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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Τηλ: 2310241383 & 2310241689 Φαξ: 2310232667 & 2310281635 Email: sme-industry@veth.gov.gr

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 & 4 Π.Ε.Π.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη
λειτουργία των επιχειρήσεων.
Αποδέκτες : υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : 20 Ιουλίου 2009 …… µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού , εκτός των περιόδων που διαρκεί η
αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές
θα πραγµατοποιούνται δύο φορές το έτος : ο2/05 έως 30/06 και 23/09 έως 20/11 κάθε έτους.
Περιοχή εφαρµογής : Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις : επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις [ανώνυµη εταιρία, εταιρία περιορισµένης
ευθύνης, οµόρρυθµη εταιρία ή ετερόρρυθµη εταιρία] µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.∆.
2008 [NACE – αναθεώρηση 2] που αντιστοιχούν σε µεταποιητικές επιχειρήσεις [κωδικοί 10-33], όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 &
96-01 του τοµέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύµατος, εκτός από τις επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισµό De Minimis.
Επιλέξιµες θεωρούνται πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού [ΕΚ]
αριθ. 800/2008 της Επιτροπής [L214/3/9-8-200].
Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων :




Έχουν υποβάλλει µια µόνο πρόταση έργου σύµφωνα µε τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και
έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9.
Έχουν υποβάλλει βεβαίωση τα
,ου νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι :
α] Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις
επιµέρους ενέργειες.
β] ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. Ως έναρξη θεωρείται και η
ανάληψη νοµικής δέσµευσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών.
γ] Αναλαµβάνει τη δέσµευση για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής εφόσον η πρόταση εγκριθεί.

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής : διαµόρφωση κτιρίων και χώρων, προµήθεια µηχανηµάτων & εξοπλισµού,
µεταφορικά µέσα [πλήν επιβατηγών], προµήθεια λογισµικού, δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, δαπάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια, αµοιβές συµβούλων, αγορά τεχνογνωσίας [άϋλες
επενδύσεις].
Ύψος & είδος ενίσχυσης : ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 – 200.000 ευρώ. Το ποσοστό δηµόσιας
χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού και σε 60% ανέρχεται σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων
[απογραφή 2001], πυρόπληκτες, σεισµόπληκτες περιοχές.
Προϋπολογισµός : διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη δράση : 30.000.000,00 ευρώ

1.500.000 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας
Πληροφορίες
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική ∆ιεύθυνση Στήριξης Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας
& Περιβάλλοντος, Λεωφόρος Μεσογείων 117-119, 101.92 Αθήνα, τηλέφωνο : 210-69.69.247, http://www.ggb.gr κ α ι στο
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, τηλέφωνο : 2310-241.158, ιστοσελίδα :
info@veth.gov.gr
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ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2009
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 & 4 Π.Ε.Π.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο
άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Αποδέκτες : υφιστάµενες ή νέες [υπό σύσταση] πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα διαχείρισης ή εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : 20 Ιουλίου 2009 ….. µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η
αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές
θα πραγµατοποιούνται δύο φορές το έτος : από 02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτους.
Περιοχή εφαρµογής : Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις : επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις [ανώνυµη εταιρία, εταιρία περιορισµένης
ευθύνης, οµόρρυθµη εταιρία ή ετερόρρυθµη εταιρία] µε δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς
ΣΤΑΚΟ∆ 2008 [ή τους αντίστοιχους Κ.Α.∆.], όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύµατος.

37 : επεξεργασία λυµάτων

38 : συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών

39 : δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Επιλέξιµες θεωρούνται πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού [ΕΚ]
αριθ. 800/2008 της Επιτροπής [L214/3/9-8-200] που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων :
1. Έχουν υποβάλλει µια µόνο πρόταση έργου σύµφωνα µε τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και
έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9.
2. Έχουν υποβάλλει βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι:
α] Οι δαπάνες του προτεινόµενου έργου δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου, όσο και τις
επιµέρους ενέργειες.
β] ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. Ως έναρξη θεωρείται και η ανάληψη
νοµικής δέσµευσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών.
γ] Αναλαµβάνει τη δέσµευση για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής εφόσον η πρόταση εγκριθεί.
Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής : ανέγερση, επέκταση, διαµόρφωση κτιρίων, προµήθεια µηχανηµάτων και
εξοπλισµού, µεταφορικά µέσα [πλην επιβατηγών], προµήθεια λογισµικού, δαπάνες πιστοποίησης, αµοιβές συµβούλων, αγορά
τεχνογνωσίας [άϋλες δαπάνες].
Ύψος και είδος ενίσχυσης : στο πλαίσιο του προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2009» ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από
300.000 – 3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 30-60% ανάλογα µε την περιφέρεια και το νοµό
που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση :

σε 60% ανέρχεται σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων [απογραφή 2001], πυρόπληκτες και σεισµόπληκτες περιοχές.

για τις υπόλοιπες περιοχές αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον οδηγό του προγράµµατος
Προϋπολογισµός : διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη δράση : 30.000.000,00 ευρώ

3.057.156 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας
Πληροφορίες
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική ∆ιεύθυνση Στήριξης Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας
& Περιβάλλοντος, Λεωφόρος Μεσογείων 117-119, 101.92 Αθήνα,
http://www.ggb.gr & στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, τηλέφωνο : 2310-241.158, ιστοσελίδα : info@veth.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συµµετάσχει στην 9η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2009», που
θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2009, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες
Ηρακλείου.
Η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ» είναι ένα από τα µεγαλύτερα περιφερειακά εκθεσιακά γεγονότα στην Ελλάδα. Σε αυτή
συµµετέχουν επιχειρήσεις και φορείς απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αντιπροσωπεύοντας τους δυναµικότερους κλάδους της
ελληνικής οικονοµίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.
Στόχος της έκθεσης «ΚΡΗΤΗ 2009» είναι: Η προβολή και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, η δηµιουργία επιχειρηµατικών
ευκαιριών, η δικτύωση των επιχειρήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της
τοπικής παραγωγής ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ευρύτερη διεθνή αγορά.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης επίσης προτίθεται να συµµετάσχει στην 3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2009
που θα πραγµατοποιηθεί από 16 έως 20 Σεπτεµβρίου 2009
Η Έκθεση αποτελεί µείζονος σηµασίας οικονοµικό γεγονός για την ευρύτερη περιφέρεια, οργανώνεται στο χώρο της επιχείρησης
«Σωληνουργεία Κορίνθου» σε 4,360 ωφέλιµα τ.µ. στη περσινή διοργάνωση συµµετείχαν 149 εκθέτες ενώ οι επισκέπτες έφτασαν στους
18.000
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του το ΒΕΘ προτίθεται να παρέχει στα
µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής στις ανωτέρω εκθέσεις , µε δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για την 1η συµµετοχή
δωρεάν stand 12τ.µ., για τη 2η & 3η συµµετοχή 50% επιδότηση για stand 12τ.µ. και για την 4η & πλέον συµµετοχή, λόγω της
διεθνούς κρίσης µόνο για το 2009 επιδότηση 50% για stand 12 τµ.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην 9η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2009» ή στην 3η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2009 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, τηλ.
επικοινωνίας: 2310 241383 και 2310 241668, µέχρι τις 30/6/2009, προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.
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Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000513

08/07/2009 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ (ΤΗΛ: 210-5388126)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ

∆000514

24/07/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ W6 (ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000515

30-06-2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΗΛ: 2105531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000516

21/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΥΑ (ΤΗΛ: 210-8705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000517

20/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 306 ΕΒΤ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ / 7ο ΤΜ

∆000518

13/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΗΛ: 2710-371709)

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

∆000519

17/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 170 (ΤΗΛ: 210-8705010)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000520

27/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΤΗΛ: 210-6980994)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

∆000521

30/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕ∆Η ΚΑΡΟΤΣΑ
(ΤΗΛ:210-6980994)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000522

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
30/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ (ΤΗΛ: 210∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
6980994)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000523

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
30/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΗΛ: 210-6980994) ∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000524

02/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (ΤΗΛ:
210-8916264)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

∆000525

13/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΓΡΑΦΟΙ
(ΤΗΛ:210-6926798)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000526

27/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΗΛ: 2106981079)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000527

27/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΟΠΤΡΕΣ (ΤΗΛ: 210-6981079)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000528

29/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
(ΤΗΛ: 210-6981079)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜ.∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

∆000529

19-06-2009 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ "Ο
ΑΡΙΣΤΕΥΣ" (ΤΗΛ: 24923-50400)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο
ΑΡΙΣΤΕΥΣ"

∆000530

23/07/2009 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΗΛ: 210Α.Ε
5272623)

∆000531

21/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.000 ΤΕΜ. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΤΗΛ: 210-5272623)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α.Ε.

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