Ιούλιος

«∆ιοργάνωση Ελληνο-Τουρκικού
Επιχειρηµατικού Φόρουµ και B2B επιχειρηµατικών
συναντήσεων στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2013 στη
Σµύρνη»
Σας ενηµερώνουµε ότι διοργανώνεται στις 21 και 22
Οκτωβρίου 2013 Ελληνο-Τουρκικό
Επιχειρηµατικό
Φόρουµ και Β2Β επιχειρηµατικές
συναντήσεις µε
συντονισµό της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα.
Τη διοργάνωση από Ελληνικής πλευράς έχουν αναλάβει –
από κοινού µε την Πρεσβεία µας στην Άγκυρα- η Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας και ο Ελληνικός
Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου και από Τουρκικής
πλευράς το Εµπορικό Επιµελητήριο Σµύρνης µε τη
σύµπραξη της Ένωσης Βιοµηχάνων και Επιχειρηµατιών
Αιγαίου.
Το φόρουµ αποσκοπεί στην αύξηση των Ελληνικών
εξαγωγών, στην προώθηση της επενδυτικής συνεργασίας
σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και στη διερεύνηση των
δυνατοτήτων για
κοινές εµπορικές ή επενδυτικές
συνεργασίες σε τρίτες χώρες. Οι τοµείς που
συγκεντρώνουν κυρίως το ενδιαφέρον των δυο πλευρών
είναι των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των τροφίµων,
των αγροτικών προϊόντων, του τουρισµού, των κατασκευών
και των δοµικών υλικών.
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7 Κυριακές το χρόνο ανοικτά τα καταστήµατα
Η απόφαση για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις
Κυριακές, ελήφθη. Ύστερα από µήνες διαπραγµατεύσεων
µεταξύ εµπόρων και Υπουργείου Ανάπτυξης, τα εµπορικά
καταστήµατα θα είναι ανοικτά επτά Κυριακές το χρόνο ,
όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη
Βουλή, στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
Σε ότι αφορά την επίµαχη διάταξη για τα µικρά
καταστήµατα έως 250 τ.µ., στο νοµοσχέδιο προβλέπεται
ότι την απόφαση για το πόσες και ποιες Κυριακές θα
παραµένουν ανοικτά πέρα από τις 7 Κυριακές, θα
αποφασίζεται από τις Περιφέρειες.
Συγκεκριµένα
θα
απαιτείται
απόφαση
των
περιφερειακών συµβουλίων που θα ορίζουν σε ποιους
δήµους και περιοχές θα λειτουργούν και ποιες Κυριακές θα
έχουν αυτό το δικαίωµα µε βάση τις ανάγκες της αγοράς,
αλλά και τα αιτήµατα των εµπορικών συλλόγων.
Η απόφαση αυτή από τις Περιφέρειες θα πρέπει να ληφθεί
µέσα σε δύο µήνες από την ψήφιση του νοµοσχεδίου. Σε
αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν έχει υπάρξει
απόφαση µετά την παρέλευση του διµήνου, τότε θα ισχύει
το προαιρετικό άνοιγµα για όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Έως 24 δόσεις εξόφληση οφειλών προς το ∆ηµόσιο
Η αίτηση συµµετοχής καθώς και πληροφορίες είναι
διαθέσιµες
στην
ιστοσελίδα
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cn
ode=7&xcc=tr&mid=111
Προκειµένου να γίνει εφικτός ο έγκαιρος και
αποτελεσµατικός
προγραµµατισµός
επιχειρηµατικών
συναντήσεων µε αντίστοιχες τουρκικές, παρακαλούµε οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να συµπληρώσουν την
αίτηση που
βρίσκεται
στην προαναφερόµενη
ιστοσελίδα µέχρι τις 15.07.2013.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατάθεση αίτησης δήλωσης
συµµετοχής και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία , µπορείτε
να απευθύνεστε στο Β.Ε.Θ.
Τηλ. 2310-241383, e-mail :sme-industry@veth.gov.gr , φαξ
2310-232667,

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
τους προς το ∆ηµόσιο µέχρι και σε 24 µηνιαίες δόσεις
έχουν οι φορολογούµενοι που είτε δεν κατάφεραν να
υπαχθούν στη ρύθµιση της «τελευταίας ευκαιρίας» καθώς
δεν πληρούσαν τα κριτήρια ή έχουν βεβαιωµένες οφειλές
που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από την 1η Ιανουαρίου
2013 και µετά.
Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο οι οφειλές µπορούν να
ρυθµιστούν, άπαξ, µέχρι 12 ή 24 µηνιαίες δόσεις, κατά
περίπτωση, ενώ για τις µεγαλύτερες οφειλές, απαιτείται,
ανάλογα µε το ύψος των οφειλών, προσκόµιση
επιχειρηµατικού σχεδίου που να αποδεικνύει την
οικονοµική αδυναµία και τη βιωσιµότητα της ρύθµισης.
Για τις πολύ µεγάλες οφειλές απαιτείται και παροχή
εγγυήσεων ή εµπραγµάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση
αυτών, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ρύθµισης.

Ασφαλιστικά ταµεία –
Συνεργασία ΑΤΕΙΘ και επιχειρήσεων
∆όση 50 ευρώ για χρέη έως 5.000 ευρώ

Το τµήµα ∆ιοίκησης επιχειρήσεων – κατεύθυνσης
µάρκετινγκ του ΑΤΕΙΘ επιθυµεί συνεργασία µε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την υποβολή προτάσεων σε
προγράµµατα που πρόκειται να προκριθούν άµεσα.

Μηνιαία δόση µέχρι το 30% του µηνιαίου εισοδήµατος του
οφειλέτη θα µπορούν να καθορίζουν τα ασφαλιστικά
ταµεία για την εξόφληση των χρεών από εισφορές που
θα ενταχθούν είτε στην πάγια ρύθµιση (για οφειλές από
1/1/2013 και µετά) είτε στη «νέα αρχή» (για τις
κεφαλαιοποιηµένες οφειλές έως τις 31/12/2012).

Στόχος των προγραµµάτων είναι η οργάνωση των
συµµετεχόντων επιχειρήσεων και η διασφάλιση της
βιωσιµότητας τους στη δύσκολη σηµερινή οικονοµική
κατάσταση . Οι προδιαγραφές θα είναι όπως περίπου το
πρόγραµµα εξωστρέφεια ΙΙ.

Το πλαφόν θέτει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης διευκρινίζοντας ότι στις
ρυθµίσεις -τόσο της πάγιας όσο και της νέας αρχής- δεν
προβλέπεται ελάχιστο όριο δόσης ή ύψος οφειλής, παρά
µόνο για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχουν οφειλές έως
5.000 ευρώ οπότε µπορούν να ρυθµίσουν την οφειλή έως
100 δόσεις ή να καταβάλλουν ελάχιστο ποσό δόσης τα
50 ευρώ.

1. Η πρώτη δόση δεν µπορεί να καθυστερήσει ούτε
ηµέρα καθώς η καταβολή της προβλέπεται περιοριστικά
εντός 7 εργασίµων ηµερών και είναι απαραίτητη για την
ένταξη στη ρύθµιση.
επιτρέπεται

Το Το Άραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Ανάπτυξης
πρόκειται να εκδώσει οδηγό εξαγωγών, υπηρεσιών και
επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, στην Αγγλική
γλώσσα ,κατά την διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του
τρέχοντος έτους.
Ο

Σκοπός του Άραβο-Ελληνικού Επιµελητηρίου από την
συγκεκριµένη έκδοση έγκειται στην παροχή διακεκριµένης
ποιοτικής υπηρεσίας προς τα µέλη του και συµβάλλει
στην προώθηση των εξαγωγών τους, την προβολή των
υπηρεσιών τους και την παρουσίαση των προτεινόµενων
επενδυτικών τους ευκαιριών στην Ελλάδα, για την
προσέλκυση περισσοτέρων Αραβικών επενδύσεων στην
Ελλάδα, ενισχύοντας την εµπορική και οικονοµική
συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Αραβικού Κόσµου.

Η

Η συγκεκριµένη έκδοση θα διανεµηθεί δωρεάν στις
Αραβικές Ενώσεις Εµπορικών Επιµελητηρίων, τα τοπικά
Αραβικά Εµπορικά Επιµελητήρια και Οργανισµούς, τις
διαπιστευµένες στις
Αραβικές χώρες Ελληνικές
∆ιπλωµατικές Αποστολές .

η

3. Η καταβολή της καθυστερηµένης δόσης έχει
προσαύξηση 15% και γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την
ηµεροµηνία καταβολής της επόµενης δόσης µέσω πάγιας
εντολής.
Απώλεια ρύθµισης
Το δικαίωµα συνέχισης της ρύθµισης θα χάνεται στις
περιπτώσεις µη εµπρόθεσµης καταβολής µίας δόσης
πέραν της µιας φοράς, µη καταβολής καθυστερηµένης
δόσης µε προσαύξηση 15% µαζί µε την επόµενη δόση,
µη εµπρόθεσµης καταβολής των τρεχουσών εισφορών
καθ΄ όλο το διάστηµα της ρύθµισης και µέχρι την
εξόφλησή της, αν διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί
ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκείµενου να χορηγηθεί
η ρύθµιση ή ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης
καθώς και στην περίπτωση που δηµιουργηθεί
φορολογική οφειλή.
Με την απώλεια της ρύθµισης το σύνολο του υπολοίπου
της οφειλής µαζί µε τις προσαυξήσεις καθίσταται άµεσα
απαιτητό, καταπίπτουν οι εγγυήσεις και κινούνται οι
διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
«Καλύψεις» µε τον µήνα
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι
όροι χορηγείται αντί ασφαλιστικής ενηµερότητας
πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας 1 µήνα και ασφαλιστική
«κάλυψη» για παροχές περίθαλψης διάρκειας 1 µήνα.

ενδιαφερόµενοι
:
e-mail

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Οι προθεσµίες
Με βάση την εγκύκλιο του υπουργού και αντίστοιχη
εγκύκλιο της διοικητή του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες:

2. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης
καθυστέρηση πληρωµής µόνο 1 δόσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
µπορούν
να
επικοινωνούν
στο
abelidis@mkt.teithe.gr

Ο Ο οδηγός αυτός αφορά µόνον τα µέλη του ΑραβοΕλληνικού Επιµελητηρίου που έχουν εξοφλήσει την
ετήσια συνδροµής τους για το 2013. Για όσους επιθυµούν
να επωφεληθούν από τον οδηγό αυτόν και δεν είναι µέλη,
µπορούν να εγγραφούν στα µητρώα του επιµελητηρίου.
ΤΤ Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής Παρασκευή 30
Αυγούστου 2013.
Πα
Παρακαλούµε όποιος έχει το ενδιαφέρον για καταχώρηση
της επιχείρησής του στον προαναφερόµενο οδηγό, να
επικοινωνήσει µε το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο.
www.arabgreekchamber.gr,
e-mail : chamber@arabgreekchamber.gr,
t

τηλ. . 210-6711210,210-6726882

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Με τον ΟΠΕ στην Indagra Food 2013
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων & Ποτών
Indagra Food 2013, που θα πραγµατοποιηθεί στο
Βουκουρέστι της Ρουµανίας, από 30.10 – 3.11. 2013,
στον εκθεσιακό χώρο Romexpo.
Τα προϊόντα που προβάλλονται στην έκθεση είναι
τρόφιµα, ποτά, µηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων,
υγιεινή, ασφάλεια, µεταφορά, αποθήκευση τροφίµων,
γαστρονοµία, εκδόσεις.
Το κόστος συµµετοχής είναι 130 ευρώ + ΦΠΑ 23% το
τετραγωνικό µέτρο και περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου,
κατασκευή περιπτέρου, βασικό εξοπλισµό περιπτέρου,
αποστολή στην έκθεση και ασφάλιση των εκθεµάτων (δεν
περιλαµβάνει επιστροφή στην Ελλάδα), τεχνικές και
λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, καθαρισµός stand),
επιτόπια παρουσία υπαλλήλων του ΟΠΕ και βοηθητικού
προσωπικού για το σύνολο των εκθετών, καταχώρηση
του εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης.
Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων το αργότερο µέχρι 20-72013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κα Ζωή Στοικάκη]
τηλ.
2310-510047,
fax
2310-510046,
e-mail
stoikaki@hepo.gr, site www.hepo.gr], ή να επισκέπτονται
την ιστοσελίδα www.Indagra-food.ro .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο σχετικό µε τις οικονοµικές εξελίξεις
στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές
σχέσεις για τον Iούνιο του 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ
της
Ελλάδας
στη
Σόφια,
economy@grembassysofia.org ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σεούλ
ανακοίνωσε έρευνα µε θέµα «Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ &
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Ν.ΚΟΡΕΑ».
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
µπορείτε
να
επικοινωνήσετε µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ
και ειδικότερα µε το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων τηλ.:
008227548292, φαξ:008227548293
E-mail : commercial@greekemb.net. ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στo Κίεβο απέστειλε την Ετήσια
Έκθεση για την οικονοµία της Ουκρανίας και τις Ελληνοουκρανικές οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις για το έτος
2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας στην Οδησσό ecocom-kiev@mfa.gr,

Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο, µας απέστειλε :
Στοιχεία για την αγορά οίνου και αλκοολούχων ποτών
στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Στοιχεία για την αγορά αποξηραµένων φρούτων στο
Ηνωµένο Βασίλειο
Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή και
στη διαδικτυακή πύλη Agora :
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NO
DE&cnode=57&fid=36470
Το δίκτυο της GRW GLOBAL ενδιαφέρεται για την αγορά
ελληνικού µελιού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν
να
επικοινωνούν
στο
τηλέφωνο
00302106140979
kin.
00306933348800,
site
:
www.grwglobal.com/greecespoltlight.htm,
e-mail :
grwglobal@windtools.gr

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Πρώτο Business School του Κόσµου
Η ICON ως εκπαιδευτικός οργανισµός διαπιστώνει ότι
πολλά άτοµα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αύξηση των
προσόντων τους µε µεταπτυχιακούς αλλά και
προπτυχιακούς τίτλους. Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιεί
ενηµερωτική εκδήλωση για το ESCP Europe στις 3
Ιουλίου στις 19.00 στην αίθουσα Gisele Vivier του
Institute Francais (Γαλλικό Ινστιτούτο), Σινά 31, στην
Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
ενηµερωτική εκδήλωση, στο τηλέφωνο 210 9244480 ή
στο site: www.icon.gr, και στο e-mail info@icon.gr.
Καινοτόµες µέθοδοι για ολοκληρωµένη αξιοποίηση
των απόβλητων από την επεξεργασία αγροτικών
προϊόντων
Το εργαστήριο Φυσικών Πόρων & Εναλλακτικών
Μορφών Ενέργειας διοργανώνουν διηµερίδα µε θέµα : «
Καινοτόµες µέθοδοι για ολοκληρωµένη αξιοποίηση
των απόβλητων από την επεξεργασία αγροτικών
προϊόντων », που θα πραγµατοποιηθεί 19 – 20
Νοεµβρίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικού
Κέντρου ΄Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης », του
ο
ΕΚΕΤΑ ( 6 ΧΛΜ Χαριλάου – Θέρµης ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διηµερίδα
στο τηλέφωνο 2310 498205, φαξ 2310 498280 ή στο email : hkaras@cperi.certh.gr, www.cperi.certh.gr.
∆ιοργάνωση εκδήλωσης Balkan Fest
(Σόφια 25-27.10.2013)
Η εταιρία διοργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων Expo
Team πραγµατοποιεί εκδήλωση προβολής
του
βουλγαρικού ποτού rakia, αλλά και αντίστοιχων
βαλκανικών ποτών περιλαµβανοµένων του ούζου και του
τσίπουρου. Μεταξύ άλλων, προγραµµατίζεται οι
συµµετέχουσες εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα
πώλησης των προβαλλόµενων προϊόντων τους, ενώ θα
λάβουν χώρα µια σειρά από συνοδευτικές εκδηλώσεις,
όπως διαγωνισµοί, µουσικές παραστάσεις κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο +3592/
965 99 10, φαξ +3592/ 962 58 48 ή στο e-mail :
expoteam@expoteam.org.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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18/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
015/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΗΛ:2313-323115 & 323119

360

18/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10501/27-05-2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛ:2713 601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

395

18/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:210-870 50 13, 210-870 50 15

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

398

18/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13027 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ
ΤΗΛ:210-5297229,210-5297630, 210-5291229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

401

18/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α14/12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ:210-8036518

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

427

8/07/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛ:2313-303110, 2313-303310

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΕΠΑ

451

18/07/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ
ΤΗΛ: 2132039721, 2310953644, 2410661091

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

374

19/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2913 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΗΛ:210-870 50 15

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

425

19/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45531-25/06/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ" ΤΗΛ:2313-302169, 2313-302136, 2313-302102 ΚΑΙ
2313-302151

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

435

22/07/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΤΗΛ:2284360143

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

