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Επιτυχές το «κούρεµα» του ελληνικού
χρέους, αλλά τα προβλήµατα παραµένουν
Σηµαντικό όπλο προκειµένου η χώρα να γυρίσει σελίδα,
χαρακτηρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του «κουρέµατος» του
ελληνικού χρέους το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ). «Η χώρα βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόµι. Η
επιτυχία του PSI απέτρεψε το ενδεχόµενο της χρεοκοπίας,
ωστόσο τα προβλήµατα παραµένουν, µε την ανάπτυξη και τη
ρευστότητα να είναι ανύπαρκτες» σηµειώνει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι τώρα
είναι η ευκαιρία να γίνει η επανεκκίνηση της πραγµατικής
οικονοµίας. «Τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής του χρέους και η
ονοµαστική µείωση του χρέους δίνουν µία ανάσα στην Ελλάδα
για να εφαρµόσει το ευρύ φάσµα των δηµοσιονοµικών και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που απαιτούνται, προκειµένου
η χώρα να µπει σε νέα τροχιά. Τώρα πρέπει να δοθεί έµφαση
στην ανάπτυξη και στη ρευστότητα. Είναι η τελευταία µας
ευκαιρία» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι
δεν θα πρέπει να επαναληφθούν οι λάθος πολιτικές τακτικές
που ακολουθήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. «Σε διαφορετική
περίπτωση πολύ φοβάµαι ότι σε βραχύ χρονικό διάστηµα θα
βρισκόµαστε στο ίδιο σηµείο» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Οι καθυστερήσεις στις δηµόσιες υπηρεσίες
«πνίγουν» τις επιχειρήσεις
Για ατέρµονη γραφειοκρατία στο ελληνικό δηµόσιο µε
αποτέλεσµα να µην εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά και άµεσα
οι επιχειρηµατίες και οι πολίτες ευρύτερα, κάνει λόγο ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι «το ελληνικό
δηµόσιο, όπως είναι διαρθρωµένο, εξυπηρετεί, µόνο, τον εαυτό
του».
«Στην πλειονότητά τους οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν
διέξοδο από το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας και της
πολυπλοκότητας στις συναλλαγές τους µε το ελληνικό δηµόσιο.
Οι υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες κωλυσιεργούν, µε
αποτέλεσµα,
συναλλαγές
που
θα
µπορούσαν
να
πραγµατοποιηθούν σε λίγη ώρα, πραγµατοποιούνται σε πέντε
εργάσιµες
ηµέρες»
σηµειώνει
ο
κ.
Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι οι δύσκολες ηµέρες που διανύουµε
απαιτούν ουσιαστικότερη και εποικοδοµητική εργασία από τους
δηµόσιους υπαλλήλους. «Πέρα από την έλλειψη ρευστότητας
που έχει παγώσει την επιχειρηµατικότητα, η γραφειοκρατία
αποτελεί ένα ακόµη αγκάθι για το επιχειρείν, που καλείται να
αγωνιστεί για την επιβίωσή του» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Η τρόικα ζητά τη λήψη µίας σειράς σκληρών µέτρων. Στο
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να µπει ένα τέλος στις καθυστερήσεις
που καταγράφονται καθηµερινά στις συναλλαγές µε τις δηµόσιες
επιχειρήσεις και ταλανίζουν την επιχειρηµατικότητα. Αν θέλουµε
να πάµε ένα βήµα µπροστά, και να δούµε έστω και λίγες αχτίδες
φωτός στο τούνελ της ύφεση, θα πρέπει να εργαστούµε όλοι
χωρίς να χάνονται, άδικα, ατέλειωτες εργατοώρες στα γραφεία
των δηµοσίων υπηρεσιών» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

Την αύξηση των δόσεων για ληξιπρόθεσµα χρέη σε 60
ζητά το ΒΕΘ
Για στραγγαλισµό των επιχειρήσεων εξαιτίας της αδυναµίας
καταβολής των οφειλών τους, που συνεχώς διογκώνονται, λόγω
της έλλειψης ρευστότητας, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας την ανάγκη επιµήκυνσης του
χρόνου αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρεών τους σε 60
µήνες, από 24 που προβλέπεται στην υπάρχουσα ρύθµιση.
«Καθηµερινά γινόµαστε αποδέκτες της αγωνίας των
συναδέλφων µας που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις
υποχρεώσεις τους. Τα λουκέτα αυξάνονται µε µαθηµατική
ακρίβεια και η έλλειψη ρευστότητας έχει πλέον παγιωθεί µε
αποτέλεσµα το επιχειρείν να αργοπεθαίνει» αναφέρει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας, ότι η πολιτεία θα πρέπει
να µεριµνήσει ώστε οι επιχειρηµατίες να πάρουν έστω και µία
πρόσκαιρη ανάσα.
«Αν η πολιτεία δεν λάβει, την ύστατη στιγµή, αποδοτικά και
ουσιαστικά µέτρα οι επιχειρηµατίες θα οδηγηθούν σταδιακά, σε
αναγκαστική παύση πληρωµών των υποχρεώσεών τους µε
αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις ίδιες όσο και για τα έσοδα του
κράτους. Κατά συνέπεια είναι επιτακτική ανάγκη η επιµήκυνση
του χρόνου αποπληρωµής των χρεών των επιχειρήσεων και η
εξάλειψη του περιορισµού των 10.000 ευρώ για τα φυσικά
πρόσωπα και των 75.000 ευρώ για τα νοµικά πρόσωπα»
αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.
Με τον ΟΠΕ στη SIAL 2012
[Παρίσι, 21-25 Οκτωβρίου]
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού
Εµπορίου (Ο.Π.Ε.)
συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Sial 21-25 Οκτωβρίου 2012 στο
εκθεσιακό πάρκο Paris Nord Villepinte, στο Παρίσι/Γαλλία. Τα
προϊόντα που προβάλλονται στην έκθεση είναι γαλακτοκοµικά,
κατεψυγµένα, προϊόντα αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, προϊόντα
διατηρηµένα, delicatessen-έτοιµα προϊόντα, αλκοολούχα και µη
ποτά.
Το κόστος συµµετοχής είναι 500 ευρώ/τετραγωνικό µέτρο + 410
ευρώ έξοδα εγγραφής (ενδέχεται χρέωση ΦΠΑ) και
περιλαµβάνει: ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, βασικό
εξοπλισµό περιπτέρου, αποστολή (από τις αποθήκες του ΟΠΕ)
στην έκθεση & ασφάλιση των εκθεµάτων, δεν περιλαµβάνεται η
επιστροφή τους στην Ελλάδα, τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες
του περιπτέρου, επιτόπια παρουσία υπαλλήλων του ΟΠΕ και
αριθµού διερµηνέων/βοηθητικού προσωπικού για το σύνολο
των εκθετών, καταχώρηση του εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο
της έκθεσης και παροχή στοιχείων για την αγορά. Ηµεροµηνία
υποβολής αιτήσεων το αργότερο µέχρι 26-3-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κα Αναγνωστοπούλου τηλ.
2109982263, e-mail anagnoka@hepo.gr, site www.hepo.gr , κος
Σγουράκης τηλ. 2109982169] καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
www.sial.fr .
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∆ιοργάνωση του Υπουργείου Οικονοµικών της Τουρκίας

Ηλεκτρονική πλατφόρµα για την εύρεση εργαζοµένων
απέκτησε το ΒΕΘ
Ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο εύρεσης των κατάλληλων
υποψηφίων – εργαζόµενων απέκτησε το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η νέα εφαρµογή
ηλεκτρονικής στελέχωσης του ΒΕΘ, που µπορεί να συνεισφέρει
στη µείωση της συνεχώς αυξανόµενης ανεργίας, που πλήττει τη
χώρα µας, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία
2007-2013» (Interreg) για το εγκεκριµένο έργο «Regional
Business Development Through the Use of Information and
Communication Technologies». Εταίροι του προγράµµατος
είναι: το ΒΕΘ, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του
Blagoevgrad, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και η Βουλγαρική
Ένωση Management. Στόχος του προγράµµατος είναι η
προώθηση ενός πλαισίου διασυνοριακής συνεργασίας για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη µεταφορά και διαχείριση
γνώσης. Η πλατφόρµα απευθύνεται δωρεάν στα µέλη του ΒΕΘ
και στόχος είναι να συνδράµει στη δικτύωση των επιχειρήσεων –
µελών του επιµελητηρίου και των εν δυνάµει εργαζοµένων σε
αυτές.
Τα πλεονεκτήµατα της πλατφόρµας για τους εργοδότες είναι
πολλαπλά και ποικίλα. Μερικά εξ αυτών είναι η εξοικονόµηση
από το κόστος και το χρόνο ανεύρεσης των κατάλληλων
υποψηφίων, η µείωση του κόστους επεξεργασίας των αιτήσεων,
η παροχή ίσων ευκαιριών σε υποψήφιους, η αυξηµένη
πιθανότητα εύρεσης υποψηφίου µε τα κατάλληλα προσόντα,
καθώς και η ανατροφοδότηση που παίρνουν από την αγορά
µέσω της παρατήρησης των κλαδικών στατιστικών στοιχείων
που δίνει το σύστηµα.
Στο ΒΕΘ e-recruitment οι εταιρείες τοποθετούν τις θέσεις
εργασίας που προσφέρουν και χρησιµοποιώντας παραµέτρους
του συστήµατος κάνουν επιλογές σε σχέση µε τις δεξιότητες,
γνώσεις και εµπειρία που επιθυµούν από τους υποψηφίους.
Ένα προηγµένο καινοτοµικό σύστηµα αντιστοίχησης, που
λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις
των υποψηφίων, αναλαµβάνει να εντοπίσει και να στείλει την
προτεινόµενη θέση εργασίας µόνον στους πλέον κατάλληλους
υποψηφίους. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται αισθητά η
πιθανότητα λήψης µη σχετικών βιογραφικών, τα οποία απλά
αυξάνουν το φόρτο εργασίας.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στις εταιρείες βαθµολογηµένες και
ταξινοµηµένες ανάλογα µε την καταλληλότητά τους. Οι
εργοδότες µπορούν αυτόµατα, και πριν καν ανοίξουν το
βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και
αδύνατα σηµεία του, σε σχέση µε τις απαιτήσεις τους για τη
συγκεκριµένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να
αξιολογήσουν τη συνολική εµπειρία του υποψηφίου και να
απορρίψουν αυτόµατα, ή να εγκρίνουν την αίτηση, για να
προχωρήσουν σε συνέντευξη.
Η πλατφόρµα είναι πλήρως λειτουργική και οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν προσωρινά να την επισκεφθούν στον παρακάτω
σύνδεσµο http://www.eutrek.com/evr/dr.fmain προκειµένου να
εγγραφούν δωρεάν και να δηµοσιεύσουν αγγελίες ώστε να
προσελκύσουν κατάλληλους υποψηφίους.

Εκθέσεις στον κόσµο
INDUSTRIAL ENGINEERING 2012
Πόλη : Αστάνα/Καζακστάν
Ηµεροµηνία: 28-30.3.2012
Εκθέµατα : βιοµηχανική µηχανολογία
Πληροφορίες : 210368 2764-3682771, e-mail b08@mfa.gr
CHINA EXPO ∆ιεθνής Έκθεση Εισαγωγών
Πόλη : Κουνσάν/Κίνα Ηµεροµηνία : 29 – 31 Μαρτίου 2012
Πληροφορίες : ∆ΕΘ ΑΕ, τηλ. 2310291111, site. www.tif.gr

Το εµπορικό τµήµα του Τουρκικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη
ης
ενηµερώνει ότι, στο πλαίσιο της 7 διεθνούς έκθεσης κατοικίας,
στις 5 έως 8 Απριλίου 2012, στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, θα πραγµατοποιηθεί ειδική διοργάνωση από το
Υπουργείο Οικονοµικών της Τουρκίας, που θα διαρκέσει τρεις
(3) ηµέρες και περιλαµβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο και
συναντήσεις µε τους παραγωγούς.
Στη διοργάνωση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται σε είδη σπιτιού και δώρων.
Τα έξοδα διαµονής (τριών διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 5
αστέρων) ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία θα καλυφθούν
από το υπουργείο Οικονοµικών της Τουρκίας, µόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν µέρος στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (3-6 Απριλίου
2012).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.idealhomefuari.com/en και
να επικοινωνούν µε το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη
τηλ.
2310254460,
fax
2310254448,
e-mail
Selanik@ekonomi.gov.tr
Ελληνικά προϊόντα και GS1 Barcodes
Ο GS1 Association Greece, νόµιµος και µοναδικός
εξουσιοδοτηµένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και
διαχείριση κωδικών barcodes, µε αφορµή δηµοσιεύµατα που
αφορούν στην ελληνικότητα προϊόντων που φέρουν barcodes
µε πρόθεµα 520-521 ενηµερώνει µε σχετικές διευκρινίσεις για
την αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κωδικοί GS1
είναι διεθνείς και κατά κανόνα ανεξάρτητοι από τη χώρα
προέλευσης, παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.
Συγκεκριµένα, τα τρία πρώτα νούµερα ενός GS1 κωδικού
(barcode) προσδιορίζουν τη χώρα στην οποία εκδόθηκε ο
συγκεκριµένος κωδικός από τον αρµόδιο φορέα GS1, για
λογαριασµό της κάθε ενδιαφερόµενης επιχείρησης που επιθυµεί
να κωδικοποιήσει τα προϊόντα που διακινεί. Αυτό δεν
συνεπάγεται ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται ή κυκλοφορούν
στην ίδια χώρα.
Οι καταναλωτές είναι προτιµότερο να ενηµερώνονται για την
προέλευση/κατασκευή των προϊόντων από τις αναγραφόµενες
πληροφορίες που εµφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος και
προορίζονται για ενηµέρωση του καταναλωτή.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του GS1 Association Greece
www.gs1greece.org/index.php/features/prefix, όπου βρίσκονται
αναρτηµένα τα προθέµατα των χωρών-µελών του GS1, ενώ
µέσω
της
διαδικτυακής
πλατφόρµας
του
GS1
http://grpir.gs1.org, µπορούν να ενηµερώνονται σε ποια εταιρία
ανήκει ένας κωδικός και αντίστροφα.
INTERNATIONAL EXHIBITION ON ENERGY EFFICIENCY &
RENEWABLEENERGY SOURCES FOR SOUTH-EAST
EUROPE
Πόλη : Σόφια, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία : 28-30.3.2012
Εκθέµατα : Τελευταία τεχνολογία, εξοπλισµό και προϊόντα στον
τοµέα της ενέργειας και της ανακύκλωσης, καθώς και νέες
τεχνολογίες για την εξοικονόµηση ενέργειας κλπ.
Πληροφορίες: www.eeandres.viaexpo.com
PRO-DIGIT@L 7η ∆ιεθνής Έκθεση Printing, Imaging, Digital
Communication & Promotional Textiles
Πόλη : Λισσαβώνα, Πορτογαλία
Ηµεροµηνία : 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012
Εκθέµατα : Εκτύπωση, εικόνα, ψηφιακή επικοινωνία &
προωθητικά ενδύµατα
Πληροφορίες : FIL, τηλ. 00351 218921500, fax. 00351
218921555
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ACQUALIVEEXPO Water, Energy, Waste & Environment
Πόλη : Λισσαβώνα/Πορτογαλία Ηµεροµηνία: 22-25/3/ 2012
Εκθέµατα : Νερό, ενέργεια, απόβλητα & περιβάλλον
Πληροφορίες :
FIL, τηλ. 00351 218921500, fax. 00351
21892155

Ηµερίδα προβολής ∆ιαφηµιστικών Επιχειρήσεων &
Εκδοτικών Οίκων 2012
Πόλη : Ντονέσκ/Ουκρανία
Ηµεροµηνία : 27-30.3.2012
Εκθέµατα : θέµατα πολιτισµού& τεχνών
Πληροφορίες : Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο του Ντονέσκ
e-mail: expo@expodon.dn.ua, site: expoxpodon.dn.ua

CONSTRUCTIONS
Πόλη : Τίρανα/Αλβανία
Ηµεροµηνία : 23-25 Μαρτίου 2012
Εκθέµατα : χάλυβας οπλισµού, δοµικά υλικά, µονωτικά,
χρώµατα, κουφώµατα αλουµινίου, ηλιακή ενέργεια, λάστιχα και
λιπαντικά κλπ.
Πληροφορίες : New Genesis τηλ.: 210 9764118, fax. 210
9764119 e-mail: info@newgenesis.gr, site: www.newgenesis.gr

Έκθεση Λαϊκής Τέχνης
Πόλη : Τύνιδα, Τυνησία
Ηµεροµηνία : 23/3 - 1/4/2012
Εκθέµατα : Είδη λαϊκής τέχνης
Πληροφορίες : Εθνικός Οργανισµός Χειροτεχνίας & Εταιρία
∆ιεθνών Εκθέσεων Τύνιδας, site: www.fkram.com.tn

∆ιαγωνισµοί στη Βουλγαρία
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που αφορούν:
•
Λογιστική υποστήριξη για περιφερειακά σεµινάρια και καταληκτική ηµερίδα µε θέµα την πιο δραστήρια ζωή των ηλικιωµένων.
Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη
διοργάνωση δηµοσίων εκδηλώσεων για το εν εξελίξει έργο JUST/2011/PROG/AG/1883 «Αξιοπρεπής εργασία και µια καλύτερη
ζωή χωρίς διακρίσεις». [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 9-4-2012 και ώρα 16:00]
•
Κατασκευαστικά έργα στο πλαίσιο του σχεδίου «Μέτρα για την αποτροπή πληµµυρών µε παρεµβάσεις στα ρέµατα στην περιοχή
Elenovo του δήµου Blagoevgrad». Το έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του σχεδίου «Support for small-scale measures to
prevent flooding in urban areas» µεταξύ του δήµου Blagoevgrad (δικαιούχου) και της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Regional
Development» της Γεν. ∆/νσης «Programming of Regional Development» (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Αναθέτουσα
αρχή). [ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 11-4-2012 και ώρα 16:00].
•
Επιλογή αναδόχου για την αξιολόγηση και επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών του σχεδίου «Construction of a new combined (road & rail) bridge over the
Danube (Vidin –Calafat)». [ Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 17-4-2012 και ώρα 17:30].
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592 9447959-9447790,
κα Ιωάννα Σωτηράκου - Γιάνναρου Γενική Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ economy@grembassysofia.org , www.agora.mfa.gr/bulgaria και στην
ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders
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19/3/2012 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810274146
22/3/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ(STERILE DOCKING SYSTEM) ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 28.290
ΕΥΡΩ. 2310 993061
26/3/2012 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆.Θ.π.δ.172.00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 2310-877788
27/3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 'ΚΑΥΣΙΜΩΝ' ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 200.000ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ.2421351218
29/3/2012 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ)" 23213-51290
3/4/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΑ-ΜΧ ΤΟΥ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 3 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 2521359228
3/4/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ : ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΑ-ΜΧ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 2521350228
4/4/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ 1
ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 2521 350228
10/4/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ-ΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.2310308766
18/4/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο" 213-1501476 & 213-1501451
18/4/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 2310-0877788
19/4/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΤΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟ 01-01-2013 ΩΣ 31-12-2013. 2310754410
24/4/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ/ΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ Π.ΠΛΟΙΑ,ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ. 210-5531425
24/4/2012 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΣΕ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (HANDLING) 210 8705013

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
"ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
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