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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Β.Ε.Θ
Το Β.Ε.Θ σας προσκαλεί σε ενηµερωτική ηµερίδα,
για θέµατα κοινωνικών ασφαλίσεων,
τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 19.00 στην αίθουσα
ος
εκδηλώσεων του ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 4 όροφος).
Κύριος οµιλητής της εκδήλωσης είναι ο κ.Παναγιώτης
Κοκκόρης- Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
===========================================
Το ΒΕΘ σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Οικονοµολόγων
Λογιστών Ν.Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Λ.Ν.Θ) και το Ε.Β.Ε.Θ
διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα :
«Θεσµικό πλαίσιο και δυναµική της Ελληνικής
Οικονοµίας»
Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 και ώρα 18.00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ,(Τσιµσική 29)
Κύριοι οµιλητές της εκδήλωσης είναι :
ο
κ.∆ηµήτριος
Μάρδαςκαθηγητής
του
τµ.Οικονοµικών Επιστηµών του ΑΠΘ,
o κ.Απόστολος Καµφορίδης - Οικονοµολόγος- Μέλος
Σ.Ο.Λ.Ν.Θ
o κ.∆ηµήτριος Βαρβασούδης - ΟικονοµολόγοςΑντιπρόεδρος ∆.Σ του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ
o κ.Βασίλειος Κωστόπουλος – ΟικονοµολόγοςΠρόεδρος ∆.Σ του του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ
=============================================
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
σας προσκαλεί
το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 και ώρα 18.00
στην αίθουσα ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΙΙΙ, του ξενοδοχείου HYATT
Regency Thessaloniki
στη δίωρη συνεδριακή εκδήλωση που διοργανώνει στα
πλαίσια του Χρηµατοοικονοµικού- Χρηµατοπιστωτικού
Πολυσυνεδρίου µε θέµα : «Η εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση»
Κύριοι οµιλητές της εκδήλωσης είναι :
η κα.Μάγδα Καρακόλη- Αναπληρώτρια Γενική
Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
&
Αναπτυξιακής
Συνεργασίας
του
Υπουργείου
Εξωτερικών
και ο κος.Ιωάννης Χατζηδηµητρίου- Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

«602» βιοτεχνίες αποχαιρέτησαν την
ενεργό δράση το α΄ τρίµηνο του 2013
Η αρνητική πορεία των προηγούµενων ετών, αναφορικά µε
τα λουκέτα στις βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, φαίνεται να
συνεχίζεται και το πρώτο τρίµηνο του 2013, καθώς 602
επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, την ώρα που έναρξη έκαναν
µόλις 210.
Κάνοντας, πάντως, µία αναδροµή στο αντίστοιχο περσινό
διάστηµα (Ιανουάριος – Μάρτιος του 2012) η εικόνα µοιάζει
οριακά πιο ελπιδοφόρα, καθώς οι επιχειρήσεις που
ανέστειλαν την λειτουργία τους πέρυσι, εν λόγω διάστηµα,
ήταν 620, ενώ εκείνες που ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους
200.
Κατά συνέπεια οι διαγραφές το διάστηµα ΙανουαρίουΜαρτίου 2013 είναι µειωµένες έναντι του περσινού πρώτου
τριµήνου κατά 2,9%, ενώ οι εγγραφές είναι αυξηµένες κατά
5%.
Ωστόσο το µεγάλο χάσµα µεταξύ εγγραφών - διαγραφών
εξακολουθεί να παραµένει, καθώς στο πρώτο τρίµηνο του
2013 ο αριθµός των διαγραφών ήταν σχεδόν τριπλάσιος των
εγγραφών.
Σαφώς µειωµένες είναι οι επιχειρήσεις που κρίθηκαν
ασύµφορες (309) κατά το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους
όταν ένα χρόνο πριν, το αντίστοιχο εξεταζόµενο διάστηµα
στην εν λόγω κατηγορία κατατάχθηκαν 413 επιχειρήσεις.
Σηµαντικά αυξηµένος είναι και ο αριθµός των επιχειρήσεων
που πέρασαν στο παρελθόν καθώς οι ιδιοκτήτες του
συνταξιοδοτήθηκαν 171 το πρώτο τρίµηνο του 2013, έναντι
94 το αντίστοιχο περσινό διάστηµα.
Τα εν λόγω στοιχεία προκύπτουν από τα µητρώα του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Στο µεταξύ, για µία ακόµη φορά, το διάστηµα ΙανουαρίουΜαρτίου 2013, τα σκήπτρα στις διαγραφές κρατούν οι
ατοµικές επιχειρήσεις (471) όταν ένα χρόνο νωρίτερα το
αντίστοιχο διάστηµα οι ατοµικές επιχειρήσεις που
αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση ανέρχονταν σε 491

Η πολιτική λιτότητας εξοντώνει τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες
Ανακοίνωση – Επιχειρηµατική αποστολή
του ΒΕΘ στο ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι
Στα πλαίσια των προγραµµάτων δράσης του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στοχεύει στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-µελών του και στη στήριξη
των ελληνικών εµποροοικονοµικών συµφερόντων σε
αγορές- στόχους, όπως η αγορά του Βελιγραδίου, και της
Σερβίας γενικότερα.
Για το σκοπό αυτό, καλεί τα µέλη του να συµµετέχουν στην
επιχειρηµατική αποστολή που πρόκειται να διοργανώσει, σε
συνεργασία µε το Γραφείο της Αναπληρωτού Γενικής
Γραµµατέως
∆ιεθνών
Οικονοµικών
Σχέσεων
&
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και
το Γραφείο Ο.Ε.Υ., στο Βελιγράδι. Η αποστολή αφορά τους
Έλληνες επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς δοµικών υλικών και γενικότερα στον
κατασκευαστικό κλάδο, µε στόχο να πάρουν µέρος σε
αυτή την προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας πιθανής
συνεργασίας µεταξύ των επιχειρηµατιών των δύο χωρών.

Αναφορικά µε τις εγγραφές, τη µερίδα του λέοντος κατέχουν
οι ατοµικές επιχειρήσεις καθώς έκαναν έναρξη 146 έναντι
134 πέρυσι. Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των 210
επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το πρώτο
τρίµηνο του 2013, 173 επιχειρήσεις ήταν νέες.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία εγγραφών - διαγραφών ο
πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, σηµείωσε
ότι «η ακολουθούµενη πολιτική λιτότητας εξοντώνει τις
όποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από την πλευρά του
ιδιωτικού τοµέα και βυθίζει σε τέλµα την επιχειρηµατική
δραστηριότητα και την εσωτερική ζήτηση».
«Το επιχειρείν περνάει ένα δύσκολο «crash test»
µετρώντας ήδη πολλές απώλειες, γεγονός που
αποτυπώνεται και στις εγγραφές – διαγραφές του ΒΕΘ. Αν
δεν υπάρξει ουσιαστική στρατηγική ανάπτυξης από την
πλευρά της πολιτείας θα συνεχίσουµε να ζούµε συντροφιά
µε την αβεβαιότητα, που είναι ο χειρότερος σύµβουλος για
την επιχειρηµατικότητα» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Η επιχειρηµατική αποστολή θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο
δεκαήµερο του Ιουνίου 2013.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το κόστος συµµετοχής - που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια
– θα περιλαµβάνει:

Πρόγραµµα προκαθορισµένων συναντήσεων που θα
καταρτισθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών

Αεροπορικά εισιτήρια

Παραµονή σε ξενοδοχεία 4* ή 5* µε πρωινό, σε δίκλινο
δωµάτιο

Μετακινήσεις εξωτερικού

Ενηµερωτικό φάκελο µε στοιχεία αγοράς

∆ηµοσιότητα και προβολή

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΒΕΡΟΥ
Πόλη: Ανόβερο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 9 - 11.04.2013
Εκθέµατα: έκθεση τεχνολογίας και µηχανολογικού εξοπλισµού
Πληροφορίες: κ. Μπάµπη Φιλαδαρλή,
τηλ.: +30 2310474191, fax: +30 2310 474192,
e-mail: info@globalgreece.gr & www.globalgreece.gr

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην
ανωτέρω επιχειρηµατική αποστολή - για περισσότερες
πληροφορίες - µπορούν να επικοινωνούν µε το Γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του επιµελητηρίου, [τηλέφωνα
επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310 241668, email :
public@veth.gov.gr] τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Επιχειρηµατική αποστολή µε τον ΟΠΕ στο Βέλγιο
O Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου-ΟΠΕ Α.Ε
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στις Βρυξέλλες του
Βελγίου 2 έως 5 Ιουνίου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
τρόφιµα-ποτά, φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά,
προϊόντα αλουµινίου και χαλκού, ανόργανα χηµικά προϊόντα,
δοµικά
υλικά,
ορυκτά
πετρώµατα,
ηλεκτρολογικός
εξοπλισµός.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 350 ευρώ/εταιρία
(πλέον ΦΠΑ 23%) και καλύπτει :
•
ατοµικό πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων
•
διερµηνεία-γραµµατειακή υποστήριξη
•
ενοικίαση αίθουσας για την πραγµατοποίηση των
επιχειρηµατικών συναντήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
(µέχρι 18 Απριλίου) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κος Κλεόβουλος Μπούζος,
τηλ.2310510047, fax 2310510046, e-mail kleo@hepo.gr, site
www.hepo.gr].

SULAYMANIAH INTERNATIONAL BUILD EXPO 2013
Πόλη : Ιράκ
Ηµεροµηνία: 10 - 13.04.2013
Εκθέµατα: έκθεση τροφίµων
Πληροφορίες: κ. Fadi Al Munayer,
τηλ.: +009647707570894 +009647508122111,
e-mail: iraq.info@elanexpo.net & www.sulaymaniahexpo.com
SULAYMANIAH INTERNATIONAL FOOD EXPO 2013
Πόλη : Ιράκ
Ηµεροµηνία: 10 - 13.04.2013
Εκθέµατα: έκθεση τροφίµων
Πληροφορίες: κ. Fadi Al Munayer,
τηλ.: +009647508122444,
e-mail: iraq.info@elanexpo.net & www.sulaymaniahexpo.com
22η HERMES EXPO
Πόλη: Atlantic City, ΗΠΑ
Ηµεροµηνία: 11-14.04.2013
Εκθέµατα: προώθηση της Ελλάδας µε έµφαση
στις επιχειρήσεις, τον τουρισµό, τις υπηρεσίες και τον Πολιτισµό
Πληροφορίες: κ. Παύλο Κοτρότσιο,
τηλ.: (001) 610.446.1463, fax: (001) 610.446.3189,
e-mail: www.hermesexpo.com & www.hellenicnews.com
ALIMENTARIA & HOREXPO 2013
Πόλη : Λισαβώνα. Ισπανία
Ηµεροµηνία : 14 – 17.04.2013
Εκθέµατα : Τρόφιµα και ποτά
Πληροφορίες: κα Ζωή Στοϊκάκη ΟΠΕ
τηλ. 2310 510047
Email: stoikaki@hepo.gr

∆ηµοσίευση πρόσκλησης
για τη ∆ράση
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για Άνεργους
Νέους

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ξεκίνησε
την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
τους Νέους, µε αφετηρία την δηµοσίευση της πρόσκλησης για
την «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για
Άνεργους Νέους», την πρώτη δράση του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης. Στόχος της συγκεκριµένης δράσης είναι να προσφέρει
ένα πρώτο βήµα εισόδου στην απασχόληση για 35.000
χιλιάδες νέους συµπολίτες που σήµερα είναι ανενεργοί, στο
περιθώριο της αγοράς εργασίας και χωρίς ευκαιρίες στον
εργασιακό τους βίο.
Η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» συνιστά µια
ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων τριών φάσεων, η οποία
λαµβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες
των άνεργων νέων, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους
επίπεδο. Το πρόγραµµα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις
οποίες οι ωφελούµενοι:
α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,
β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε
µηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε παράλληλη
παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και υποστήριξης και
γ) µε το πέρας της πρακτικής άσκησης θα µπορούν να
προσληφθούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, µε πλήρη
µισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.
Πρόκειται για µια συνεκτική δράση που σκοπεύει όχι µόνον να
προσφέρει µια πρώτη επαφή των νέων µε την αγορά
εργασίας, αλλά και να παρέχει την άµεση προοπτική για
µία θέση απασχόλησης, στον τοµέα κατάρτισής τους.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν νέοι 18 έως 29
ετών, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ ΑΤΕΙ»,
απαιτείται να έχουν:
i) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση
περί
αναγνωρισµένων
επαγγελµατικών
προσόντων,
πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΑΕΙ ή το
ΑΤΕΙ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
ii) να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 µέχρι 31.12.95 καθώς
και
iii) να είναι εγγεγραµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆.
∆ικαίωµα συµµετοχής επίσης έχουν και όσοι συµµετέχουν σε
Επαγγελµατικά Επιµελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής,
δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης»
απαιτείται :
i) να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 µέχρι 31.12.95,
καθώς και
ii) να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆.
Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχουσες στο πρόγραµµα
επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε καµία
µείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράµµατος.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας προκειµένου να εξασφαλίσει την οµοιόµορφη
πληροφόρηση, τη µεγαλύτερη δυνατή προσβασιµότητα αλλά
και, κυρίως, τον αδιάβλητο και αντικειµενικό χαρακτήρα
της διαδικασίας, έχει διαµορφώσει ειδική ιστοσελίδα του
προγράµµατος, την http://www.voucher.gov.gr, µέσω της
οποίας αποκλειστικά θα γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή των
αιτήσεων συµµετοχής και των δικαιολογητικών, ενώ η
βαθµολόγηση των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί
αυτοµατοποιηµένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό
Σύστηµα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15
Απριλίου 2013 και θα λήξει στις 22 Μαΐου 2013.
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να βρουν το πλήρες κείµενο της
πρόσκλησης στις ιστοσελίδες:
http://www.ypakp.gr/,
http://www.epanad.gov.gr/,
http://www.eye-ekt.gr/.
Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης για
το πρόγραµµα µε αριθµό 800 11 44444, µε σκοπό την άµεση
παροχή πληροφόρησης και ενηµέρωσης αλλά και την
καταγραφή και επίλυση τυχόν θεµάτων που ανακύψουν.

Κόσσοβο - Ηλεκτρονική πύλη εµπορίου
Το Οικονοµικό Επιµελητήριο του Κοσσόβου σε συνεργασία
µε την USAID δηµιούργησαν ένα οδηγό εµπορίου που είναι
µια διαδραστική βάση δεδοµένων, φιλική στο χρήστη και
παρέχει άµεσα αξιόπιστη πληροφόρηση όσων επιθυµούν να
αναπτύξουν εµπορικές σχέσεις στο Κόσσοβο.
Επίσης συνεργάζεται µε όλες τις οικονοµικές υπηρεσίες του
Κοσσόβου και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη
νοµοθεσία, τις διαδικασίες εξαγωγών, το δασµολόγιο , τους
ειδικούς δασµούς που επιβαρύνουν κάποια προϊόντα , τις
διαδικασίες ίδρυσης εταιριών, χρήσιµες διευθύνσεις και
άλλες χρηστικές πληροφορίες.
Ο οδηγός είναι διαθέσιµος σε 3 γλώσσες ( Αλβανικά,
Σέρβικα και Αγγλικά) και βρίσκεται διαθέσιµος στον
παρακάτω σύνδεσµο http://www.itg-rks.com

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΛ:213.130.7136

ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

236

15/4/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 009/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΤΗΛ:2313-324377

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

195

16/4/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆.Θ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α,Ε. ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΛ:2310296858

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

201

16/4/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ:2310-296858

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

145

18/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ∆/Η MLW & ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ Α/Α DESIRO
ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

146

18/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13015 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΩΠΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ Α/Α RAILBUS ΚΑΙ Α/Α I.C (ΠΑΜΠΡΙΖ) ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

187

23/4/2013 ΑΡ ∆ΙΚΑΗΡΥΞΗΣ 8/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ου
ου
ου
ου
ου
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 59 ΚΑΙ 60 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 47 ,49 ΚΑΙ 57 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΣΑΤΑ Τ.Π ΤΗΛ:2313-317791

∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

139

19/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.1/13 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ-ΨΥΧΡΩΝ ΠΟΤΩΝ,ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ SNACKS THΛ:210-8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

174

22/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 133/14-03-2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛ:2310-498272

Ε.Κ.Ε.Τ.Α

138

22/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.24/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

190

22/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 133/14-03-2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛ:2310-498272

Ε.Κ.Ε.Τ.Α

107

23/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΛΗΡΥΞΗΣ 59/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ:25313-51551-351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

140

23/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP-8 ΤΗΛ:210-8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

191

23/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΦΟΙΤHΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΤΗΛ:2310-791468

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

193

23/4/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ
ου
ου
ου
ου
ου
59 ΚΑΙ 60 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 47 ,49 ΚΑΙ 57 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΑΤΑ Τ.Π
ΤΗΛ:2310-296871

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

