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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ
Β.Ε.Θ.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
ανέλαβε την
πρωτοβουλία
να
δηµιουργήσει
ένα
«Ηλεκτρονικό Πολυκατάστηµα» (Portal) που
θα περιέχει τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα
(e-shops) των µελών του, που είναι
απαραίτητα - ιδιαίτερα σήµερα στην δύσκολη
περίοδο που διανύουµε - για την αύξηση των
πωλήσεων
και
την
τόνωση
της
ρευστότητας, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος για
το κάθε µέλος.
Όσοι επιθυµείτε να δηµιουργήσετε e-shop ή να συµµετέχετε στο
Ηλεκτρονικό Πολυκατάστηµα παρακαλούµε να
επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ∆ηµοσίων σχέσεων του ΒΕΘ
τηλ.: 2310271708 και 2310 271854
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΕΘ για συµµετοχή στις εκθέσεις –
η
«76 ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»,
«ΚΡΗΤΗ 2011»,
«16η ∆ιεθνή Αγροτική Έκθεση INDAGRA FARM»
Το Β.Ε.Θ. προτίθεται να συµµετέχει :
η
α. στην 76 ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης µε ξεχωριστό
περίπτερο, που θα πραγµατοποιηθεί από 10 έως 18
Σεπτεµβρίου 2011.
Οι επιχειρήσεις-µέλη του Β.Ε.Θ., που θα συµµετέχουν στον
ενιαίο χώρο του Επιµελητηρίου µε ατοµικό stand, θα
επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιµή.
Η πραγµατοποίηση της συµµετοχής του Β.Ε.Θ. σε
ανεξάρτητο περίπτερο, σε κεντρικό σηµείο της ∆ΕΘ, θα
εξαρτηθεί από τον αριθµό των εκθετών-µελών του καθώς και
από τον συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Όσοι επιθυµείτε να συµµετέχετε, παρακαλούµε να δηλώσετε
το ενδιαφέρον σας ΑΜΕΣΑ
η
β. στην 3 Πανελλήνια έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011», που θα
λειτουργήσει από την Τετάρτη 21 έως και την Κυριακή 25
Σεπτεµβρίου 2011, στον χώρο της επιχείρησης
«Σωληνουργεία Κορίνθου», στην Κόρινθο.
Η έκθεση διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Εταιρία του
Επιµελητηρίου Κορινθίας, τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και την υποστήριξη της
∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ΑΕ. Οι κατηγορίες
προϊόντων είναι: Τρόφιµα & Ποτά, Οικ. Υλικά, Εξοπλισµός
Σπιτιού & Επιχειρήσεων, Τουρισµός, Ενέργεια-Συστήµατα
Ψύξης & Θέρµανσης, Βιολογικά Προϊόντα, Εναλλακτικές
Μορφές Τουρισµού - Παραδοσιακά Προϊόντα Χειροτεχνίας.
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου
2011.
η
γ. στην 10 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2011», που
θα λειτουργήσει από Πέµπτη 6 έως και την Κυριακή 9
Οκτωβρίου 2011, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης,
στις Γούρνες Ηρακλείου.
Η διοργάνωση είναι της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
ΑΕ και τα εκθέµατα που θα προβληθούν είναι βιοµηχανικά &
βιοτεχνικά προϊόντα, λαϊκή τέχνη, γεωργικά µηχανήµατα,
αγροτικά, χαρτοποιία, τρόφιµα-ποτά, υλικά συσκευασίας,
συσκευές οικιακής χρήσης, έπιπλα, ενδύµατα, δερµάτινα.
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου
2011.

Έρευνα του ΒΕΘ µε θέµα
«∆εκατρείς µήνες µετά την
υπογραφή του Μνηµονίου-Στο
µεταίχµιο του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος. Οι επιπτώσεις
για τις επιχειρήσεις - µέλη του
ΒΕΘ και τους καταναλωτές της
Θεσσαλονίκης»
Επτά στους δέκα επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης λένε όχι
στο Μνηµόνιο.
Καταστροφικό για την οικονοµία της χώρας χαρακτηρίζουν το
µνηµόνιο επτά στους δέκα επιχειρηµατίες της Θεσσαλονίκης,
ενώ πέντε στους δέκα απαντούν ότι στο οριακό σηµείο στο
οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονοµία βέλτιστη λύση είναι το
κούρεµα του χρέους. Την ίδια ώρα επτά στους δέκα
επιχειρηµατίες διαφωνούν µε την προσπάθεια σύνδεσης, από
ης
την Τρόικα, της εκταµίευσης της 5 δόσης του δανείου µε την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Τα στοιχεία
αυτά προκύπτουν από την έρευνα του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε θέµα «∆εκατρείς µήνες
µετά την υπογραφή του Μνηµονίου – Στο µεταίχµιο του
Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος. Οι επιπτώσεις για τις
επιχειρήσεις µέλη του ΒΕΘ και τους καταναλωτές της
Θεσσαλονίκης», που εκπόνησε η εταιρεία δηµοσκοπήσεων
Interview, και παρουσιάστηκε σήµερα σε συνέντευξη Τύπου.
Η έρευνα χωρίζεται σε δύο σκέλη, αυτή των επιχειρηµατιών
(δείγµα 505 µελών του ΒΕΘ) και των καταναλωτών, που
πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 300 ατόµων.
Η οικονοµική κατάσταση που διαµορφώνεται ωθεί τρεις στους
δέκα επιχειρηµατίες (27,2%) να προσανατολίζονται, για το
επόµενο διάστηµα, να απολύσουν εργαζόµενους, ενώ επτά
στους δέκα (69%) προτίθενται να διατηρήσουν το ανθρώπινο
δυναµικό τους και µόλις το 3,8% σκέφτεται να προσλάβει
προσωπικό. Αναφορικά µε την πρόθεση απόλυσης το Νοέµβριο
του 2010 το ποσοστό των επιχειρήσεων διαµορφωνόταν σε 28%
(οριακά αυξηµένο), ένα χρόνο νωρίτερα και συγκεκριµένα το
Νοέµβριο του 2009 σε 11,7%, ενώ λίγους µήνες πριν, το Μάιο
του ίδιου έτους, το ποσοστό ήταν στο 14,4%.
Στην ερώτηση πόσα άτοµα απολύθηκαν από την επιχείρηση
σας: τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, κατά µέσο όρο, το δρόµο
της εξόδου είδαν 3,1 εργαζόµενοι, ενώ τον Νοέµβριο του 2010 ο
αριθµός διαµορφωνόταν σε 3 εργαζόµενους. Πιο ‘γαλαντόµοι’
στις
απολύσεις
εµφανίζονται
οι
επιχειρηµατίες
που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της µεταποίησης µε τις
απολύσεις εργαζοµένων τον Ιούνιο του 2011 να διαµορφώνονται
σε 3,4 άτοµα.
Σε ελεύθερη πτώση τα έσοδα
Για µείωση τζίρου από την αρχή του έτους κάνει λόγο το 84%
των επιχειρηµατιών που συµµετείχε στην έρευνα, µόλις 3% είδε
αύξηση τζίρου, ενώ 13% δεν παρατήρησε καµία µεταβολή. Κατά
µέσο όρο η µείωση του τζίρου των επιχειρήσεων το τελευταίο
δωδεκάµηνο αγγίζει το 43%, µε τη µεγαλύτερη πτώση να
καταγράφεται στην παροχή υπηρεσιών (45,3%).
Αίσθηµα ανασφάλειας για το επόµενο διάστηµα φαίνεται να
διακατέχει τη µερίδα του λέοντος των επιχειρηµατιών, καθώς το
64,2% βλέπει µείωση τζίρου για το επόµενο εξάµηνο, 30,7%
καµία µεταβολή και µόλις 5,1% αύξηση. Σελ 2…….
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Έρευνα του ΒΕΘ
Στην ερώτηση, τι εκτιµάτε για το επόµενο διάστηµα για την
ελληνική οικονοµία, το 77,4% απαντά ότι θα χειροτερεύσει, το
6,7% ότι θα βελτιωθεί και το 15,9% ότι θα παραµείνει στάσιµη.
∆εν δανειοδοτούνται…
Ίδια παρέµεινε η σχέση των επιχειρηµατιών µε την κύρια
τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται για το 55,3%, χειρότερη
έγινε για το 35,1%, καλύτερη για το 2,3%, ενώ 7,3% των
συµµετεχόντων δεν απάντησε. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από
το Νοέµβριο του 2008 οι σχέσεις επιχειρηµατιών - τραπεζών
οδεύουν προς το χειρότερο. Συγκεκριµένα το Νοέµβριο του
2008 το 21% των συµµετεχόντων, στην τότε έρευνα, απαντούσε
ότι η σχέση του µε την κύρια τράπεζά του χειροτέρευσε. Ένα
χρόνο αργότερα (το Νοέµβριο του 2009) το ποσοστό αυξήθηκε
σε 27% για να ανέβει σε 31,9% το Νοέµβριο του 2010 και να
εκτιναχθεί τον µήνα που διανύουµε σε 35,1%. Οι επιχειρηµατίες
πάντως, φαίνεται να το σκέφτονται πολύ πριν περάσουν την
πόρτα κάποιου υποκαταστήµατος τράπεζας, καθώς οκτώ στους
δέκα τον τελευταίο χρόνο δεν απευθύνθηκαν σε κάποιο
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα προκειµένου να δανειοδοτηθούν.
Από τις επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν σε κάποια τράπεζα το
58% έλαβε αρνητική απάντηση, ενώ το 42% κατάφερε να
δανειοδοτηθεί.
Απόρροια της περιρρέουσας αρνητικής ατµόσφαιρας που
διαµορφώνεται για το επιχειρείν είναι το 83% να εµφανίζεται λίγο
ή και καθόλου αισιόδοξο για το µέλλον της επιχείρησης του (το
Νοέµβριο του 2008 η απαισιοδοξία ήταν στο 58%) και το 17%
να απαντά ότι είναι αισιόδοξο για το µέλλον της επιχείρησης του
(το Νοέµβριο του 2008 η αισιοδοξία ήταν στο 42%). Ψήφο
εµπιστοσύνης, εν µέσω µάλιστα και της ιδιαίτερα αρνητικής
συγκυρίας, στη µεταποίηση δίνει το 94% των επιχειρήσεων.
«Μαύρο» στο Μνηµόνιο
Για επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας εξαιτίας του Μνηµονίου
κάνουν λόγο επτά στους δέκα επιχειρηµατίες, ενώ µόλις ένας
στους δέκα απαντά ότι το Μνηµόνιο γλίτωσε τη χώρα από τη
χρεοκοπία και τη στάση πληρωµών. Ερωτηθέντες για κάποια
από το µέτρα που συµπεριλαµβάνονται στο Μεσοπρόθεσµο
Πρόγραµµα το 44% απαντά ότι η αναστολή του πόθεν έσχες για
την αγορά κάθε είδους ακινήτου είναι προς τη λάθος
κατεύθυνση ενώ το 42% απαντά πως είναι προς τη σωστή.
Λιγότερα έσοδα στο κράτος εκτιµά το 82% των ερωτηθέντων ότι
θα αποφέρει η µετάταξη στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, από το
13% στο 23%, για την εστίαση ενώ το 10% απαντά ότι θα τα
αυξήσει και το 8% ότι θα παραµείνουν στα ίδια επίπεδα.
Για την πολυσυζητηµένη µείωση του φορολογικού συντελεστή
από το 20% στο 15% θετικά απαντά το 89% και αρνητικά το
11%.
Την ηχηρή διαφωνία τους στην πρόθεση της Τρόικας να
ης
συνδέσει την εκταµίευση της 5 δόσης του δανείου µε την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας διατρανώνει
το 71% των συµµετεχόντων ενώ διαφορετική άποψη έχει το
29%.
Κούρεµα του χρέους φαίνεται να προκρίνουν πέντε στους δέκα
επιχειρηµατίες ενώ δύο στους δέκα επιλέγουν τη λύση της
επιµήκυνσης της αποπληρωµής. ∆ιόλου ευκαταφρόνητο ήταν
και το ποσοστό εκείνων (30%) που απέφυγαν να απαντήσουν
στη σχετική ερώτηση.
Ο περιορισµός της κατανάλωσης δεν είναι γένους
θηλυκού…
Οκτώ στους δέκα καταναλωτές είδαν το τελευταίο δωδεκάµηνο
το οικογενειακό τους εισόδηµα να συρρικνώνεται, µε το µέσο
όρο της µείωσης να αγγίζει το 28%. Μαχαίρι στις δαπάνες για
ένδυση-υπόδηση έβαλε το 82,8% των συµµετεχόντων
καταναλωτών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 91%
των γυναικών περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση –υπόδηση, την
ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες δεν ξεπερνά το
70%. Ιδιαίτερα έχουν πληγεί οι δαπάνες για ψυχαγωγία-ταξίδια
(67,2%) και ακολουθούν το σούπερ µάρκετ (25%), ………..

……….η χρήση ΙΧ (23,4%) και ο οικιακός εξοπλισµός, αγορά
ηλεκτρονικού
υπολογιστή
(21,9%).
Οι
µικρότερες
…παρενέργειες φαίνεται να καταγράφονται στις υπηρεσίες
εκπαίδευσης (7%). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εν λόγω
ερώτηση οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα τριών επιλογών.
Μάλιστα ένα 5,5% απάντησε ότι δεν έχει περιορίσει τίποτε µε
τους άντρες να κρατούν τα σκήπτρα (10%) και τις γυναίκες να
ακολουθούν… ασθµαίνοντας µε 2,6%.
Στο µεταξύ, ψήφο εµπιστοσύνης στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
ρίχνει, το τελευταίο δωδεκάµηνο το 34%, ενώ το 27% απαντά ότι
τα έχει περιορίσει. Το 39% απαντά ότι αγοράζει προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας µε τον ίδιο ρυθµό. Ελληνικά προϊόντα
αγοράζει πάντα το 45% ενώ το 42% τα προµηθεύεται συχνά.
Σπάνια απαντά το 11% ενώ µόλις το 2% των ερωτηθέντων
απαντά ότι δεν αγοράζει ποτέ ελληνικά προϊόντα.
Έρχονται χειρότερες ηµέρες
∆εν υπάρχει αχτίνα φωτός στο τούνελ για το 64% των
ερωτηθέντων καταναλωτών που απαντά πως για το επόµενο
εξάµηνο η κατάσταση του νοικοκυριού του θα χειροτερεύσει.
Καλύτερες ηµέρες περιµένει το 9% ενώ στάσιµη βλέπει για το
επόµενο διάστηµα την κατάσταση το 27%. ∆εν υπάρχει
δυνατότητα αποταµίευσης για το επόµενο διάστηµα για το 86%
των καταναλωτών ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκεται το 14%.
Απαισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας
εµφανίζεται το 87% ενώ το 13% δηλώνει αισιόδοξο. Για
επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας εξαιτίας της υπογραφής
του Μνηµονίου κάνει λόγο το 72% των καταναλωτών ενώ
λανθασµένη επιλογή θεωρεί το 48% την αναστολή του πόθεν
έσχες.
Λιγότερα έσοδα για το κράτος εκτιµά το 69% ότι θα αποφέρει η
µετάταξη στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, από το 13% στο 23%
των υπηρεσιών εστίασης. Αρνητικό στη σύνδεση της
ης
εκταµίευσης της 5 δόσης του δανείου µε την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας εµφανίζεται το 77% των
καταναλωτών ενώ για το 49% των καταναλωτών καλύτερη
επιλογή φαντάζει το κούρεµα του χρέους.
Ανάχωµα στην κρίση φαίνεται να αποτελεί η παραγωγή και η
µεταποίηση για την πλειονότητα των καταναλωτών (93%) που
εκτιµά ότι η στροφή προς τον κλάδο αυτό θα βοηθούσε τη χώρα
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
συµµετοχή στις εκθέσεις
Το Β.Ε.Θ., στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής
του για την στήριξη των επιχειρήσεων µελών του, θα
επιδοτήσει κάθε επιχείρηση που συµµετέχει για πρώτη
φορά µε το Επιµελητήριο σε έκθεση που διοργανώνεται στην
η
Ελλάδα µε ποσοστό 100% για stand 12 τ.µ., ενώ για την 2 &
η
3 συµµετοχή τους µε 50%. Ειδικά, για το 2011, εξαιτίας της
συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, θα επιδοτηθούν µε 50%
η
για stand 12 τµ. και οι επιχειρήσεις για την 4 & πλέον
συµµετοχή τους.
η
δ. στην 16 ∆ιεθνή Αγροτική Έκθεση «INDAGRA FARM», που
θα πραγµατοποιηθεί στο Βουκουρέστι Ρουµανίας, από 19
έως 23 Οκτωβρίου 2011. Τη διοργάνωση της ελληνικής
συµµετοχής έχει αναλάβει ο Ελληνικός Οργανισµός
Εξωτερικού Εµπορίου [Ο.Π.Ε.].
Οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που θα προβληθούν
είναι από: τον Αγροτικό τοµέα , τον τοµέα Κτηνοτροφικών
προϊόντων ,τον τοµέα Ιχθυηρών προϊόντων] και τον τοµέα
Ανθοκοµικής & Κηπουρικής
Το Β.Ε.Θ., στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής
του για την στήριξη των επιχειρήσεων µελών του, θα
επιδοτήσει κάθε επιχείρηση που συµµετέχει για πρώτη
φορά µε το Επιµελητήριο σε έκθεση που διοργανώνεται στο
η
εξωτερικό µε ποσοστό 50% για stand 12 τ.µ., ενώ για την 2
η
& 3 συµµετοχή της µε 25%. Όσοι επιθυµείτε να συµµετέχετε,
παρακαλούµε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας ΑΜΕΣΑ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα: 2310271708, 2310271854
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Έκθεση στη Τουρκία

Έκθεση ζωγραφικής «Εν Οίκω» Νίκη Καναγκίνη

6η ∆ιεθνής Έκθεση Baby & Kidwear & Necessities
Πόλη : Προύσα
Ηµεροµηνία: 30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2011
Πληροφορίες: Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.:
2103222093, 2117000267 fax: 2117405075, info@etee.gr

Αθήνα – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά-Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης 8 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2011
Οργανωτής: Μουσείο Άλεξ Μυλωνά & Κέντρο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2103215717, fax: 2103215712, email: mam@mmca-mam.gr, site: www.mmca-mam.gr

Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ)
Η ΚΕΕΕ, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) και η Πρεσβεία της Ταϊβάν στην Αθήνα, διοργανώνουν από
κοινού ηµερίδα µε θέµα «Παρουσίαση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών για την προώθηση της επιχειρηµατικής συνεργασίας
Ελλάδας – Ταϊβάν», την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011, στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ, από 10:00 – 13:00.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθεί το σύστηµα υλοποίησης Β2Β συναντήσεων µέσω διαδικτύου, το οποίο έχει τεθεί –
από πλευράς Ταϊβάν – στη διάθεση της επιχειρηµατικής κοινότητας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και γλώσσα εργασίας η αγγλική.
Μετά το πέρας της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθούν προκαθορισµένες συναντήσεις των Ελλήνων επιχειρηµατιών και του Εµπορικού
Ακολούθου της Ταϊβάν στην Ελλάδα, µε σκοπό την εξέταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών σε διµερές επίπεδο εισαγωγών
και εξαγωγών. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συµµετοχής ( έως 29/6/2011) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο ΕΒΕΠ (κα Α. Μπαρλογιάννη: τηλ. 210 417052, κος Β. Αποστολόπουλος: 210 3387104-106).
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∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
22/06/2011,∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ -ΕΤΑΜ .(2310-373442)
24/06/2011,∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ .(2310 993064)
27/06/2011,∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" (213.130.7578)
28/6/2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Φ/Γ Τ. S. (210-5531588)
28/6/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ. (27413-61503)
28/6/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. (2310-993064)
29/06/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
29/6/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ GPS ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ WEATHER STATION. (2105531588
29/6/2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Η- 10000 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ
MWM D232 12V. (210-5531588).
30/6/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) LASER ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ Κ.Α. ΕΙ∆ΟΥΣ
02101+71000 "ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ". (2313-322330)
1/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
4/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ,
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ. (210-3459946)
4/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
5/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ".(213 1307578)
05/07/2011,∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :EKMETAΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 251
ΓΝΑ,ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Μ.ΓΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΑ.(210-8705015)
5/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ Κ.Α. 00103-78626Ν "ΤΡΟΦΙΜΑ"
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Π.Π.Υ.Υ. (2313322329)
05/07/2011,∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.( 2310-993061)
6/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
7/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ: α. ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(ΜΧ) β. ΕΥΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΙ∆Η ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ γ. ΕΥΧΡΗΣΤΑ
ΑΝΤ/ΚΑ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΡΜΑΤΩΝ – ∆Β – ΟΠΛΙΣΜΟΥ δ. ΠΟΕ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ
7/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ. (210-5297229)
08/07/2011,∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ∆ΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ -ΨΗΦΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ. (2751063023)
8/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
11/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
12/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (2105225770)
12/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ (Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η'
ΑΝΩΤΕΡΑΣ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. (210-5297230)
13/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ. (2310 381080)
14/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
(2105531588)
15/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η-12000 ΚΑΙ
Η-24000 ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ Φ/Γ Τ. S. (210-5531588)

ΙΚΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ.Ν.Θ."Ο.ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΝ. ΣΤΡ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"
424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΕΝ. Ν. Θ."Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΧΕΠΑ"
424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΟΣΕ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΟΣΕ
ΟΣΕ
424 ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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