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Εκτός τόπου και χρόνου η κυβέρνηση
«Εκτός τόπου και χρόνου φαίνεται να είναι η
κυβέρνηση, η οποία δεν αντιλαµβάνεται την
δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι ΜµΕ» τονίζει ο πρόεδρος
του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, αναφερόµενος στο έκτακτο
ειδικό τέλος για τις ηλεκτροδοτούµενες
δοµηµένες επιφάνειες.
Σύµφωνα, µάλιστα, µε επιστολή του ΒΕΘ προς τον υπουργό
Οικονοµικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, «το επιµελητήριο έγινε
αποδέκτης διαµαρτυρίας πολλών µελών του, τα οποία ενώ
αντιµετωπίζουν έντονη έλλειψη ρευστότητας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης, καλούνται διαδικαστικά να το καταβάλουν
και στη συνέχεια να γίνει η επιστροφή του µέσω της ∆.Ο.Υ.,
ενώ ο νόµος τους απαλλάσσει από το ειδικό τέλος».
«Αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να καταβάλουν το ειδικό τέλος
και να περιµένουν να λάβουν πίσω τα χρήµατα τους εφόσον
εξαιρούνται από το νέο φόρο. Μας αναγκάζουν να
αποδείξουµε ότι δεν είµαστε ελέφαντες» σχολιάζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι «η νέα επιβάρυνση
στα ακίνητα, και κατά συνέπεια και στους επαγγελµατικούς
χώρους, έρχεται να προστεθεί στα συσσωρευµένα βάρη που
έχουν
επιβληθεί
στις
χειµάζουσες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις».
«Έχουν παρέλθει οι εποχές που ο επιχειρηµατικός κόσµος
είχε οικονοµικές αντοχές. Σήµερα τα λουκέτα στην αγορά
πολλαπλασιάζονται µε µαθηµατική ακρίβεια, οι µικροµεσαίοι
επιχειρηµατίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόµη και στα
λειτουργικά τους έξοδα και η κυβέρνηση ακάθεκτη συνεχίζει
να επιβάλει φόρους επί δικαίων και αδίκων. Αυτή τη φορά
µάλιστα βρίσκονται υπό τη δαµόκλειο σπάθη, ότι αν δεν
πληρώσουν το ειδικό τέλος θα γίνει διακοπή του ρεύµατος»
υπογραµµίζει ο κ. Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι στη
δεδοµένη συγκυρία είναι σηµαντικό να στηρίξουµε τις ΜµΕ,
ώστε να υπάρξει προοπτική ανάπτυξης γι’ αυτές.
Μάλιστα το ΒΕΘ προς την κατεύθυνση αυτή, όπως
αναφέρεται και στην επιστολή του, προτείνει:
•
Τα επιµελητήρια να αναλάβουν, το καθένα στην
περιφέρειά του, να δώσουν στοιχεία στη ∆.Ε.Η. για τα
µέλη τους, που ασκούν βιοτεχνική ή βιοµηχανική
δραστηριότητα, ώστε να µην επιβληθεί το ειδικό τέλος ή
να δοθούν συνολικά τα στοιχεία αυτά από την Κ.Ε.Ε.Ε.,
µέσω της βάσης δεδοµένων του Γ.Ε.Μ.Η.. Σηµειώνεται
ότι σύµφωνα µε το υποεδαφ. γ΄ του εδαφ. ε΄, της παρ. 5
του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 απαλλάσσονται από το
έκτακτο ειδικό τέλος «τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά
γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιοµηχανική
χρήση».
•
Εναλλακτικά,
τα
επιµελητήρια
να
εκδώσουν
πιστοποιητικά για τα µέλη τους, όπου θα αναγράφεται το
αντικείµενο της δραστηριότητας και µε την προσκόµισή
τους στη ∆.Ε.Η. δεν θα καταβάλλουν το ειδικό τέλος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
µε την υπ’ αρ. 3/2011 διακήρυξή του και
σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου, προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση έκδοσης του
δίµηνου περιοδικού του «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».
Οι εργασίες αφορούν τα εξής :
► Εκτύπωση –παραγωγή φιλµς
► Προµήθεια απαραίτητου χαρτιού
► Εκτύπωση περιοδικού και εξωφύλλου
► Βιβλιοδεσία
► Συσκευασία – επικόλληση ετικετών – µεταφορά περιοδικών
στα ΕΛΤΑ ή σε άλλη συνεργαζόµενη µε το ΒΕΘ ιδιωτική
επιχείρηση ταχυµεταφορών.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 12 ∆εκεµβρίου 2011,
ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Προµηθειών στα γραφεία του Βιοτεχνικού
ος
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 (3 όροφος),
Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισµού από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, επίσης θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης www.veth.gov.gr.
Πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη παρέχονται από το
ος
Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 , 3 όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη,
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Αρµόδιος: κ. Γ. ∆εληχάτσιος,
Τηλ: 2310272502 ή Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων, Αρµόδια κ. Α.
Κανταρτζοπούλου, Τηλ.: 2310271708
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Β.Ε.Θ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Εκλογική Επιτροπή του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει ότι, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 7, του Π.∆. 372/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ανακήρυξε τους υποψηφίους για τις εκλογές που θα γίνουν
στις 26, 27 και 28 Νοεµβρίου 2011, οι οποίοι υπέβαλλαν
κανονικά αίτηση και έχουν τα νόµιµα προσόντα.
Υπενθυµίζεται ότι, κατά της απόφασης της Εκλογικής
Επιτροπής, µε την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι,
επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον αυτής, µέσα σε
προθεσµία τριών ηµερών από την ανακοίνωση της απόφασης,
ήτοι από την Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2011 µέχρι και την Πέµπτη
10 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 16:30.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται στη Γραµµατεία της Εκλογικής Επιτροπής,
αρµόδιος κος Γεώργιος ∆εληχάτσιος, τηλ.: 2310272502,
2310241668 & 2310241689.
Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής του Β.Ε.Θ.
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΟΥ Πρωτοδίκης
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Εκδήλωση γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS και
την υποστήριξη του Βουλγαρικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα: «H
Ελληνική βιολογική γεωργία - Προοπτικές ανάπτυξης του
κλάδου στη Βουλγαρία - Ο ρόλος της πιστοποίησης
αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.». Η εκδήλωση θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2011, στο
Sheraton Balkan Hotel (αίθουσα SERDICA) στη Σόφια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και
ειδικότερα µε το Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 003592 9447959 και
003592 9447790, e-mail : economy@grembassysofia.org.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια ενηµερώνει τις
ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν:
• να προβάλλουν δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη
βουλγαρική αγορά µέσω του ενηµερωτικού δελτίου της
Πρεσβείας. Οι σχετικές ανακοινώσεις προς δηµοσίευση
µπορούν
να
αποστέλλονται
στο
e-mail
economy@grembassysofia.org µε την ένδειξη «Για το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο»
• κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας
http://agora.mfa.gr/bg60
του
Υπουργείου
AGORA
εξωτερικών να λαµβάνουν µέσω e-mail εξατοµικευµένη
οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών της επιλογής τους,
µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία,
µηνιαία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και
ειδικότερα µε το Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 003592 9447959-790, fax:
003592 9505375, e-mail : economy@grembassysofia.org
ΗΠΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε οικονοµικές ειδήσεις
ελληνικού ενδιαφέροντος που αφορούν το δίµηνο ΙουλίουΑυγούστου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και ειδικότερα
µε το Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 001 212 7512404, fax: 001 212
5932278, e-mail : ecocom-newyork@mfa.gr
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο
απέστειλε
ενηµερωτικό
δελτίο
µε
οικονοµικές
και
επιχειρηµατικές ειδήσεις για το µήνα Σεπτέµβριο 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο και ειδικότερα µε το
Γραφείο ΟΕΥ, τηλ.: 00202 27952036-27948482, fax: 00202
27940684, e-mail : ecocom-cairo@mfa.gr.
Ο Επιχειρηµατικός Οδηγός για την Αίγυπτο (Doing Business)
έχει αναρτηθεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agora.mfa.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ερεβάν
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε οικονοµικές ειδήσεις
ελληνικού ενδιαφέροντος για τον µήνα Οκτώβριο 2011 Νο 12.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ερεβάν και ειδικότερα µε το
Γραφείο
ΟΕΥ,
τηλ.:
0037410530446-046,
fax:
0037410530049,

Ηµερίδα Γενικού Χηµείου του Κράτους
Η διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χηµείου του Κράτους
(ΓΧΚ), διοργανώνει ανοιχτή ηµερίδα ενηµέρωσης σχετικά µε τις
εξελίξεις στη νοµοθεσία των χηµικών REACH (ΕΚ) 1907/2006
και 1272/2008 (CLP) και τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες και
ελέγχους.
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου
2011, στο αµφιθέατρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ, Αν.
Τσόχα 16 – Αθήνα.
Ανακοίνωση Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου
Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο εγκαινιάζει την έκδοση
ενός νέου ενηµερωτικού δελτίου, που θα κυκλοφορήσει µε
ηλεκτρονική µορφή και στο οποίο θα δηµοσιεύονται νέα και
οικονοµικές κυρίως ειδήσεις από την Ουκρανία και την
Ελλάδα, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις επιχειρήσεων
των δύο κρατών που επιθυµούν αµοιβαία συνεργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο, στη διεύθυνση:
Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδυσσού – Πειραιάς, τηλ.: 2104119340,
fax: 2104119341, e-mail: huc@otenet.gr , site: www.hucc.gr .
Εκθέσεις στον Κόσµο
BATEXPO 2011 - 22nd Bangladesh Apparel & Textile
Exposition
Πόλη : Ντάκα-Μπαγκλαντές
Ηµεροµηνία: 8 – 10 ∆εκεµβρίου 2011
Εκθέµατα: Ενδύµατα, υφάσµατα
Πληροφορίες : BGMEA, www.bgmea.com.bd
MOSSHOES
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ηµεροµηνία: 10 - 13 Ιανουαρίου 2012
Εκθέµατα: Υποδήµατα
Πληροφορίες: www.mosshoes.com
WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT
Πόλη: Άµπου Ντάµπι-ΗΑΕ
Ηµεροµηνία: 16 - 19 Ιανουαρίου 2012
Εκθέµατα: Ενέργεια & Περιβάλλον
Πληροφορίες: www.worldfutureenergysummit.com
HEALTH EXHIBITION & CONGRESS
Πόλη: Ντουµπάι-ΗΑΕ
Ηµεροµηνία: 23-26 Ιανουαρίου 2012
Εκθέµατα: Υγεία
Πληροφορίες: www.arabhealthonline.com

Ζητήσεις Συνεργασίας
YAHIA CONFECTION - ΤΥΝΗΣΙΑ
Rue de la Physique Z.I. Ben Arous, 2013 – Tunisie
Τηλ. 00216 71384362-204, 71385913-Fax. 00216 71380198
yahia.confectio@planet.tn, commercial@yahiaconfection.com
www.yahiaconfectio.com
εισαγωγή jean µπλε, ποιότητα 7-9 oz, 90% βαµβάκι, 2%
ελαστάν
MIME - ΤΥΝΗΣΙΑ
Impasse No 5, Rue de l’ energie solaire, 2035 Z.I., Charguial
Τηλ. 00216 71112300-312 - Fax. 00216 71112301
εισαγωγή ηλιακών συλλεκτών για φωτοβολταϊκά συστήµατα
STAD Ltd - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τηλ. 00359 2 9251189 - Fax. 00359 2 9252134 - stad@stad.bg
www.stad.bg
οδικές µεταφορές, συνεργασία µε ελληνικές επιχειρήσεις
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Κοινοτικό Πρόγραµµα Gateway to Korea

1 Επιµορφωτικό Συνέδριο Αγροτικών Προϊόντων

Το πρόγραµµα Gateway αποσκοπεί στην υποστήριξη
επιλεγµένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για να προωθήσουν
τα προϊόντα και τις τεχνολογίες τους στις αγορές της Κορέας
και της Ιαπωνίας.

Σας γνωρίζουµε τη διοργάνωση του 1
αγροτικού
επιµορφωτικού συνεδρίου µε τίτλο: «Καλλιέργεια - Τυποποίηση
– Προώθηση» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Ζάππειο
Μέγαρο, στις 3 – 4 ∆εκεµβρίου 2011.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η κατάρτιση των νέων και
παλαιοτέρων αγροτών για τις πιο προσοδοφόρες και µε
µεγαλύτερη προοπτική καλλιέργειες, καθώς και για την
προστιθέµενη αξία που µπορούν να προσδώσουν στα τελικά
προϊόντα η κατάλληλη τυποποίηση και οι νέοι τρόποι
προώθησής τους.
Η συµµετοχή για την παρακολούθηση του συνεδρίου κοστίζει 70
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά ηµέρα και ανά άτοµο.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε απευθυνθείτε στο τηλ:
210 9245577, υπεύθυνος : κος Β. Γιαννίκος ή www.verticom.gr.

Ειδικότερα για την Κορέα το πρόγραµµα περιλαµβάνει τους
κλάδους:
•
Κατασκευές και τεχνολογίες κατασκευών
•
Περιβάλλον, ενέργεια και σχετικές τεχνολογίες
•
Υγεία και ιατρικές τεχνολογίες.
Στο
πλαίσιο
το
προγράµµατος
πραγµατοποιούνται
επιχειρηµατικές αποστολές (µέχρι 30 επιχειρήσεις), στα µέλη
των οποίων παρέχονται υπηρεσίες όπως: πληροφοριακή
υποστήριξη, σεµινάριο για την αγορά, ενηµερωτική επίσκεψη,
κλείσιµο
συναντήσεων
µε
επιλεγµένες
κορεάτικες
επιχειρήσεις, εκθεσιακή εκδήλωση δύο ηµερών και
υποστήριξη για το follow-up.
Για κάθε µέλος της αποστολής καλύπτονται τα έξοδα διαµονής
µέχρι 1000 ευρώ και παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον
εξειδικευµένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων επιδοτείται
κατά 80% µέχρι τα 1600 ευρώ συνολικό ποσό.
Οι επόµενες δύο αποστολές του προγράµµατος είναι:
•
Environment & Energy-Related Technologies–11 έως
15/6/2012. Υποβολή αιτήσεων µέχρι 3/2/2012
•
Healthcare & Medical Technologies-17 έως
21/9/2012. Υποβολή αιτήσεων µέχρι 6/4/2012.
Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσω διαδικτύου στην
ιστοσελίδα www.eu-gateway.eu όπου οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να πληροφορηθούν περισσότερες λεπτοµέρειες.
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Χριστουγεννιάτικη Αγορά Βρυξελλών
Το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών σε συνεργασία µε το Γραφείο ΕΟΤ
Βελγίου - Λουξεµβούργου, επιδιώκει την εξασφάλιση της
παρουσίας της Ελλάδας, ως τιµώµενης χώρας, στη
Χριστουγεννιάτικη Αγορά Βρυξελλών, η οποία διοργανώνεται
από 25 Νοεµβρίου 2011 έως 2 Ιανουαρίου 201, στη Βελγική
πρωτεύουσα.
Πρόκειται
για
την
τρίτη
µεγαλύτερη
χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης µε προσέλευση που
υπολογίζεται σε 2.000.000 άτοµα. Εκτείνεται σε διαδροµή 2
χιλιοµέτρων στο κέντρο των Βρυξελλών, φιλοξενώντας 240
εµπόρους.
Για το κόστος και δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών: τηλ.
00 322 5455506, Fax. 00 322 5455508, ecocombrussels@mfa.gr, υπεύθυνος: κος Παντελής Γκάσιος.

∆ιαγωνισµοί στη Βουλγαρία
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
1. Τεχνική υποστήριξη για την ισχυροποίηση της διαχειριστικής ικανότητας της «Bulgarian Ports Infrastructure Company” για την
προετοιµασία, διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Transport 2007-2013 [ Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 11-11-2011 και ώρα 17:00]
2. Παραγωγή και προµήθεια επίσηµων ενδυµάτων – κουστούµια, παντελόνια και φούστες [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 1411-2011 και ώρα 12:00]
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 94479599447790, κα Ιωάννα Σωτηράκου – Γιάνναρου, economy@grembassysofia.org, www.agora.mfa.gr/bulgaria
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3/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ. 2310 877791

∆ΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

598

11/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΑΖΑΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΗΣ ΤΗΛ. 210
452576
15/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2310 381080

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"
424 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥΕΥΟΣΜΟΥ

604

582

599

601
600
603
597

18/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
1/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ. 210 5297230
8/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Α/Α RAILBUS ΤΗΛ. 210
5297229
12/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΩΝ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΟ∆ΟΤΩΝ ΤΩΝ ∆/Κ ΜΤU ΤΗΛ. 210 5297229
19/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ. 2108916264
19/1/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΟΣΕ

ΟΣΕ
ΟΣΕ
ΥΠ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤ.& ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
"ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"
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