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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Τηλ: 2310241383 & 2310241689 Φαξ: 2310232667 & 2310281635 Email: sme-industry@veth.gov.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών για την Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Ε Σ Π Α 2007-2013
Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ] προκήρυξης για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης – τουρισµού – εµπορίου – υπηρεσιών, µέσα από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα [Π.Ε.Π.] του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες :

Μεταποίηση

Τουρισµό

Εµπόριο

Υπηρεσίες

Μικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης [franchise] και υπάγονται σε µια από
τις παραπάνω θεµατικές ενότητες
Το πρόγραµµα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50
άτοµα και ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυµαίνεται :
1. από 50.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»,
2. από 25.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός», κ α ι
3. από 30.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, επίσης για τις θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και
«Υπηρεσίες».
Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται, ανάλογα µε τη γεωγραφική ζώνη, σε 55% ή 65%, του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ο
οποίος µπορεί να κυµαίνεται από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα. Σε περίπτωση που η
υποβαλλόµενη πρόταση ξεπερνά τα προαναφερόµενα όρια του προϋπολογισµού [σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος] οι
επιπλέον δαπάνες δεν επιχορηγούνται. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 1 δις 50 εκατ. ευρώ [1,050 δις.]
Το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, µετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, έχει δώσει το ρόλο του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης [Ε.Φ.∆.] σε µεγάλο αριθµό τραπεζών, προκειµένου να διαχειρισθούν για λογαριασµό του το πρόγραµµα. Οι
συνεργαζόµενες τράπεζες [βλ. συνηµµένο πίνακα] από σήµερα παρέχουν ενηµέρωση για την οργάνωση και υλοποίηση των
επενδυτικών σχεδίων.
η

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές µπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους από 1 Σεπτεµβρίου 2009,
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και σε έντυπη µορφή στις συνεργαζόµενες τράπεζες.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18 ∆εκεµβρίου 2009. Μπορούν να επιχορηγηθούν δαπάνες µιας
επενδυτικής πρότασης που πραγµατοποιήθηκαν από τις 25 Μαϊου 2009 και µετά, ηµεροµηνία προδηµοσίευσης της προκήρυξης.
Πληροφορίες : Στις συνεργαζόµενες τράπεζες που θα διαχειρισθούν το πρόγραµµα, καθώς και στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 – Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-241.383 & 2310-241.668.-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3020938/3327
Η Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γνωστοποιεί την Υ.Α.
3017130/2798 (ΦΕΚ 1843/Β'/03.09.2009) του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Α. Μπέζα σχετικά µε τον ορισµό
αρµόδιας Αρχής για την εφαρµογή του Καν. 1272/2008/ΕΚ(CLP).
Σύµφωνα µε την εν λόγω ΥΑ 3017130/2798, το Γενικό Χηµείο του Κράτους- ∆/νση Περιβάλλοντος, που έχει την αρµοδιότητα των
επικίνδυνων χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων, ορίζεται ως η αρµόδια εθνική Αρχή για την υποβολή προτάσεων
εναρµονισµένης ταξινόµησης και επισήµανσης, την εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθµ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την
επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και
1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1907/2006' καθώς και για τη συγκρότηση το εθνικού γραφείου στήριξης
για τη βοήθεια των παρασκευαστών, εισαγωγέων, διανοµέων, µεταγενέστερων χρηστών και κάθε ενδιαφεροµένου όσον αφορά τις
αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις τους δυνάµει του Κανονισµού 1272/2008/ΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους τηλ.
2106479407 fax . 2106465123 /6466917 e-mail. gxk-environment@ath.forthnet.gr κ.Ιωάννα Αγγελοπούλου
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ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

INHORGENTA EUROPE 2010

Η Βουλγαρική Εταιρεία
“METECO”
η οποία
δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής τσιµέντου,
κατασκευής
κεραµικών,
ασφαλτοστρώσεων,
ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών και χυτηρίων ενδιαφέρεται να
συνεργαστεί µε ελληνικές επιχειρήσεις.
Website: www.meteco-bg.com E-mail: office@meteco-bg.com
Τηλ: +35929555493, F+35929555495 , κινητό +359878431909

Η 37 inhorgenta Europe, µία από τις σηµαντικότερες διεθνείς
εκθέσεις για ρολόγια, κοσµήµατα, πολύτιµους λίθους και
τεχνολογία στην Ευρώπη, θα λάβει χώρα 19-22 Φεβρουαρίου
2010 στο Μόναχο.

η

Η inhorgenta europe, υποστηρικτής των εµπόρων του κλάδου,
θα ήθελε πριν από την έναρξη της έκθεσης, στα πλαίσια µιας
ενηµερωτικής εκδήλωσης µε οµιλίες, να σας δώσει τη σωστή
κατεύθυνση για την καθηµερινή σας εργασία την Παρασκευή 23
Οκτωβρίου 2009, ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο NOVOTEL
ATHENS (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα) στην αίθουσα Αλκυόνη.

Η Ισραηλινή Εταιρεία “Jolly Motor Israel Ltd”, η οποία
δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής µοτέρ ενδιαφέρεται
να
συνεργαστεί
µε
ελληνικές
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής και εµπορίας
αντιηλιακών
τεντών
και
ρολών
αλουµινίου.Website:
www.tubularmotors.net E-mail: sales@tubularmotors.net Τηλ:
+97248428281, Υπ. επικοινωνίας: Mr. Simone Mayne

Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία, µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, τηλ. 210 6419037, κα Θεοφανίδου.

Το Ιταλο-Ελληνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µας
γνωστοποίησε τη λίστα των παρακάτω επιχειρήσεων που
απευθύνθηκαν στα Γραφεία τους επιθυµώντας συνεργασία µε
ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Επιµελητήριο. Πληροφορίες:
Τηλ. 2310 947744 , 951272 Fax: 2310951542 e-mail:
camerait@otenet..gr

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ
Ο ∆ήµος Σκοπίων σε συνεργασία µε τοπική ανθρωπιστική
οργάνωση, διοργανώνει στις 7 και 8 Νοεµβρίου 2009 την
εκδήλωση INTERSKOPCAKE , η οποία περιλαµβάνει
διαγωνισµό παρουσίασης και γευσιγνωσίας τούρτας., τα έσοδα
της οποίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στην INTERSKOPCAKE έχουν προσκληθεί να συµµετέχουν
όλες οι γειτονικές χώρες της πΓ∆Μ, συµπεριλαµβανοµένης της
Ελλάδας, οι οποίες µπορούν να λάβουν µέρος µε τέσσερις (4)
το πολύ εκπροσώπους από κάθε χώρα.
Όποιος ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στον παραπάνω
διαγωνισµό να επικοινωνήσει µε το Γραφείο Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια. [ Υπεύθυνος επικοινωνίας:
κ. Αθανάσιος Μαρκανδρέου –Σύµβουλος Α΄ΟΕΥ,
τηλ.: 0038923129456, 3129458, Fax: 003892 3129441,
E-mail:ecocom-skopje@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/mk103

"MENEGHELOARREDI TECNICI Srl "
Επιχείρηση
παραγωγής
τεχνικών
διακοσµήσεων
για
επιστηµονικά εργαστήρια για Βιοµηχανικές επιχειρήσεις,
υγειονοµικές επιχειρήσεις και σχολεία ζητά συνεργασία µε
µεταπωλητές Τεχνικών ∆ιακοσµήσεων.
Πληροφορίες: Meneghello
Via Novembre IV Novembre 19
Tel: +39/0445/330500 Fax: +39/0445/333532
E-mail: info@meneghello.it www.meneghello.it

ΦΟΡΟΥΜ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η Bioromania, το ∆ιεθνές Κέντρο Εµπορίου, το Ρουµανικό
Υπουργείο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και η EkoConnect
διοργανώνουν φόρουµ για τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα
από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2009 στο Βουκουρέστι.
Για περισσότερες πληροφορίες: +40 (0) 752077 771 ή +40
752077779 , www.organicforum.ro www.ekoconnect.org

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Το Επιµελητήριο Φθιώτιδας µε δελτίο τύπου ενηµερώνει ότι
παρατηρείται ευρέως στην αγορά η πρακτική σύναψης
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών από απόσταση, έναντι
πληρωµής, χωρίς προηγούµενη παραγγελία εκ µέρους των
καταναλωτών. Σύµφωνα όµως µε τις διατάξεις του Νόµου
2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», τέτοιου
είδους συµβάσεις παροχής υπηρεσιών από απόσταση έναντι
πληρωµής είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή, όταν
πραγµατοποιούνται χωρίς προηγούµενη παραγγελία εκ
µέρους του. Σε καµία περίπτωση, δε, η παράλειψη
απάντησης στην πρόταση του προµηθευτή δεν ισοδυναµεί
µε συναίνεση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
To ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) µε
επιστολή του µας γνωστοποιεί την ανακοίνωση του για
υποτροφίες για πολύ µικρές επιχειρήσεις. Οι υποτροφίες
καλύπτουν το 1/3 των διδάκτρων για το professional MBA
(part.time) του ALBA Graduate Business School.
Οι υποτροφίες θα δοθούν σε ανεξάρτητες πολύ µικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 άτοµα καλύπτουν το 1/3
των διδάκτρων του προγράµµατος, ενώ το υπόλοιπο ποσό
µπορεί να καλυφθεί από τον ΛΑΕΚ.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται θα χρειαστεί να
συµπληρώσουν το έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
προγράµµατος
(http://www.alba.edu.gr/Academic/pmba/Scholarship/Document
s/AHEAD_ScholarshipForm.pdf)
από κοινού µε το πρόσωπο που θα εκπαιδευτεί. Καταληκτική
ηµεροµηνία για τις υποτροφίες και τις αιτήσεις για το
πρόγραµµα είναι η 30η Οκτωβρίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κυρία
Τέτα Αρβανίτη, τηλέφωνο +30 210 896 4531 (εσωτ.269), email tarvanit@alba.edu.gr.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Η πρεσβεία της Τυνισίας στην Αθήνα, διοργανώνει Ηµερίδα –
σε συνεργασία µε το Ε.Β.Ε.Α. – µε θέµα την επιχειρηµατική
συνεργασία µεταξύ Τυνησίας και Ελλάδας στον τοµέα της
κλωστουφαντουργίας,
“ Επενδυτικές ευκαιρίες &
συνεργασίες”. Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί ηµέρα Τετάρτη
στις 25 Νοεµβρίου 2009 στα γραφεία του Ε.Β.Ε.Α..
Όποιος ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στην παραπάνω Ηµερίδα
µπορεί να επικοινωνήσει µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Αθηνών.
τηλ.: 2103604815-9, 2103602411
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∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Πρωτ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000787

26/10/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΗΛ: 210-5531425)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000783

30/10/2009 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΗΛ: 2310-368829)

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

∆000769

02/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΤΗΛ: 25310-32969)

ΓΕΝ. ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

∆000788

06/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Φ/Γ
Α∆ΡΙΑΣ (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000772

05/11/2009 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
Ο.Λ.Θ. (ΤΗΛ: 2310-593233)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000786

10/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (ΤΗΛ: 2105531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000784

10/11/2009 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆000785

11/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΠ (ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ) (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΑΣ∆ΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆000768

16/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500ΜΤ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΕΣΩΤ.
ΚΑΥΣΗΣ. (ΤΗΛ: 210-3483162)

Α.Σ.∆.Υ.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆000771

16-11-2009 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΤΗΛ: 210-6980994)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

∆000775

17/11/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ - ΨΥΧΡΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΝΕΡΩΝ (ΤΗΛ: 2310-882560)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ

∆000770

18/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΡΗΤΗ (ΤΗΛ: 210-3483162)

ΑΣ∆ΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆000773

18/11/2009 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 7 Α/Κ PW206C Ε/Π
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Α - 109Ε/Ρ (ΤΗΛ: 210-8705015)

∆000774

19/11/2009 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Α. (ΤΗΛ: 210-8194646)

ΑΣ∆ΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ

∆000777

19/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ
∆ΥΝΑΜΟ (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000778

19/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
(∆/Κ) ΜΤU (ΤΗΛ: 210-5297229)

Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

∆000780

19/11/2009 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ∆ΙΕΠ (ΤΗΛ: 2310-496400)

∆000781

19/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (4Χ4) (ΤΗΛ: 210-8705010)

∆000782

20/11/2009 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ - ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΤΗΛ:
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
210-8705010)

∆000776

30/11/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΡΙΝΑΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ (ΤΗΛ: 210-8705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000789

01/12/2009 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ (ΤΗΛ: 210-5213617)

ΙΚΑ

∆000779

07/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
(ΤΗΛ: 2310-993145)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ
τηλ : 2310241383 & 2310241668
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