τιμή του πετρελαίου και
του ρεύματος στα ίδια περίπου επίπεδα με τις τιμές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προτιμά να ρίχνει τις
ευθύνες του, για πολλοστή φορά
στον Έλληνα φορολογούμενο .
Ακόμα και τη τιμή του φυσικού αερίου την αφήνει να μεγαλώνει χρόνο
με χρόνο…
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