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Η ΤτΕ «κούρεψε» κατά 61%
το αποθεµατικό του ΒΕΘ
Την έντονη δυσφορία της διοίκησης του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) προκάλεσε η σηµαντική αποµείωση της
αξίας του αποθεµατικού του Επιµελητηρίου,
που είναι κατατεθειµένο στην Τράπεζα της
Ελλάδας (ΤτΕ), χωρίς, µάλιστα, να υπάρξει
προηγούµενη ενηµέρωση.
Όπως αναφέρεται σε επιστολή του ΒΕΘ, που εστάλη στον
πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο και τους υπουργούς
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Ευάγγελο Βενιζέλο και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αντίστοιχα, «µε
έκπληξη ενηµερωθήκαµε από σχετικό έγγραφο της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ότι η αξία του
αποθεµατικού του ΒΕΘ, που είναι κατατεθειµένο στην ΤτΕ, έχει
υποστεί µεγάλη αποµείωση, ελέω της συρρίκνωσης των τιµών
των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη δευτερογενή αγορά.
Τα επενδεδυµένα κεφάλαια του ΒΕΘ, όπως προκύπτει από
σχετική λίστα της ΤτΕ, που απεστάλη στην ΚΕΕΕ, µετά από
αίτηµα της δεύτερης, προκειµένου να ενηµερωθεί για την
κατάσταση των λογαριασµών κατάθεσης των χρηµατικών
πόρων των Επιµελητηρίων, ανέρχονταν σε 2,031 εκατ. ευρώ.
Από τις 19-1-2012 υπολογίζονται σε 789.012,14 ευρώ, ήτοι
έχουν περιοριστεί κατά 61%».
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επιµελητήρια, ως Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, έχουν υποχρέωση να διατηρούν τα
αποθεµατικά τους στην ΤτΕ. Η µετατροπή µέρους του
αποθεµατικού του Επιµελητηρίου σε οµόλογα, γεννά εύλογα την
ανησυχία ότι τα οµόλογα αυτά κινδυνεύουν µε haircut, µετά την
ολοκλήρωση της συµφωνίας του PSI και την ανταλλαγή τους µε
νέα µειωµένη ονοµαστική αξία. «Αν συµβεί κάτι τέτοιο το πλήγµα
για τα επιµελητήρια και πολύ περισσότερο για τα µέλη τους, που
αποτελούν το κύτταρο του επιχειρηµατικού κόσµου και έχουν
βάλει πλάτη όλο αυτό το διάστηµα, θα είναι διπλό» αναφέρεται
στην επιστολή.
«Τα επιµελητήρια κατέθεσαν στην ΤτΕ ζεστό χρήµα, χρήµατα
που προέρχονται από εισφορές των επιχειρήσεων –µελών τους.
Εν µία νυκτί, χωρίς καµία προειδοποίηση, τα χρήµατα αυτά
µετατράπηκαν σε οµόλογα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος,
υπογραµµίζοντας
ότι
οι
επιχειρηµατίες βλέπουν τους κόπους µιας ζωής να χάνονται στο
βωµό των άσκοπων κινήσεων της πολιτείας, που επιλέγει λύσεις
της τελευταίας στιγµής για την επίλυση του δισεπίλυτου γρίφου,
όπως έχει πλέον καταστεί, που ακούει στο όνοµα «διάσωση της
ελληνικής οικονοµίας».
Μάλιστα, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, πρόσφατα
ζήτησε την αποδέσµευση µέρους των χρηµάτων που διατηρεί το
επιµελητήριο στην ΤτΕ, ωστόσο υπήρξε πρωτοφανής
κωλυσιεργία σε βαθµό που άπτεται της άρνησης.
«Και όλα αυτά», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, «την ώρα που η
ΤτΕ ενεργούσα ως διαχειριστικό όργανο των καταθετών
επένδυε, έχει τη δυνατότητα, τα διαθέσιµα των Επιµελητηρίων,
σε τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, χωρίς να ενηµερώσει τις
διοικήσεις των επιµελητηρίων. Ο επιχειρηµατικός κόσµος, που
έχει δεχτεί τη βαναυσότητα των αλλεπάλληλων φοροεπιδροµών,
κινδυνεύει να στερηθεί και τους ίδιους τους πόρους των
επιµελητηρίων, για τους οποίους συνέβαλε µε κόπο και µόχθο ετών».

Έρευνα ΒΕΘ
27.500 εργαζόµενοι σε βιοτεχνίες
έχασαν το 2011 την εργασία τους
Mε µία πόλη 27.500 κατοίκων θα µπορούσε να …συναγωνιστεί
επάξια το εργατικό δυναµικό, που είδε το 2011 τις πόρτες των
βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης, όπου απασχολούνταν µέχρι
πρότινος, να κλείνουν πίσω του ερµητικά. Την ίδια ώρα οι
αποδοχές των εργαζοµένων σε βιοτεχνίες, την προηγούµενη
χρονιά, συρρικνώθηκαν κατά µέσο όρο κατά 26%, ποσοστό που
αποτελεί ευρύτερα τον καθρέφτη για το τι επικρατεί στην αγορά.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) µε τίτλο «Οικονοµική
συγκυρία και οι επιπτώσεις της στις ΜµΕ της Θεσσαλονίκης»,
που παρουσιάστηκε σήµερα σε συνέντευξη Τύπου. Η έρευνα
εκπονήθηκε από την εταιρεία δηµοσκοπήσεων Interview, σε 505
µέλη του Επιµελητηρίου, το διάστηµα 16 έως 17 Ιανουαρίου.
Κακή χρονιά ήταν το 2011 για οκτώ στους δέκα συµµετέχοντες –
εργοδότες, ενώ ένας στους δέκα απάντησε ότι η περσινή χρονιά
ήταν ίδια µε το 2010. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα 7%
απάντησε ότι το 2011 ήταν µία καλή επιχειρηµατικά χρονιά.
Για το 84% των συµµετεχόντων οι τζίροι τους παρουσίασαν
µείωση ενώ ο µέσος όρος της συρρίκνωσης των εσόδων άγγιξε
περί το 40%.
Μεγαλύτερη ήταν η πτώση του τζίρου για τη µεταποίηση, όπου
το ποσοστό διαµορφώθηκε σε 42,5%, ενώ στην παροχή
υπηρεσιών στο 39%.
Το 52% των επιχειρηµατιών την προηγούµενη χρονιά περιόρισε
τις ώρες/ηµέρες εργασίας µε το ποσοστό να αγγίζει στην παροχή
υπηρεσιών το 56,8% και στη µεταποίηση το 46,7%.
∆εν ήταν µόνο οι ώρες/ηµέρες εργασίας που µειώθηκαν την
προηγούµενη χρονιά για κάποιους εργαζόµενους σε βιοτεχνίες,
αλλά και οι αποδοχές. Ο µέσος όρος της µείωσης των
αποδοχών άγγιξε το 26%, µε τη µεταποίηση να έχει ψαλιδίσει
τους µισθούς κατά 28% και την παροχή υπηρεσιών κατά 24,5%.
Οι απολύσεις καλά κρατούν
Στο µεταξύ, τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεργία κρούει η
απάντηση ότι κατά µέσο όρο οι εργοδότες που απασχολούν
προσωπικό έδειξαν την έξοδο, την περασµένη χρονιά, σε 2,75
εργαζόµενους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι περίπου το 50% των
µελών του ΒΕΘ απασχολούν προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό είναι αυτοαπασχολούµενοι. Το σύνολο των µελών του
Επιµελητηρίου ανέρχονται σε 20.000.
Την τακτική των απολύσεων φαίνεται να προκρίνει κατά µέσο
όρο το 19% των ερωτηθέντων για το επόµενο διάστηµα, ενώ
ηχηρή είναι η πρόθεση του 66,9% να διατηρήσουν τους
εργαζόµενους τους. Το 8,3% των συµµετεχόντων στην έρευνα
για το επόµενο διάστηµα σκέφτεται να µειώσει ώρες/ηµέρες
εργασίας, το 3,3% τις αποδοχές και µόλις το 2,5% να προσλάβει
προσωπικό.
Την αντίθεση του δηλώνει το 87% στην κατάργηση του 13ου και
14ου µισθού, ενώ το 91% διαφωνεί µε την συµπίεση του
κατώτατου µισθού εκδηλώνοντας µε τον τρόπο αυτό την
κοινωνική του αλληλεγγύη προς τους εργαζόµενους.
Απόρροια της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας είναι, επτά
στους δέκα επιχειρηµατίες να απαντούν ότι αναγκάζονται να
καθυστερούν την καταβολή οφειλών και υποχρεώσεων (ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ∆ΕΚΟ, δηµόσια ταµεία, προµηθευτές).
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«H στάση της πολιτείας έναντι των επιµελητηρίων είναι
απαράδεκτη, δεδοµένου µάλιστα, ότι δεν χρησιµοποιούν ούτε
ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά στηρίζονται
αποκλειστικά στις εισφορές των µελών τους» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.
Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ» στη Μόσχα
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των
προθέσεών του για τη στήριξη της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων-µελών του, καθώς και την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας, προτίθεται να
ενισχύσει
τις
προσπάθειες
των
µελών
του
που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τροφίµων-Ποτών, ∆οµικών
Υλικών & Επίπλων, να εισέλθουν στην αγορά της Ρωσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζει τη λειτουργία του
Ελληνορωσικού Κέντρου ΕΡΜΗΣ, του µόνιµου Εκθεσιακού
Κέντρου ελληνικών προϊόντων στη Μόσχα, ιδρυτικά µέλη του
οποίου είναι τα Επιµελητήρια Σερρών, Καβάλας και Χαλκιδικής.
Σκοπός του κέντρου είναι η διεύρυνση, γνωστοποίηση,
προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων ελληνικών προϊόντων
στη ρωσική αγορά. Το εκθεσιακό κέντρο θα λειτουργεί όλη τη
διάρκεια του έτους και θα διαθέτει µόνιµο εκθεσιακό χώρο για
κάθε επιχείρηση. Τα στελέχη του θα ξεναγούν, θα δειγµατίζουν
και θα ενηµερώνουν τους υποψηφίους αγοραστές για τα
προϊόντα τα οποία ενδιαφέρονται.
Επειδή όµως, η αγορά της Ρωσίας αποτελεί έναν δύσκολο
στόχο και απαιτείται συντονισµένη και αποτελεσµατική σειρά
κινήσεων, ώστε η συµµετοχή του επιµελητηρίου µας να είναι
εύστοχη και αποτελεσµατική, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε
εάν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς σας, ώστε το
συγκεκριµένο κέντρο να λειτουργήσει ως αντιπρόσωπος της
επιχείρησής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ.,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 271 708, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου-ΟΠΕ ΑΕ στο
πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του για το 2012 διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στη Λευκωσία της Κύπρου, στις 3
έως 5 Απριλίου 2012.
Η αποστολή απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των δοµικών υλικών,
βιοµηχανικών προϊόντων και φωτοβολταϊκών συστηµάτων –
ηλιακής ενέργειας.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 300€/εταιρία και καλύπτει
ατοµικό
πρόγραµµα
επιχειρηµατικών
συναντήσεων,
γραµµατειακή υποστήριξη, ενοικίαση αίθουσας για την
πραγµατοποίηση των επιχειρηµατικών συναντήσεων και
διαµονή δύο (2) διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο Hilton Park
της Λευκωσίας.
Οι επιχειρήσεις καλύπτουν εξ ιδίων το αεροπορικό εισιτήριο.
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική
µορφή το αργότερο µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ (τηλ. 2109982342, e-mail.
panagiotaropoulou@hepo.gr, site. www.hepo.gr
Σεµινάριο GS1
Η εταιρεία GS1 Ελλάς διοργανώνει εκπαιδευτικό σεµινάριο για το
Σύστηµα GS1, σχετικά µε χρήση και ένταξη των barcodes στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Το σεµινάριο που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 10
Φεβρουαρίου, στις 12:00 το µεσηµέρι, στο Capsis Hotel, στη
Θεσσαλονίκη, απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να
απευθύνονται στα τηλ.: 210 8082062 και fax: 210 8016162, site:
info@gs1gr.org

Απαισιόδοξοι εµφανίζονται επτά στους δέκα βιοτέχνες για το
2012, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό εκείνων που εκτιµούν ότι
ο τζίρος της επιχείρησής τους θα µειωθεί το επόµενο εξάµηνο.
Για το 75,6% των συµµετεχόντων οι φόροι που εφαρµόστηκαν
το 2011 (φόρος επιτηδεύµατος, αλληλεγγύης, χαράτσι ∆ΕΗ κ.α.)
έδωσαν τη χαριστική βολή για να ηχήσει η κλειδωνιά του
λουκέτου σε επιχειρήσεις που ήδη είχαν συσσωρευµένα
προβλήµατα. Το 20,2% απάντησε ότι οι εν λόγω φόροι
επέτειναν την ύφεση, ενώ µόλις το 1,6% θεωρεί ότι βοήθησαν
στη µείωση του ελλείµµατος.
Οι πολιτικοί στο στόχαστρο
Η ανικανότητα των πολιτικών, απαντούν οκτώ στους δέκα
συµµετέχοντες, ευθύνεται κυρίως για τη σηµερινή οικονοµική
συγκυρία της χώρας, ενώ δύο στους δέκα θεωρούν ότι
ευθύνεται το µεγάλο δηµόσιο που δηµιουργήθηκε από το
πελατειακό κράτος (διορισµοί). Στην ίδια ερώτηση, που είχε τη
δυνατότητα δύο επιλογών, τέσσερις στους δέκα απαντούν ότι
για τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας ευθύνεται η
διαφθορά και η διαπλοκή, ένας στους δέκα η µεγάλη
φοροδιαφυγή, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό εκείνων που
χαρακτηρίζουν ως κύρια αιτία τον ανεξέλεγκτο δανεισµό που
δηµιουργούσε µία πλασµατική ευφορία.
Ηχηρή απάντηση δίνει το 69,3%, λέγοντας ότι η µείωση ή και η
κατάργηση φόρων (συντελεστές φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ,
έκτακτες εισφορές) θα βοηθούσαν την επιχειρηµατική κοινότητα
της χώρας. Στην ίδια ερώτηση (οι συµµετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα τριών επιλογών) το 53,2% λέει ότι η µείωση
ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) θα βοηθούσε τον
επιχειρηµατικό κόσµο, το 35,2% η µείωση του αριθµού των
δηµοσίων υπαλλήλων, το 16,7% η µείωση των µισθών των
δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ το 35,8% η µείωση κρατικών
δαπανών (για πρόνοια, υγεία, παιδεία, δηµόσιες επενδύσεις).
Το 37,5% εκτιµά ότι καταλληλότερος χρόνος για τη διεξαγωγή
εκλογών είναι µετά την εκπλήρωση της αποστολής της
παρούσας κυβέρνησης. Το 46% απαντά ότι οι εκλογές θα
πρέπει να γίνουν άµεσα, ενώ το 16,5% στη λήξη της τετραετίας
(2013).
Η ελπίδα έχει σβήσει
Μόλις το 0,7% των ερωτηθέντων εκτιµά ότι η ελληνική οικονοµία
θα βγει από την ύφεση το 2012, ενώ το 2,2% θεωρεί ότι το φως
στο τούνελ θα φανεί το 2013. Μετά το 2014 εκτιµά το 9% ενώ
για το 88,1% η ελπίδα έχει σβήσει καθώς απαντά ότι η ελληνική
οικονοµία θα βγει «αργότερα» από την ύφεση.
Λίγο έως καθόλου αισιόδοξο εµφανίζεται το 77,5% για το µέλλον
της επιχείρησης του. Οριακά ανεβασµένος είναι ο δείκτης της
απαισιοδοξίας για τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται
στην παροχή υπηρεσιών καθώς το 78,3% δεν αναµένει κάτι
θετικό για το µέλλον.
ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
LLP “KazakhstanBolgarProduct”
+77273270851,8-7772517156, Kbp_kz@mail.ru
Ενδιαφέρον για εισαγωγή τροφίµων, φρούτων, ελαιόλαδου και
τεχνολογίας στον αγροτικό τοµέα & συνεργασία στον
κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα των νέων τεχνολογιών.
Expert-Trial
+77273832309,7078367873, vasek_jor@mail.ru, www.jeanfloch.com
Ενδιαφέρον για εισαγωγή τροφίµων, φρούτων, ελαιόλαδου και
τεχνολογίας στον αγροτικό τοµέα & συνεργασία στον
κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα των νέων τεχνολογιών.
LLP “EuroAsiaTrading”
+77273340852, 8-7051002666, vaitsmanv@gmail.com,
www.eat-kz.kz
Ενδιαφέρον για εισαγωγή τροφίµων, φρούτων, ελαιόλαδου και
τεχνολογίας στον αγροτικό τοµέα & συνεργασία στον
κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα των νέων τεχνολογιών.
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∆ιαγωνισµοί στη Βουλγαρία
Έργα ανάπλασης και ανάπτυξης πάρκων στην πόλη Στράντζα («Νότιο Πάρκο» και πάρκο «Μλάδοστ»)
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 17-2-2012]
•
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα υποδοµών (ανοικοδόµηση και ανακαίνιση δηµοσίων κτιρίων, εγκαταστάσεων
τελωνειακών ελέγχων, προµήθεια και εγκατάσταση 89 προκατασκευασµένων καµπίνων ελέγχου, κατασκευή υπόγειας
δεξαµενής και µονάδας επεξεργασίας ύδατος, αποκατάσταση εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης και ηλεκτρικού δικτύου,
προµήθεια ηλεκτρικού εξοπλισµού και συσκευών ανίχνευσης ραδιενέργειας, έργα ασφαλτόστρωσης κλπ) [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 20-2-2012]
•
Προµήθεια ειδών διατροφής και υγιεινής σε σχολικές και προσχολικές µονάδες στην περιοχή «Νόβι Ισκάρ»
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 20-2-2012]
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 και στην
ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.
•

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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02/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ.ΤΗΛ:26950-22245
03/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΤΗΛ:2310-993063
07/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ : 3ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 3ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2ο & 11ο ∆.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΗΛ:210-5272206
10/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΚΑΣΕΡΙ,
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
Π.ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1-3-2012 ΩΣ 31-12-2012.ΤΗΛ:231-929600
13/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 500τ.µ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ "ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ" ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ.ΤΗΛ:210-7496473
13/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ. ΤΗΛ:2710-234373
20/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.ΤΗΛ:2310-764023
20/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ.ΤΗΛ:210-6980994
21/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΤΗΛ. 2310 993146
21/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛ. 2310 993146
21/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΣΙ∆. ΤΗΛ:210-5297229
21/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΤΗΛ.
2310 993146
21/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ. ΤΗΛ. 213 2009842
22/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΗΛ. 23823 580522

Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"
ΑΧΕΠΑ

22/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ (ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ). ΤΗΛ. 2310 993146
22/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ. ΤΗΛ. 2313 322349
22/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ. ΤΗΛ. 2313
322349
23/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΤΗΛ. 213
2041774
23/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : α) 96.220kg ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ, β) 30.050kg ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΛΛΙΚΑ ∆ΟΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡ/ΤΩΝ
ΚΑΙ γ) 7.900kg ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
23/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥ ΒΕHR ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ. ΤΗΛ:210-5297229
23/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. ΤΗΛ. 2313 303145
23/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΩΝ
ΤΩΝ ∆/Η ΜLW &ALCO. ΤΗΛ:210-5297229
24/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ. ΤΗΛ. 213 2041774
24/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ.ΤΗΛ:2313-323115 & 2313-323119
28/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ(CPV
33695000-8). ΤΗΛ:2310-993063
28/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΤΗΛ. 2310 993146
29/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ. ΤΗΛ. 2313
303145
29/02/202, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΤΗΛ:2321094279
29/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΤΗΛ. 2313 322349
29/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΤΗΛ. 24633 51309
29/02/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΣΕ ΥΓΡΗ Η ΑΕΡΙΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ>95%. ΤΗΛ:2313-323115

ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α.Ε
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ "Ο
ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"
∆ΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆Μ/4
ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"
ΚΕΝ. ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΟΣΕ
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ "Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓNΘ "Ο ΆΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΓNΘ "Ο ΆΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΣΕ
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΟΣΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓNΘ "Ο ΆΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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