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Προτάσεις Β.Ε.Θ. προς τον αναπληρωτή
υπουργό οικονοµικών κ. Παντελή
Οικονόµου για το έκτακτο Ειδικό Τέλος
Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.)
Κύριε Υπουργέ,
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».
Επίσης, σύµφωνα µε το εδάφιο η΄, της παρ. 2, του άρθρ. 2 της
ΠΟΛ 1211/13-10-2011, «όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής
ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή
βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιµολογίου
η
γεωργικής ή βιοµηχανικής χρήση αντίστοιχα κατά την 17
Σεπτεµβρίου 2011».
Το επιµελητήριό µας κατά το τελευταίο διάστηµα, µετά την
ψήφιση του παραπάνω νόµου, γίνεται καθηµερινά αποδέκτης
διαµαρτυρίας πολλών µελών µας, στους οποίους καταφθάνουν
οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ µε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. οι οποίοι, ενώ
έχουν επιχειρήσεις µε βιοτεχνική δραστηριότητα που
αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας, τον ΚΑ∆
δραστηριότητας, την εγγραφή στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης κλπ, λόγω υπαιτιότητας είτε της ∆ΕΗ, είτε της
άγνοιας των ιδίων, δεν έχουν τον χαρακτηρισµό της
βιοµηχανικής χρήσης στο αντίστοιχο πεδίο τιµολόγιου της ∆ΕΗ.
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΒΕΘ: Εθνικό στοίχηµα η κυβέρνηση
Παπαδήµου
Ένα µεγάλο στοίχηµα αυτό της διάσωσης της ελληνικής
οικονοµίας καλείται να κερδίσει η νέα κυβέρνηση υπό τον Λουκά
Παπαδήµο υπογραµµίζει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Η επιλογή του Λουκά Παπαδήµου στο τιµόνι της νέας
κυβέρνησης είναι η καλύτερη δυνατή λύση εν µέσω της
οικονοµικής κρίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας που
βιώνουµε» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για
την επιβίωση της χώρας που έχει βυθιστεί στην ύφεση.
«Τώρα αρχίζει η πραγµατική µάχη για την σωτηρία της ελληνικής
οικονοµίας. Αποστολή της κυβέρνησης σωτηρίας είναι να
αποκαταστήσει το κύρος της χώρας µας που το τελευταίο
διάστηµα διασύρεται συνεχώς» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος
επισηµαίνοντας ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει
αποφασιστικότητα προκειµένου η αγορά να ξαναβρεί τους
ρυθµούς της.
Παράλληλα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ, πέρα από τον
Λουκά Παπαδήµο απαιτείται και ένα µάχιµο κυβερνητικό σχήµα
που θα είναι έτοιµο να συνδράµει ουσιαστικά και χωρίς
µικροπολιτικούς ενδοιασµούς για την επόµενη ηµέρα της χώρας.

Επίσπευση Υπόδειξης Εκπροσώπων Νοµικών Προσώπων
για τις Εκλογές ανάδειξης του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στο Β.Ε.Θ.
Η Εκλογική Επιτροπή τόσο µε το έγγραφο της µε αριθµ. Πρωτ.
12/21.10.2011, όσο και µε σχετικές ανακοινώσεις της στον
ηµερήσιο τύπο, έχει ενηµερώσει τα µέλη του Επιµελητηρίου
για τη συµµετοχή τους στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, που θα διενεργηθούν το Σάββατο 26, την
Κυριακή 27 και τη ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 στο περίπτερο
16
των
εγκαταστάσεων
της
∆ιεθνούς
Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης από τις 7:20 το πρωί έως τις 5:30 το
απόγευµα.
Η υπόδειξη των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων
πρέπει να γίνει µέχρι την Παρασκευή 18/11/2011.
Για το λόγο αυτό σας παρακαλούµε έγκαιρα να καταθέσετε τις
υποδείξεις σας στη Γραµµατεία της Εκλογικής Επιτροπής, ώστε
να
συµπεριληφθείτε
στον
εκλογικό
κατάλογο.
Σας
υπενθυµίζουµε ότι :
Κάθε προσωπική εταιρία (ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνία ∆ικαίου)
εκπροσωπείται στις εκλογές µε δύο ψήφους των
οµορρύθµων εταίρων της που υποδεικνύονται από το
νόµιµο εκπρόσωπο αυτής.
Κάθε ανώνυµη εταιρία εκπροσωπείται στις εκλογές µε
τρεις ψήφους των εκπροσώπων της που υποδεικνύονται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µπορεί να είναι µέλη αυτού
ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται µε
ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Κάθε εταιρία περιορισµένης ευθύνης εκπροσωπείται στις
εκλογές µε δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός
διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από
την εταιρία.
Κάθε συνεταιρισµός εκπροσωπείται στις εκλογές µε δύο
ψήφους, του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα ή των
αναπληρωτών τους.
Κάθε υποκατάστηµα εταιρίας εκπροσωπείται στις εκλογές
µε µια ψήφο του ∆ιευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
Για περισσότερεςπληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ΒΕΘ,
Αρµόδιος: κ. ∆ΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ Γ.
ος
[Αριστοτέλους 27, 3 όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667,
E-mail: info@veth.gov.gr ]
Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Θ.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
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Προτάσεις Β.Ε.Θ. προς τον αναπληρωτή υπουργό
οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για το έκτακτο Ειδικό
Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.)
Με το υπ΄ αριθµ. 4398/27-10-2007 έγγραφό µας προς τον
υπουργό οικονοµικών, κο Ευάγγελο Βενιζέλο, καταθέσαµε τις
προτάσεις µας και συγκεκριµένα προτείναµε:
•
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..
•
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.
Οι προτάσεις µας που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι
µόνο δεν λήφθηκαν υπόψη αλλά, µε την έκδοση της ΠΟΛ
1211/2011, έκαναν δώρο άδωρο την απαλλαγή, ενώ είναι
γνωστή η πίεση που υφίσταται ο επιχειρηµατικός κόσµος.
Την ώρα που θα έπρεπε να προχωρούν ταχύτατα
µεταρρυθµίσεις και µέτρα για την αντιµετώπιση της ύφεσης, η
κυβέρνηση συνεχίζει µε κατεύθυνση την πλήρη κατάρρευση των
ΜµΕ.
Σήµερα, που η µικροµεσαία επιχειρηµατική κοινότητα καταρρέει
από την έντονη έλλειψη ρευστότητας, λόγω της οικονοµικής
κρίσης, θεωρούµε σηµαντικό να στηρίξουµε τις ΜµΕ, ώστε να
διαφανεί η µόνη ελπίδα στο ελληνικό πρόβληµα που είναι η
προοπτική ανάπτυξης για τις ΜµΕ και η δυνατότητα διατήρησης
και δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση ζητούµε άµεσα να επανεξετάσετε
τους όρους χορήγησης απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. για τις
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τροποποιώντας την ΠΟΛ 1211/2011,
προκειµένου να λυθούν τα παραπάνω προβλήµατα που
προέκυψαν κατά την εφαρµογή της και παράλληλα να δώσετε
λύση για την επιστροφή του τέλους, που άδικα κατέβαλαν
πολλές επιχειρήσεις.
Προσδοκούµε στην άµεση θετική ανταπόκρισή σας και είµαστε
στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθεί.
Με τιµή,
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε οικονοµικές και επιχειρηµατικές
ειδήσεις για το µήνα Οκτώβριο 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 site :
www.agora.mfa.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ερεβάν
απέστειλε ενηµερωτικά δελτία για τον Οκτώβριο Νο 4 και για το
Νοέµβριο Νο 1 σχετικά µε οικονοµικές και επιχειρηµατικές
ειδήσεις από την Αρµενία.
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

Φορολογικό Σεµινάριο της Π.Ε.Φ.Ε.
Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστηµόνων (ΠΕΦΕ)
διοργανώνει φορολογικό σεµινάριο στη Θεσσαλονίκη, στις 26
Νοεµβρίου 2011 και ώρα 9:30 – 15:00, στο ξενοδοχείο Porto
Palace.
Το σεµινάριο θα περιλαµβάνει θέµατα φορολογικά, εργατικά,
νοµικά, καθώς επίσης και ενηµέρωση για το νέο πρόγραµµα
επιδότησης
«Εθνικό
Αποθεµατικό
Απροβλέπτων»
για
υφιστάµενες αλλά και νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις από άνεργους
επιχειρηµατίες.
Το κόστος συµµετοχής του σεµιναρίου είναι 80 ευρώ και για τα
µέλη της ΠΕΦΕ 50 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στο τηλ.
2310285861, fax. 2310312765, e-mail. link2@link.com.gr .

Φεστιβάλ Γαστρονοµίας Θεσσαλονίκης
Η Αντιδηµαρχία Πολιτισµού, Παιδείας και Τουρισµού του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης διοργανώνει το «Φεστιβάλ Γαστρονοµίας
Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της δράσης «Γεύση και Εικόνα»,
από τις 4 Νοεµβρίου έως τις 4 ∆εκεµβρίου 2011.
Στο πλαίσιο της δράσης «Γεύση και Εικόνα», η οποία θα
φιλοξενηθεί
σε
χώρους
εστίασης
της
πόλης,
θα
πραγµατοποιηθούν εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας που
αποτελούν το εικαστικό σκέλος του Φεστιβάλ Γαστρονοµίας και
το οποίο απευθύνει πρόσκληση στους επιχειρηµατίες του
κλάδου εστίασης και τους καλλιτέχνες που επιθυµούν να
ενταχθούν σ΄ αυτή τη δράση.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συµµετοχής στις εκδηλώσεις µπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.
2310877912, e-mail. foodfestival@thessaloniki.gr και site
www.foodfestival.thessaloniki.gr .
∆ιεθνής έκθεση και forum “ BLACK SEA 2011”
Η
∆ιεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης διοργανώνει
ελληνική
συµµετοχή στη διεθνή έκθεση και forum “BLACK SEA 2011”,
τα οποία διεξάγονται στη Μόσχα, από τις 14 έως 17
∆εκεµβρίου 2011 και αποτελούν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία
για επιχειρηµατίες των παρευξείνιων χωρών να έρθουν σε
επαφή µε την αγορά της Ρωσίας και µεταξύ τους.
Οι θεµατικές ενότητες που καλύπτει η ∆ιεθνής έκθεση αφορούν:
την καινοτοµία, την παραγωγή νέων τεχνολογιών, τις
εναλλακτικές µορφές ενέργειας και
τις µεταφορές, την
παραγωγή και την αποτελεσµατική χρήση ενεργειακών πόρων
και πρώτων υλών, τα ανταγωνιστικά καταναλωτικά προϊόντα και
υπηρεσίες, τον κλάδο υγείας και της παιδείας, την αγροτική
παραγωγή και τον τουρισµό.
Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και δηλώσεις
συµµετοχής µπορείτε να απευθυνθείτε στη ∆.Ε.Θ.- Εγνατία
154-τηλ:2310 291111 , fax: 2310 229116
Ηµερίδα για την Επιχειρηµατικότητα από το ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης και η Μονάδα Καινοτοµίας και
Επιχειρηµατικότητας,
υπό
την
εποπτεία
της
∆οµής
Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
ης
διοργανώνουν, στα πλαίσια της 4 Παγκόσµιας Εβδοµάδας
Επιχειρηµατικότητας, ηµερίδα µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία – Υπάρχει επιχειρηµατικότητα σε περίοδο κρίσης;» η
οποία θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 15 Νοεµβρίου 2011 και
ώρα 11:00 π.µ. στο Νέο Αµφιθέατρο της Σχολής Επαγγελµάτων
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ).
Στους συµµετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να
επικοινωνούν στα τηλ. 2310013714, 2310791480, fax.
2310791482, e-mail. asipitan@admin.teithe.gr .
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
1. Α) αγορά, διανοµή και εγκατάσταση προσωπικών
υπολογιστών (PC, οθόνη και software), servers και
συσκευών τηλεπικοινωνίας. Β) αγορά, διανοµή και
εγκατάσταση προσωπικών υπολογιστών, συσκευών
τηλεπικοινωνίας, ειδικών servers και εξοπλισµού γραφείου
και software για την αγροτική απογραφή στη Βουλγαρία για
το 2011 [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 28-11-2011
και ώρα 15:00].
2. Προµήθεια και εγκατάσταση εφαρµογών και τεχνολογικού
software της «Informatica» και ενσωµάτωση στις
υπάρχουσες
υποδοµές
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης
προσφορών 5-12-2011 και ώρα 16:00].
3. Προµήθεια 26 µεταφορικών οχηµάτων για τις ανάγκες της
εξειδικευµένης διαχείρισης του «Road Infrastructure
Agency» [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 5-12-2011
και ώρα 17:00].
4. Προµήθεια αδειών για το µεταχειρισµένο software του
τοπικού δικτύου του Υπουργείου Εξωτερικών [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 8-12-2011 και ώρα 16:00]
5. Επιλογή εργολάβου για την ανάπτυξη επιχειρηµατικού
σχεδίου του έργου «Εθνική Οδός Struma, Lot 2 “Dupnitsa –
Blagoevgrad” από km 322+000 έως 359+000» [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 12-12-2011 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
economy@grembassysofia.org
,
Ο.Ε.Υ.
Β’
www.agora.mfa.gr/bulgaria

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

WATERTEC-ENVIROTECH 2012 - 7η ∆ιεθνής Έκθεση &
Συνέδριο Τεχνολογιών Νερού & Περιβάλλοντος
Πόλη : Αθήνα – Εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Pallas, Μαρούσι
Ηµεροµηνία : 27 – 29 Ιανουαρίου 2012
Εκθέµατα : τεχνολογίες νερού (ύδρευση-αποχέτευση & υγρά
απόβλητα & λύµατα), τεχνολογίες περιβάλλοντος (ανακύκλωση,
περιβαλλοντικά έργα, ατµοσφαιρική ρύπανση)
Οργανωτής : LEADEREXPO-LEADERTECH
Πληροφορίες : τηλ.: 2106141164-223, fax: 2108024267, e-mail:
info@leaderexpo.gr , site: www.leaderexpo.gr
η

SYSKEYASIA 13 ∆ιεθνής Έκθεση Συσκευασιών,
Μηχανηµάτων, Εκτυπώσεων & Logistics
Πόλη : Αθήνα – Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo
Ηµεροµηνία: 17 – 20 Φεβρουαρίου 2012
Εκθέµατα: Συσκευασίες, µηχανήµατα, εκτυπώσεις, Logistics
Πληροφορίες : Ελληνο γερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο
Tηλ: 2106419037, 2106419000, Fax: 2106445175
Web site: www.german-chamber.gr
PLASTICA 9η ∆ιεθνής Έκθεση Πλαστικών, Μηχ/των και
καλουπιών
Πόλη : Αθήνα – Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo
Ηµεροµηνία: 17 – 20 Φεβρουαρίου 2012
Εκθέµατα: Συσκευασίες, µηχανήµατα και καλούπια
Πληροφορίες : Web site:
www.3ek.com.gr/plastica/2012/plast2012a.pdf

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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21/11/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ). ΤΗΛ. 2321351291
01/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ : Α. ΠΟΕ
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(ΜΧ) - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ - ΡΥΜ/ΝΑ. Β. ΠΟΕ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. Γ.
ΆΧΡΗΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ∆. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΡΜΑΤΩΝ ΠΒ - ∆Β - ΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ε. ΚΕΝΑ ΑΧΡΗΣΤΑ
05/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΤΗΛ. 2313323115
08/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ). ΤΗΛ. 2105297230
13/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ. ΤΗΛ. 2310691400
13/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆/Κ (∆ΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑ) Α/Α
ΜΑΝ & Π/Κ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ) Α/Α I.C. ΤΗΛ. 2105297229
15/12/2011, ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Η/Α SIEMENS SEIRAS 120 ΚΑΙ ΤΙΣ Η/Α DESIRO
ΣΕΙΡΑΣ 460. ΤΗΛ. 2105297229
15/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΙΤΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ.ΤΗΛ. 210 5297229
20/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
(Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΙ∆. ΤΗΛ. 2105297230
20/12/2011, ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΩΝ. ΤΗΛ. 2105297230
27/12/2011, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Π.ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΗΛ. 2310597762
04/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PET/CT, ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 250 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ. ΤΗΛ.
2313323115
04/01/2012, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ. ΤΗΛ.
2313323115
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