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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
η
συµµετάσχει στη 18 Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση «ΘΡΑΚΗ
2009», που διοργανώνεται από τη ∆ΕΘ και τελεί υπό την αιγίδα της
Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην
Κοµοτηνή, από την Πέµπτη 21 έως την Κυριακή 24 Μαΐου 2009.
Η έκθεση αποτελεί το µεγαλύτερο περιφερειακό εκθεσιακό γεγονός
στην Ελλάδα. Στην προηγούµενη διοργάνωση συµµετείχαν 145
επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
µε δελτίο τύπου
ενηµερώνει ότι οι ασφαλισµένοι που
υπέστησαν υλικές ζηµιές, κατά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα,
τον ∆εκέµβριο του 2008, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την
υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3746/2009 άρθρο 80, για
Η
την τακτοποίηση οφειλών, µέχρι και την 16 Μαρτίου 2009.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα προϊόντα που θα προβληθούν είναι: Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά
προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης, γεωργικά µηχανήµατα, αγροτικά
προϊόντα, χαρτοποιία, τρόφιµα – ποτά, είδη και υλικά συσκευασίας,
συσκευές και είδη οικιακής χρήσης, έπιπλα, ενδύµατα, αξεσουάρ
ενδυµάτων,
δερµάτινα
είδη,
ηλεκτρονικοί
υπολογιστές,
µηχανοργάνωση, κρατικοί οργανισµοί, συνεταιρισµοί, υπηρεσίες και
εκδόσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
συµµετάσχει στην ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ –
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
«CONSTRUCT EXPO AMBIENT »που θα πραγµατοποιηθεί
από 06 έως 10 Μαΐου
2009 στο Βουκουρέστι της
Ρουµανίας.
Εκθέµατα:
Ηλιοπροστασία,
προσόψεις
συνδεδεµένων
µπαλκονιών, γυαλί- προϊόντα γυαλιού, παράθυρα- τζαµαρίες,
φωτισµός, βιοµηχανικές κατασκευές, πόρτες – παράθυρα,
εσωτερικά στεγνά τελειώµατα για τοίχους, επιφάνειες,
κρεµάµενες οροφές , πατώµατα , σκάλες , στόκος – ρητίνη
βερνικοχρώµατος, ταινίες –αφροί, εµποτισµός –προστασία
επιφάνειες πατωµάτων, συγκολλητικές ουσίες και κοµµάτια
επισκευής, συστήµατα πυρασφάλειας, εσωτερική διευθέτηση –
διακόσµηση, σχεδιασµός πόλης, αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη
σκηνικού, εξοπλισµός , αθλητικά κ.λ.π.

Στo πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης
των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται να παρέχει στα
µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής στην ανωτέρω έκθεση, µε
η
δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για την 1 συµµετοχή
η
η
δωρεάν stand 12τ.µ., για τη 2 & 3 συµµετοχή 50% επιδότηση
η
για stand 12τ.µ. και για την 4 & πλέον συµµετοχή, λόγω της
διεθνούς κρίσης µόνο για το 2009 επιδότηση 50% για stand
12 τµ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται να
παρέχει στα µέλη του την δυνατότητα συµµετοχής τους στην
ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας την πρώτη τους συµµετοχή µε
το ΒΕΘ µε ποσοστό 50% του κόστους συµµετοχής για stand 12
τ.µ., τη δεύτερη-τρίτη συµµετοχή τους µε το ΒΕΘ µε ποσοστό
25% του κόστους για stand 12 τ.µ. και για συµµετοχές πέρα των
τριών προσφέρεται ειδική προνοµιακή τιµή.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην έκθεση
«ΘΡΑΚΗ 2009», να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, τηλ. επικοινωνίας: 2310 241383 και
2310 241668, µέχρι τις 30 Μαρτίου 2009, προκειµένου να τους
αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
ανωτέρω έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ , τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2310241383 και 2310241668, µέχρι τις 9
Μαρτίου 2009 προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα
συµµετοχής.

Παράλληλα µε την «Θράκη 2009», η ∆ΕΘ Α.Ε διοργανώνει
πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα µε στόχο την αύξηση του
ενδιαφέροντος των επισκεπτών. Επίσης η ∆ΕΘ Α.Ε σε συνεργασία
µε το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, υλοποιεί εκπαιδευτικά
γεγονότα, για τη µεταφορά εκθεσιακής τεχνογνωσίας σε στελέχη
επιχειρήσεων και σε παραγωγικούς φορείς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΕ
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης του για το 2009 µε στόχο την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων διοργανώνει την παρακάτω επιχειρηµατική αποστολή , κατά τη διάρκεια της οποίας οι
συµµετέχουσες εταιρίες θα πραγµατοποιήσουν προκαθορισµένες συναντήσεις µε κατάλληλες επιχειρήσεις, θα διερευνήσουν τη
δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ τους και θα ενηµερωθούν για τον ανταγωνισµό και τις συνθήκες της αγοράς:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ – ΣΥ∆ΝΕΥ 25 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2009
Η επιχειρηµατική αποστολή διοργανώνεται από τον ΟΠΕ και αφορά επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους ανήκει στους παρακάτω
κλάδους: Τρόφιµα, Κρασιά ποτά, ∆οµικά Υλικά , Καλλυντικά & Φυσικά καλλυντικά.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 3.300 ΕΥΡΩ/εταιρία/άτοµο και περιλαµβάνει αεροπορικά εισιτήρια, παραµονή σε ξενοδοχείο 5* µε
πρωινό, µετακινήσεις εξωτερικού, πρόγραµµα συναντήσεων, διερµηνεία.
Η αίτηση συµµετοχής, η οποία είναι διαθέσιµη από το Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, πρέπει να συµπληρωθεί και να αποσταλεί
στον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου [Υπεύθυνη Στοϊκάκη Ζωή τηλ.: 2310 510047, e-mail: stoikaki@hepo.gr , www.hepo.gr]
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ΒΕΘ- ΟΠΕ
Επιχειρηµατική Αποστολή ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΪΡΟ
12 Απριλίου έως 15 Απριλίου 2009
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει στις
επιχειρήσεις- µέλη του την πρόθεση του να συµµετάσχει στην
Επιχειρηµατική Αποστολή που διοργανώνει ο ΟΠΕ στην Αίγυπτο
, µε επιδότηση της συµµετοχής των µελών του (50% του
κόστους συµµετοχής ενός ατόµου ανά εταιρία για όσους
η
συµµετέχουν για 1 φορά σε επιχειρηµατική αποστολή µε το
η
η
ΒΕΘ και 25% για όσους συµµετέχουν για 2 - 3 φορά).
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων δράσης τους, τόσο το ΒΕΘ, όσο
και ο ΟΠΕ, στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των
ελληνικών επιχειρήσεων και στη στήριξη των ελληνικών
εµποροοικονοµικών συµφερόντων σε αγορές-στόχους, όπως οι
αγορές των παραπάνω χωρών. Η επιχειρηµατική αποστολή στην
Αίγυπτο , πρόκειται να πραγµατοποιηθεί από 12 Απριλίου έως
15 Απριλίου 2009 και αφορά τους κλάδους τροφίµων – µη
αλκοολούχων ποτών, ∆οµικών υλικών , µάρµαρο, πλαστικών,
ειδών συσκευασίας, χηµικών προϊόντων, φαρµακευτικών
προϊόντων,
ηλιακών
θερµοσιφώνων
,
φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, ανεµογεννητριών,
θαλασσίων µεταφορών και
επίπλων .
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 950€ ανά εταιρία / άτοµο
Το κόστος συµµετοχής στην ανωτέρω επιχειρηµατική αποστολή
περιλαµβάνει:

Πρόγραµµα προκαθορισµένων συναντήσεων

Αεροπορικά εισιτήρια

Παραµονή σε ξενοδοχεία 5* µε πρωινό

Μετακινήσεις εξωτερικού

∆ιερµηνεία
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
ανωτέρω
επιχειρηµατική
αποστολή,
για
περισσότερες
πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα Βιοτεχνικών
Θεµάτων του ΒΕΘ (Τηλέφωνο: 2310 241383, 241668, Fax: 2310
232667, 281635, E-mail: sme-industry@veth.gov.gr), µέχρι τις 9
Μαρτίου 2009 προκειµένου να τους αποσταλεί η δήλωση
συµµετοχής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης µε
στόχο το άνοιγµα νέων αγορών για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και
τη σύσφιξη των εµποροοικονοµικών σχέσεων µε τις Αραβικές
χώρες διοργανώνει Επιχειρηµατική Αποστολή στη Λιβύη
[Τρίπολη, Μισουράτα & Ζαουία ] κατά το χρονικό διάστηµα 25 –
29 Απριλίου 2009.
Η αγορά της Λιβύης στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στις εισαγωγές
όπως: Τρόφιµα, Χηµικά προϊόντα, µηχανήµατα & εργαλεία
γεωργικών µηχανηµάτων, αρδευτικά συστήµατα, µηχανήµατα
οικοδοµών, είδη αλιείας , τσιµέντο , ηλεκτρικοί & Ηλιακοί
θερµοσίφωνες , µαρµαρά & προϊόντα αυτού, ξυλιά , είδη
ενδυµασίας, οικοδοµικά υλικά , φάρµακα & ιατρικά είδη , προϊόντα
φυτωρίων , µονωτικά υλικά , ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στην επιχειρηµατική
αποστολή µπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες
πληροφορίες µε το Αραβοελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και
Ανάπτυξης στα τηλέφωνα: 210 6711210, 6726882 [εσωτερ. 108,
υπεύθυνη κα Μαρία Βεστάρκη] & [εσωτερ. 103, υπεύθυνη κα
Άννα Σάκους ] fax: 210 6746577.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του
Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
α) Επιλογή ενός συµβούλου για την παροχή εξειδικευµένων
γνώσεων στους επιτόπιους ελέγχους του Ενεργού
Προγράµµατος “ Μεταφορά 2007 – 2013”. (Ηµεροµηνία
διαγωνισµού 23.03.2009)
β) Αποκατάσταση και ανακατασκευή του δρόµου VID 1182
Dolni Lom – Gorni Lom από το 0χλµ. έως και το 10χλµ..(
Ηµεροµηνία διαγωνισµού 30.03.2009)
γ) Ανάπτυξη Συστηµάτων για βίντεο-παρακολούθηση και
έλεγχο της ασφάλειας στα Βουλγαρικά Σχολεία σε 3
διαφορετικές
Περιφέρειες
(Ηµεροµηνία
διαγωνισµού
23.03.2009)
δ) ∆ιανοµή µεταχειρισµένων τραµ µε µετατρόχιο των 1009 και
1435 χιλιοστών. (Ηµεροµηνία διαγωνισµού 30.09.2009)
Για περισσότερες πληροφορίες και για νέους διαγωνισµούς οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν το site :
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&c
node=57&cid=137&xcc=bg&mid=60

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Από το Γραφείο του Συµβούλου Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο έχει
αποσταλεί ανακοίνωση για την προκήρυξη διαγωνισµού του
Υπουργείου Οικονοµικών της Κύπρου για την προµήθεια:
 Ασφαλτικό γαλάκτωµα, ασφαλτικό σφραγιστικό υλικό και
ασφαλτική µεµβράνη στις 13.03.2009 [Α.∆. 2009Τ0001]
 Συστήµατα
ανάρτησης
κρανών
KEVLAR
και
υποσιάγωνων στις 3.3.2009 [Α.∆. 2009Τ0003]
 ∆ιάφοροι
Τύποι
Λιπαντικών
στις
20.3.2009
[Α.∆.2009Τ0004]
 Οριοδείκτες κυκλοφορίας οχηµάτων και αντανακλαστικά
στοιχεία στις 27.3.2009 [Α.∆. 2009Τ0005]
 Αντανακλαστικά φωσφορούχα είδη ιµατισµού και
εξάρτυσης, αδιάβροχων, αδιάβροχων επενδυτών και
µπουφάν στις 10.3.2009 [Α.∆. 2009Τ0007]
 Ηλεκτρικοί λαµπτήρες στις 17.3.2009 [Α.∆. 2009Τ0008]
 ∆ιάφορα
είδη
παντοπωλείου,
περιλαµβανοµένων
εγκυτιώµενου βοδινού και χοιρινού κρέατος γάλακτος
ζαχαρούχου και εβαπορέ, τυρί κλπ. στις 24.3.2009 [Α.∆.
2009Τ0009]
 ∆ιάφορα είδη φωτιστικών σωµάτων φθορισµού τύπου
«ΒΑΤΤΕΝ» ΚΑΙ «ΧΩΝΕΥΤΟΥ» στις 24.3.2009
[Α.∆.
2009Τ0011]
 Εξαρτήµατα για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις 17.3.2009
[Α.∆. 2009Τ0012]
 Κατασκευή µε µεγέθη διαφόρων ειδών ένδυσης στις
24.3.2009 [Α.∆. 2009Τ0014]
 Πινέλα, Μεντεσέδες, αµαξάκια µεταφοράς µπετόν κλπ στις
24.3.2009 [Α.∆. 2009Τ0016]
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο
[Υπεύθυνη: κα Α. Παπαδάκη (∆ιοικητική Γραµµατέας Α΄),
∆ιεύθυνση: Κυρ. Μάτση 18, 1082 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ.
00357-22672219, 22672604, fax. 00357-22400444, e-mail:
greekcom@otenettel.com και achristou@dgps.mof.gov.cy]
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Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000251

26/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 2008-060/Π) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΕΝ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΤΗΛ: 2310-438660) "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

∆000257

26/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 8054) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ (ΤΗΛ: 210Ε.∆.Σ.Υ.
5297230)

∆000258

24/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 9005) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ / ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε.∆.Σ.Υ.

∆000259

09/04/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. ) ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Κ.Α.Ε.∆.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆000260

31/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 8023/1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε.∆.Σ.Υ.

∆000267

17/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 09.09) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 21320-54326)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆000268

19/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 358/2009) ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΗΛ: 2108194646)

ΑΝ. ΣΤΡ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000269

30/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 1,2,3,4/Α/2009) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ,
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΥΛΙΝΟΙ,
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟΙ (ΚΙΜΩΛΙΑΣ - ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α.Ε.

∆000270

31/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ.) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ IN VIVO (ΤΗΛ: 2105249743)

Ι.Κ.Α.

∆000274

19/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 97/2008) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆000275

17/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 92/2008) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆000276

07/04/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 9002) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΤΗΛ: 210-5297230)

Ε.∆.Ι.Σ.Υ. Α.Ε

∆000282

26-03-2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 1/2009) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

∆000283

03-04-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΞΩ∆ΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΤΗΛ: 2104592158)

ΓΕΝ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΤΖΑΝΕΙΟ"

∆000284

09-04-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΗΛ: 210-4592158)

ΓΕΝ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΤΖΑΝΕΙΟ"

∆000285

24-03-2009 (αρ.διακ. 1/2009) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ (ΤΗΛ: 2310-576254)

652 ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

∆000286

31/03/2009 ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ,
ΧΑΡΤI ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

Γ.Ν.Α. "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

∆000287

08/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΑ, ΛΑ∆ΙΑ, ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΤΗΛ: 2107201641)

Γ.Ν.Α. "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

∆000288

27/04/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 58/09) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΞΙΦΩΝ (ΜΕ ΣΠΑΘΙΣΤΗΡΑ) (ΤΗΛ: 210-3368630)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000289

30/03/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 02/09) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΤΚ. (ΤΗΛ: 26930-55040)

∆000290

23/04/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 001/2009) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 5 ΨΥΚΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CARRIER (ΤΗΛ: 2310-693115)

3

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

