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ΒΕΘ: Ηλεκτροσόκ οι αυξήσεις στα τιµολόγια
της ∆ΕΗ
Ηλεκτροσόκ για τον επιχειρηµατικό κόσµο, χαρακτηρίζει ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος τις νέες αυξήσεις στα
τιµολόγια της ∆ΕΗ που για τις εµπορικές, βιοµηχανικές και
αγροτικές χρήσεις θα κυµαίνονται από 10- 12%. «Την ώρα
που η χώρα βαδίζει στα πιο σκοτεινά µονοπάτια της ύφεσης,
την ώρα που πολίτες και επιχειρηµατίες δεν µπορούν να
ανταπεξέλθουν ούτε στις ανελαστικές τους δαπάνες, έρχεται
να προστεθεί ένας ακόµη εφιάλτης στην καθηµερινότητα
µας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι οι
νέες αυξήσεις της ∆ΕΗ ξεπερνούν κάθε λογική.
«Έχει αναρωτηθεί η πολιτεία πως κατορθώνουν µέχρι
σήµερα οι επιχειρήσεις και επιβιώνουν; Την απασχολεί αν το
ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων µετακυληθεί στις τιµές
προϊόντων και υπηρεσιών; Προφανώς και όχι. Πρέπει
επιτελούς να γίνει κοινός τόπος ότι απαιτείται στρατηγική
ανάπτυξης και αλλαγή οικονοµικής πολιτικής, διαφορετικά οι
επιχειρήσεις δεν θα µπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικές,
αντιθέτως θα πολλαπλασιαστούν τα λουκέτα στην αγορά»
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «η
κοινωνία αποτελεί το εξιλαστήριο θύµα σε µία πολιτική που
οδηγεί στην εξαθλίωση. Οι αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ
έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση προς όφελος της
εταιρείας, µη λαµβάνοντας, όµως, υπόψη ότι υπό αυτές τις
συνθήκες πολίτες και επιχειρηµατίες οδηγούνται στην
εξόντωση».

Έτος 12ο

Τεύχος 3

Συνεργασία ΒΕΘ µε ΚΕΚ για τα προγράµµατα
ΟΑΕ∆ έτους 2012
Λήγει στις 28 Φεβρουαρίου η προθεσµία για την υποβολή
προτάσεων στο πρόγραµµα «Κατάρτιση ΟΑΕ∆-ΛΑΕΚ έτους
2012 για εργαζόµενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25
άτοµα», που έχει προκηρύξει ο Οργανισµός Εργατικού
∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Η υποβολή των προτάσεων γίνεται
αποκλειστικά µέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του
ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο
πλαίσιο της προσπάθειας του για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – µελών του
συµµετέχει στην υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος.
Τα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε τα οποία
συνεργάζεται το ΒΕΘ είναι τα :
•
Κ.Ε.Κ
«Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας»,
τηλέφωνο :
2310545967.
•
K.E.K. «Ινστιτούτο Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής
Επιµόρφωσης και Κατάρτισης – ΣΕΒ», τηλέφωνο:
2310567547.
•
Κ.Ε.Κ «∆ιαβαλκανικό», τηλέφωνο: 2310567547.
•
Κ.Ε.Κ «I.DE.A ΕΠΕ», τηλέφωνο: 2310546816.
•
Κ.Ε.Κ. «Μ.Ι.Τ. ΑΕ», τηλέφωνο: 2310551610.

ΝΕΑ ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Αναφερόµενος στην έλλειψη ρευστότητας, που αποτελεί το
µέγα ζητούµενο σε µία οικονοµία που βουλιάζει, επί µακρόν,
στην ύφεση και στην λιτότητα, ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζει
ότι «ο ιδιωτικός τοµέας δεν έχει άλλες αντοχές. Η πτωτική
πορεία της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τον εγχώριο
ιδιωτικό τοµέα και η παραµονή ελληνικών κεφαλαίων στο
εξωτερικό στερούν ρευστότητα από την ελληνική αγορά.
∆υστυχώς για όλους µας η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται µε
δανεικά από την τρόικα. Πρέπει άµεσα να γίνει ο
επαναπατρισµός των κεφαλαίων που εξήλθαν στο εξωτερικό
και να ανοίξουν, εκ νέου, οι κάνουλες των τραπεζικών
ιδρυµάτων που παραµένουν ερµητικά κλειστές».

Με νέα αγορανοµική διάταξη (04/2012) υποχρεώνονται όλες
οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων να αναρτήσουν
πινακίδα σε εµφανές σηµείο του καταστήµατός τους και
ειδικότερα πλησίον του ταµείου συναλλαγής στην οποία θα
αναγράφεται µε ευδιάκριτα και κεφαλαία γράµµατα η ένδειξη
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE
OF PAYMENT HAS NOT BEEN PECEIVED (RECEIPTINVOICE)”.

•

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να

λειτουργούν

νόµιµα

(άδεια

λειτουργίας

ή

πιστοποιητικό Επιµελητηρίου σε περίπτωση που δεν
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

απαιτείται

άδεια

επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου
Υπηρεσιών»
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

λειτουργίας).

πρέπει

σκοπό την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης
ατόµων µε αναπηρία
•

Να υποβάλλουν δαπάνες στα επενδυτικά τους σχέδια
που δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί
ή κοινοτικούς πόρους

Υφιστάµενες επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που µέχρι τις
περισσότερες

Να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα µεριµνήσουν για

σε άλλο πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από εθνικούς

κλεισµένες

διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας.
2.

θα

Να τηρούν ή να δεσµεύονται ότι θα τηρήσουν βιβλία Β'

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Επιλέξιµες επιχειρήσεις για το πρόγραµµα είναι:

ή

ότι

•

•

δύο

δεσµεύονται

ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
τις κατάλληλες υποδοµές µε

έχουν

σύσταση

•

Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης του
Τουρισµού του Εµπορίου και των Υπηρεσιών, για την
υλοποίηση
επενδύσεων
προσανατολισµένων
στη
καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής
καθώς και στην τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

31/12/2011

υπό

λειτουργήσουν νόµιµα.
Να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις.

ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ:

1.

να

Οι

Νέες επιχειρήσεις και Υπό Σύσταση
Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις που δεν
εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάµενων.

∆εν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το
σύστηµα της δικαιόχρησης (franchising).

•

Να δεσµευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν
έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε
άλλο πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από εθνικούς ή

κοινοτικούς πόρους
• Να υποβάλλουν έως µια πρόταση ανά ΑΦΜ/υπό
σύσταση επιχείρηση
• Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (µόνο για τις
νέες-υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις) θα πρέπει ο κύριος µέτοχος της
επιχείρησης να µην έχει κλείσει κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην
ίδια σχετική αγορά ή σε όµορες αγορές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων,
είναι οι ακόλουθες:
• Να µην εµπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισµού πράξεων
των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ
• Να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε έναν ή

•

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης
δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης µπορεί να κυµαίνεται:
•

Για τη Μεταποίηση από 30.000€ έως 300.000€

περισσότερους επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής

•

Για τον Τουρισµό από 20.000€ έως 300.000€

Ενότητας

•

Για το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες από 20.000€

Να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ πριν την
υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή οι υπό σύσταση

έως 100.000€.

επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆
πριν την πρώτη εκταµίευση της επιχορήγησης.
•

•
•

•

να

Κάθε δικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική

εγκατασταθούν και να έχουν καταστατική έδρα στην

πρόταση µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του µέγιστου

Ελληνική επικράτεια

επιχορηγούµενου

Να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ή να δεσµευτούν ότι

Ενότητας στην οποία έχει υποβάλλει πρόταση. Στη

θα έχουν την ιδιότητα της Μικροµεσαίας Επιχείρησης

περίπτωση

Να µην βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή

παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της

αναγκαστική διαχείριση (µόνο για τις υφιστάµενες και

επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος

νέες επιχειρήσεις)

κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά µε ιδιωτική συµµετοχή.

Να

είναι

εγκατεστηµένες

ή

να

προτίθενται

Να µην εκκρεµεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
(µόνο για τις υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις)

•

αυτή

προϋπολογισµού
αντικείµενο

της

Θεµατικής

αξιολόγησης

και

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν µε

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

µια από τις ακόλουθες νοµικές µορφές:

ατοµική

που θα εγκριθούν δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 15 µήνες

επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική

για τις θεµατικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισµός»

Κεφαλαιουχική Εταιρία)

και τους 12 µήνες για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο Υπηρεσίες» από την ηµεροµηνία ένταξης του επενδυτικού
σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται:
Η
>

>

επιχορήγηση

επενδυτικών

προτάσεων

και του Νοτίου Αιγαίου, η ηµεροµηνία Προκήρυξης

σχεδίου

του Προγράµµατος

αναλυτικός πίνακας:

Για

τις

υπόλοιπες

περιφέρειες,

υποβολής

της

η

και

το

µέγεθος

της

επιχείρησης.

στο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
% ενίσχυσης για

% ενίσχυσης για

µεσαίες επιχειρήσεις

µικρές & πολύ µικρές

Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου

προϋπολογισµού από την επιχείρηση είναι υποχρεωτική η
των αιτούµενων δαπανών

µε

τις

παρακάτω

κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών :

40

Κεντρική
Μακεδονία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

1

Κτίρια,
εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος
Μηχανήµατα - εξοπλισµός.
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελµατικής χρήσης)
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος & Εξοικονόµησης ενέργειας.
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας

2
3
4
5
6

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας

7
8
9
10

Λογισµικό
Προβολή - Προώθηση
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νέες
- υπό σύσταση µικρές επιχειρήσεις
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Η ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
60%
80%
60%
100%
100%
100%
15.000 €
15.000 € 10.000 €
100%

100%

100%

20%

20%

20%

6.000 €

6.000 € 6.000 €

30.000 €
20.000 €
10.000 €

30.000 € 10.000 €
30.000 € 10.000 €
10.000 € 10.000 €

40%

40%

40%

Προσοχή :

επιχειρήσεις
50

Ειδικά για τις λειτουργικές δαπάνες ισχύουν τα εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Α/Α

Ακολουθεί

ηµεροµηνία

πρότασης

Πρόγραµµα.

σύνδεση

ποικίλει

ανάλογα µε την Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού

ηλεκτρονικής

>

των

Για τις περιφέρειες της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
% ενίσχυσης για

% ενίσχυσης για

µεσαίες επιχειρήσεις

µικρές & πολύ
µικρές

Όλες οι Περιφέρειες

-

επιχειρήσεις
25

Το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να καλυφθεί
συµµετοχή του δικαιούχου, η οποία µπορεί να
από ίδιους πόρους ή και δάνειο. Το δάνειο είναι
υποστηρίζεται από χρηµατοδοτικά εργαλεία του
ΕΤΕΑΝ, JEREMIE κτλ).

µε ιδιωτική
αποτελείται
δυνατόν να
ΕΣΠΑ (π.χ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις
25.02.2013 έως 25.04.2013. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας
της ηλεκτρονικής υποβολής δεν γίνεται δεκτή καµία υποβολή
προτάσεων. ΟΙ προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να
υποβληθούν και σε έντυπη µορφή το αργότερο σε δέκα µέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Αραβο ελληνικό Επιµελητήριο, απέστειλε το Εµπορικό
∆ελτίο µηνός ∆εκεµβρίου 2012 µε πληροφορίες σχετικά µε τις
δραστηριότητες του Επιµελητηρίου, Οικονοµικές και
Εµπορικές ειδήσεις, ευκαιρίες επιχειρηµατικής συνεργασίας,
Εκθέσεις και ∆ηµοπρασίες από την Ελλάδα και τις Αραβικές
χώρες .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Αραβο ελληνικού
Επιµελητηρίου www.arabgreekchamber.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

❖ Η κατανοµή του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση:
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)>= (50%*Προϋπολογισµού).
❖ Η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών ισχύει µόνο
για τις νέες και υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Οικονοµικών και συγκεκριµένα η Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
,απέστειλε ∆ιµηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο για θέµατα ενιαίας
αγοράς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
,
http://ec.europa.eu/internal_market/smn/intex_en.htm,
eniaia.agora@mnec.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο , απέστειλε το σχέδιο για
τις νέες ετικέτες σήµανσης συστατικών τροφίµων .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Λονδίνο www.agora.mfa.gr/gb66 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αίγυπτο , απέστειλε δελτίο
οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων από την Αίγυπτο
για το µήνα ∆εκεµβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Αίγυπτο www.agora.mfa.gr/eg50 ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Επιχειρηµατικές συναντήσεις στη Αθήνα µε Λιβανέζες
επιχειρηµατίες
Το Αραβο-ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως
ενόψει γυναικείας επιχειρηµατικής αποστολής από το
Εµπορικό
και
Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο
της
Τρίπολης/Λιβάνου στην Αθήνα , σας ενηµερώνει ότι
διοργανώνει προσωπικές συναντήσεις Β2Β, την Πέµπτη 24
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9.00π.µ. – 14.00, στο ξενοδοχείο
ΤΗΕ ΑΤΗΕΝΙΑΝ CALLIRHOE, Λεωφ. Καλλιρόης 32 &
Πετµεζά .
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το ΑραβοΕλληνικό Επιµελητήριο στο τηλ.210 6711210 φαξ 210
6746577, e-mail : chamber@ arabgreekchamber.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
891

25/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΛ:2106926798

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

904

25/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ37-2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΚΙΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΛ.:25313 51551-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

859

28/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

16

28/01/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΛ:2713600461

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

857

29/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 66/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

905

29/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38-2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

916

29/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12073 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΦΙΛΤΡΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

917

29/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12074 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΗΜΙ∆ΡΥΦΑΚΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ (4,0 ΚΑΙ 6,0 m) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΑΣΙ∆ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

34

29/01/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9,500 ΜΕΤΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΣΑΤΕΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΥ Νο 315 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΤΗΛ:210-4612534

700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

35

29/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2)
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ
ΤΗΛ:2410560379

ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

913

30/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

3

29/01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 73.290 Kg
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΛ:210-5213623

ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

919

31/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12059 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 52 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΒ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣΠΛΑΤΥ-ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΣΗΒΛΑΒΩΝ 3
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΗΛ.:2105297229

ΟΣΕ

893

31/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΛ:210-4969163

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

903

31/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 78-2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ:25313 51551-51351

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

921

31/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12076 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

37

31/01/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2313-307147

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

