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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έρευνα του ΒΕΘ
για την βιοτεχνία

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.

Στη µέση της ζωής της βρίσκεται
η πλειονότητα των κλάδων της
βιοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη,
καθώς … διάγει, κατά µέσο όρο,
ο
το 20 έτος της ηλικίας της.
Την ίδια ώρα ένας στους δύο βιοτέχνες, ήτοι 49,8%, λέει ότι η
επιχείρηση του δεν θα έχει διάδοχη κατάσταση ενώ επτά
στους δέκα εκτιµούν ότι στο επάγγελµα τους υπάρχει
κορεσµός.
Αυτά προκύπτουν από έρευνα µε θέµα «Το παρόν και το
µέλλον της βιοτεχνίας στο νοµό Θεσσαλονίκης - Οι
προοπτικές των κλάδων του ΒΕΘ» που διεξήγαγε η εταιρεία
δηµοσκοπήσεων Interview για λογαριασµό του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Στην έρευνα συµµετείχαν 1.083 επιχειρήσεις- µέλη του ΒΕΘ
και 505 καταναλωτές.
Στην ερώτηση ‘κάνετε το επάγγελµα από επιλογή ή για
βιοποριστικούς λόγους’, το 76,5% των βιοτεχνών απαντά ότι
ήταν επιλογή του ενώ το 22,1%, ότι ακολούθησε το
επάγγελµά που ασκεί εξ ανάγκης.
Το 74,8% των βιοτεχνών που συµµετείχαν στην έρευνα
δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις τους είναι δηµιούργηµά τους.
Υψηλός είναι ο µέσος όρος ικανοποίησης των βιοτεχνών
(70,1%), όπως αυτός προκύπτει από την ερώτηση «είστε
ικανοποιηµένος που ο /η διάδοχος θα κάνει το ίδιο
επάγγελµα».
Παρά πάντως τα υψηλά ποσοστά απαισιοδοξίας, το 56,7%
των βιοτεχνών απαντά ότι αν µπορούσε να επιλέξει θα
ακολουθούσε το ίδιο επάγγελµα.
Χαµηλότερος δείχνει να είναι
ο κορεσµός των βιοτεχνιών
στην Καλαµαριά καθώς ανά
128 κατοίκους αντιστοιχεί µία
επιχείρηση. ∆ιαφορετική είναι
η εικόνα στον Εχέδωρο καθώς
για
κάθε
17 κατοίκους
αντιστοιχεί
µία επιχείρηση.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την έγκυρη
πληροφόρηση & ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων,
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την
ενηµερωτική εκδήλωση που διοργανώνει
τη ∆ευτέρα, 29 Ιουνίου 2009 στις 7:30 το απόγευµα
ος
[αίθουσα συνεδριάσεων Β.Ε.Θ. Αριστοτέλους 27, 4
oόροφος] κατά τη διάρκεια της οποίας θα
παρουσιασθεί η δράση του προγράµµατος
«Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
στο πλαίσιο τωνΠεριφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2007-2013»
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« ΑΛΛΑΖΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ »
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών
του Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. Σύναψη Συµβολαίου για την προµήθεια οχηµάτων για το
Εθνική Υπηρεσία “Οδική Υποδοµή” 1.1 5/θυρα αυτοκίνητα 10τµχ 1.2 Ειδικά Οχήµατα – 6/θέσια – λεωφορεία
εργοστασίων
10τµχ 1.3 4x4
οχήµατα -5/θεσια –
30τµχ.(06.07.2009)
2. Τεχνική βοήθεια και εξοπλισµός για την προετοιµασία του
έργου για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην περιοχή
της πόλης Yambol.( 14.07.2009)
3. Σχεδιασµός, ανακατασκευή και αποκατάσταση του δρόµου
“Mihalaki Georgiev” της πόλης του Plovdiv. ( 30.07.2009)
4. Αποκατάσταση του δηµοτικού δρόµου DOB3156 µε
συνολικό µήκος 2,8χλµ που βρίσκεται στο ∆ήµο Kavarna.
(27.07.2009)
5. Σχεδιασµός και κατασκευή οικοδοµικών εργασιών:
Σταθεροποίηση της καθίζησης στο δρόµο IV- 90023, Varna –
Zlatini Piasaci. ( 17.07.2009)
6. Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη εθνικών συστηµάτων
επικοινωνίας µε εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοσυστηµάτων
“TETRA”. (20.07.2009)
7. Επιλογή ενός ανεξάρτητου εκτιµητή για το επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Μεταφορές 2007-2013».(13.07.2009)
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. 003592
9447959 fax. 003592 9505375 κ. Ιωάννα ΣωτηράκουΓιάνναρου economy@grembassysofia.org
Επιχειρηµατική Αποστολή - Gateway to Korea
Η Ελληνική Πρεσβεία στη Σεούλ και ειδικότερα το Τµήµα
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας ενηµέρωσε
σχετικά µε
την επόµενη επιχειρηµατική αποστολή του
κλάδου «κατασκευών – δοµικών υλικών και σχετικών
τεχνολογιών» στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος
Gateway to Korea.
Η επιχειρηµατική αποστολή θα πραγµατοποιηθεί από 5 έως 9
Απριλίου 2010 και οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν
να αντλήσουν πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις
συµµετοχής µέσω του δικτυακού τόπου www.eu-gateway.eu .
Η προθεσµία υποβολής συµµετοχής λήγει στις 20/11/2009.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ.
008227548292 fax.008227548293 κ. Αθανάσιος Καραπέτσας
commercial@greekemb.net

Το Σωµατείο Επαγγελµατιών Αδειούχων Ψυκτικών και
Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων Νοµού Θεσσαλονίκης µε
επιστολή του , προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη ,
σχετικά µε την απεγκατάσταση των παλαιών και την
εγκατάσταση νέων κλιµατιστικών καθώς και για την συλλογή
των ψυκτικών ρευστών των οποίων η ποσότητα είναι
τεράστια και επικίνδυνη για το περιβάλλον , επισηµαίνει ότι θα
πρέπει να ανατίθεται σε Επαγγελµατίες Εξειδικευµένους
Ψυκτικούς , οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Υπ.
Απόφασης 37411/1829/Ε103, να είναι δηλαδή κάτοχοι άδειας
Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και να συνεργάζονται µε
συνεργεία επίσης κατόχους άδειας Τεχνίτη Ψυκτικών
Εγκαταστάσεων.
Επίσης το Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει άµεσα µε
την έναρξη της δράσης « Αλλάζω Κλιµατιστικό» σε
συστηµατικούς ελέγχους καταστηµάτων και όχι σε πιθανούς
ελέγχους
όπως
αναφέρεται
στην
ιστοσελίδα
www.allazoklima.gr
Ανακοίνωση
Το Σωµατείο Επαγγελµατιών Αδειούχων Ψυκτικών
&
Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων Νοµού Θεσσαλονίκης µε
ανακοίνωση
του
προς
τα
πολυκαταστήµατα
της
Θεσσαλονίκης , τα καταστήµατα πώλησης κλιµατιστικών
µηχανηµάτων καθώς και τις Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες
Επαγγελµατικών Ψυγείων , αναφέρεται στις νόµιµες άδειες
που πρέπει να κατέχουν όσοι αναλαµβάνουν την
εγκατάσταση , συντήρηση και επισκευή των κλιµατιστικών
µηχανηµάτων, συγκεκριµένα οι εγκαταστάτες επιβάλλεται να
έχουν την άδεια του Τεχνίτη εφόσον είναι υπάλληλοι , ή την
άδεια του Τεχνικού εφόσον είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες .

Επιχειρηµατική Αποστολή στην Έκθεση SUN
Το Ελληνό – Ιταλικό Επιµελητήριο θα πραγµατοποιήσει
επιχειρηµατική αποστολή από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου
2009 , στο Ρίµινι της Ιταλίας , στα πλαίσια της ∆ιεθνούς
Έκθεσης SUN.
Η έκθεση SUN αποτελεί σηµαντικό σηµείο συνάντησης των
επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τον εξοπλισµό των
εξωτερικών χώρων , τον σχεδιασµό , την διακόσµηση και τα
αξεσουάρ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το Ελληνο- Ιταλικό Επιµελητήριο ,
υπεύθυνος κ. Carlo Cenco τηλ. : 2310951272 & 2310947744

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει την επιχειρηµατική εξωστρέφεια
Οι Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν σε µία διεθνή αγορά που δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί µέχρι τώρα,
αυτή των προµηθειών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, η οποία ξεπερνά τα 10 δις δολάρια ετησίως
Στις 15, 16 και 17 Ιουλίου, η Ειδική Γραµµατεία Αξιοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών θα διοργανώσει εκπαιδευτικό σεµινάριο, µε
σκοπό τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε τις διαδικασίες των προµηθειών
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό εξειδικευµένοι σύµβουλοι που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στις προµήθειες
του Ο.Η.Ε., θα πραγµατοποιήσουν 25άλεπτες ατοµικές συναντήσεις µε τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες.
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο, οι Έλληνες επιχειρηµατίες, των οποίων τα προϊόντα [τρόφιµα, φαρµακευτικά κ.ά.] ή οι υπηρεσίες
καλύπτουν τις ανάγκες προµηθειών του Ο.Η.Ε., θα βρεθούν πρόσωπο µε πρόσωπο, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε αξιωµατούχους του
Οργανισµού, για να προωθήσουν τα προφίλ των εταιριών τους και να αυξήσουν σηµαντικά τις πιθανότητες για να κερδίσουν
συµβόλαια.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεµινάριο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν από 23/6/2009 να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
www.aidfunding.mfa.gr/un.
Επίσης, στις αρχές Ιουλίου, ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος θα διοργανώσει προπαρασκευαστική συνάντηση για τις
επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο προαναφερόµενο σεµινάριο. [Πληροφορίες: κα Μαίη ∆εµερτζή, τηλ.: 2310535333, e-mail:
md@seve.gr
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Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000532

15/07/2009 ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ"
(ΤΗΛ: 210-3250300)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆000533

29/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Μ ΡΙΕLSTIC (ΤΗΛ:
210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000534

09/07/09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΓΙΟΝΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
(ΤΗΛ: 210-5531588)

∆000535

28/07/09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕLEGON 10
(ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000536

08/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ Κ.
ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΤU 595 TE90 (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000537

28/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ Υ/Β ΤΡΙΤΩΝ (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000538

22/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΚΑΤΟΥ ΤΟΥ Υ/Γ Ω/Κ ΝΑΥΤΙΛΟΣ (ΤΗΛ: 2105531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000539

21/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ
ΓΙΑ ΦΑΞ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΤΗΛ: 210-5297230)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε

∆000540

23/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ - ΠΕ∆ΗΣ ΟΙΚΟΥ
Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.
NORR (ΤΗΛ: 210-5297230)

∆000541

27/07/2009 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆000542

10/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ
ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000544

03/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ (ΤΗΛ: 2310-375309)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000546

13/07/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΗΛ: 2382350522)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

∆000548

20/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ (ΤΗΛ: 2310-693115)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆000549

07/07/2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAGER (ΤΗΛ: 2310-241859)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

∆000550

07/07/2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ (ΤΗΛ: 2313-307190)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

∆000551

07/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΤΗΛ:
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
2310-307190)

∆000552

07/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(ΤΗΛ: 2313-307190)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

∆000553

23/07/2009 ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ" (ΤΗΛ: 213-2144700)

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Ε.Ν.Α.Ε.)

∆000532

15/07/2009 ΑΝΑ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ"
(ΤΗΛ: 210-3250300)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆000533

29/07/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Μ ΡΙΕLSTIC (ΤΗΛ:
210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000534

09/07/09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΓΙΟΝΑΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
(ΤΗΛ: 210-5531588)
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ
τηλ : 2310241383 & 2310241668
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