Μάρτιος 2013

ΒΕΘ: Οι τιµωρητικές πολιτικές κλονίζουν τα θεµέλια
της ευρωζώνης
Για άδικη, κοντόφθαλµη και πρωτόγνωρη πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε την απόφασή της για
κούρεµα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες, κάνει
λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δυστυχώς φαίνεται ότι έχει
περιορισµένα όρια. Με τιµωρητικές τακτικές οδηγεί την
Κύπρο σε ισορροπία τρόµου. Μετά από τις λανθασµένες
επιλογές για την Ελλάδα, αλλά και τις άλλες χώρες που
βρίσκονται υπό τη σκιά των µνηµονίων, ήρθε η εξοντωτική
απόφαση των ευρωπαίων εταίρων για κούρεµα των
καταθέσεων στην Κύπρο» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι ξυπνά εκ νέου ο κίνδυνος διάδοσης
της κρίσης στην ευρωζώνη, καθώς προκαλείται ντόµινο
ανησυχίας στους καταθέτες των υπόλοιπων χωρών.
«Μπορεί η Γερµανία να επιθυµεί να γίνει κυρίαρχος των
πάντων και να µοιράζει αφειδώς συµβουλές µαζί µε
εκπροσώπους άλλων βόρειων κρατών της Ευρώπης,
ωστόσο πρέπει να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές αυτές
οδηγούν µόνον σε δυσάρεστες εξελίξεις. Κάποια στιγµή η
Γερµανία αλλά και οι βόρειοι σύµµαχοί της θα πρέπει να
παύσουν να συµπεριφέρονται σα δανειστές αλλά να
φανούν αντάξιοι των δύσκολων συγκυριών που βιώνει η
ευρωζώνη» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας
ότι είναι αδήριτη ανάγκη να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για
την έκδοση ευρωοµολόγων αλλά και για µια νοµισµατική
χαλάρωση.
«Είναι αδύνατον να συνεχίσει να υφίσταται αυτό το
ψυχροπολεµικό σκηνικό στην Κύπρο µε τις τράπεζες να
παραµένουν κλειστές. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις
καθηµερινά µετρούν ζηµιές. ∆εν υπάρχει προηγούµενο
ευρωπαϊκής χώρας που να έχει λειτουργήσει µε τις
τράπεζες της κλειστές για µία εβδοµάδα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί
έστω και την τελευταία στιγµή λύση, πριν πυροδοτηθούν
ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα βλάψουν στο σύνολο της
την ευρωζώνη

Έτος 12ο

Τεύχος 12

Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου –
Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σας υπενθυµίζουµε ότι έχει ξεκινήσει από 25.02.2013 και
παρατείνεται µέχρι 10.05.2013, η υποβολή αιτήσεων για
υπαγωγή στο προαναφερόµενο πρόγραµµα.
Το έντυπο υποβολής καθώς και για οποιαδήποτε
πληροφορία οι υποψήφιοι επενδυτές της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να τις αποκτήσουν από :
 τους διαδικτυακούς τόπους:
• του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (www.ypoian.gr)
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
• της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
• της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
(www.pkm.gov.gr),
• του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(www.veth.gov.gr)
 Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ
τηλ.8011136300.

στο

 Tην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-319627 2313325440)
 Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισµός Λήδα Μαρία- 6οχλµ.
Χαριλάου-Θέρµης, 57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr ).
 Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης -Τµήµα
Θεµάτων Μεταποίησης & Υπηρεσιών, Στατιστικής,
ος
Ερευνών & ∆ηµοσίων Σχέσεων/ Αριστοτέλους 27 , 3
όροφος, τηλ. 2310-241383,
E-mail : sme-industry@veth.gov.gr

Ανακοίνωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος
‘ΘΡΑΚΗ 2013’
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να
η
συµµετάσχει στην 22 Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση
«ΘΡΑΚΗ 2013» που διοργανώνεται από 30 ΜαΪου έως 2
Ιουνίου 2013 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής
Τη διοργάνωση των ελληνικών συµµετοχών έχει αναλάβει η
∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων-µελών του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα µέλη
του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην παραπάνω
έκθεση, ε π ι δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών
µέτρων, ως εξής :
η
1 συµµετοχή - 100% [ ≤600 ευρώ]
η
η
2 & 3 συµµετοχές - 50 %[≤ 300 ευρώ]
η
4 συµµετοχή - 30% [≤ 180 ευρώ]
η
5 & πλέον συµµετοχές - προνοµιακή τιµή
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη
συγκεκριµένη έκθεση , να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ,
στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα
επικοινωνίας, 2310-271708 και 2310-271854, µέχρι την
Παρασκευή 8 Απριλίου 2013, προκειµένου να τους σταλεί
η φόρµα συµµετοχής.

Αντιµετώπιση κρουσµάτων Απάτης-Πρόληψη-Έγκαιρη
Ανίχνευση-Καταστολή
Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (Hellenic ACFE)
µε την αρωγή της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης, και την
υποστήριξη
του
δηµοσιογραφικού Συγκροτήµατος
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, διεξάγει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη
εκδήλωση, µε θέµα: «Αντιµετώπιση κρουσµάτων ΑπάτηςΠρόληψη-Έγκαιρη
Ανίχνευση-Καταστολή»,
στον
Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης-Αποθήκη Γ’, το
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, από τις 10.00 έως στις 16.00.
Το κόστος συµµετοχής είναι 50 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και λόγω
µεγάλου ενδιαφέροντος, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στην Ελληνοαµερικανική Ένωση στην
Αθήνα, τηλ. 210 3680907 φαξ 210 3680907 e-mail :
training@hau.gr και στη Θεσσαλονίκη στο Hellenic ACFE,
τηλ. 6972 127425 , e-mail: education.hacfe@gmail.com,
www.acfe.gr

Πρόγραµµατα κατάρτισης στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο
Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο µας ενηµερώνει για δύο
νέα προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα µάνατζµεντ και
µάρκετινγκ . Η εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική µεθοδολογία
επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στα
προσφερόµενα προγράµµατα κατάρτισης από οποιοδήποτε
µέρος της Ελλάδας. Λόγω των δύσκολων οικονοµικών
συνθηκών και τα δύο νέα προγράµµατα προσφέρονται µε
σηµαντική µείωση των διδάκτρων τους προς όλους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2610367457, 6945401441 κ.
∆ηµήτρης Γιαννιάς καθηγητής ΕΑΠ.

Ανακοίνωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της
προώθησης και ανάπτυξης των διεθνών σχέσεών του
προγραµµατίζει να συµµετέχει στην ηµερίδα που
διοργανώνεται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο του
Κοσόβου, µε την υποστήριξη του Γραφείου Συνδέσµου της
Ελλάδας στην Πρίστινα.
Η ηµερίδα αφορά τις οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις
Ελλάδας και Κοσόβου καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής
τους. Θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου
2013, και εκτός των θεµατικών παρουσιάσεων θα
πραγµατοποιηθούν b2b συναντήσεις µε τοπικούς
επιχειρηµατίες.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα και πληροφορίες σχετικά µε
το κόστος παραµονής, θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν
στην
παραπάνω
επιχειρηµατική
αποστολή
να
συµπληρώσουν το συνηµµένο έντυπο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και να το διαβιβάσουν στο Γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, φαξ : 2310 – 232 667,
email : public@veth.gov.gr, το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα,
8 Απριλίου 2013.

2ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
«Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα
στη ρωσική αγορά»
Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013 είναι η προθεσµία για την υποβολή
ο
δηλώσεων συµµετοχής στο 2 Ελληνορωσικό Εξαγωγικό
Συµπόσιο : «Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική
αγορά» στην Αθήνα ( Ίδρυµα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387,
Παλαιό Φάληρο ) που θα λάβει χώρα την περίοδο 3 – 4
Απριλίου 2013.
Στο συµπόσιο, που αποτελεί σηµαντική πλατφόρµα
συνάντησης για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της ελληνικής
οικονοµίας και παράλληλα γόνιµο έδαφος για την προώθηση
των ελληνικών προϊόντων στη Ρωσική αγορά, θα συµµετάσχει
µια σηµαντική ρωσική αποστολή εκπροσώπων µεγάλων
εισαγωγικών επιχειρήσεων µεταξύ των οποίων η αλυσίδα
supermarket “OOO SPAR”, “OOO VERGINA”,
“OOO
OLYMPIC FOODS”, “HOROSHYY VKYS” κα.
∆εδοµένου των υπαρχουσών ευκαιριών διείσδυσης στη
ο
Ρωσική αγορά, το 2 Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συµπόσιο
εντάσσει πέρα από τους κλάδους των τροφίµων και των
ποτών, τους δυναµικούς κλάδους των ενδυµάτων και των
υποδηµάτων.
Σε κλαδικά Working Groups, θα αναλυθούν όλα τα θέµατα που
αφορούν στην οργάνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας στη
Ρωσία : Μεταφορές, Τελωνεία, Πιστοποιήσεις, Ασφάλιση κα.
Για διευκρινήσεις και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να
επικοινωνείτε στο τηλ. 210 69 81 127 ή στο e-mail:
secretary@hrcc.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Επιχειρηµατική αποστολή µε τον ΟΠΕ στην Πολωνία

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

O Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου-ΟΠΕ Α.Ε
διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στη Βαρσοβία της
Πολωνίας από 10 έως 13 Ιουνίου 2013.

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λιουµπλιάνα,
απέστειλε
οικονοµικές και µακροοικονοµικές εξελίξεις Σλοβενίας το
Φεβρουάριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λιουµπλιάνα, grecom.slovenia@siol.net ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 3
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Μάρτιο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Ερεβάν, ecocom-yerevan@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τρόφιµαποτά, ελαιόλαδο, τυροκοµικά και τυποποιηµένα ιχθυηρά, ιδίως
delicatessen όπως π.χ.: αυγοτάραχο, ρακόµελο, λικέρ µαστίχας,
µαρµελάδες κλπ.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 400 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
15 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].

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
185

23/4/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ,
ΑΥΛΕΣ) ΤΗΛ:2313-317791

∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

130

27/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 608.1/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ/∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΝ ΤΗΛ:210-5531425

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

183

08/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)∆ΥΟ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΥΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ,∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ∆ΙΑΣΠΟΡΕΑ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΕΑ ΑΛΑΤΟΣ Β) ΕΠΤΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 4Χ2
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ γ) ΈΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ VAN
ΤΗΛ.: 2313-317788

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

171

09/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 006/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΜΕ
ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΛ:2313-324365 &2313-324112

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

177

09/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Β,Γ,∆ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
∆.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΛ:2313-317791

∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

178

09/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ Ο∆ΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Β’ ΦΑΣΗ) ΤΗΛ:2313-317791

∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

172

10/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 007/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Α’
ΤΗΛ:2313-324365 & 2313-324112

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

106

10/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ,ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΩΝ Ε.∆ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΤΗΛ:210-3483163

ΑΣ∆ΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

96

11/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛ:210-4969163

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

141

11/04/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12017/1 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΓΕΦΥΡΩΝ) ΟΙΚΤΟΥ VOITH ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ 2000 &
Α/Α I.C ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

