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Επίσκεψη του Γ. ∆ηµαρά στο ΒΕΘ
Στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση
αναφέρθηκε
ο
πρόεδρος
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, κατά την πρόσφατη συνάντηση του µε τον
πρόεδρο του Πανελλήνιου Άρµατος Πολιτών, Γιάννη ∆ηµαρά. Ο
κ. ∆ηµαράς συνοδευόµενος από τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του κόµµατος, Βασίλη Οικονόµου, και µέλη της
πολιτικής γραµµατείας επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΒΕΘ
προκειµένου να ακούσουν τις προτάσεις του Επιµελητηρίου για
την έξοδο από την κρίση, αλλά και για τα θέµατα που
απασχολούν τις ΜµΕ.
«Κοινή πεποίθηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που όλο
αυτό το διάστηµα βρίσκονται αντιµέτωπες µε το δύσκαµπτο και
συχνά αφιλόξενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, είναι ότι
απαιτούνται
διαρθρωτικές
αλλαγές,
εξάλειψη
της
γραφειοκρατίας, των συνεχών αλλαγών στο θεσµικό πλαίσιο,
µείωση της υπερβολικής φορολογίας, κατάργηση της
πολυπλοκότητας των διαδικασιών υλοποίησης µιας επένδυσης»
ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο οποίος επέδωσε και σχετικό
υπόµνηµα µε τις θέσεις του Επιµελητηρίου στον κ. ∆ηµαρά.
Ευρωπαϊκό Περίπτερο στην Κορεάτικη Έκθεση Τροφίµων
Food Week 2011
Λόγω της έναρξης ισχύος της Συµφωνίας Ελεύθερων
Συναλλαγών (ΣΕΣ) Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει ευρωπαϊκό περίπτερο
στην κορεάτικη έκθεση τροφίµων Food Week 2011, από 9 –
12 Νοεµβρίου 2011.
Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκτός από τα έξοδα αποστολής των δειγµάτων και
µετάβασης του προσωπικού των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για σηµαντική έκθεση η οποία αποκτά µεγαλύτερη
σηµασία λόγω της ΣΕΣ, η οποία θα ευνοήσει τις ευρωπαϊκές
εξαγωγές τροφίµων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα κρασιά
και ποτά µε γεωγραφικές ενδείξεις, στα τρόφιµα µε
γεωγραφικές ενδείξεις, στα κρέατα και γαλακτοκοµικά, στα
φρούτα και λαχανικά, στο ελαιόλαδο και στις ελιές, και στα
προϊόντα επεξεργασµένων δηµητριακών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή [κα Aleksandra
Mecilosek,
τηλ.:
+32
2
2987796,
e-mail:
aleksandra.mecilosek@ec.europa.eu].
Σύντοµα
θα
δηµιουργηθεί και ειδική ιστοσελίδα.

Παροχή Πληροφοριών για τη Συµφωνία Ελευθέρων
Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη Ν. Κορέα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει e-mail επικοινωνίας, για την
απάντηση ερωτηµάτων σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτίου
Κορέας.
Το email αυτό, στο οποίο µπορούν να απευθύνονται και οι
ελληνικές επιχειρήσεις είναι trade-eu-korea-fta@ec.europa.eu.

Ανάσα για την Eλληνική Oικονοµία η
Aπόφαση της Συνόδου Κορυφής
Την ελπίδα ότι η χθεσινή απόφαση των
ηγετών της ευρωζώνης για τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους της
Ελλάδας θα αποτελέσει την έναρξη νέας
προοπτικής
για
την οικονοµία
της
χώρας
εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Καταρχήν η απόφαση των ευρωπαίων ηγετών προσφέρει
ανάσα για την ελληνική οικονοµία και τη διαχείριση του χρέους
και βάζει φρένο στη µετάδοση της κρίσης στην υπόλοιπη
ευρωζώνη θωρακίζοντας το ευρώ από τους κερδοσκόπους,
ωστόσο όλα εξαρτώνται από τον τρόπο εφαρµογής των
αποφάσεων που ανακοινώθηκαν.
Ο στόχος ήταν να ξεπεράσουµε το σκόπελο της παρατεταµένης
ύφεσης, εν συνεχεία θα µπορέσουµε να βρούµε το βηµατισµό
µας» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος. «Η απόφαση για στήριξη του τραπεζικού
συστήµατος ευελπιστούµε ότι θα σηµατοδοτήσει την ανάταση
της αγοράς, καθώς οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να αντλήσουν
κεφάλαια» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.
«Η ελάφρυνση του δηµοσίου χρέους θα πρέπει να συνδυαστεί
µε την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, δηµοσιονοµική
πειθαρχία και ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική, που µέχρι σήµερα
ήταν ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα οι ελληνικές επιχειρήσεις να
βουλιάζουν στην ύφεση» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
επισηµαίνοντας ότι, παρά το ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ, είναι
άγνωστος ο χρόνος που θα απαιτηθεί προκειµένου η Ελλάδα να
ανακάµψει.
Σχετικά µε τα Μέτρα που Προβλέπει
ο Νέος Εφαρµοστικός Νόµος για την Υλοποίηση του
Μεσοπρόθεσµου 3986/2011
Τα βασικά µέτρα αναφέρονται στα άρθρα 27 έως 36 και
συγκεκριµένα και κωδικοποιηµένα:
Άρθρο 27
Το αφορολόγητο όριο των 12.000€ µε τον
Ν.3842/2010 γίνεται 8.000€ και εκπίπτει ποσό 2.000€ για κάθε
παιδί µέχρι και τα 2 και 12.500€ για 3 παιδιά κ.λ.π.
Κλιµάκιο
Εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
Συντελεστής
%

Φόρος
Σύνολο
Κλιµακίου Εισοδήµατος
(ευρώ)
(ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

8.000

0

0

8.000

0

4.000
4.000
6.000
4.000
6.000
8.000
20.000
40.000
Υπερβάλλον

10
18
24
26
32
36
38
40
45

400
720
1.440
1.040
1.920
2.880
7.600
16.000

12.000
16.000
22.000
26.000
32.000
40.000
60.000
100.000

400
1.120
2.560
3.600
5.520
8.400
16.000
32.000

Οι αποδείξεις που απαιτούνται πλέον ανέρχονται στο 25% του
εισοδήµατος, επιβαρύνοντας τα χαµηλά εισοδήµατα. ∆εν θα
υπάρχει επιπλέον δικαίωµα έκπτωσης πέραν των 300 €. …….
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Ανακοίνωση ΒΕΘ για συµµετοχή στις εκθέσεις
η
«76 ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2011»
«ΚΡΗΤΗ 2011»
Το Β. Ε.Θ. προτίθεται να συµµετέχει :
α. Στην 76η ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα
πραγµατοποιηθεί από 10 έως 18 Σεπτεµβρίου 2011,
διοργανώνοντας οµαδική συµµετοχή για τις επιχειρήσεις-µέλη
του.
Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για φέτος επικεντρώνεται σε
διεξόδους ανάπτυξης και καινοτοµίας, αλλά και σε νέες ιδέες,
προβάλλοντας τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που γεννά η
κρίση στην ελληνική οικονοµία, η οποία αποτελεί το σηµείο
εκκίνησης για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Οι
επιχειρήσεις-µέλη
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης που θα συµµετέχουν µε το Β.Ε.Θ., θα βρίσκονται
στο περίπτερο 13, στο αφιέρωµα
«ΕΛΛΑ∆Α και
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», µε ιδιαίτερα stand και θα τύχουν όχι
µόνον της εξαιρετικής εκπτωτικής τιµής, αλλά και της επιδότησης
του 50% ενός stand 12 τετραγωνικών µέτρων από το
επιµελητήριο.
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
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.
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 Ελλάδα µε
η
η
ποσοστό 100% για stand 12 τ.µ., ενώ για την 2 & 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.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις
ανωτέρω εκθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο επικοινωνίας
2310-271708 & 2310-271854 ΑΜΕΣΑ προκειµένου να τους
σταλεί η φόρµα συµµετοχής.
Επιχειρηµατική Αποστολή στην Προύσα της Τουρκίας, στο
th
πλαίσιο των εκθέσεων “Agriculture2011” και “4 Stockbreeding
and Equipment Fair”, διοργανώνει το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό
Επιµελητήριο από 14 έως 18 Σεπτεµβρίου 2011.
Το Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την διοργανώτρια εταιρία θα
καλύψουν το κόστος του ξενοδοχείου για δύο νύχτες, ένα γεύµα
ηµερησίως στο εστιατόριο του εκθεσιακού κέντρου, καθώς και
την µεταφορά από το αεροδρόµιο προς το ξενοδοχείο και στον
εκθεσιακό χώρο καθηµερινά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.tuyap.tr ή να επικοινωνήσουν
µε το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο τηλ.: 2103222093,
23117000264, e-mail: info@etee.gr, προκειµένου να τους
αποσταλεί η σχετική αίτηση συµµετοχής έως 5/9/2011.
Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ)
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου
Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ)
http://www.oset.gr, που λειτουργεί στα πλαίσια του Οργανισµού
Ρυθµιστικού
Σχεδίου
και
Προστασίας
Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης.
Η ιστοσελίδα του ΠΑΠΘ περιλαµβάνει - µεταξύ άλλων - την
αξιολόγηση 88 δεικτών αειφορίας και περιβάλλοντος,
ταξινοµηµένων σε 13 θεµατικές περιοχές. Η εµφανιζόµενη
αξιολόγηση στηρίζεται στα διαθέσιµα στοιχεία των δεικτών µέχρι
το 2008. Στην επόµενη φάση θα αναρτηθεί η αξιολόγηση των
δεικτών µε τα νέα στοιχεία της περιόδου µέχρι το 2011.

Σχετικά µε τις µειώσεις που είχαµε από τις ιατρικές δαπάνες, αλλά
και από τις ασφαλιστικές εισφορές, εκπίπτει το 20% από τον φόρο
και για εισόδηµα άνω των 40.000€ η έκπτωση αυτή γίνεται 10% για
την αναλογία της δαπάνης που αφορά το κοµµάτι του εισοδήµατος
πάνω από τις 40.000€.
Άρθρο 28 Αυξάνονται αρκετά τα τεκµήρια διαβίωσης, µε στόχο να
προκύπτει µεγαλύτερο φορολογητέο εισόδηµα. Τα τεκµήρια των Ι.Χ
αυξάνονται από 33,33% στα µικρά κυβικά, έως και πάνω από 60%
και 70% για τα πάνω από 2.000cc και 3.000cc αντίστοιχα.
Τα τεκµήρια των ακινήτων για ιδιοκατοίκηση αυξάνονται από
33,33% για τα µικρής επιφάνειας σπίτια έως και 40% για τα µεγάλης
επιφάνειας σπίτια.
Άρθρο 29 Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε εισοδήµατα άνω των
12.000€ µε συντελεστές 1% έως και 4% στα εξής εισοδήµατα :
12.001€-20.000€,
20.001€-50.000€, 50.001€-100.000€ και
100.001€ και άνω, αντίστοιχα. Καταβάλλεται σε 6 µηνιαίες δόσεις
που καµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 300€.
Άρθρο 30 Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε αντικειµενικές δαπάνες
που προκύπτουν από την χρήση Ι.Χ άνω των 1929 cc, από πισίνες,
σκάφη κ.λ.π σε 5% επί του ποσού της αντικειµενικής δαπάνης που
προκύπτει.
Άρθρο 31 Επιβάλλεται τέλος επιτηδεύµατος από 400€ για
ασκούντες επάγγελµα σε πόλεις µε πληθυσµό έως 200.000
κατοίκους, 500€ σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 200.000
κατοίκους και 300€ για κάθε υποκατάστηµα. Εξαιρούνται
επιχειρήσεις σε χωριά µέχρι 500 κατοίκους και νησιά έως 3.100
κατοίκους, εκτός εάν αποτελούν τουριστικούς προορισµούς. Καθώς
επίσης και ατοµικές επιχειρήσεις στην1η πενταετία και την
τελευταία τριετία προ της συνταξιοδότησης.
Άρθρο 33 Η φορολογία της ακίνητης περιουσίας ξεκινάει από
περιουσία αντικειµενικής αξίας 200.000€, από 400.000€ που ήταν
σήµερα, και από εκεί και πάνω επιβάλλεται φόρος µε κλίµακα από
0,2% έως και 1%.
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
Κλιµάκιο (€)

Φορολογικός
Συντελεστής κατά
Κλιµάκιο %

Ποσό Φόρου Σύνολο
κατά
Φορολογητέας
Κλιµάκιο (€) Αξίας (€)

Σύνολο Φόρου
(€)

200.000,00
300.000,00
100.000,00

0
0,2%
0,3%

0
600,00
300,00

200.000,00
500.000,00
600.000,00

0
600,00
900,00

100.000,00
100.000,00

0,6%
0,9%

600,00
900,00

700.000,00
800.000,00

1500,00
2400,00

Υπερβάλλον

1%

Άρθρο 34 Αλλαγές στο ΦΠΑ. Με τις αλλαγές στο παράρτηµα ΙΙΙ του
κώδικα του ΦΠΑ, σχετικά µε τα είδη που υπάγονται σε µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ, συνεπάγεται ότι όλες οι επιχειρήσεις εστίασης, τα
αναψυκτικά κ.λ.π, είδη που µέχρι τώρα υπάγονταν στον χαµηλό
συντελεστή ΦΠΑ, θα µεταφερθούν στον κανονικό (23%) από 1
Σεπτέµβρη 2011.
Άρθρο 35 Αυξάνονται κατά 10% τα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή από
11 έως και 100€.
Άλλες επιβαρύνσεις σε µισθωτούς, συνταξιούχους και
αυτοαπασχολούµενους
Επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά υπέρ της ανεργίας 0,5% στον
εργαζόµενο και 0,5% στον εργοδότη, καθώς επίσης και 10€ ανά
µήνα για τους αυτοαπασχολούµενους, από τις οποίες θα
επιδοτούνται οι άνεργοι του κλάδου.
Μπαίνει σε όλες τις συντάξεις πάνω από τα 1.700€, εισφορά που
ξεκινάει από 6% και φθάνει τα 14% µε βάση κλίµακα.
1.700-2.300 6%
2.300-2.900 8%
2.900-και πάνω 10%.
Για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών η εισφορά διπλασιάζεται.
Επίσης εισφορά µπαίνει και στις επικουρικές πάνω από τα 300,01€
από 3% έως και 10% για ποσά 650,01€ και πάνω.
Αυξάνονται οι φόροι στα ποτά, στα τσιγάρα και στα καύσιµα και
ειδικά στο πετρέλαιο θέρµανσης, για τις επιχειρήσεις εξοµοιώνεται
µε το πετρέλαιο κίνησης.
Εισηγητής : Γεώργιος Ντόγκας, Οικονοµολόγος ,Συνεργάτης ΒΕΘ
Πηγές: οικονοµικές και πολιτικές εφηµερίδες και το ίδιο το κείµενο του
Νόµου 3986/2011.
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∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
448

447
435

442

454
437

27/7/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΠΆΚΙ∆ΙΩΝ ΜΕ Κ.Α. ΕΙ∆ΟΥΣ 02004 – 12480 "∆ΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΙ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. (2313322330)
23/8/201, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ.
25/8/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.
(213-2009842)
1/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΤΥΡΙΟΥ ΦΕΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ)". (210-7675444)
5/9/2011, Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 Μ.Τ.ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΒΟ∆ΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ (210-3893565)
6/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΕΡΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ". (2313307184)
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6/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΠΕ∆ΙΛΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (210-5297230)
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6/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
8Β/2010.
(2106414917-18)
6/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ (2105297230)

440

449

7/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΚΑΕΞΙ (16) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛ Α.Ε. (2103840634)
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8/9/2011, Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 Μ.Τ. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, (2103893565)
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8/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. (210-3893261)
8/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆/Κ (∆ΗΣΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑ)
(210-5297229)
9/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΑΡ. (210-3893261)
19/9/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΣ." (210-3459946)
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΛΑΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
7Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
"ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ "Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ο Σ Ε Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠ/ΡΗΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ"

Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών Προµηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Θεσµών
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε όπως απευθύνεστε στις υποδεικνυόµενες ανά περίπτωση ιστοσελίδες, όπου και η
πρωταρχική πληροφόρηση. Όλες οι προκηρύξεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr
(σελίδα Ευρωπαϊκή Ένωση/Μόνιµη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ/Τµήµα Στήριξης Επιχειρηµατικότητας)
2011/S 116190746
2010/S 234357004
2011/S 24037707
2011/S 41065872

Επιτροπή των Περιφερειών - Σύµβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύµβασης - Ανοικτή διαδικασία Βρυξέλλες:
CDR/ETU/52/2011 — πολλαπλή σύµβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για τη ∆ΕΑ (δικαιοσύνη, ελευθερία και
ασφάλεια) http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190746-2011:TEXT:EL:HTML

9/9/11

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Έργα - Προκήρυξη σύµβασης - Κλειστή διαδικασία Φρανκφούρτη: ΕΚΤ - T111C —
Επίπλωση/αποπεράτωση για τις νέες εγκαταστάσεις της ΕΚΤ
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357004-2010:TEXT:EL:HTML
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Σύµβαση παροχής υπηρεσιών - Προηγούµενη ενηµερωτική προκήρυξη Προκαταρκτική προκήρυξη - περιοδική ενδεικτική προκήρυξη Λουξεµβούργο: Μελέτη σκοπιµότητας, εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προµελέτη και τελική µελέτη της οδού µεταξύ Al-dmer και ιρακινών συνόρων (ΕΤΕπ)
EUR 1 375 000 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037707-2010:TEXT:EL:HTML

7/11/11

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων-Σύµβαση παροχής υπηρεσιών-Προηγούµενη ενηµερωτική προκήρυξη-Προκαταρτική
προκήρυξη-περιοδική ενδεικτική προκήρυξη Luxembourg: Έργο CAMWATER – Γιαουντέ και τρεις δευτερεύουσες
πόλεις: Υποστήριξη στην τεχνική διαχείριση EUR 800,000 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:0658722011:TEXT:EL:HTML

23/2/12

31/1/12

Βουλγαρία ∆ιαγωνισµοί
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
1. Προµήθεια επίπλων και εξοπλισµού πολυµέσων του κέντρου “Tsarevgrad Taarnov” στο πλαίσιο του σχεδίου χρηµατοδότησης
BG161PO001/3.1-02/2009 [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 12-8-2011 και ώρα 17:30]
2. Τεχνι8κή υποστήριξη της µονάδας για την ανάπτυξη του προγράµµατος 58111-77-268 «Σχέδιο για τον κύκλο νερού της πόλης του
Gabrovo», Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για το Περιβάλλον 2007-2013 [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 15-8-2011 και ώρα 17:00]
3. Επιλογή εργολάβου για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση µε τις συµπληρωµατικές εργασίες σχεδίασης και
κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Struma “Lot 4, τµήµα “Sandanski-Kulata” από το km 423+500 στο km 438+500” Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 22-8-2011 και ώρα 15:00]
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
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