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Π Ρ Ο ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009
ΕΣΠΑ 2007-2013
Το πρόγραµµα
«Σύγχρονη Επιχείρηση 2009»
αφορά
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον τοµέα της µεταποίησης,
του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού και
αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων
ποιότητας.
Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική
αναβάθµιση και στην υψηλή προστιθέµενη αξία των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
Μερικές από τις «επιλέξιµες» δαπάνες του προγράµµατος θα
είναι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, η πιστοποίηση η
διαµόρφωση
χώρων
και
ο
εξοπλισµός
για
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για
hardware & software.
Οι επιχειρήσεις που µπορούν να ενταχθούν θα πρέπει να ασκούν
δραστηριότητα τουλάχιστον από 01 Ιανουαρίου 2007, να
έχουν µέσο όρο κύκλου εργασιών µεγαλύτερο ή ίσο των
30.000 ευρώ κατά τα έτη 2007 & 2008, και επίσης να έχουν
θετικό µέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την
τελευταία τριετία. Ποσοστό επιχορήγησης : 50%
Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες που έγιναν µετά τις 10.07.2009
µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
Οι αιτήσεις θα
ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 15 Οκτωβρίου 2009.
Το κατώτερο όριο επιχορηγούµενου προϋπολογισµού είναι
30.000 ευρώ και το ανώτερο 150.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις
Α
του Πίνακα 1 [βλέπε Σχέδιο Οδηγού], ενώ για τις επιχειρήσεις
του Πίνακα 1Β [βλέπε Σχέδιο Οδηγού] το κατώτερο όριο του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού είναι 30.000 ευρώ και το
ανώτατο 80.000 ευρώ.

Π Ρ Ο ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009»
ΕΣΠΑ 2007-2013
Το πρόγραµµα
«Στηρίζω 2009»
αφορά πολύ µικρές
επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης, που απασχολούν
έως και 9 άτοµα, οι οποίες θέλουν να καλύψουν άµεσες και
σηµαντικές ανάγκες τους.
Οι δαπάνες που µπορεί να κάνει κάποια επιχείρηση κυµαίνονται
από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Αφορά υφιστάµενες πολύ
µικρές επιχειρήσεις οι οποίες :

δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης

έχουν κλείσει τουλάχιστον µια φορολογική χρήση µε
µέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000 ευρώ έως
2.000.000 ευρώ

για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο µέσος όρος του
κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, πρέπει να είναι
από 20.000 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ

απασχολούσαν από 0 έως και 9 εργαζόµενους, µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, κατά το 2008
Ποσοστό επιχορήγησης : 50% γενικά & 60% για νησιά, κάτω
των 5000 κατοίκων [απογραφή 2001] και πυρόπληκτες,
σεισµόπληκτες περιοχές.
Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός : 10.000 έως 60.000 ευρώ
Μερικές από τις επιλέξιµες δαπάνες θα είναι ο εξοπλισµός,
κτιριακές επεµβάσεις και διαµόρφωση χώρων, δαπάνες
διαφήµισης και προβολής και κάποιες άλλες άϋλες δαπάνες,
όπως µεταφορά τεχνογνωσίας, κλπ.
Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες που έγιναν µετά τις 10 Ιουλίου 2009
µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
Οι αιτήσεις θα
ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 05 Οκτωβρίου 2009.

Π Ρ Ο ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
Το πρόγραµµα «Πρωτοτυπώ 2009 – Επιχειρήσεις» έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν την εµπορική αξιοποίηση καινοτόµων / πρωτότυπων ιδεών υπό τη µορφή της διάθεσης νέων
προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιούν.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις :
•
Με έναρξη δραστηριότητας 1 έως και 5 ετών από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος (15.07.2009), οι
οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον µία πλήρη (τουλάχιστον 12µηνη) διαχειριστική χρήση
•
Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτηµα Ι του Οδηγού
του προγράµµατος. Εξαιρούνται και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο
πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
•
Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή εµπορικής εταιρείας (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή
Ανώνυµη ).
Ποσοστό επιχορήγησης : 50% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης και 60% σε νησιά κάτω των 5.00ο κατοίκων
(απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές.
Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός : 50.000 έως 200.000 ευρώ.
Επιλέξιµες δαπάνες : Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαµόρφωση χώρων, δαπάνες marketing και οργάνωσηςΆϋλες δαπάνες, δαπάνες συµβούλου.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που έγιναν µετά την προδηµοσίευση του προγράµµατος (15-07-2009). Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να
υποβάλλονται στις 09 Νοεµβρίου 2009 µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης, ∆/νση Οργάνωσης, Μεσογείων 119, 10192 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2106969225
προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό www.ypan.gr/c_announce/45_5507_cms.htm
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τµήµα Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας, τηλέφωνο : 2310-241.158, email :
info@veth.gov.gr
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Π Ρ Ο ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009»
ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
Το πρόγραµµα «Εξελίσσοµαι 2009» αφορά µεσαίες
µεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής
υποστηρικτικών προς τη µεταποίηση υπηρεσιών
(logistics και ανάπτυξης λογισµικού). Η δράση ενισχύει
ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια για υποστήριξη
παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση
της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια
αγορά και στις διεθνείς αγορές , στην τεχνολογική και
οργανωτική καινοτοµία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών.
Αφορά υφιστάµενες µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες :

δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης
και παροχής υποστηρικτικών προς τη µεταποίηση
υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισµικού)

έχουν αρχίσει την παραγωγική τους δραστηριότητα
το αργότερο την 01/01/2005

Εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο των
αποτελεσµάτων προ αποσβέσεων και φόρων θετικό
(κέρδη)

απασχολούσαν από 50 έως και 250 εργαζόµενους,
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας

ο κύκλος εργασιών τους κυµαίνεται από 10.000.00050.000.000 ευρώ

∆ιαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές για την
ελαχιστοποίηση των εµποδίων προσβασιµότητας
ατόµων µε αναπηρία ή µε υπεύθυνη δήλωση
δεσµεύονται για την εξασφάλιση της πρόσβασης
µέσω
δηµιουργίας
υποδοµών
µέχρι
την
ολοκλήρωση της επένδυσης
Ποσοστό επιχορήγησης : κυµαίνεται από 30%-50%.
Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός :
150.000
έως
1.200.000 ευρώ
Επιλέξιµες δαπάνες : κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές
εγκαταστάσεις, δαπάνες µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
δαπάνες λογισµικού, δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας (άϋλες
επενδύσεις πάγιου ενεργητικού), άϋλες δαπάνες.
Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες που έγιναν µετά την υποβολή
της πρότασης ένταξης στο πρόγραµµα. Οι αιτήσεις θα
ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 09 Νοεµβρίου 2009 µέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»
ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
Το πρόγραµµα «Πρωτοτυπώ 2009 – Νέοι Επιχειρηµατίες»
απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, τα
οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1970, είναι άνεργοι ή
µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν
επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01-01-2008 µέχρι την
ηµεροµηνία
προδηµοσίευσης
του
προγράµµατος
(15/07/2009), τα οποία επιθυµούν να ιδρύσουν µικρές και
πολύ
µικρές
επιχειρήσεις
µε
σκοπό
τη
διάθεση/εµπορευµατοποίηση καινοτόµων/ πρωτότυπων ιδεών
ή µη αξιοποιηµένης εµπειρίας/γνώσης υπό τη µορφή :
1. ή νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών,
2. ή την εφαρµογή καινοτόµων/πρωτότυπων µεθόδων
και διεργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες ή
διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.
Στο
πρόγραµµα
εντάσσονται
επιχειρηµατικές
δραστηριότητες που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν
τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας εκτός των
περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο
Παράρτηµα Ι του Οδηγού του προγράµµατος. Εξαιρούνται
και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες επιχειρήσεις που
αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
Στο πρόγραµµα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα µε την
προϋπόθεση
ότι
θα
συστήσουν
εµπορική
εταιρεία
(Α,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ) το αργότερο µέχρι την πρώτη εκταµίευση της
αναλογούσας επιχορήγησης.
Ποσοστό επιχορήγησης :
50% επί του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού της πρότασης και 60% σε νησιά κάτω
των 5.00ο κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες
περιοχές.
Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός : 30.000 έως 200.000
ευρώ.
Επιλέξιµες δαπάνες : Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις,
κτιριακά και διαµόρφωση χώρων, δαπάνες marketing και
οργάνωσης- Άϋλες δαπάνες, δαπάνες συµβούλου.
Επιλέξιµες είναι οι
δαπάνες που έγιναν µετά
την
προδηµοσίευση του προγράµµατος (15-07-2009). Οι αιτήσεις
θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 09 Νοεµβρίου 2009 µέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.

Π Ρ Ο ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η «ΜΕΤΟΙΚΩ 2009» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
Το πρόγραµµα «Μετοικώ 2009 » έχει ως στόχο την αύξηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, την ενίσχυση της
ανάπτυξης των περιφερειακών / τοπικών οικονοµιών µέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, την αποκέντρωση επιχειρηµατικών και
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω της µετεγκατάστασης υφισταµένων επιχειρήσεων από τα
µεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια.
Όροι και προϋποθέσεις :
1. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων :
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991 και διαµένουν µόνιµα στους
νοµούς Αττικής (πλην των ∆ήµων, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης
(πλην επαρχίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα
κατά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος (15-07-2009) και τα οποία επιθυµούν να ξεκινήσουν σε ΟΤΑ µεγαλύτερο
από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της χώρας, καθώς και στις εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής και στην επαρχία
Λαγκαδά του νοµού Θεσσαλονίκης, επιχειρηµατική δραστηριότητα που φαίνεται στο παράρτηµα Ι του Οδηγού του προγράµµατος.
2. Για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων :
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στους νοµούς Αττικής
(πλην των ∆ήµων ,Κυθήρων, Αντικυθήρων, Μεθάνων, Ύδρας, Πόρου, Σπετσών και Τροιζήνας) από αυτές που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Ι του Οδηγού του προγράµµατος και επιθυµούν να διακόψουν την εκεί λειτουργία τους και να τη µεταφέρουν σε ΟΤΑ
µεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τµήµα της χώρας καθώς και στις εξαιρούµενες περιοχές του νοµού Αττικής.
Ποσοστό επιχορήγησης : 50% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης και 60% σε νησιά κάτω των 5.00ο
κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές.
Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός : Για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και περιορισµού της
ρύπανσης 30.000 έως 200.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις τουρισµού 30.000 έως 100.000 ευρώ και για τις εµπορικές επιχειρήσεις
και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 20.000 έως 100.000 ευρώ.
Επιλέξιµες δαπάνες : Εξοπλισµός και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαµόρφωση χώρων, δαπάνες προβολής προώθησης,
υπηρεσίες συµβούλων, άλλες δαπάνες.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που έγιναν µετά την προδηµοσίευση του προγράµµατος (15-07-2009). Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να
υποβάλλονται στις 09 Νοεµβρίου 2009 µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.
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Αρ.Πρωτ. Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000597

07/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΑΦΡΟΥ (ΤΗΛ: 210-4550154)

Ο.Λ.Π. Α.Ε.

∆000601

25/08/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΨΜ (ΤΗΛ: 23410-64013)

71 Α/Μ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

∆000602

08/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΙΚΑ ΚΑΙ PRE PRESS
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΤΗΛ: 2310-797476)

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ

∆000603

22/09/2009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 8 ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΗΛ: 2105297230)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000604

06/10/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ ΦΡΕΝΩΝ) ΠΛΗΡΕΣ ΤΩΝ Α/Α
RAILBUS (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000605

25/08/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΗΛ 2310-282568)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000606

24/08/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ (ΤΗΛ: 2310∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
282568)

∆000607

04/09/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000608

16/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΟΡΘΩΤΩΝ- ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝΕΚΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΗΛ: 210-3483162)

Α.Σ.∆.Υ.Σ. 7ο ΤΜΗΜΑ

∆000610

27/08/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ FFT-CCA ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ P/E
SCOUT MK 2 (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000611

10/09/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΤΗΛ: 2310214643)

ΚEN. ΠΑΙ∆. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο
ΜΕΛΙΤΕΥΣ"

∆000612

27/08/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 POWER SUPPLY (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000613

02/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 500 kgr (ΤΗΛ: 210-8705010)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000614

24/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ Α/Α I.C (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000615

29/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΑ - ΠΕ∆ΗΣ ΟΙΚΟΥ KNORR
ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000616

01/10/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΩΝ (Ε/Α) ΚΑΙ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ (Φ/Α)
(ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000617

22/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (∆/Κ) MTU
ΤΩΝ Α/Α RAILBUS KAI ∆/Η ADTRANZ (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000618

04/09/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000619

07/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞ/ΚΩΝ ΜΕ ΕΠΩΜΙ∆ΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆000620

02/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΤΗΛ: 2103305036)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆000623

01/10/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ∆/Η
(ΤΗΛ: 210-5225770)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000624

17/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ∆/Υ MITSUBISHI, KIENZLE,
MAYBACH, MERCEDES, KRUUP, BOSCH, G. MOTORS (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000625

08/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΤΗΛ: 210-5213620)

Ι.Κ.Α.

∆000626

17/09/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Υ/Τ HISPANOSUIZA ΤΩΝ ∆/Η
(ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.
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