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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Εκλογική Επιτροπή του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει
ότι,
σύµφωνα
µε
τον
Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.3943/2011, σε συνδυασµό µε το Π.∆.
372/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα, οι εκλογές για την ανάδειξη των εξήντα ένα (61)
νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου θα
διενεργηθούν το Σάββατο 26, Κυριακή 27 και ∆ευτέρα 28
Νοεµβρίου 2011, στο περίπτερο 16 της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και από ώρα 7:20 το πρωί έως 5:30 το
απόγευµα.
Σύµφωνα µε την µε αριθ. Κ1-1985/18-10-2011 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας O
αριθµός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε
κάθε Τµήµα του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
έχει ως εξής: α)Τµήµα Βιοτεχνών έδρες 39 (τριάντα εννέα),
β) Τµήµα Υπηρεσιών έδρες 22 (είκοσι δύο).
Οι εκλογές θα διεξαχθούν µε ενιαίο κατά συνδυασµό ψηφοδέλτιο
και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. ∆ικαίωµα ψήφου
έχουν όσοι είναι ταµειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας
χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιµελητήριο.
Η Εκλογική Επιτροπή του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενηµερώνει τα µέλη του Επιµελητηρίου ότι οι
προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα κυρωθούν την ΤΡΙΤΗ 25
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.
Στη συνέχεια οι εκλογικοί κατάλογοι θα εκτεθούν στο κατάστηµα
ος
του Επιµελητηρίου, Αριστοτέλους 27-3
όροφος επί τρεις
ηµέρες, ήτοι Τετάρτη 26 – Πέµπτη 27 και Παρασκευή 28
Οκτωβρίου 2011.
Γίνεται µνεία ότι οι έχοντες αντιρρήσεις επί των εκλογικών
καταλόγων µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην εκλογική
επιτροπή εντός χρονικού διαστήµατος τριών ηµερών από τη
λήξη της προθεσµίας εκθέσεώς των, ήτοι ∆ευτέρα 31
Οκτωβρίου – Τρίτη 1 και Τετάρτη 2 Νοεµβρίου 2011 και
µέχρι ώρα 16.30µ.µ.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.
Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την εκλογική επιτροπή
εντός τριών ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των σε δηµόσια συνεδρίαση.
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται από την
εκλογική επιτροπή οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι.
Η προθεσµία κατάθεσης υποψηφιοτήτων από όσους επιθυµούν
να διεκδικήσουν το αξίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου λήγει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα
16.30 µ.µ.

Στην πρέσα οι επιχειρηµατίες
από την εξοµοίωση πετρελαίου
θέρµανσης και κίνησης
Για
νέο
εξοντωτικό
χτύπηµα
στον
επιχειρηµατικό κόσµο κάνει λόγο το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
(Β.Ε.Θ.)
αναφερόµενο στην πρόσφατη απόφαση του
υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις
θα χρησιµοποιούν για τη θέρµανση τους πετρέλαιο κίνησης και
όχι θέρµανσης. «Την ώρα που τα έσοδα των επιχειρήσεων
περιορίζονται δραµατικά η κυβέρνηση µε την εξοµοίωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κίνησης µε
τον αντίστοιχο του πετρελαίου θέρµανσης για τις επιχειρήσεις,
όπως
προβλέπεται
στον
εφαρµοστικό
νόµο
του
Μεσοπρόθεσµου, καταφέρει ένα ακόµη εισπρακτικό «χαστούκι»
στον επιχειρηµατικό κόσµο που ως µοναδικό αποτέλεσµα θα
έχει την εξόντωσή του» επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας την ανάγκη
επιστροφής στο προηγούµενο καθεστώτος.
«Η οικονοµία βρίσκεται σε οριακό σηµείο. Τα δηµόσια ταµεία
παραµένουν άδεια, οι προϋποθέσεις για την διάσωση της χώρας
µας γίνονται καθηµερινά αντικείµενο διεθνών συζητήσεων και
αντεγκλήσεων. Η κυβέρνηση καλεί τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες σε µία υπερπροσπάθεια, για να συµµαζέψει τα
«ασυµµάζευτα». Επιβάλει νέους φόρους και δυσβάσταχτα
χαράτσια κάθε εβδοµάδα, για τα οποία πολύ φοβάµαι ότι δεν
έχει υπολογίσει καν την απόδοσή τους, οδηγώντας τις
επιχειρήσεις στην συρρίκνωση και στην παύση λειτουργίας»
τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

∆ήλωση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Παπαδόπουλου
στην εφηµερίδα « Real News»
Υπέρ της επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας τάσσεται
ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας την ανάγκη
δηµιουργίας ειδικών ζωνών στη Βόρεια Ελλάδα, που θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανάχωµα προκειµένου να
παραµείνουν επί ελληνικού εδάφους οι επιχειρήσεις που
προσανατολίζονται να «µετοικήσουν» στα Βαλκάνια.
«Η δηµιουργία ειδικών ζωνών στη Βόρεια Ελλάδα και
συγκεκριµένα σε παραµεθόριες περιοχές , όπου θα δίνονται
ειδικά κίνητρα στις επιχειρήσεις – που έχουν κατά κύριο λόγο
εξαγωγικό χαρακτήρα- προκειµένου να δραστηριοποιηθούν σε
αυτές, µπορούν να δώσουν λύση στην ανεργία που καλπάζει»
σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ προτείνοντας οι εργαζόµενοι
στις εν λόγω επιχειρήσεις να αµείβονται µε το µέσο µισθό των
εργαζοµένων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και επιπλέον να
λαµβάνουν
και το επίδοµα από τον ΟΑΕ∆ ώστε να
συγκεντρώνουν έναν µεγαλύτερο µισθό.
Η επιλογή των εργαζοµένων θα πρέπει να γίνεται, σύµφωνα µε
τον κ. Παπαδόπουλο, µέσω της λίστας των ανέργων που είναι
καταγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής περί της
ανακήρυξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο
του Επιµελητηρίου προκειµένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς,
µέσα σε διάστηµα δέκα ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής υποψηφιοτήτων.
Κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, µε την οποία
ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή
ενστάσεων ενώπιον αυτής, µέσα σε προθεσµία τριών ηµερών
από την ανακοίνωση της απόφασης.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται στην Γραµµατεία της Εκλογικής Επιτροπής,
αρµόδιος κος Γεώργιος ∆εληχάτσιος, τηλ.: 2310272502,
2310241668 & 2310241689.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Β.Ε.Θ.
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΟΥ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΗΣ

Εκδήλωση STARTup στην Αθήνα
Τριήµερο επιχειρηµατικότητας STARTup Athens live
διοργανώνεται
στις 4 – 6 Νοεµβρίου 2011, στην
Ελληνοαµερικανική Ένωση, στην Αθήνα, σε συνεργασία µε
την STARTeurope και υπό την αιγίδα του υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του STARTup
Greece, STARTeurope, Erasmus for Young Entrepreneurs,
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Πρόκειται για εκδήλωση επιχειρηµατικότητας κατά την οποία οι
συµµετέχοντες παρουσιάζουν καινοτόµες ιδέες, οι οποίες είναι
ήδη σε εφαρµογή στην αγορά ή θα µπορούσαν να έχουν
ενδιαφέρον για εµπορική εκµετάλλευση, και σκοπό έχει τη
δηµιουργία ενός δυναµικού δικτύου ανθρώπων, που
ενδιαφέρονται
να
αναπτύξουν
την
επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Η συµµετοχή είναι ανοιχτή για όποιον ή όποια οµάδα είναι, είτε
στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, είτε στα πρώτα βήµατα
υλοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας, σε οποιονδήποτε τοµέα
ή τοποθεσία στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία συµµετοχής
www.starteurope.at και konstantina.zoehrer@staruplive.in .
Βουλγαρία - διαγωνισµοί
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
1. ∆όµηση
και
κατασκευαστικές
εργασίες
για
την
ισχυροποίηση των οχθών του ποταµού Dobrichka που
βρίσκεται στο δήµο του Dobrich [Ηµεροµηνία κατάθεσης
προσφορών 7-11-2011 και ώρα 17:00]
2. Προµήθεια σωλήνων PEHD και εξαρτηµάτων [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 21-11-2011 και ώρα 16:00]
3. Προµήθεια scanners [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών
7-11-2011 και ώρα 17:30]
4. Προµήθεια εξοπλισµού ΙΤ για τις ανάγκες του υπουργείου
ανάπτυξης [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 14-112011 και ώρα 17:00]
5. Επιλογή συµβούλου για την προετοιµασία και την τεχνική
υποστήριξη διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
«Εγκαταστάσεις διαχείρισης βοθρολυµάτων στην πόλη
Aytos» [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 28-11-2011
και ώρα 17:00].
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 94479599447790,
κα Ιωάννα Σωτηράκου - Γιάνναρου Γενική
Σύµβουλος Ο.Ε.Υ.
Β’ economy@grembassysofia.org ,
www.agora.mfa.gr/bulgaria

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Ανάπτυξης
πρόκειται
να
διοργανώσει
συνέδριο
Παλαιστινίων
Επιχειρηµατιών για πρώτη φορά στην Αθήνα από 27 – 29
Νοεµβρίου 2011, το οποίο αποσκοπεί στις κατ’ ιδίαν
συναντήσεις Β2Β των Παλαιστινίων επιχειρηµατιών µε
οµολόγους τους Έλληνες επιχειρηµατίες για εξεύρεση ευκαιριών
και κοινοπραξίες.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Αραβο-Ελληνικό
Επιµελητήριο τηλ 210 6711210/ 6726880/6773428 (εσωτ. 109)
www.arabgreekchamber.gr
chamber@arabgreekchamber.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στην
Καµπέρα απέστειλε στοιχεία για το διµερές εµπόριο ΕλλάδοςΑυστραλίας κατά τα έτη 2008-2009 και 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καµπέρα και ειδικότερα µε το
Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 0061 2 62733011, fax: 0061 2 62732620, email : ecocom-canberra@mfa.gr
ΗΑΕ Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο
Ντουµπάι απέστειλε την Ετήσια Έκθεση για την οικονοµία των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων (ΗΑΕ) κατά το έτος 2010, για
τις επενδύσεις στη χώρα, καθώς και για τις διµερείς εµπορικές
και οικονοµικές σχέσεις Ελλάδος-ΗΑΕ κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ντουµπάι και ειδικότερα µε το
Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 0097 14 2272106, fax: 0097 14 2272253,
tradegr@emirates.net.ae, www.oeydubai.geoweb.ge
ΙΡΑΚ – ΚΟΥΡ∆ΙΣΤΑΝ Η Πρεσβεία του Ιράκ στην Αθήνα
απέστειλε την επίσηµη αγγλική µετάφραση του Επενδυτικού
Νόµου για την περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπως
αυτός ψηφίστηκε από την Εθνική Συνέλευση του Κουρδιστάν.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν περισσότερες
πληροφορίες για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στο Ιρακινό
Κουρδιστάν από την ιστοσελίδα www.kurdistninvestment.org .
ΑΡΜΕΝΙΑ Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο
Ερεβάν απέστειλε ενηµερωτικά δελτία µε οικονοµικές ειδήσεις
ελληνικού ενδιαφέροντος για τον µήνα Οκτώβριο 2011, καθώς
και τον επιχειρηµατικό οδηγό που είναι διαθέσιµος στην
ιστοσελίδα του Γραφείου.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ερεβάν και ειδικότερα µε το
Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 0037410530446-046, fax: 0037410530049,
e-mail: ecocom-yerevan@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr/am54
.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
875/2011 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2011, σχετικά µε
την κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων στη Συνδυασµένη
Ονοµατολογία.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό, το πλαστικό περίβληµα για την
υποβρύχια χρήση ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών,
κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 3926 90 97.
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
896/2011 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεµβρίου 2011, σχετικά
µε την κατάταξη ορισµένων εµπορευµάτων στη Συνδυασµένη
Ονοµατολογία.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό, οι αντανακλαστικές ταινίες που
προορίζονται για εφαρµογή σε ενδύµατα και στολές ασφαλείας
µέσω θερµοενεργοποιούµενου συγκολλητικού, κατατάσσεται
στον κωδικό ΣΟ 4008 21 90.
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Εκθέσεις στην Ελλάδα

Ζητήσεις συνεργασίας από Τυνησία

2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων 2011
Πόλη: MEC-Αθήνα
25 – 28 Νοεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Παραδοσιακά τρόφιµα, ποτά & γλυκά, είδη λαϊκής
τέχνης, αργυροχρυσοχοΐα & πολύτιµοι λίθοι, φυσητό γυαλί,
τουριστικοί προορισµοί, εκκλησιαστικά κλπ
Οργανωτής: COMPASSEXPO
τηλ.: 2107568888, site: www.traditionalproducts.gr
Εκθέσεις στο Κόσµο
∆ιεθνής Έκθεση FOODIST – MAMTECH – HORECA 2011
Κωνσταντινούπολη – Τουρκία 8 – 11 ∆εκεµβρίου 2011
Τρόφιµα, ποτά.
∆ιεθνής Έκθεση AGRO EURASIA – EURASIA STOCK
BREEDING – TRACTOR SUBCONTRACTING – WATECO
FAIRS
Κωνσταντινούπολη – Τουρκία 15 – 18 ∆εκεµβρίου 2011
Σπόροι,
δενδρύλλια,
καλλωπιστικά
φυτά,
αθλητικές
εγκαταστάσεις, γεωργία και αγροτική εκµηχάνιση ζώων,
πουλερικά, γαλακτοκοµική βιοµηχανία, γεωργικά µηχανήµατα.
Πληροφορίες : Ελληνοτουρκικό Εµπορικό Επιµελητήριο
κος Π. Κούτσικος , τηλ. 210 3222093 211 7000264info@etee.gr
ΜΑΚΙΝΑΤ SAUDI ΑRΑΒΙΑ 2011 - ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση
για Βιοµηχανικά Μηχανήµατα, Εργαλεία, Εξοπλισµό &
Τεχνολογία
Ριάντ, Σαουδική Αραβία 11 - 15 ∆εκεµβρίου 2011
Πληροφορίες: Recexpo, τηλ: +9661 2295604,
e-mail: esales@recexpo.com , site: www.ifpexpo.com
ΜΑΚΙΝΑΤ 2011 - ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση για
Βιοµηχανικά Μηχανήµατα, Εξοπλισµό & Τεχνολογία
Βηρυτός, Λίβανος - 6 – 9 ∆εκεµβρίου 2011
Πληροφορίες : IFP, τηλ.: +9615 959111, εσωτ. 114, fax: +9615
955361, site: www.makinatlebanon.com

DE.M.CONSTRUCT
Zone Industielle, 5050 Moknine – Tunisie
Τηλ 00216 73416100 fax 00216 73416322
info@demconstruct.com www.construct.com
εισαγωγή προφίλ αλουµινίου
SMDP Societe Mnufacturiere de
Route de Gabes km 0.5, Piste Sidi Salem, 3000 Sfax – Tunisie
Τηλ 00216 74467019 fax 00216 74467011
smdp@tunet.tn www.smdp.com.tn
εισαγωγή διέλασης αλουµινίου & εξαρτήµατα διέλασης
AMT ACIER MECANIQUE TUNISIE
Zone portuaire Rades, 2040, BP 101 – Tunisie
Τηλ 00216 71449189 fax 00216 71448168
bg.nabil@group-amt.com www.group-amt.com
εισαγωγή ράβδων χάλυβα & κοπτικών εργαλείων
SOBECA SOCIETE BEN CHEIKH ABDELHAKIM
Zone Industrielle Sidi Abdelhmid, 4061 Sousse – Tunisie
Τηλ 00216 73321406 fax 00216 73321407
contact@sobeca-tunisie.com www.sobeca-tunisie.com
εισαγωγή µπετονόβεργας XC48, 42CD4
AMI LES ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIELS
Route de l’ aeroport km 4, BP 1125, 3018 Sfax – Tunisie
Τηλ 00216 74278841
fax 00216 74279659
amine@ami.com.tn www.ami.com.tn
εισαγωγή προφίλ χάλυβα & τσέρκι ή τσερκοταινίας
POULINA GROUP HOLDING
Z. I. Rue Jamel Abdennacer, 2084 Borj Cedria – Tunisie
Τηλ 00216 71430573-93128634 fax 00216 71430570
dirtechnique.prf@mbg.com.tn www.poulinagroupholding.com
εισαγωγή προφίλ χάλυβα, δοµικού χάλυβα & δοµικού πλέγµατος

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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24/10/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ.
ΤΗΛ. 2310381080
8/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ
93ο & 95ο ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.
ΤΗΛ. 210 5272206
8/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η-12000 Η/Μ/ Φ/Γ . ΤΗΛ. 210 5531588
8/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑKΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η-10000Η/Μ/ Φ/Γ . ΤΗΛ. 210 5531588.
11/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ. ΤΗΛ. 2132039722
14/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΥΕΝΑΝΠ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΗΤΩΝ - ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ.ΤΗΛ.
2103817159
23/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"- 375 ΤΕΜΑΧΙΑ
25/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ . ΤΗΛ.2103893194
28/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΝΩΠΩΝ &
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/∆ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ
και 2ου ΚΕΠ. ΤΗΛ. 210 8705015
29/11/2011,∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ Α1, Β10, ,Α7,
Α6 ΓΙΑ ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ , ΤΠΚ ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Π/Υ . ΤΗΛ.
210 5531588
30/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΧΩΡΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (∆ΑΕ - ΣΙ-360ΜΑΕ-ΣΠΑ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΣΙΡ-ΚΕΠΑ-ΜΟΥΣΙΟ
ΠΑ-359 ΜΑΕ∆Υ-ΥΑΕ). ΤΗΛ. 2108705013

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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