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ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
∆ράση Εθνικής Εµβέλειας
«ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις»
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΑΝ ΙΙ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδύσεων
στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ e – Security
Πρόγραµµα : ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

Περιγραφή - Ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω
της αγοράς καινοτόµων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών γνώσης/εµπειρογνωµοσύνης από φορείς καινοτοµίας.

Περιγραφή - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια.
Αποδέκτες - Μικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Όροι & Προϋποθέσεις - Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν
επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους [όχι ενώσεις
επιχειρήσεων], που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα νόµιµα
στην ελληνική επικράτεια.
Επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση
θεωρείται µια επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις :
 Έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της πριν την ο1.ο1.2008
 Ο κλάδος της επιχείρησης δεν εµπίπτει σε καµία από τις
εξαιρούµενες δραστηριότητες της ∆ράσης
 Πληροί το κριτήριο της µικροµεσαίας επιχείρησης [ΜµΕ]
 Απασχολεί κατ΄ελάχιστον έναν εργαζόµενο µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας
 Κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις
από προγράµµατα & δράσεις κρατικών ενισχύσεων που
εµπίπτουν στον κανόνα de minimis, τα οποία αθροιστικά
µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα
200.000
ευρώ.
Για
τις
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών
το εν λόγω ανώτερο ποσό µειώνεται στις 100.000 ευρώ
 Λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις
προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας
 ∆ιαθέτει υποδοµές σε ΤΠΕ των οποίων η αξία κτήσης
υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ [µετά το 2000]
 Εµφανίζει µέσο όρο κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων την τελευταία τριετία >0
 ∆εν έχει έδρα σε δηµοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό
λιγότερους από 3.000 κατοίκους

Τι χρηµατοδοτείται
∆απάνες προµήθειας εξοπλισµού,
δαπάνες προµήθειας λογισµικού & δαπάνες προµήθειας
υπηρεσιών
Ύψος και είδος ενίσχυσης - Ο µέγιστος επιχορηγούµενος
προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται σε
70.000 ευρώ, και ο ελάχιστος προϋπολογισµός σε 5.000 ευρώ.
Το ποσό επιχορήγησης ανά εγκεκριµένο έργο ανέρχεται στο 70%
του επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης. Το ύψος της
ενισχυόµενης επένδυσης καθορίζεται µε βάση την κατάταξη κάθε
επιχείρησης σε προκαθορισµένες κατηγορίες, σύµφωνα µε το
µέγεθος της επιχείρησης και την υφιστάµενη υποδοµή σε ΤΠΕ
Πληροφορίες
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Κολοκοτρώνη 8 - 105.61 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-33.77.940
Email : http://www.digitalaid.gr/contact.asp
ιστοσελίδα : http://www.digitalaid.gr/default.asp
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας
Τηλέφωνο : 2310-241.158, ιστοσελίδα :info@veth.gov.gr

Αποδέκτες - Μικροµεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής
[ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ] για τις οποίες συντρέχουν
αθροιστικά συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων - Η πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων θα παραµείνει ενεργή από 26 Μαρτίου
2009 µέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη και η
επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται µε σειρά προτεραιότητας µε
βάση τον αύξοντα αριθµό της περιφέρειας στην οποία ανήκει.
Τι χρηµατοδοτείται
Καινοτόµες συµβουλευτικές και
υποστηρικτικές υπηρεσίες γνώσης/εµπειρογνωµοσύνης.
Ύψος & είδος ενίσχυσης - Χορήγηση κουπονιού καινοτοµίας
µέγιστης ονοµαστικής αξίας 7.000 ευρώ σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις
που
παρουσιάζουν
κάποιο
συγκεκριµένο
θέµα/πρόβληµα του οποίου η αντιµετώπιση να απαιτεί την
τεχνογνωσία/εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτει κάποιος φορέας
καινοτοµίας.
Πληροφορίες
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λεωφόρος Μεσογείων 14-18, 115.10 ΑΘΗΝΑ
Αρµόδιος : κ. Β. Γέρος
Τηλέφωνο : 210-74.58.172
Em a i l
:
vgeros@gsrt.gr,
ιστοσελίδα
:
httpQ//www.gsrt.gr


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας
Τηλέφωνο : 2310-241.158, ιστοσελίδα :info@veth.gov.gr

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η Ελληνική Πρεσβεία στη Κίεβο και ειδικότερα το Τµήµα
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας γνωστοποίησε
κάποιες χρήσιµες ιστοσελίδες πληροφόρησης.
Ειδησεις: www.unian.net/eng
Κυβέρνηση : www.kmu.gov.ua
Στατιστική Υπηρεσία : www.ukrstat.gov.ua
Εθνική Τράπεζα : www.bank.gov.ua
∆ιεθνείς Εκθέσεις : www.expoua.com
Πρεσβεία Ουκρανίας Αθήνα: www.mfa.gov.ua/greece
AEROSVIT: www.aerosvit.com
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Η Ελληνική Πρεσβεία στη Νότιο Αφρική και το Γραφείο
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας απέστειλε την
Ετήσια Έκθεση περί του επενδυτικού περιβάλλοντοςνοµοθεσίας Νοτίου Αφρικής, έτους 2008/9. Η εν λόγω Έκθεση
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

Μείωση του Ελληνισµού της Γερµανίας
∆ιατηρείται και το 2008 η πτωτική τάση σε ότι αφορά το µέγεθος
της ελληνικής οµογένειας στη Γερµανία, σύµφωνα µε πρόσφατα
στοιχεία της Γερµανικής Στατιστικής Υπηρεσίας DESTATIS. Το
ποσοστό µείωσης ανήλθε σε 2,6%.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και την
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Νότιο Αφρική: Πάρις Νίκολης,
Σύµβουλος ΟΕΥ Β’, Ευτυχία Ξυδιά, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ’ τηλ.
0027 11 2142317 φαξ 0027 11 4477678
ecocom-johannesburg@mfa.gr, greektradejhb@telkomsa.net

Κατά την τελευταία οκταετία η πτώση είναι συνεχής και
εκτιµάται ότι οφείλεται στην επιστροφή στην Ελλάδα ιδίως των
µεταναστών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον εργάσιµο κύκλο στην
Γερµανία και εξερχόµενοι σε σύνταξη επιστρέφουν στην
πατρίδα. Μεταξύ 2001-2008 η µείωση της οµογένειας ανήλθε
σε 20.1%.

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

Οι 3 κυριότερες κατηγορίες των εξαγωγών µας (φάρµακα,
ενδύµατα, µηχανές) δεν επηρεάζονται καθόλου από την
µεταβολή του µεγέθους της οµογένειας.

Το πρόγραµµα «Erasmus για νέους επιχειρηµατίες» έχει ως
σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της εξωστρέφειας
και της ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρηµατιών.

Ωστόσο, η κατηγορία των τροφίµων-ποτών,στο βαθµό που τα
προϊόντα , ιδίως οίνου, διακινούνται µέσω των ελληνικών
εστιατορίων ή απευθύνονται στο οµογενειακό κοινό µέσω
τοπικών καταστηµάτων, είναι πιο ευάλωτη στη µείωση του
αγοραστικού της κοινού.

Τα βασικότερα σηµεία της προκήρυξης είναι συνοπτικά τα εξής:
1. Το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους
επιχειρηµατίες να εργαστούν και να αποκτήσουν εµπειρία σε
µία επιχείρηση άλλου κράτους-µέλους για χρονικό διάστηµα
έως 6 µήνες.
2. Επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση είναι δύο τύποι
δραστηριοτήτων:
•
Ευρωπαϊκά εταιρικά σχήµατα / εθνικές και
περιφερειακές εθνικές αρχές που θα ενισχύσουν και
θα διευκολύνουν την κινητικότητα των εν δυνάµει νέων
επιχειρηµατιών
•
Υποστήριξη, συντονισµός και δικτύωση σχετικά µε τις
ως άνω δραστηριότητες.
3.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος θα
ανέλθει σε 4,3 εκ. € και η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
επιτροπής δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού επιλέξιµου
κόστους.
4. Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προτάσεων
η
έχει οριστεί η 29 Μαΐου 2009 ενώ η υλοποίηση του
η
προγράµµατος θα ξεκινήσει την 1 Ιανουαρίου 2010.

Προκύπτει συνεπώς, ξανά, η ανάγκη επαναπροσανατολισµού
σηµαντικού ποσοστού των εξαγωγικών µας εταιρειών προς τον
καθαυτό Γερµανό καταναλωτή και η ανάπτυξη των προϊόντων
που µέσω συνεργασιών µε ισχυρές εταιρείες διανοµής θα
στοχεύουν σε µια θέση στα ράφια των µεγάλων αλυσίδων
λιανικής πώλησης, ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία τους
στην αγορά στο µέλλον. Άλλες κατηγορίες, όπως αλουµίνιο,
µεταλλικά προϊόντα κ.λ.π. δεν υφίστανται συνέπειες από την
µείωση της οµογένειας.

Βάση Νοµικής Πληροφόρησης e-themis
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφέρειας και η ∆/νση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης µας
γνωστοποίησε τη λειτουργία του νέου δικτυακού τόπου

Πλήρες πληροφοριακό υλικό και όλα τα σχετικά έντυπα
υποβολής
είναι
διαθέσιµα
στην
ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measu
res/erasmus/



e-themis.gov.gr
στον οποίο ο επισκέπτης µπορεί να βρει το σύνολο της
ελληνικής νοµοθεσίας από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους,
κατηγοριοποιηµένη σε 40 θεµατικές ενότητες µε τους
αντίστοιχους νόµους, διατάγµατα και κανονιστικές αποφάσεις,
όπως δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης,
υπηρεσία που παρέχεται στο κοινό πρώτη φορά και µάλιστα
δωρεάν.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του
Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. Οικοδοµικές και κατασκευαστικές εργασίες για νηπιαγωγεία
στο ∆ήµο Varna. (25.05.2009)
2. Εργασίες αποκατάστασης σε υπάρχοντα νηπιαγωγεία στην
πόλη του Veliko Tarnovo. (18.05.2009)
3. Ανακατασκευή των δρόµων που βρίσκονται στο ∆ήµο της
Σόφιας. (08.05.2009)
4. Ανακατασκευή 2 γεφυρών που βρίσκονται στην περιοχή της
Σοφιας. (08.05.2009)

∆ίδεται έτσι
η δυνατότητα πρόσβασης στη νοµοθετική
παραγωγή σε ένα ευρύτατο φάσµα από χρήστες, όχι µόνο του
νοµικού κόσµου αλλά και της διοίκησης, του εµπορίου, της
οικονοµίας, της έρευνας.
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Αρ. Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000341

30/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΨΙ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000342

05/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΣ' (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000348

13/05/2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2310∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
282568)

∆000349

19/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.400 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 260lt (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000350

12/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 650 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 1.100 lt (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000351

18/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000352

12/05/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 307 ΤΣΥΑΥ, 306 ΕΒΤ ΚΑΙ 700 ΣΕ (ΤΗΛ: 210-3483162)

∆000353

04/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ (ΤΗΛ: 210-3840731)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

∆000354

04-05-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

∆000355

04-05-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ , ΡΥΖΙ , ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ,
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΥΠΟΥ CHOPPED PORK (ΤΗΛ: 210-3837634)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

∆000356

11-05-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INJECTION PUMP (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000357

28/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΤΗΛ:
210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000358

30/04/2009 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ (ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000359

08/05/2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΤΗΛ: 22813-60211)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

∆000360

12/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣΕΠΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΤΗΛ: 2310-593234)

Ο.Λ.Θ Α.Ε.

∆000361

13/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΘ ΤΖΙΠ ΚΑΙ 5 ΟΧΗΜΑΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
(ΤΗΛ: 210-8705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆000362

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , (ΤΗΛ: 2310-969329)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

∆000363

28/04/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ , ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ , ∆ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΤΗΛ: 210-4969163)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

∆000364

25/05/2009 (ΑΡ.∆ΙΑΚ. 42/09) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤ/ΡΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆000367

11/05/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΗΛ:
2310-210444)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000368

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΤΗΛ: 210-2649836)

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

∆000370

12/05/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΣ - ΒΡΑΚΑΚΙΑ (ΤΗΛ: 2310-310910)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
ΠΑΙ∆ΩΝ "ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

∆000371

05/05/2009 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12 ΧΛΜ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

29-04-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ, 04-05-2009 ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΗΛ: 2104592592)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
"ΤΖΑΝΕΙΟ"

∆000372

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων του
ΒΕΘ τηλ : 2310241383 & 2310241668
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