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Προγραµµατική σύµβαση του ΒΕΘ
µε την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Μακεδονίας – Θράκης,
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων Κεντρικής
Μακεδονίας
Προγραµµατική σύµβαση για την υλοποίηση
του
«Πρότυπου
Επιδεικτικού
έργου
εφαρµογής
ανανεώσιµων
πηγών
και
εξοικονόµησης ενέργειας» υπέγραψαν την
Παρασκευή [25 Φεβρουαρίου 2011] ο Γενικός
Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης κ. Θύµιος Σώκος και ο
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
κ.
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος.
Το έργο, προϋπολογισµού 181.265 ευρώ, θα
υλοποιηθεί στο κτίριο που στεγάζεται το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης µε
στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας για τον
περιορισµό των ενεργειακών απαιτήσεων του
κτιρίου [θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού και
ζεστού νερού].
Επιµέρους στόχοι του έργου είναι ακόµη ο
έλεγχος και η µείωση των εξόδων λειτουργίας
και
η
περιβαλλοντική
[ενεργειακή]
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του Β.Ε.Θ.
και των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
Αξίζει
να
σηµειωθεί
ότι
τόσο
η
Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση
ΜακεδονίαςΘράκης, όσο και το Β.Ε.Θ., µε το έργο αυτό
πρωταγωνιστούν σε ότι αφορά στην
υιοθέτηση
καινοτόµων
δράσεων
και
εφαρµογών ενεργειακής αντίληψης.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΘ 2011
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο
CONSTRUCTEXPOANTIREPRENOR & AMBIENΤ - ΟΠΕ
13 – 17/04/2011 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
INDAGRA FARM - ΟΠΕ
19 – 23/10/201 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR - ∆ΕΘ
26/09 – 01/10
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
TEHNOMA - ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆Εθ
18 – 22 /10
ΣΚΟΠΙΑ
BATIMAT ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΕ
7 – 12/11/2011
ΠΑΡΙΣΙ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο
20η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΡΑΚΗ
∆ΕΘ
26 – 29 / 05 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
25η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
14-22 / 05 ΛΑΜΙΑ
3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
[στήριξη ∆ΕΘ]
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
10η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΕΘ
06 – 09 / 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
[στήριξη ∆ΕΘ]
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
Επιχειρηµατικές Αποστολές
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΗΜΙΚΑ , ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Ενδεικτικό κόστος : 800 ευρώ
3 – 5/4/2011 - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ –
ΠΟΤΑ, ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ
Ενδεικτικό κόστος : 1.000 ευρώ
26 – 29/6/2011 - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ, ΓΟΥΝΑ, ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ, ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ, ΧΗΜΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΒΗΡΥΤΟΣ, ∆ΑΜΑΣΚΟΣ, ΑΜΑΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Σκοπός του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις και των
µεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικής τους δράσης.
Το πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, σαν
βασικής επιλογής για την αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:
• Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων
τους µε το εξωτερικό τους περιβάλλον.
• Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον και η ανάπτυξη
δεσµών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.
•
Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και των
επιχειρήσεων.
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•
Ο αναπροσανατολισµός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης αξίας που θα συµβάλλουν στην
ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους µέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών
συνεργασιών.
•
Η ανάπτυξη συνεργιών βιοµηχανίας - εµπορίου - υπηρεσιών και η ενίσχυση του ρόλου του εµπορίου και των συνοδευτικών
υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστηµα για την ενίσχυση της παρουσίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
Φορείς ∆ιαχείρισης – Υλοποίησης Προγράµµατος- πλαίσιο
Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – ∆ιεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (∆ΜΜΕ) και
τον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). Οι δύο αυτοί
φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς διαχείρισης (ΕΦ∆) µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Το πρόγραµµα διέπεται από τον Κανονισµό De Minimis (αριθ.1998/2006). Σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό, το συνολικό ποσό
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε περίοδο
3 ετών πριν την ηµεροµηνία ένταξης της πρότασης (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών).
Επιλέξιµες επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο
σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη
δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
Β) Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τοµέα του
Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα
υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά
για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
Γ) Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της
Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008,
ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές
ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
∆) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις
συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό
σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
Τo σύµφωνο συνεργασίας των περιπτώσεων (Β), (Γ) και (∆) δεν αποτελεί το αντικείµενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συµµετέχει µε το
διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο. To σύµφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών (που αντιστοιχούν σε διακριτές ανά εταιρία
δαπάνες) µε βάση τη συµφωνία µεταξύ των µελών που το απαρτίζουν για την π.χ. µείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας
για την αποτελεσµατικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ.. Τo σύνολο των προϋποθέσεων για τις συνεργασίες των περιπτώσεων (Β), (Γ) και
(∆) ανωτέρω παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράµµατος.
* Για τις ανάγκες του Προγράµµατος ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από µία και λιγότερες από
τρείς διαχειριστικές χρήσεις.
Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που, πέρα των τυπικών προϋποθέσεων που αναφέρονται ανωτέρω, είναι εταιρικές (Ανώνυµη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία), ατοµικές και συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του
ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Προϋπολογισµός προγράµµατος και έργων - ∆ιάρκεια υλοποίησης έργων
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη),το οποίο κατανέµεται κατά 60% δηλ.
18.000.000 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια µεµονωµένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφισταµένες και νέες πολύ µικρές και
µικρές επιχειρήσεις, κατά 30% δηλ. 9.000.000 € για τα επιχειρηµατικά µεµονωµένα ή συνεργατικά σχέδια που υποβάλλονται από
υφισταµένες και νέες µεσαίες επιχειρήσεις και 10% δηλ. 3.000.000 € για τα συνεργατικά επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από
µεγάλες επιχειρήσεις υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες
επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράµµατος. Για την περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας ο
προϋπολογισµός της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε €8.400.000, ενώ για την περιφέρεια της ∆. Μακεδονίας ανέρχεται σε €750.000.
Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε
δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης.
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναµης ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης καθορίζεται από το µέγεθος της επιχείρησης και διαµορφώνεται ως εξής:
1)
Ανεξαρτήτως µεγέθους της (µικροµεσαίας) Επιχείρησης, και για µεµονωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) του
Κεφ. 6:
•
45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια.
2)
Για την περίπτωση των συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) του Κεφ. 6:
•
40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για τις µεγάλες επιχειρήσεις και,
•
50% του προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.
3)
Για Επιχειρηµατικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (∆) του Κεφ 6:
• 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για όλη την Επικράτεια.
Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συµµετοχή δεν
µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισµού.
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Επιλέξιµες ∆απάνες-Κατανοµή Προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο- υποβολή προτάσεων
Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης)
Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον
προϋπολογισµό του έργου
1.Μηχανολογικός Εξοπλισµός
50%
2.∆απάνες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
40%
3.Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης
80%
προϊόντων και συσκευασίας
4.Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους
50%
5.Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
40% και µέχρι του ποσού
των 50.000 €
6.Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών,
50%
πνευµατικής ιδιοκτησίας και
µεταφοράς τεχνογνωσίας
7.Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και
10%
ανθρώπινων πόρων
Επί ποινής αποκλεισµού, η κατανοµή του προϋπολογισµού έκαστης πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά
την εξής σχέση:
{(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} > (50% * Π/Υ)
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-3-2011 µέχρι τις 24-5-2011 και ώρα 14:00 µέσω των δικτυακών τόπων του
Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠOIAN - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr,
www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.
Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των
προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε
επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους
του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόµενα Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς
Φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, τα απαιτούµενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των
προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραµµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις µπορούν να ενηµερώνονται:
α) Από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis,
www.efepae.gr
ος
β)
Από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 3 όροφος, Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, τηλ.: 2310241383, email: sme-industry@veth.gov.gr, site: www.veth.gov.gr).
γ) Από τους συνεργαζόµενους µε τον ΕΦΕΠΑΕ, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Επιµελητήρια, Συνδέσµους και Αναπτυξιακούς Φορείς της
χώρας στα τηλέφωνα 210 6985210 και 8011136300.
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15/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗ (Υ/Τ) ΠΛΗΡΗΣ
ABGASTURBOLADER. (2105297229)
15/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΜΦΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆.Σ. ∆ΗΜΟΥ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ."
15/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΒΙΩΤΙΣΣΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ & 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ." (2105272206)
15/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΑΠΕ∆ΙΟΥ
ΤΟΡΝΟΥ ΟΙΚΟΥ HEGENSCHEIT-MFD. (2105297230)

ΟΣΕ Α.Ε
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΟΣΕ Α.Ε

17/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
(2105297230)
17/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΩΝ. (2105297230)

ΟΣΕ Α.Ε

17/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Θ.
(2313307190)
21/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΝΙΑΣ. (2310586830)
21/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. (2313307184)
22/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 2 ΑΣΤΕΡΩΝ
ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ. (2105297230)
22/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ. (2105297230)
23/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ. (2313307184)
24/03/2011 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ).
(2105301312)

ΓΕΝ ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

ΟΣΕ Α.Ε

ΓΕΝ. ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΟΣΕ Α.Ε
ΟΣΕ Α.Ε
"Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
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