Αύγουστος 2012
Στενάζει η βιοτεχνία
1.250 λουκέτα από την αρχή του έτους
Στην παρατεταµένη ύφεση βουλιάζει η βιοτεχνία της
Θεσσαλονίκης, µε τον ήχο της κλειδωνιάς του λουκέτου να
γίνεται καθηµερινά όλο και πιο ηχηρός. Είναι χαρακτηριστικό
ότι από τις αρχές του έτους µέχρι και τις 22 Αυγούστου 2012
1.250 επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, µε τις ατοµικές
επιχειρήσεις να είναι ο αδύναµος κρίκος. Συγκεκριµένα 998
ατοµικές επιχειρήσεις έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το
εξεταζόµενο διάστηµα.
Η ζοφερή κατάσταση που αποτελεί συνέχεια του 2011, όποτε
κατά το αντίστοιχο διάστηµα (1η Ιανουαρίου έως 22
Αυγούστου) διεγράφησαν από το µητρώο του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 1.269 επιχειρήσεις,
προοιωνίζει για µία καθόλα δυσάρεστη συνέχεια έως το τέλος
του έτους.
«Οι προβλέψεις για το µέλλον το βιοτεχνικού κόσµου της
πόλης είναι δυσοίωνες. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει στραγγίξει, δεν
έχει άλλες αντοχές. Την τελευταία διετία, ο επιχειρηµατικός
κόσµος δίνει έναν άνισο αγώνα ενάντια στην ύφεση, στην
εξοντωτική φορολογία και στην έλλειψη ρευστότητας» τονίζει ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι η περιστολή των δαπανών στο δηµόσιο
τοµέα δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα αποτελεσµατικά. «Επί δύο
χρόνια υποσχόµαστε µεταρρυθµίσεις, τις οποίες δεν
υλοποιούµε.
Ακόµη και σήµερα ενώ βρισκόµαστε µέσα στο γκρεµό, και
έχουµε µία ευκαιρία, την ύστατη, για να παραµείνουµε στη
ζώνη του ευρώ, κάποιοι αντιδρούν προκειµένου να µην
απολέσουν τα κεκτηµένα τους. Είναι κατανοητό ότι οι
χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν άλλα να
συνεισφέρουν, αλλά υπάρχουν ακόµη και σήµερα κάποιοι
δηµόσιοι υπάλληλοι που απολαµβάνουν παχυλούς µισθούς και
παρόλα αυτά επιµένουν να παραµείνουν στη… θαλπωρή των
δικών τους οικονοµικών δυνατοτήτων αδιαφορώντας για το τι
συµβαίνει γύρω τους» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.
«Πρέπει όλοι να µατώσουµε, όλοι να βάλουµε πλάτη στα
δύσκολα, διαφορετικά δεν έχουµε µέλλον. Η κατάσταση που
επικρατεί στον ιδιωτικό τοµέα δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Υπάρχουν επιχειρήσεις που ακροβατούν µεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας, κινδυνεύουν να κλείσουν, γιατί το κράτος τους

Έτος 11ο
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Την ίδια ώρα το κράτος ζητά από όλους εµάς να είµαστε
συνεπείς απέναντί στις υποχρεώσεις µας» σηµειώνει ο κ.
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι «αυτό που έχει σήµερα
ανάγκη η χώρα µας είναι η συνέπεια και µια πολιτική που θα
στοχεύει στην ανάπτυξη».
821 βιοτεχνίες κρίθηκαν ασύµφορες σε οκτώ µήνες
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη βιοτεχνική
κοινότητα, είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των
διαγραφέντων επιχειρήσεων, από το µητρώο του ΒΕΘ, το
διάστηµα Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους, οι 821
κρίθηκαν ασύµφορες, ενώ ένα χρόνο πριν ο αριθµός ήταν 726
επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που κρίθηκαν
ασύµφορες φέτος είναι αυξηµένες κατά 13% έναντι της
αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Το παζλ της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί στο
βιοτεχνικό κόσµο συµπληρώνει το γεγονός ότι κατά την
εξεταζόµενη περίοδο 465 επιχειρήσεις ενεγράφησαν στα
µητρώα του ΒΕΘ, όταν ένα χρόνο πριν έναρξη έκαναν 522.

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την επιχειρηµατικότητα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, διαβούλευση για την επιχειρηµατικότητα.
Στόχος της είναι η διαµόρφωση των βασικών παραµέτρων του
Σχεδίου ∆ράσης για την Επιχειρηµατικότητα, το οποίο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δώσει στη δηµοσιότητα
εντός του προσεχούς φθινοπώρου στο πλαίσιο της
στρατηγικής για την προώθηση της επιχειρηµατικής
νοοτροπίας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία
της οικονοµικής ύφεσης και της αύξησης της ανεργίας.
Η διαβούλευση απευθύνεται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και οργανισµούς στήριξης της επιχειρηµατικότητας
καθώς και σε επιχειρήσεις.
Το ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο µέσω του διαδικτυακού
τόπου
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=entrep
reneurship και η προθεσµία για την υποβολή των
η
απαντήσεων είναι η 1 Οκτωβρίου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/enterprise/policiew/sme/publicconsultation/index_en.htm

∆υσαρέσκεια ΒΕΘ για τις εγγυητικές επιστολές για
πληρωµές από το ∆ηµόσιο

Επιχειρηµατικές αποστολές
•

Για νοµικά τερτίπια, στα οποία καταφεύγει το υπουργείο
Οικονοµικών προκειµένου να αποφύγει να εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες κάνει λόγο ο πρόεδρος
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αφορµή οι εγγυητικές επιστολές,
που θα ζητά, βάσει εγκυκλίου που απεστάλη προς τις εφορίες,
το δηµόσιο προκειµένου να εκταµιεύσει χρηµατικές απαιτήσεις
σε βάρος του, οι οποίες απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις
που δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες ή από διαταγές
πληρωµής που έχουν προσβληθεί ενδίκως.
«Το υπουργείο Οικονοµικών δηµιουργεί νέα προσκόµµατα
προκειµένου να µην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τους
ιδιώτες που ξεπερνούν τα 6,5 δις. ευρώ, την ώρα µάλιστα που
η αγορά έχει στεγνώσει και πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται ένα
βήµα πριν από το λουκέτο» λέει χαρακτηριστικά ο κ.
Παπαδόπουλος.
«Πως είναι δυνατόν την ώρα που οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη
από ενίσχυση ρευστότητας να εξαναγκάζονται να
προσκοµίσουν στις εφορίες εγγυητικές επιστολές τράπεζας,
ισόποσες µε τις απαιτήσεις τους κατά του ∆ηµοσίου; Είναι µία
απόφαση που ξεπερνά τη λογική, όταν µάλιστα, σε κάποιες
περιπτώσεις οι οφειλές του δηµοσίου προς επιχειρήσεις είναι
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
επισηµαίνοντας ότι «για να εισπράξουν οι ιδιώτες από το
δηµόσιο θα πρέπει να διαθέτουν ταµειακά αποθέµατα. Πόσες,
όµως, είναι αυτές οι επιχειρήσεις;»
«Ακολουθώντας αυτές τις παράλογες επιλογές το δηµόσιο,
που αρνείται να προχωρήσει σε ουσιαστικούς συµψηφισµούς
των οφειλών του προς ιδιώτες µε τις οφειλές των τελευταίων
προς αυτό, πολύ φοβάµαι ότι το µόνο που κατορθώνει θα είναι
να αυξάνει συνεχώς τις υποχρεώσεις του προς τους
επιχειρηµατίες» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

µε το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο
στην Κωνσταντινούπολη

Το Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο, στα πλαίσια των
εκθέσεων «EURASI PACKAGING 2012-INTABUL» και
«INSTABUL FOOD-TECH 2012», διοργανώνει επιχειρηµατική
αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας από 20 έως
23 Σεπτεµβρίου 2012.
Τα έξοδα καλύπτονται από το Τουρκικό Υπουργείο
Οικονοµικών, και καλύπτουν:
• Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για δύο νύχτες
µε πρωινό
• Τη µεταφορά από το αεροδρόµιο προς το ξενοδοχείο
και τον εκθεσιακό χώρο καθηµερινά
• Εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι
µπορούν
να
επικοινωνούν
µε
το
Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο [τηλ. 2117000267, fax
2117409283, e-mail info@etee.gr, site www.etee.gr
&
www.ankiros.com].

•

µε τον ΟΠΕ στo Καζακστάν

O Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου-ΟΠΕ Α.Ε
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στην Αστάνα και στο
Αλµάτυ, του Καζακστάν από 7 έως 12 Οκτωβρίου 2012.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι δοµικά
υλικά και βιοµηχανικά προϊόντα.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 700 ευρώ/εταιρία (πλέον
ΦΠΑ) και καλύπτει :
• ατοµικό πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων
• διερµηνεία-γραµµατειακή υποστήριξη
• ενοικίαση αίθουσας για την πραγµατοποίηση των
επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
(µέχρι 3 Σεπτεµβρίου) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κος Κλεόβουλος Μπούζος,
τηλ.2310510047, fax 2310510046, e-mail kleo@hepo.gr, site
www.hepo.gr].

Εκθέσεις στον κόσµο
INDUSTRIAL WEEK
Πόλη: Αλµάτυ,Καζακστάν,
Ηµεροµηνία: 15-17.11.2012Εκθέµατα: µηχανήµατα,
πλαστικά, ηλεκτρισµός, ασφάλεια
Πληροφορίες:210-368 2764, 3682771, site:b08@mfa.gr
SECUREEXPO
Πόλη: Αλµάτυ,Καζακστάν,
Ηµεροµηνία: 15-17.11.2012Εκθέµατα: πυρασφάλεια,
αυτοµατισµός κατοικιών
Πληροφορίες:210-368 2764, 3682771, site:b08@mfa.gr
ELECTRICITY &LIGHTING
Πόλη: Αλµάτυ,Καζακστάν,
Ηµεροµηνία: 15-17.11.2012Εκθέµατα: ενέργεια, ηλεκτρισµός
και φως
Πληροφορίες:210-368 2764, 3682771, site:b08@mfa.gr
PLAST
Πόλη: Αλµάτυ,Καζακστάν,
Ηµεροµηνία: 15-17.11.2012Εκθέµατα: εξοπλισµός και
κατασκευές από πλαστικό
Πληροφορίες:210-368 2764, 3682771, site:b08@mfa.gr
MACHINERY
Πόλη: Αλµάτυ,Καζακστάν,
Ηµεροµηνία: 15-17.11.2012Εκθέµατα: µηχανήµατα για κτίρια
και αυτοµατισµοί
Πληροφορίες:210-368 2764, 3682771, site:b08@mfa.gr

Θάλαµο επιχειρήσεων κατά του παρεµπορίου στήνει
το υπουργείο Ανάπτυξης
Θα λειτουργήσει τηλεφωνική γραµµή για καταγγελίες
Θάλαµο επιχειρήσεων κατά του παραεµπορίου, του
λαθρεµπορίου και των προϊόντων αποµίµησης στήνει το
υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων. Το σχέδιο του υπουργείου
συζητήθηκε σε τρίωρη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο
Υπουργείο µε τη συµµετοχή όλων των συναρµόδιων
υπουργείων και εµπλεκόµενων φορέων (εµπορικών
συλλόγων, επιµελητηρίων, τελωνείων) και προβλέπει τη
δηµιουργία ενός Συντονιστικού Κέντρου για τον έλεγχο... των
ελέγχων, µε τη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής για
καταγγελίες και αλλαγές στη νοµοθεσία, ενώ ιδιαίτερη
σηµασία
αποδίδεται
στο
ρόλο
των
τελωνείων.
Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.Κωστής Χατζηδάκης,:
«Είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει εµπλοκή και του ίδιου
του πρωθυπουργού για να δώσει κατευθύνσεις σε όλα τα
συναρµόδια υπουργεία προκειµένου να λειτουργήσει το νέο
σχήµα ως µία ενιαία Αρχή. Εάν σπάσει ένας κρίκος στην
αλυσίδα, αυτό θα αποτελέσει την κερκόπορτα για να µην είναι
αποδοτικό το σύστηµα», Ήδη τη λειτουργία της τηλεφωνικής
γραµµής καταγγελιών για το παρεµπόριο προανήγγειλε ο
γενικός γραµµατέας Καταναλωτή, Γιώργος
Στεργίου, ο
οποίος τόνισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης καταβάλλει
προσπάθειες για την καταπολέµηση του φαινοµένου, ενώ
αναφέρθηκε και στην χαµηλή ποιότητα των προϊόντων, τους
κινδύνους που αυτά εγκυµονούν για τους καταναλωτές, και τη
ζηµιά που προκαλείται στην οικονοµία.

Όχι εµπόρων στα ανοιχτά καταστήµατα
τις Κυριακές της ∆ΕΘ
«Όχι» στο άνοιγµα των καταστηµάτων τους τις δύο Κυριακές της
∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης λένε οι έµποροι της πόλης.
Το
διοικητικό
συµβούλιο
του
Εµπορικού
Συλλόγου
Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε προηγούµενη του απόφαση, να µην
ανοίξουν τα καταστήµατα του κέντρου τις δύο συγκεκριµένες
ηµέρες, καθώς πρέπει να «διαφυλαχτεί η ενδοεπιχειρηµατική και
κοινωνική ηρεµία» στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία,
εκφράζοντας ταυτόχρονα προβληµατισµό για τις συνέπειες που
θα
είχε
αντίθετη
απόφαση.

Ζητήσεις Ξένων Χωρών
Η εταιρία FASTPCB TECH CO., LIMITED
12 Bulding Lisheng Industry Zone Qiaotang RD Tangwei
Fuyong Baoan District Shenzhen – China
86-755-27396007
86-755-29928980
john@china-fastpcb.com
www.china-fastpcb.com
Κατασκευάζει πίνακες πρωτότυπου κυκλώµατος για
επιχειρήσεις υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας και
ενδιαφέρεται για εξαγωγές των προïόντων της.

Τις προηγούµενες ηµέρες τα Επιµελητήρια, ο δήµος και φορείς
της Θεσσαλονίκης είχαν ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των
καταστηµάτων τις δυο Κυριακές της ∆ΕΘ.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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10/09/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/10/2012, ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΡΟΥΤΑ,ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"
ΤΗΛ 21320-52508
11/09/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/5/2012, ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΚΑΛΣΟΝ" ΤΗΛ 21320-52508
24/09/2012, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ".
ΤΗΛ 213-2041720
25/09/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/8/2012, ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑΠΡΟΙΟΝΤΑ"
ΤΗΛ 21320-52508
27/09/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2012, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ-ΧΟΙΡΙΝΟΥ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ).
ΤΗΛ 23410-64013
28/09/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/12,ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΗΛ 210-3483163
2/10/2012, ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2011, 07/09/2012, ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2011, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΛ. 2104592120
2/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2012,∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SIS II ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ" ΤΗΛ 210-4191081,2104064499
03/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/12, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΝΣ ΚΑΙ ΝΚ,∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)
ΕΤΟΥΣ. ΤΗΛ 210-5531425
4/10/2012, ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2011, 7/9/2012, ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4/2011, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΛ.
2104592120
04/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.31/2012Ε,∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΗΛ 23213-51291
5/10/2012, ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2012-011, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΟ» ΤΗΛ. 2310438660
09/10/2012,ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/12, ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΟΚΤΩ ΚΑΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2014. ΤΗΛ 210-5531425

Γ.Ν ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Γ.Ν ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Γ.Ν ΠΕΝΤΕΛΗΣ

71 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
"ΠΟΝΤΟΣ"
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
"ΘΗΣΕΑΣ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

