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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

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.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να
η
συµµετάσχει στην 43 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ που
θα πραγµατοποιηθεί από 16 έως 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.
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.
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
η
η
συµµετοχή δωρεάν stand 12τ.µ., για τη 2 & 3 συµµετοχή
η
50% επιδότηση για stand 12τ.µ. και για την 4 & πλέον
συµµετοχή, λόγω της διεθνούς κρίσης µόνο για το 2009
επιδότηση 50% για stand 12 τµ.
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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την δυνατότητα προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών
των βιοτεχνικών επιχειρήσεων δίνει στις επιχειρήσεις – µέλη του
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης , µε την ευκαιρία της
η
συµµετοχής του στην 350 ∆ιεθνή Έκθεση ∆οµικών Υλικών
“SEBE 2009” που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο Βελιγράδι
της Σερβίας από 22 έως 26 Απριλίου 2009.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης απευθυνόµενο κυρίως
στις επιχειρήσεις – µέλη του που δεν έχουν την δυνατότητα της
άµεσης συµµετοχής στην έκθεση , επιθυµούν όµως να
προβληθούν µέσα από το stand του Επιµελητηρίου , τις καλεί να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Επιµελητήριο ( Τµήµα
ος
Βιοτεχνικών Θεµάτων , Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκης , 3
όροφος, τηλ : 2310241383 & 2310241668 και φαξ : 2310232667 )
και να προσκοµίσουν
ενδεικτικό προωθητικό υλικό µέχρι την
Τρίτη 7 Απριλίου 2009, έτσι ώστε να προωθηθούν µέσω του
δικού του περιπτέρου.

Η Έκθεση αποτελεί µείζονος σηµασίας οικονοµικό γεγονός για
την ευρύτερη περιφέρεια, την επισκέπτεται πλήθος κόσµου
σύµφωνα µε τους διοργανωτές , ενώ οργανώνεται σε
στεγασµένους χώρους 7 στρεµµάτων και σε υπαίθριο χώρο
120 στρεµµάτων. Αποτελεί δε την παλαιότερη έκθεση
πανελλαδικά αφού ξεκίνησε το 1967.
Στα πλαίσια 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 δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για
η
η
η
την 1 συµµετοχή δωρεάν stand 12τ.µ., για τη 2 & 3
η
συµµετοχή 50% επιδότηση για stand 12τ.µ. και για την 4
& πλέον συµµετοχή, λόγω της διεθνούς κρίσης µόνο για
το 2009 επιδότηση 50% για stand 12 τµ.
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 30/3/2009 προκειµένου
να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
∆ιευρύνονται τα αποδεικτικά µέσα των στοιχείων ταυτότητας
των Ελλήνων πολιτών και συµπεριλαµβάνονται πλέον σε αυτά ,
εκτός από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο και η
άδεια οδήγησης καθώς και το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων
των ασφαλιστικών φορέων, δεδοµένου ότι από τα εν λόγω
επίσηµα έγγραφα του Ελληνικού κράτους προκύπτουν τα
βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει ,
που είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές τους µε την ∆ιοίκηση.
( ν. 3731/2008 ( ΦΕΚ 263/Α΄/ 23-12-2008 )

∆ΙΕΘΝΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΑ∆Α 2009
SOLAR CONFERENCE 2009
Εκθέµατα : Εφαρµογές Ηλιακής Ενέργειας
Ηµεροµηνία : 7 – 8/12/09
http://www.cansia.ca Email: emcdonald@cansia.ca
Εκθεσιακός Χώρος: Westin Harbour Castle, 1 Harbour Square,
Toronto, ON, M5J 1A6
∆ιοργανώτρια Αρχή: Canadian Solar Industries Association
Υπεύθυνος: Ms. Elizabeth A. McDonald, Executive Director
Τηλ. +1 (613) 736-9077
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2009 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΠΕ
η

 34 ∆ιεθνής Έκθεση Κυπρου 2009
Κυπρος – Λευκωσια , 22 έως 31 Μαιου 2009
Η έκθεση πραγµατοποιείται στη Λευκωσία της Κύπρου από 22
έως 31 Μαΐου 2009 στον εκθεσιακό κέντρο EXPO CYPRUS.
Το κόστος συµµετοχής κυµαίνεται στα 120ΕΥΡΩ/τ.µ., και
περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισµό
stand, τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή
και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, καθαρισµός stand),
επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του ΟΠΕ, αποστολή στην έκθεση
και ασφάλιση των εκθεµάτων, καταχώρηση του εκθέτη στον
επίσηµο κατάλογο της έκθεσης και έντυπο εκθετών.
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: κα Μ. Σωτήρχου , ∆ιεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 86-88,
163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα, τηλ.: 210-9982100, fax: 210-9982282,
e-mail: sotirchou@hepo.gr ].
η

 18 ∆ιεθνής Έκθεση κοσµήµατος Jewellery 2009
Μπαχρέιν – Μανάµα 17 έως 21 Νοεµβρίου 2009
Η έκθεση πραγµατοποιείται στη Μανάµα του Μπαχρέιν από 17
έως 21 Νοεµβρίου 2009.
Το κόστος συµµετοχής κυµαίνεται στα 265 ΕΥΡΩ/τ.µ., και
περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή και βασικό εξοπλισµό
stand, τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή
και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, καθαρισµός stand),
επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του ΟΠΕ, αποστολή στην έκθεση
και ασφάλιση των εκθεµάτων, καταχώρηση του εκθέτη στον
επίσηµο κατάλογο της έκθεσης και έντυπο εκθετών. Σηµειώνουµε
ότι ο ΟΠΕ δεν αναλαµβάνει τη µεταφορά των κοσµηµάτων .
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: κα Σοφία Κασιµάκη , ∆ιεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα
86-88, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα, τηλ.: 210-9982106, fax: 2109982282, e-mail: kasimaki@hepo.gr ].

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ
Το Γραφείο του Συµβούλου ΟΕΥ της Ελλάδας στην Βαρσοβία ,
ενηµερώνει σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στην
πολωνική αγορά συναλλάγµατος και τις αρνητικές επιπτώσεις
στην πολωνική αγορά
από την διεθνή οικονοµική και
χρηµατοπιστωτική κρίση.
Οι ρυθµοί αύξησης στην Πολωνία το 2008 ήταν πολύ
χαµηλότεροι συγκριτικά µε το 2007. Η αύξηση ΑΕΠ κυµάνθηκε
σε ποσοστό 4,8% έναντι 6,7% το 2007.
Η ετήσια αύξηση της συνολικής ζήτησης κυµάνθηκε το 2008 σε
4,8% έναντι 8,6% το 2007, ενώ η αύξηση των λιανικών
πωλήσεων είναι επίσης αρκετά χαµηλή και κυµάνθηκε για το
2008 στο 5,3%.
Οι συνεχείς διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του
πολωνικού ζλότυ έναντι των κυριότερων ξένων νοµισµάτων , οι
πτωτικές τάσεις και η εξασθένιση του δηµιουργούν σειρά
αλυσιδωτών αντιδράσεων σε διάφορους τοµείς και
επιβαρύνουν την κατάσταση.
Με ενηµερωτικό δελτίο επίσης ενηµερώνει για τον Πολωνικό
Οργανισµό για προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων ( PAIiIZ )
, για την θετική πορεία των αµέσων αλλοδαπών επενδύσεων
στην Πολωνία για το έτος 2008 καθώς και για τις µειώσεις των
τραπεζικών επιτοκίων στην Πολωνία .
Λ.∆. ΚΙΝΑ
Η Ελληνική Πρεσβεία στο Πεκίνο και ειδικότερα το Τµήµα
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µε οικονοµικό δελτίο
µας ενηµερώνει σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στην
οικονοµία της Λ.∆. Κίνας καθώς και για την πορεία των
διµερών οικονοµικοεµπορικών σχέσεων Ελλάδας Κίνας, τις
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις των τελευταίων 30χρονων στην
Κίνα και την επίδραση τους στην οικονοµία της χώρας .

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ο

Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των
επενδυτικών
σχεδίων στο πλαίσιο της Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και
πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Τριτογενή τοµέα µέσω
Π.Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και των Π.Κ.Π. Interreg III
« Το αίτηµα παράτασης γίνεται αποδεκτό µε την προϋπόθεση ότι
η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωµής της
επένδυσης συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν αυτοδίκαιης
παράτασης δεν υπερβαίνει :
η
•
Για τα Π.Κ.Π. Interreg III , την 30 Απριλίου 2009
•
Για όλα τα Π.Ε.Π., για συµβάσεις που υπογράφονται
η
µέχρι τις 30-6-2008, την 30 Απριλίου 2009
•
Για όλα τα Π.Ε.Π. , για συµβάσεις που υπογράφονται
η
µετά την 1-7-2008, την 30 Ιουνίου 2009 »

ΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Αναπτύξεως
διοργανώνει ηµερίδα σχετικά µε την εύρεση επιχειρηµατικών
ευκαιριών στο Κατάρ & Λιβύη στις 31 Μαρτίου 2009 και ώρα
10.00 πµ – 15.00 µµ στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επιστεφθείτε το site
www.arabgreekchamber.gr
ή στα τηλ. 210 6711210 – 210
6773428 (εσωτ. 108) κ. Μαρία Βεστάρκη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 6 Συνέδριο «
Τυποποίηση, Πρότυπα και Ποιότητα: Ένα µέσο ανάπτυξης
συνεργασιών µεταξύ των Βαλκανικών Χωρών »
Η Συνδιάσκεψη θα είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για τη συνέχιση
των επαφών µεταξύ των επιστηµόνων και των ειδικών στις
Βαλκανικές Χώρες, µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και
γνώσεων σχετικές µε τις προοπτικές τις τυποποίησης, των
προτύπων και της ποιότητας.
Θέµατα:
Πρότυπα Ορθολογισµός και Ποιότητα στoυς παρακάτω τοµείς:
Κοινωνία, Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υγεία, Περιβάλλον,
Παραγωγή και Οργάνωση και Εφαρµογή Σχεδίου, Τρόφιµα,
Αγαθά και καταναλωτές, Κατασκευές, Γεωργία, Μετρήσεις- Τεστ
και Έλεγχοι, ∆ιαπίστευση και Πιστοποίηση και σε άλλα σχετικά
θέµατα..
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στο Συνέδριο µε εργασία
τους, καλούνται να υποβάλλουν περίληψη το αργότερο µέχρι 30
Απριλίου 2009 µέσω e-mail στη γραµµατεία του Συνεδρίου. Οι
αποδεκτές εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στην οριστική
τους µορφή µέχρι 10 Ιουλίου 2009.Το πλήρες κείµενο
συµπεριλαµβανοµένης και της περίληψης θα πρέπει να
υποβληθεί στα αγγλικά.
∆ιεύθυνση Γραµµατείας Συνεδρίου: Επιµενίδου 19, 54633,
Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 286680 – 286182 , fax 2310 286680 ,
e-mail : protypation@auth.gr , website : www.eneprot.gr
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Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000317

05/05/2009 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Α∆∆ΜΥ (210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000318

08/04/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000319

28-04-2009 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΤΗΛ: 210Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.
5297230)

∆000320

23/04/2009 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2105213648)

ΙΚΑ

∆000321

14/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13 ΕΙ∆ΩΝ ΠΕ∆ΟΛΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000322

04/05/2009 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΗΛ:
2108705010)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000323

30/04/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ Ε.∆.
ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΣ Η.Π.Α (ΤΗΛ: 210-8705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000324

06/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΡΑΣΩΝ (ΤΗΛ: 210-8705115)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000325

02/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Κ.Α. 0601-04600 "ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ" (ΤΗΛ: 2310-969330)

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

∆000326

07/04/2009 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Β, Γ, & Ε ∆ΗΜΟΥΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (210-5234312)

∆ΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000327

28/04/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 40) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ,

∆ΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000328

22/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 600ΗΡ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000329

19/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΒΟΥΛΚΑΝΙΣΤΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
(ΤΗΛ: 210-3483162)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000330

12/05/2009 ΕΚΠΟΙΗΣΗ 6 ΑΦΩΝ ΚΑ Ι17 Α/Κ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
ΣΥΧΝΩΤΗΤΑΣ (ΤΗΛ: 210-8705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000331

24/04/2009 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΟΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΤΗΛ: 22310-22704)

∆000332

07/05/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ Π.ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Π.Ν. (ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000333

18/05/2009 ΑΓΟΡΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

71 Α/Μ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

∆000334

28/04/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΗΛ: 2313-308766)

ΝΟΣΟΚ. ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

∆000335

07/04/2009 ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ∆.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
(ΤΗΛ: 210-5272205)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α.Ε.

∆000336

08/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ
(ΤΗΛ:2310-993145)

ΑΧΕΠΑ

∆000337

03/04/2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΗΛ: 21072013336)

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

∆000338

01/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (ΤΗΛ: 210-7201203)

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

∆000339

14/04/2009 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

