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Χρόνια Πολλά - Καλή χρονιά
Ευτυχισµένο το 2010
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΒΕΘ
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Μία καινούργια χρονιά ξεκινά γεµάτη προκλήσεις αλλά και ανάγκη για πολύ
δουλειά, επιµονή και υποµονή προκειµένου να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες που
δυστυχώς, λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, δεν αποτελούν, ακόµη, παρελθόν.
Τώρα, παρά ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη οι ΜΜΕ να γίνουν περισσότερο
εξωστρεφείς και να κερδίσουν εκ νέου το στοίχηµα της ανταγωνιστικότητας.
Και τη νέα χρονιά το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να στέκεται
αρωγός στους προβληµατισµούς και στις ανησυχίες σας, ενισχύοντας µε κάθε δυνατό τρόπο
την επιχειρηµατικότητα και την εξωστρέφεια.
Η διοίκηση του Επιµελητηρίου και εγώ προσωπικά σας ευχόµαστε από καρδιάς χρόνια
πολλά, γεµάτα υγεία και χαρούµενο το 2010.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Μέχρι 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών
σχεδίων
Με απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, παρατείνεται µέχρι τις 29
Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στα κίνητρα του
νόµου 3299/2004.
Η προθεσµία έληγε στις 31/12/2009, αλλά η παράταση κρίνεται
αναγκαία, δεδοµένου ότι πολλοί ενδιαφερόµενοι επενδυτές
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στη συλλογή των απαραίτητων
δικαιολογητικών και την προετοιµασία του επενδυτικού
φακέλου. Η παράταση θα προωθηθεί προς ψήφιση στην Βουλή
µε σχετική τροπολογία από την ΥΠΟΑΝ, κ. Κατσέλη.
Παράλληλα, στο σχέδιο νόµου µε τίτλο «Ρύθµιση
επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα
πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει
κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 11 ∆εκεµβρίου 2009 και
συζητείται στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, έχει
περιληφθεί διάταξη (άρθρο 10) που αναφέρεται στην αναστολή
της αίτησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή
τους στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει.
Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
προβαίνει στην επανεξέταση των ρυθµίσεων του νόµου
3299/2004 και σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και
µετά από σχετική διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των
επιχειρηµατικών φορέων βασικών κλάδων της οικονοµίας θα
προχωρήσει στη ριζική αναµόρφωση του αναπτυξιακού νόµου,
ο οποίος πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο στήριξης του
νέου αναπτυξιακού προτύπου µε αιχµή την πράσινη ανάπτυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης,
µε
την
υπ’αρ.1/2009
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
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010,
ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10:00π.µ. ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Προµηθειών στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 (3ος
όροφος), Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισµού από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, καταβάλλοντας παράβολο ποσού 15 ευρώ.
Πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη παρέχονται από το
Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 , 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Αρµόδιος: κ. Γ. ∆εληχάτσιος, Τηλ: 2310272502
ή
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων,
Αρµόδια κ. Α. Κανταρτζοπούλου, Τηλ.: 2310271708
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ
“Επιχειρηµατική αποστολή του κοινοτικού προγράµµατος
Gateway to Korea
για επιχειρήσεις του κλάδου των
κατασκευών και κτιριακής τεχνολογίας” .
Από 7 έως 11 Ιουνίου 2010 θα διοργανωθεί επιχειρηµατική
αποστολή, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος Gateway
to Korea, για επιχειρήσεις από τον κλάδο των κατασκευών και
της κτιριακής τεχνολογίας (Construction and Building
Technologies).
Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσω του διαδικτύου
στην Ιστοσελίδα: http://www.eu-gateway.eu/, στην οποία οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες.
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής λήγει στις 29
Ιανουαρίου 2010.
Στις υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραµµα στα µέλη των
επιχειρηµατικών
αποστολών
συµπεριλαµβάνονται
πληροφοριακή υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την
αποστολή, σεµινάριο για την αγορά, ενηµερωτική επίσκεψη
ανάλογα µε το αντικείµενο, κλείσιµο συναντήσεων µε
επιλεγµένες κορεατικές επιχειρήσεις, εκθεσιακή εκδήλωση δύο
ηµερών και υποστήριξη για τις ενδεικνυόµενες ενέργειες FollowUp.
Για κάθε µέλος της αποστολής καλύπτονται τα έξοδα διαµονής
µέχρι 1000 ευρώ και παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον
εξειδικευµένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων καλύπτεται
κατά 80% µέχρι του ποσού των 1600 ευρώ. Οι αιτήσεις
συµµετοχής αξιολογούνται µε βάση ένα ευρύ φάσµα κριτηρίων,
προκειµένου η τελική επιλογή να γίνει αποκλειστικά µε βάση τις
δυνατότητες της επιχείρησης και του προϊόντος, χωρίς
ποσόστωση ανά χώρα προέλευσης.

Το Aραβο-Ελληνικό επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως σε
µια προσπάθεια να βοηθήσει τους Έλληνες επιχειρηµατίες και
όχι µόνο, που συνεργάζονται µε τις Αραβικές χώρες, να έρθουν
σε επαφή µε την Αραβική γλώσσα µε τον κατάλληλο τρόπο
ώστε να τους βοηθήσει στις συναλλαγές τους ανακοινώνει ότι
στις 19 Ιανουαρίου 2010 ξεκινούν και πάλι τα µαθήµατα
Αραβικών για αρχάριους. Τα δίδακτρα είναι 500 ευρώ και
δηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές έως και τις 15/01/2010.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να
επικοινωνούν µε το Αραβο-Eλληνικό Επιµελητήριο [ Τηλ. 2106711210 / 6726882].
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας µας στη Κύπρο απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο που αναφέρεται στην επικαιροποίηση της
έρευνας για την ελιά και το ελαιόλαδο στη Κύπρο (2009) . Η
έρευνα περιλαµβάνει :
η αγορά ελαιόλαδου στην Κύπρο
χαρακτηριστικά κυπριακής αγοράς
κατανάλωση - διατροφικές συνήθειες
παραγωγή ελαιόλαδου-ελιών
κανάλια διανοµής- εισαγωγές
εισαγωγές-εξαγωγές
συσκευασία/τιµές ελαιόλαδου
συσκευασία/τιµές ελιών
προστασία ονοµασιών προέλευσης –βιολογικά
προϊόντα
προτάσεις προώθησης ελαιόλαδου- συµπεράσµατα
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στη
Κύπρο τηλ. (00357) 22672219, 22672604 fax 22672703 Email: greekcom@otenettel.com ή στο γραφείο βιοτεχνικών
θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310241383 fax. 2310232667 E-mail.
sme@veth.gov.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο που περιλαµβάνει µελέτη µε θέµα
« Η ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ » . Η µελέτη
περιλαµβάνει .
Ι. Υφιστάµενη κατάσταση
Γενικά
Αριθµός επιχειρήσεων
Απασχολούµενοι – Επίπεδο µισθών
∆υνατότητες χρηµατοδότησης
Κύρια προβλήµατα
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα
ΙΙ. Παραγωγή επίπλου
ΙΙΙ. Ζήτηση
ΙV. Κατανάλωση
V. Εξωτερικό εµπόριο
∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας – Βουλγαρίας
VΙ. Εκτιµήσεις – Προοπτικές
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στη
Σοφια τηλ. +359 2 9447959 fax +359 2 9505375 Ε-mail:
economy@grembassysofia.org
ή στο γραφείο βιοτεχνικών
θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310241383 fax. 2310232667 E-mail.
sme@veth.gov.gr

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο που περιλαµβάνει στοιχεία για τις
οικονοµικές εξελίξεις του µήνα Νοεµβρίου 2009, την ενέργεια,
και τις εξελίξεις για τις αγορές, τις βιοµηχανίες και τις
επιχειρήσεις.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στo
Κίεβο τηλ. (+38044)2780056, 2780095 fax (+38044)2780282
E-mail: ecocom-kiev@mfa.gr .
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο που περιλαµβάνει τον
επιχειρηµατικό οδηγό της Γερµανίας . Ο οδηγός αναλυτικά
περιλαµβάνει .
1. Ίδρυση εταιρείας
2. Νοµικές µορφές εταιρειών
3. ∆ιαδικασία ίδρυσης
4. Φορολογικό σύστηµα
-εταιρείες
-ακίνητη περιουσία
-φόρος προστιθέµενης αξίας
-µερίσµατα, µετοχές, θυγατρικές, υποβολή
5. Απασχόληση
6. Κοινωνική ασφάλιση
7. Ευρεσιτεχνίες—Σήµατα
8. Κατασκευή εγκαταστάσεων
9. Νοµικά µέσα
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στο
Βερολίνο τηλ. +49 30 2360990 fax +49 30 23609920 E-mail:
ecocom-dusseldorf@mfa.gr
ή στο γραφείο βιοτεχνικών
θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310241383 fax. 2310232667 E-mail.
sme@veth.gov.gr
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ΑΛΒΑΝΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας στα Τίρανα απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο που περιλαµβάνει στοιχεία για την
οικονοµία της Αλβανίας, πρόσφατες εξελίξεις εµπορικού,
επισκόπηση οικονοµικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο
καθώς και την συνέντευξη του Έλληνα Συµβούλου Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων στην εφηµερίδα Shqip .
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ΟΕΥ στα
Τίρανα :τηλ +355 4 222 8980 +355 4 224 7323 fax : +355 4 222
8979 e-mail: ecocom_tirana@mfa.gr ή στο γραφείο βιοτεχνικών
θεµάτων του ΒΕΘ τηλ. 2310241383 fax. 2310232667 E-mail.
sme@veth.gov.gr

Αρ.Πρ.

Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

∆000877 07/01/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛ: 210-5284006)

∆/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆000870 08/01/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛ: 28210-28573) ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
∆000873 11/01/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛ: 210-9692963)

∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

∆000872 12/01/2010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΛ: 2710-230000)

ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

∆000862 13/01/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΗΛ: 22410-27465)

ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΣΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

∆000897 13/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΤΗΛ: 210-3843362)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

13/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΗΛ: 210∆000899
3842507)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000869

15/01/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΦΗΣ (ΤΗΛ: 2310-282568)

∆000864

19/01/2010 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
(ΤΗΛ: 2310-882560)

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000865 19/01/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛ: 2610-621357)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆000898 19/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΤΗΛ: 210-3838890)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

20/01/2010 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 140 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΤΗΛ: 2310∆000871
791160)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

∆000886 20/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΤΗΛ: 210-3804055)

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000895 25/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟ ΤΥΡΙ (ΤΗΛ: 210-3837634)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000896 25/01/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΗΛ: 210-3842507)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000874 01/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΥΡΩΝ ΣΚΑΡΠΙΝΙΩΝ (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000891 02/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% (ΤΗΛ: 210-3838633)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

02/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΙΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΠΑΘΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΗΛ: 210-3842625)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000893 02/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (ΤΗΛ: 210-3842625)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000894 02/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (ΤΗΛ: 210-3838633)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000866 02/02/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΤΗΛ: 2310-388677)

∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆000876 03/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΟΒΩΝ ( ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000879 03/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ W-600 (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000892

∆000863

03/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (ΤΗΛ: 210-2470488)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

∆000875

04/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΠΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΗΛ: 210-5531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000878

04/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ (ΤΗΛ: 2310-381080)

424 Γ.Σ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

∆000880 04/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 HV-SUBMODULATOR (ΤΗΛ: 210-3338630)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

∆000867 09/02/2010 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΗΛ: 2310-209406)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

09/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΟΣΤΑ (ΤΗΛ: 210∆000887
3837634)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000888 09/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ (ΤΗΛ: 210-3804801)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

09/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΛ: 210∆000889
3836192)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000890

09/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΗΛ: 210-3802295)

∆000868 09/02/2010 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΗΛ: 2310-992598)
∆000883

10/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ (ΑΕΡΑΦΡΟΣ) (ΤΗΛ: 2103842625)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000884 10/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ ΠΑΛΤΑ (ΤΗΛ: 210-3804801)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∆000885 10/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΗΛ: 210-3305036)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

11/02/2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ "ΜΠΑΡΑΘΕΑ"
∆000882
(ΤΗΛ:210-3804801)

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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