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Επίσηµο δείπνο του Β.Ε.Θ. για την έλευση του 2011

Περίληψη ∆ιακήρυξης

Οµιλία του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, Προέδρου του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, στο δείπνο του
Επιµελητηρίου για τον εορτασµό της νέας χρονιάς
Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά
Σας ευχαριστώ θερµά για την ανταπόκριση σας στην
πρόσκλησή του Επιµελητηρίου να γιορτάσουµε µαζί το ξεκίνηµα
του νέου έτους.
Εύχοµαι το 2011 να είναι µία δηµιουργική χρονιά, µε αισιοδοξία
και υγεία για όλους.
Αναµφίβολα, κάθε νέα χρονιά σηµατοδοτείται από προσδοκίες
για καλύτερες ηµέρες.
Η φετινή χρονιά ωστόσο είναι γεµάτη προκλήσεις αλλά και
δυσκολίες.
Είναι µία χρονιά καθοριστική για τη έξοδο της χώρας µας από
το τούνελ της κρίσης.
∆υστυχώς µετά από ένα πολύ σκληρό 2010, που
χαρακτηρίστηκε από την ραγδαία αύξηση των φορολογικών
συντελεστών, την έλλειψη της ρευστότητας, τον πανάκριβο
και… δυσεύρετο δανεισµό, τα λουκέτα που διαδέχτηκαν το ένα
το άλλο και την ανεργία που σκαρφάλωσε σε υψηλά επίπεδα,
το 2011 κάθε άλλο παρά, µε θετικά µηνύµατα ξεκινά.
Σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία, καλούµαστε να πατήσουµε γκάζι
προκειµένου να ξεπεράσουµε τα εµπόδια και να θέσουµε τα
θεµέλια για την µετά κρίση εποχή.
Για να επιτευχθεί, όµως, ο στόχος αυτός απαιτείται σκληρή και
επίπονη δουλειά, ενίσχυση της εξωστρέφειας, δηµιουργία
καινοτόµων προϊόντων από την πλευρά των επιχειρηµατιών και
συναίνεση και υπευθυνότητα από την πολιτεία, τα κόµµατα και
τους φορείς.
∆υστυχώς αυτό που ταλαιπωρεί επί µακρόν τις ελληνικές
µικροµεσαίες
επιχειρήσεις
είναι
η
χαµηλή
τους
ανταγωνιστικότητα και η ελλειµµατική εξωστρέφεια.
Ωστόσο εν µέσω της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνουµε και
µε δεδοµένο ότι η ελληνική αγορά έχει κορεστεί η εξωστρέφεια
µοιάζει να αποτελεί το σίγουρο µονοπάτι για όσες επιχειρήσεις
θέλουν να εδραιώσουν τη θέση τους για την µετά την κρίση
εποχή.
Η εµπειρία µας έχει διδάξει ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι ο µόνος
που µπορεί να δώσει ώθηση στην ελληνική οικονοµία, να
στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Ωστόσο για να µπορέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία να παράγει
καρπούς απαιτείται ένα γόνιµο περιβάλλον µε λιγότερους
φόρους, µε λιγότερη γραφειοκρατία, µε πιο ευέλικτο και
αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα, µε απλούστερους και σαφείς
κανόνες λειτουργίας.
Απαιτείται ένα µίγµα πολιτικής που θα βασίζεται στην
ανάπτυξη και στο επίκεντρο της θα έχει τη µικροµεσαία
επιχείρηση που στηρίζει διαχρονικά την οικονοµία, γεννά
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πλούτο και δηµιουργεί θέσεις εργασίας.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µε την υπ’αρ.
1/2010 διακήρυξή του και σύµφωνα µε απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση έκδοσης
του δίµηνου περιοδικού του «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».
Οι εργασίες αφορούν τα εξής: Εκτύπωση – παραγωγή φιλµς
Προµήθεια απαραίτητου χαρτιού Εκτύπωση περιοδικού και
εξωφύλλου Βιβλιοδεσία Συσκευασία – επικόλληση ετικετών –
µεταφορά περιοδικών στα ΕΛΤΑ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2010,
ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00π.µ. ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Προµηθειών στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 (3ος
όροφος), Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισµού από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη παρέχονται από το
Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 , 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Αρµόδιος: κ. Γ. ∆εληχάτσιος, Τηλ: 2310272502
ή
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων,
Αρµόδια κ. Α. Κανταρτζοπούλου, Τηλ.: 2310271708

Ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του Β.Ε.Θ.
Η Εκλογική Επιτροπή του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι, µετά τη δηµοσίευση του
Ν.3853/2010, οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 61µελούς
∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 9,
Κυριακή 10 και ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2011.
Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα νοµικά πρόσωπα, των οποίων οι
εκπρόσωποι
δεν
καταχωρούνται
αυτεπάγγελτα
να
υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι εξουσιοδοτήσεις των
εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα
πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή επτά
τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι µέχρι την Παρασκευή 1
Απριλίου 2011.
Γνωστοποιείται, επίσης, ότι ο κατάλογος των εγγεγραµµένων
επιχειρήσεων-µελών σε κάθε Τµήµα που καταχωρήθηκαν στα
µητρώα µέχρι και την 4 Ιανουαρίου 2011 έχει εκτεθεί στην
έδρα του Επιµελητηρίου [Αριστοτέλους, 27, 3ος όροφος,
Θεσσαλονίκη]
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Β.Ε.Θ.
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΟΥ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΗΣ
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Κυρίες και κύριοι,
Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει µαγική συνταγή προκειµένου να βγούµε από τη µέγγενη της ύφεσης.
Απαιτούνται ουσιαστικές και γρήγορες λύσεις που θα ενισχύουν την εξωστρέφεια, θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις. Απαιτούνται
πολιτικές που θα βασίζονται στην ανάπτυξη.
Πολιτικές που το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης έχει προτείνει κατ΄ επανάληψη, µέσα από σχετικά υποµνήµατα προς την
Πολιτεία.
Θα πρέπει να σηµειώσω ότι και σε όλη τη διάρκεια του 2010 το ΒΕΘ, στάθηκε αρωγός τόσο της Πολιτείας καταθέτοντας τις θέσεις και
τις προτάσεις του, όσο και των µελών του.
Πάγια θέση του ΒΕΘ είναι η λήψη πρακτικών και άµεσα εφαρµόσιµων µέτρων, που θα µπορέσουν να οδηγήσουν την οικονοµία µας
στην έξοδο από την κρίση.
Πιο συγκεκριµένα ζητούµε:
·
Την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα βασίζεται στην διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα (πάντρεµα υψηλής
ποιότητας και χαµηλών τιµών προϊόντων και υπηρεσιών)
·
Την άµεση ενεργοποίηση του νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
·
Την απλοποίηση της αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων και την ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ
·
Την επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων από το ΕΣΠΑ και τη στήριξη των ΜµΕ µέσω του νέου Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
·
Την πάταξη της γραφειοκρατίας
·
Την άµεση ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόµου που στο επίκεντρό του δεν θα έχει µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις, στις
οποίες προσφέρει φοροαπαλλαγές, αλλά και τις µικροµεσαίες
·
Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε τη σύλληψη της φοροδιαφυγής.
·
Την υλοποίηση στοχευµένων προγραµµάτων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Καταλυτική µπορεί να είναι η συνεισφορά των τραπεζών στην αποφόρτιση του τεταµένου κλίµατος ανοίγοντας τις κάνουλες της
χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις και δηµιουργώντας προγράµµατα αντίστοιχα των µεγεθών τους.
Αγαπητοί προσκεκληµένοι,
Το Επιµελητήριο, στην προσπάθεια του να συνεισφέρει στην τόνωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-µελών του και στην ενίσχυση των
διεθνών συνεργασιών, θα συνεχίσει και το 2011 να επενδύει προς αυτή την κατεύθυνση, συµµετέχοντας σε διεθνείς και ελληνικές
εκθέσεις και επιχειρηµατικές αποστολές, όπως έκανε και τα προηγούµενα χρόνια.
Η εκθεσιακή πολιτική που ακολουθούµε τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αποφέρει καρπούς καθώς τα ελληνικά προϊόντα γίνονται όλο
και περισσότερα γνωστά.
Επιπλέον θα συνεχίσουµε και το 2011 την πραγµατοποίηση σεµιναρίων σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο Μακεδονία.
H επιτυχία των σεµιναρίων, την περσινή χρονιά, κατέδειξε την ανάγκη για την επανάληψη τους.
∆ράττοµαι της ευκαιρίας να σας ενηµερώσω ότι το ΒΕΘ προσανατολίζεται στην ανάπτυξη συνεργασίας µε το Σύνδεσµο Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ). Τα µέλη του ΒΕΘ διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και ο ΣΕΒΕ την τεχνογνωσία.
Το πάντρεµα αυτών των δύο µπορεί να αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα για την έξοδο των ελληνικών εταιρειών από την κρίση.
Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι τον Ιούλιο του 2010 µπήκαν τα θεµέλια του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων του ΒΕΘ, στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου.
Η περιοχή όπου αναπτύσσεται το κτίριο είναι στρατηγικής σηµασίας καθώς εκεί δραστηριοποιείται η πλειονότητα των µελών του
Επιµελητηρίου.
Θα πρέπει να σηµειώσω ότι το εν λόγω έργο ήταν όραµα ζωής του τέως προέδρου του ΒΕΘ, του Σωτήρη Μαγόπουλο, τον οποίο και
ευχαριστώ για την πρωτοβουλία του αυτή.
Αγαπητοί φίλοι,
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά του το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) θα συνεχίσει να στέκεται
αδιάλειπτα στο πλευρό των επιχειρήσεων - µελών του, αφουγκραζόµενο τις ανησυχίες τους αλλά και καταθέτοντας προτάσεις προς την
πολιτεία προκειµένου να βρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις στα προβλήµατα που ταλανίζουν τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Στη δύσκολη µάχη απέναντι στην κρίση, δεν περισσεύει κανείς.
Με στρατηγικές κινήσεις, ενότητα και σωστές αποφάσεις, η ελληνική οικονοµία µπορεί να ανακάµψει και η χώρα µας να βρεθεί και πάλι
στην πρώτη γραµµή.
Ας ευχηθούµε, λοιπόν, το 2011 να αποτελέσει, παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου, µία χρονιά καλύτερη από αυτή που µόλις
αποχαιρετήσαµε, µία χρονιά σταθµό για την επόµενη ηµέρα της ελληνικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
Σας ευχαριστώ.

Εκθέσεις στο Κόσµο
∆ιεθνής Έκθεση Internationale Grune Woche
Πόλη: Βερολίνο Ηµεροµηνία: 21 – 30 Ιανουαρίου 2011
Εκθέµατα: Αγροτική οικονοµία
∆ιεθνής Έκθεση Boot
Πόλη: Ντύσσελντορφ Ηµεροµηνία: 22 – 30 Ιανουαρίου 2011
Εκθέµατα: Τουρισµός –σκάφη, θαλάσσιος τουρισµός
Πληροφορίες : Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Τηλ. +4930-2360990, fax. +49-30-23609920
e-mail. Ecocom-berlin@mfa.gr
www.boot.de
∆ιεθνής Έκθεση Arhitectural Glass, Windows, Doors &
Profiles
Πόλη: Ουκρανία Ηµεροµηνία: 25 έως 28 Ιανουαρίου 2011
∆ιεθνής Έκθεση Leather and shoes
Πόλη: ΟυκρανίαΗµεροµηνία: 25 έως 28 Ιανουαρίου 2011
Πληροφορίες: τηλ: (+38) 044 468 26 31, Mobile: (+38) 050 74
57 448 Website: www.sendspace.com/file/9iu9m7

Εκθέσεις στην Ελλάδα
NEW LIFE – EXPOWEDDING έκθεση γάµου και βάπτισης
Πόλη: Αθήνα – Μεσογειακό Κέντρο Εκθέσεων M.E.C.
21 - 24 Ιανουαρίου 2011 Εκθέµατα: Είδη γάµου και
βάπτισης Website: www.newlife-expo.gr
FEMMINA PRET A PORTER
Πόλη: Αθήνα – Expo Athens - Ανθούσα
22 – 24 Ιανουαρίου 2011Εκθέµατα: ένδυση
Website: www.femmina.gr
1η Έκθεση Τροφίµων και Ποτών
Πόλη: Αθήνα – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μετρό του
Συντάγµατος
25 – 27 Ιανουαρίου 2011 Εκθέµατα: Τρόφιµα και ποτά
Οργανωτής: Vertical Communications
τηλ. 210 9245577 E-mail : n.psomiadis@verticom.gr
mailto : n.psomiadis@verticom.gr
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24/1/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60 Μ.Τ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΕ
ΣΑΛΤΣΑ. (2103893565)
24/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ. (2132054245)
25/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ". (2105272206)
25/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΜΙΓΩΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. (2371020207)
25/1/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΧΤΗ
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ" (2310877784)
26/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.(2371020207)
27/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ.
(2321094290)
27/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
(2371020207)
28/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΦΑΝΕΛΩΝ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΗΜΟΥ. (2103459946)
01/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ.
(2310993061)
01/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ.
(2310993061)
03/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΙΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (2421351155)
03/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2132009842)
03/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. (2132009842)
04/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (2310892229)
04/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (2132009842)
09/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
(2531351551)
10/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.
(2531351551)
10/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2313307190)
16/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ.(2531351551)
17/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. (2105272623)
17/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ HALLON 1301. (2108705015)
18/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 129 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. (2103459946)
22/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. (2531057551)
23/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ (2310993061)
24/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. (2132009842)
24/2/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (2310993061)
03/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (2531351551)
08/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. (2531351551)
15/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.(2531351551-51351)
16/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
(2421351155)
22/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. (2421351155)
23/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(2421351157)
30/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.(2531057551)
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