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Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Αριστοτέλους 27, 54624, Τηλ.: 2310241383 & 2310241689, Fax: 2310232667 & 2310281635, E-mail: sme-industry@veth.gov.gr

Έπιασε δουλειά ο «Σύµβουλος του Βιοτέχνη» του ΒΕΘ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Λόγω της µεγάλης αύξησης των πωλήσεων
µέσω διαδικτύου (internet)
το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
συνεχίζoντας την προσπάθειά του,
καλεί εσάς που ενδιαφέρεστε
σε συνάντηση εργασίας
την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012
για τη δηµιουργία
«Ηλεκτρονικού Πολυκαταστήµατος (Portal)»
που θα περιλαµβάνει τα ηλεκτρονικά καταστήµατα
(e- shops) των επιχειρήσεων–µελών του
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί
στις 7 το απόγευµα
στον τέταρτο όροφο του Β.Ε.Θ.,
Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη

Η µείωση του τζίρου αγκάθι για τέσσερις στις δέκα
επιχειρήσεις
Σε υπ’ αριθµόν ένα «εχθρό» των επιχειρήσεων - µελών του ΒΕΘ
εξελίσσεται η µείωση του κύκλου εργασιών, µε την έλλειψη
ρευστότητας να ακολουθεί. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που συνέλεξε η νέα υπηρεσία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), «Ο Σύµβουλος του Βιοτέχνη», τέσσερις
στους δέκα (41,9%) ερωτηθέντες επιχειρηµατίες στην ερώτηση
«ποιο είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα της επιχείρησης σας;»
απάντησαν ότι η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών αποτελεί το
βασικό αγκάθι για την επιβίωση των επιχειρήσεων τους, ενώ δύο
στους δέκα (23,8%) λένε ότι η έλλειψη ρευστότητας ταλανίζει τις
επιχειρήσεις τους. Την ίδια ώρα δύο στους δέκα, ήτοι 19,6%
κάνουν λόγο για υψηλά κόστη παγίων (∆ΕΗ, ΟΑΕΕ, ενοίκιο,
φόροι κ.α.).
Μικρότερα είναι τα ποσοστά που καταγράφονται ως βασικά
προβλήµατα αναφορικά µε τον αθέµιτο ανταγωνισµό (1,9%), µε
την αύξηση των πρώτων υλών (3,2%), την ύφεση (2%), την
ανεργία (2%), την δυσκολία στην είσπραξη οφειλών (2,9%) και
την κρίση (2,7%).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα συµπεράσµατα αυτά εξήχθησαν
το διάστηµα από 1 έως 29 Φεβρουαρίου οπότε οι συνεργάτες
του «Σύµβουλου του Βιοτέχνη» επισκέφθηκαν 308 επιχειρήσεις
–µέλη του ΒΕΘ στις περιοχές των Αµπελοκήπων, της
Ξηροκρήνης, του κέντρου, της Τούµπας, του Εύοσµου και της
Σταυρούπολης.
Στο πλευρό του βιοτέχνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο «Σύµβουλος του Βιοτέχνη» βρίσκεται από τις αρχές
Φεβρουαρίου στο πλευρό των µελών του ΒΕΘ και φιλοδοξεί να
αποτελέσει
το
συνδετικό
κρίκο
επιχειρηµατιών
και
επιµελητηρίου.

Η Πρόεδρος και το ∆.Σ. του
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
συντονιστής του προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης
GRUNDTVIG αρ. 2011-4934/001-001
και έργο 518143-LLP-1-2011-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

«Η νέα δράση του ΒΕΘ στοχεύει να µας φέρει κοντά σε όλους
τους βιοτέχνες του νοµού. Θα επισκεφθούµε πόρτα-πόρτα τους
συναδέλφους προκειµένου να ενηµερωθούµε για τα προβλήµατά
τους και να δροµολογήσουµε µαζί λύσεις» τονίζει ο πρόεδρος
του επιµελητηρίου Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Σας προσκαλεί
στις 20 Μάρτιου 2012 , στις 9.30 π.µ.
να συµµετέχετε στην Εναρκτήρια Ηµερίδα του έργου
“Balkan Women Coalition for Professional Qualification and
Training in the field of Business and Economic Science”
Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί σε συνδιοργάνωση
µε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
[Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα]

Τα µέλη του ΒΕΘ µέσω ενός ερωτηµατολογίου, που καλούνται
να απαντήσουν, καταθέτουν τις απόψεις τους για ζητήµατα του
κλάδου τους, ενώ παράλληλα έρχονται εγγύτερα στο
επιµελητήριο, ενηµερώνονται για τις δράσεις του και επιπλέον
αναφέρονται στις ανάγκες και στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει το επιχειρείν.

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή την ιδία ηµέρα πριν την έναρξη της
συνάντησης ή ηλεκτρονικά/τηλεφωνικά:
info@sege.gr / (0030) 2310-222440

Αναφορικά µε την ενηµέρωση που ζητούν τα µέλη του ΒΕΘ από
το επιµελητήριο το 52,1% απαντά ότι θέλει να εστιάζει σε
φορολογικά θέµατα, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει για
πληροφόρηση σχετικά µε προγράµµατα επιδοτήσεων, νοµικά
και ασφαλιστικά ζητήµατα.
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Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ
ζητά το ΒΕΘ
Τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), µε παράλληλη
µετάταξη σε χαµηλότερη ασφαλιστική κλίµακα, για όσο διάστηµα
διαρκεί η οικονοµική κρίση, ζητά το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα είναι από τις
υψηλότερες στην Ε.Ε µε αποτέλεσµα, εν µέσω µάλιστα και της
αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας που διανύουµε, οι
επιχειρηµατίες να µην µπορούν να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι οι σηµερινές πρωτοφανείς
συνθήκες ύφεσης υπονοµεύουν, περισσότερο παρά ποτέ, τη
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Την ίδια ώρα, συνεχίζει ο κ. Παπαδόπουλος, η παύση
λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και η επακόλουθη εκτόξευση
της ανεργίας από τις αρχές του 2010 µέχρι και σήµερα, σηµαίνει
αντίστοιχες απώλειες για τα έσοδα του ΟΑΕΕ από εισφορές
εργοδοτών και εργαζοµένων.
«Οι επιχειρήσεις µαστίζονται και εξοντώνονται από την βαρύτατη
φορολογία, από τις έκτακτες εισφορές, από την άρνηση του
δηµοσίου να τους αποπληρώσει ληξιπρόθεσµα χρέη του, από
τις υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, από τις µηδενικές
υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ.
«Κατά συνέπεια», υπογραµµίζει ο κ. Παπαδόπουλος,
«απαιτείται µείωση των ασφαλιστικών εισφορών µε παράλληλη
µετάταξη σε δύο, χαµηλότερες, ασφαλιστικές κλάσεις, αύξηση
του χρόνου αποπληρωµής των οφειλόµενων ασφαλιστικών
εισφορών σε 24 µήνες και µίνιµουµ καταβολή ποσού 100 ευρώ
ανά δίµηνο».
Με τον ΟΠΕ στο Αµµάν της Ιορδανίας
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), στο
πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του για το 2012, διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στο Αµµάν της Ιορδανίας, 22-25
Απριλίου 2012.
Η επιχειρηµατική αποστολή απευθύνεται σε ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους :
τροφίµων, δοµικών υλικών (κυρίως µαρµάρου), φαρµακευτικών
προϊόντων, κατασκευών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 350 ευρώ/εταιρία και
καλύπτει ατοµικό πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων,
διερµηνεία, γραµµατειακή υποστήριξη και ενοικίαση αίθουσας για
την πραγµατοποίηση των επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων συµµετοχής το αργότερο
µέχρι 20-3-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κο Κλεόβουλο Μπούζο τηλ.
2310510047, e-mail kleo@hepo.gr, site www.hepo.gr].
Επιχειρηµατική Αποστολή µε το Ελληνοτουρκικό
Επιµελητήριο στην Κωνσταντινούπολη
Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο, στα πλαίσια των
εκθέσεων Expomed, Labtech, Expo Thermal, Icsm Expo,
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας από 12 έως 15 Απριλίου 2012.
Το κόστος συµµετοχής ανά άτοµο ανέρχεται σε 100 ευρώ και
καλύπτει :
•
Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για δύο νύχτες
µε πρωινό
•
Τη µεταφορά από το αεροδρόµιο προς το ξενοδοχείο
και τον εκθεσιακό χώρο καθηµερινά
•
Εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Ελληνοτουρκικό
Επιµελητήριο [τηλ. 2117000267, fax 2117409283, e-mail
info@etee.gr, site www.etee.gr ]

ΥΠΕΚΑ
Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ µε σχετική
ανακοίνωση ενηµερώνει για την υποχρέωση των επιχειρήσεων
να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 1005/2009 «για την προστασία
της στιβάδας του όζοντος» και 842/2008 «για ορισµένα
φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου».
Ειδικότερα :
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Καν. 1005/2009 «για τις
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», οι
επιχειρήσεις που εισάγουν, εξάγουν, παράγουν,
καταστρέφουν ή χρησιµοποιούν, ως πρώτη ύλη, ουσίες
οι οποίες ελέγχονται από τον ανωτέρω Καν., έχουν την
υποχρέωση, το αργότερο µέχρι 31-3-2012, να
υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα στοιχεία
για το έτος 2011.
2) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καν. 842/2006 «για
ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου» κάθε
εισαγωγέας, εξαγωγέας ή παραγωγός φθοριούχων
αερίων του θερµοκηπίου, έχει την υποχρέωση, το
αργότερο µέχρι 31-3-2012, να γνωστοποιήσει, µε
έκθεσή του, στην ΕΕ τα σχετικά στοιχεία για το έτος
2011, εφόσον οι εισαγωγές, εξαγωγές ή η παραγωγή
για το συγκεκριµένο έτος υπερβαίνουν τον ένα (1) τόνο.
Η έκθεση υποβάλλεται µέσω ειδικής φόρµας η οποία
έχει καθορισθεί µε τον Καν. 1493/2007.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής, η οποία γίνεται πλέον
στο διαδικτυακό σύστηµα BDR του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ/ΕΕΑ), παρέχονται στο Σύντοµο Οδηγό για
τη
διαδικασία
υποβολής
εκθέσεων
στη
διεύθυνση
https://bdr.elonet.europa.eu .
Οι ανωτέρω εκθέσεις κοινοποιούνται απαραίτητα και στη
∆ιεύθυνση
ΕΑΡΘ
του
ΥΠΕΚΑ
στη
διεύθυνση
s.velidis@prv.ypeka.gr .
Επισηµαίνεται πως η ανωτέρω διαδικασία υποβολής στοιχείων
είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής ετησίων
στοιχείων βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 37411/2007, η οποία
ισχύει µε τις ηµεροµηνίες και τις κυρώσεις που προβλέπονται
στην εν λόγω απόφαση.

∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου Flos Olei 2013
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώµη ενηµερώνει ότι
προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισµός ελαιολάδου «Flos Olei» για
το 2013, που θα διεξαχθεί στην Ιταλία.
Τα ελαιόλαδα που θα διακριθούν για τα οργανοληπτικά τους
χαρακτηριστικά θα συµπεριληφθούν στην ετήσια έκδοση του
καταλόγου.
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στον εν λόγω διαγωνισµό
καλούνται να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο (περιλαµβάνει
και τις προϋποθέσεις συµµετοχής) και να υποβάλλουν τη
δήλωση συµµετοχής το αργότερο µέχρι τις 30-4-2012, τα
οποία βρίσκονται στη διεύθυνση www.flosolei.com.
Κυπριακές εταιρίες παραγωγής & εµπορίας
αλουµινοκατασκευών
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας Ελλάδας στην Κύπρο απέστειλε λίστα µε στοιχεία
επικοινωνίας από Κυπριακές επιχειρήσεις που παράγουν και
εµπορεύονται αλουµινοκατασκευές.
Η παραπάνω λίστα είναι διαθέσιµη από το Τµήµα Βιοτεχνικών
Θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310241383, e-mail smeindustry@veth.gov.gr
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ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εκθέσεις στον κόσµο

Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) ενηµερώνει ότι εκδόθηκε η
ΚΥΑ 305/2011 (ΦΕΚ 204/Β΄/9-2-2012), η οποία τροποποιεί και
συµπληρώνει την ΚΥΑ ΑΧΣ 22/2011 (ΦΕΚ 1497/Β΄/17-6-2011),
καθώς και την ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β΄/20-4-1992),
σχετικά µε την καθιέρωση συστήµατος καταχώρισης των
απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού.

PAPERGIFT ∆ιεθνής Έκθεση Stationery, Educational
Material, Toys, Gigt, Party & Decorative Articles
Πόλη: Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Ηµεροµηνία: 29.3-1.4.2012
Εκθέµατα: Γραφικά είδη, εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια, δώρα,
είδη πάρτυ & διακοσµητικά είδη
Πληροφορίες:FIL, τηλ. 00351 218921500, fax. 00351 218921555

Για περισσότερες πληροφορίες, η ΚΥΑ 305/2011 έχει αναρτηθεί
στο δικτυακό τόπο «∆ι@ύγεια» www.et.diavgeia.gov.gr/f/minfin
(αναζήτηση µε Α∆Α), µε αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α)
ΒΟΖΧΗ-08Ρ και στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου
www.et.gr (αναζήτηση µε ΦΕΚ).

MUNDO ABREU Travel Fair
Πόλη: Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Ηµεροµηνία: 31.3-1.4.2012
Εκθέµατα: Ταξίδια
Πληροφορίες:FIL, τηλ. 00351 218921500, fax. 00351 218921555

∆ιαγωνισµοί στη Βουλγαρία
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
Οργάνωση και πραγµατοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα της Βουλγαρικής Οικονοµίας 20072013». [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 4-4-2012 και ώρα 17:30].
•
Παράδοση υλικών για κάλυψη πατωµάτων και εκπαιδευτικού εξοπλισµού για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σε
µονάδες που υποστηρίζονται από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 9-4-2012 και ώρα
17:30].
•
Σχέδιο για την ολοκληρωµένη διαχείριση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Gorno Ezerovo, του δήµου Μπουργκάς,
περιφέρειας Μπουργκάς. Το µέρος 2 περιλαµβάνει: 1) Σχεδιασµός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του έργου «Εργοστάσιο
επεξεργασίας λυµάτων στο Gorno Ezerovo – Προµήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας ντίζελ ισχύος 100 KV καλωδιακού δικτύου
χαµηλής στάθµης, µετασχηµατιστή για το συγκρότηµα του σταθµού (CCTS) και εξωτερικού τροφοδοτικού MV 2) Κατασκευή
δρόµου που θα εξυπηρετεί την πρόσβαση προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 3) Σχεδιασµός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του έργου «∆ιαµόρφωση της
ρεµατιάς στο χώρο που έχει παραχωρηθεί για την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Χρηµατοδοτείται στο
πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον 2007-2013». [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 9-4-2012 και ώρα 16:00].
•
Προµήθεια βιβλίων και υλικών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις του
εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 11-4-2012 και ώρα 17:30].
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 9447959-9447790,
κα Ιωάννα Σωτηράκου - Γιάνναρου Γενική Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ economy@grembassysofia.org , www.agora.mfa.gr/bulgaria και στην
ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders
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27/03/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ 9 6 ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 5 ΝΕΡΟΥ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ).2310882484
28/03/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΑΣ. 2310754410
03/04/2012 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».2105272206
10/04/2012 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( ΣΕ ΕΥΡΩ) +30 210-5297230
10/04/2012 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε. ΓΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ. 210-5297230
18/04/2012 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΜΟΝΟΛΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΩΝ
19/04/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΕ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓEIAΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 2521350228
19/04/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) . +30 2105297230
19/04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.2313323111
25/04/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ. 210-5531425
26/04/2012 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ PIELSTIC TYPE 8PA 4V 200VG ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.ΠΛΟΙΩΝ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ Π/Υ 145.000ΕΥΡΩ(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 23%). 210-5531588
30/04/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ. 2521350228
04/05/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ∆ΡΑΜΑΣ. 2521350222

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο « ΠΕ∆ΙΟΝ ΑΡΕΩΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 903 ΒΣΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ.∆ΙΚΑΙΩΜ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓ
ΟΣΕ Α.Ε.
ΟΣΕ Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ∆ΙΚΑΙΩΜ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

ΟΣΕ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
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