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

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μία νέα χρονιά γεµάτη προκλήσεις αλλά και δυσκολίες ξεκινά. Μία νέα χρονιά καθοριστική
για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ωστόσο για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται
σκληρή και επίπονη δουλειά, ενίσχυση της εξωστρέφειας, δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων
από την πλευρά των επιχειρηµατιών και συναίνεση και υπευθυνότητα από την πολιτεία, τα
κόµµατα και τους φορείς. Απαιτείται ένα µίγµα πολιτικής που θα βασίζεται στην ανάπτυξη
και στο επίκεντρο της θα έχει τη µικροµεσαία επιχείρηση που στηρίζει διαχρονικά την
οικονοµία, γεννά πλούτο και δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
∆υστυχώς το 2010 µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων έβαλαν λουκέτο, περιόρισαν τις
δραστηριότητές τους ή µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, προκειµένου να επιβιώσουν. Χιλιάδες
θέσεις εργασίας χάθηκαν.
Τα λάθη της προηγούµενης χρονιάς δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Θα πρέπει να γίνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα βήµατα που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, µικρότερο και πιο αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα, πάταξη
της γραφειοκρατίας και πάνω από όλα στοχευµένες αναπτυξιακές κινήσεις.
Στη δύσκολη µάχη απέναντι στην κρίση, δεν περισσεύει κανείς. Με ενότητα και σωστές
αποφάσεις, η χώρα µας µπορεί να βγει από το τούνελ της ύφεσης.
Ας ευχηθούµε το 2011 να αποτελέσει, παρά τις προβλέψεις περί του εναντίου, µία χρονιά
καλύτερη από αυτή που µόλις αποχαιρετήσαµε, µία χρονιά σταθµό για την επόµενη ηµέρα της
ελληνικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
Πολλές ευχές για µία χρονιά µε υγεία και δηµιουργικότητα.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΘ

Ικανοποίηση ΒΕΘ για την εµπλοκή των
επιµελητηρίων στη διαδικασία
αδειοδότησης των επιχειρήσεων

Αυξάνονται οι διαγραφές, µειώνονται οι εγγραφές
επιχειρήσεων

Την ικανοποίηση του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη δραστική
αλλαγή του µοντέλου αδειοδότησης των µεταποιητικών
επιχειρήσεων χαµηλής όχλησης, σύµφωνα µε την οποία
παρέχεται για πρώτη φορά στα επιµελητήρια όλης της χώρας η
δυνατότητα εµπλοκής στην όλη διαδικασία.
Όπως επισηµαίνει το ΒΕΘ, τα επιµελητήρια διαθέτουν τις δοµές
εκείνες προκειµένου να συνδράµουν καταλυτικά προς την
κατεύθυνση αυτή.
Εκφράζει ωστόσο την ευχή, η σχεδιαζόµενη εµπλοκή των
επιµελητηρίων να µην µείνει επί χάρτου αλλά να είναι
ουσιαστική και άµεσα υλοποιήσιµη.
«Στόχος της πολιτείας θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση της
αδειοδοτικής διαδικασίας προκειµένου να εξυπηρετηθεί ο
επιχειρηµατικός κόσµος που συχνά βρίσκεται αντιµέτωπος µε
τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας. Τα επιµελητήρια µπορούν να
αποτελέσουν αξιόπιστο συνεργάτη της πολιτείας συνδράµοντας
στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης» σηµειώνει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2011 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΠΕ
 FOODEX 2011
Τόκυο –Ιαπωνία, 1 – 4 Μαρτίου 2011
Η έκθεση πραγµατοποιείται στο Τόκυο της Ιαπωνίας από 1
έως 4 Μαρτίου 2011 στον εκθεσιακό χώρο «ExCel».
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα www.hepo.gr &
www.jma.or.jp/fooodex
Το κόστος συµµετοχής κυµαίνεται στα 500 ευρώ το
τετραγωνικό µέτρο και περιλαµβάνει ενοίκιο, κατασκευή και
βασικό εξοπλισµό, αποστολή και ασφάλιση εκθεµάτων και
καταχώριση του εκθέτη στον κατάλογο της έκθεσης.
Ελληνικός
Οργανισµός
Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
[Υπεύθυνη: κα Λία Παπαγεωργίου τηλ.: 210-9982207, fax: 2109969100, e-mail: papageorgiou@hepo.gr
 IFE11 – THE INT’L FOOD & DRINK EVENT
Λονδίνο- Μεγάλη Βρετανία, 13 – 16 Μαρτίου 2011
Η
έκθεση πραγµατοποιείται στο Λονδίνο της Μεγάλης
Βρετανίας από 13 έως 16 Μαρτίου 2011 στον εκθεσιακό χώρο
«Hungexpo Budapest Fair Center».
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα www.ife.co.uk &
www.hepo.gr.
Το κόστος συµµετοχής κυµαίνεται στα 650 ευρώ το
τετραγωνικό µέτρο και περιλαµβάνει ενοίκιο, κατασκευή και
βασικό εξοπλισµό, αποστολή και ασφάλιση εκθεµάτων και
καταχώριση του εκθέτη στον κατάλογο της έκθεσης.
Ελληνικός
Οργανισµός
Εξωτερικού Εµπορίου
(ΟΠΕ).
[Υπεύθυνος: Γεώργιος Γλατιώτης, τηλ.: 210-9982210, fax: 2109969100, e-mail: glatiotis@hepo.gr]

∆ιαδικτυακή Βασιλόπιτα
Πρόσκληση σε ένα ξεχωριστό αντάµωµα Ελληνισµού και
φιλελλήνων στη διαδικτυακή e-Βασιλόπιτα.
Η κοπή της
εικονικής e-Βασιλόπιτας για το 2011 θα γίνει στο internet στις
21 Φεβρουαρίου 2011 και 11.00 πµ ώρα Ελλάδος (υπό την
αιγίδα του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού).
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
εγγραφές
στο
www.vasilopita.gr

Επιφυλακτικοί µε το επιχειρείν, ελέω της οικονοµικής κρίσης,
εµφανίζονται οι Θεσσαλονικείς, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του µητρώου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 15
∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά
την εξεταζόµενη περίοδο οι εγγραφές έναντι του αντίστοιχου
περσινού διαστήµατος καταγράφηκαν µειωµένες κατά 14,5%,
ενώ αντίθετα οι διαγραφές ήταν αυξηµένες κατά 10,5%.
Συγκεκριµένα οι εγγραφές κατά το διάστηµα 1 Ιανουαρίου-15
∆εκεµβρίου 2010 ανήλθαν σε 948 έναντι 1.103 το αντίστοιχο
περσινό διάστηµα. Οι περισσότερες εγγραφές καταγράφηκαν
το Μάρτιο (111) µε τον Σεπτέµβριο να ακολουθεί µε 108. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες εγγραφές αφορούν
ατοµικές επιχειρήσεις (665) ενώ έπονται οι οµόρρυθµες (191).
Η πλειονότητα των εγγραφών αφορά νέες επιχειρήσεις (898),
ενώ 9 άλλαξαν αντικείµενο, 6 επιµελητηριακή περιφέρεια, 15
νοµική µορφή, 19 έκαναν επανέναρξη και 1 συγχωνεύτηκε.
Τη µερίδα του λέοντος στις εγγραφές κατέχουν οι διάφορες
υπηρεσίες (220), ακολουθούν τα οικοδοµικά επαγγέλµατα (145)
και τα συνεργεία-ναυπηγεία (120). Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και
για την περσινή χρονιά µε τις διάφορες υπηρεσίες να
βρίσκονται στην κορυφή των εγγραφών (207), τα οικοδοµικά
επαγγέλµατα να ακολουθούν κατά πόδας (163), τα συνεργεία ναυπηγεία (131).
Αυξηµένες οι διαγραφές
Στο µεταξύ, σε 1.614 ανήλθαν οι διαγραφές κατά το
εξεταζόµενο διάστηµα έναντι 1.460 το αντίστοιχο περσινό
διάστηµα. Η πλειονότητα των διαγραφών καταγράφηκε τον
Ιούλιο (186) µε τον Νοέµβριο (179) να ακολουθεί. Τη µερίδα του
λέοντος στις διαγραφές κατέχουν οι ατοµικές επιχειρήσεις
(1.308).
Ο κύριος λόγος για τις διαγραφές ήταν το γεγονός ότι κρίθηκαν
ασύµφορες (721) ενώ σηµαντικός ήταν ο αριθµός των
επιχειρήσεων (530) που διαγράφηκαν καθώς οι ιδιοκτήτες τους
συνταξιοδοτήθηκαν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το αντίστοιχο
περσινό διάστηµα 506 επιχειρήσεις από αυτές που
διαγράφηκαν κρίθηκαν ασύµφορες, αριθµός µειωµένος κατά
36% έναντι της φετινής χρονιάς.
Οι µεγαλύτερες απώλειες στις διαγραφές κατά την τρέχουσα
χρονιά καταγράφηκαν στα είδη ένδυσης (309) µε τις διάφορες
υπηρεσίες (262) και τα οικοδοµικά επαγγέλµατα (190) να
ακολουθούν.
Το αντίστοιχο περσινό διάστηµα οι περισσότερες διαγραφές
αφορούσαν τις διάφορες υπηρεσίες (332) ενώ σηµαντικός ήταν
ο αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στο
χώρο της ένδυσης (212) και διεγράφησαν από το µητρώο του
επιµελητηρίου.

Παράταση
προγράµµατος

Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Τροποποίηση – Συµπλήρωση του Οδηγού του
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των προτάσεων έργου
προς ένταξη στο Πρόγραµµα
"Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες"
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013, έως και την 14:00 (2:00µµ) ώρα της 12-01-2011.
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∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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24/01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ.(2313322330)
24/01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ.(2531351551)

Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

24/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ.(2310498464)
27/01/2010 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΟΥΡΑ & ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.(2132054326)

Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

911

27/01/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.(2313307190)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

906

27/01/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΝΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.(2108705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

910

02/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.(2741361816)

909

03/02/2011 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΡΑ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ) 40 ΜΗΖ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.(2132009842)
04/02/2011 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΑ.
(2102009842)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ. ΝΟΣ.ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π
& Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

892

915

914

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΣ.ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π
& Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

09/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.(2108705015)
10/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ. (2108705015)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝ.ΣΤΡ.∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

894

11/02/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. (2313323119)

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

896

14/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΥ.(2741361835)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

912

17/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.(2313307190)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

908

21/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 56 ΚΙΤ.(2108705013)

901

24/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ.(2531351551)

897

24/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.(2741361835-818)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

900

25/02/2011 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.(2531351551)

Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

902

28/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.(2531351551)

Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

895

28/02/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ.(2313323119)

913

03/03/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.(2310993063)

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΧΕΠΑ

891

28/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ"(2421351157)

898

29/03/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.(2531351551)

903

31/03/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ.(2531351551)

893

05/04/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.(2531321551)

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

899

07/04/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΑΞΙΑΣ.(2531351551)

Γ. ΝΟΣ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

907
905

3

