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ΒΕΘ: Αγώνα δρόµου για να φορτσάρει το
ΕΣΠΑ ζητά το ΒΕΘ
Την τεράστια ευθύνη των συναρµόδιων υπουργείων ώστε
να µην επαναληφθεί η αποτυχία του ΕΣΠΑ της περιόδου
2007-2013, και να υπάρξει έγκαιρα ο καλύτερος δυνατός
σχεδιασµός για το νέο ΕΣΠΑ, υπογράµµισε ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ)
Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του σε χθεσινή ενηµερωτική ηµερίδα για την παρουσίαση
του προγράµµατος ‘Ενίσχυση ΜµΕ στους τοµείς
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών’ στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαδόπουλο το «ΕΣΠΑ 2014-2020
θα πρέπει να αποτελέσει σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο
για την Ελλάδα. Είναι απαραίτητο να γίνει ένας έξυπνος
προγραµµατισµός, χωρίς αποκλεισµούς, ώστε να µην
χαθεί, ξανά, ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια».
Αναφερόµενος ο κ. Παπαδόπουλος στη θετική εξέλιξη για
τη χώρα µας, κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, από
την οποία βγήκε κερδισµένη, αποσπώντας αυξηµένα
κονδύλια από έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισµό που
µειώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του, υπογράµµισε
ότι «είναι ένα σηµαντικό βήµα για τη χώρα µας, ωστόσο
στο οριακό σηµείο που έχουµε φτάσει δεν υπάρχουν
περιθώρια για αποτυχία».
«Ευελπιστούµε ότι όταν θα
παρουσιαστεί ο
προγραµµατισµός για το νέο ΕΣΠΑ, θα υπάρξει και
πρόβλεψη ώστε έργα που δεν προχωρούν να µην µένουν
θεωρητικά ενταγµένα µέσα στο πρόγραµµα» σηµείωσε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι «αυτό που θα
πρέπει να αντιληφθεί η πολιτεία είναι ότι οφείλει να
εντατικοποιήσει την προσπάθεια της για ταχύτερη
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ώστε να ενισχυθεί
η ρευστότητα και να στηριχθεί η απασχόληση».
Παράλληλα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ θα πρέπει
να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση
του τραπεζικού συστήµατος, που αποτελεί µείζον ζήτηµα
προκειµένου να τρέξει το ΕΣΠΑ.
Η ανάπτυξη θα έρθει από τον ιδιωτικό τοµέα
Σχετικά µε την προκήρυξη του προγράµµατος για την
ενίσχυση
µικροµεσαίων
επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, του
τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών,
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πνέει …..στην ιστοσελίδα του

Β.ΕΘ.
Ένα ακόµη χρηστικό εργαλείο προσθέτει στη φαρέτρα των
βιοτεχνών, και όχι µόνον, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο λόγος για την ανανεωµένη
ιστοσελίδα του επιµελητηρίου που φιλοδοξεί να παντρέψει
την ενηµέρωση των µελών του µε την ειδησεογραφία.
Κεντρικό ρόλο στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr)
κατέχει η επικαιρότητα όπως αυτή θα καταγράφεται µέσα από
τις
κατηγορίες:
Βιοτεχνία,
Οικονοµία,
Επιχειρήσεις,
Θεσσαλονίκη, Περιφέρεια και Πολιτική.
Ο επισκέπτης στο πρώτο µισό του site θα έχει τη δυνατότητα
να ενηµερώνεται για τις δράσεις, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις,
θέσεις, απόψεις, δελτία Τύπου, έρευνες του ΒΕΘ καθώς και
για προγράµµατα που τρέχουν και αφορούν τις ΜµΕ, ενώ στο
δεύτερο µισό της ιστοσελίδας θα έχει τη δυνατότητα να
µαθαίνει ταχύτατα οτιδήποτε συµβαίνει στην επικαιρότητα.
«Το επιµελητήριο πιστό στις απαιτήσεις της εποχής,
εµπλούτισε τον ηλεκτρονικό του κόµβο προκειµένου να γίνει
περισσότερο χρηστικός προς τα µέλη του παρέχοντας τους
σύνθετη µορφή πληροφόρησης. Μέσα από το νεωτεριστικό
αυτό εγχείρηµα στόχος µας είναι ο επισκέπτης να
ενηµερώνεται σφαιρικά τόσο για την επικαιρότητα όσα και για
θέµατα που άπτονται των ενδιαφερόντων των βιοτεχνών»
τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος
επισηµαίνοντας «ευελπιστούµε ότι το ανανεωµένο µας site θα
αποτελέσει ένα νέο καθηµερινό …ηλεκτρονικό προορισµό για
όλους».
Επιπλέον η ιστοσελίδα του ΒΕΘ προσφέρει τη δυνατότητα
στα µέλη του να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων
που δηµιούργησε το επιµελητήριο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση τους. Ο λόγος για τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες
b2bmall (υπηρεσία ηλεκτρονικής δικτύωσης), ΒΕΘ erecruitment (υπηρεσία ηλεκτρονικής στελέχωσης) και biz help
(συνήγορος του επιχειρηµατία).
Το ΒΕΘ επενδύει στη νέα τεχνολογία και στην έγκυρη και
έγκαιρη ενηµέρωση των µελών του. Μέσα από το πρίσµα
αυτό βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων
δηµιουργώντας νεωτεριστικές υπηρεσίες.

ο κ. Παπαδόπουλος υπογράµµισε ότι «η χώρα χρειάζεται
άµεσα αναπτυξιακή ανάσα και ώθηση, η οποία δεν µπορεί
παρά να προέλθει από την ενεργοποίηση των δυνάµεων
του ιδιωτικού τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να συµβάλει
το πρόγραµµα ‘Ενίσχυση ΜµΕ στους τοµείς Μεταποίησης,
Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών’, ο προϋπολογισµός του
οποίου ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ, ενώ για την Κεντρική
Μακεδονία το κονδύλιο που προβλέπεται είναι τα 90 εκατ.
ευρώ».
Η ηµερίδα διοργανώθηκε από το ΒΕΘ σε συνεργασία µε την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ,
εταίρου του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ.
Το πλήθος, δε, του κόσµου ανάγκασε τους διοργανωτές να
πραγµατοποιήσουν δύο παράλληλες εκδηλώσεις, σε δύο
διαφορετικές αίθουσες του επιµελητηρίου προκειµένου οι
παριστάµενοι να ενηµερωθούν για το τι προβλέπει το
πρόγραµµα. Οµιλητές ήταν ο γενικός διευθυντής της ΚΕΠΑ
– ΑΝΕΜ Σπυρίδων Σκοτίδας και το στέλεχος της ΚΕΠΑ –
ΑΝΕΜ Αθανάσιος Κακούδης.
Ποιους αφορά το πρόγραµµα
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των
υπηρεσιών. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε
πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης µπορεί να
κυµαίνεται:
• για τη µεταποίηση από 30.000€ έως 300.000€
• για τον τουρισµό από 20.000€ έως 300.000€
• για το εµπόριο και τις υπηρεσίες από 20.000€ έως
100.000€.
Κάθε δικαιούχος µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική
πρόταση µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του µέγιστου
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της θεµατικής ενότητας
στην οποία έχει υποβάλλει πρόταση. Στη περίπτωση αυτή
αντικείµενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου
αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το
σύνολο
του
υπερβάλλοντος
κόστους,
καλύπτεται
αποκλειστικά µε ιδιωτική συµµετοχή.
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.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ε – ΛΑ∆Ι – ΟΙΝΟΣ 2013
Πόλη : Αθήνα, Εκθεσιακός χώρος Περιστερίου
Ηµεροµηνία : 12 – 14 Απριλίου 2013
Εκθέµατα : ελιά, λάδι , κρασί
Πληροφορίες : τηλ. 210 5570910 & 210 5559082 e-mail :
info@goldenexpo.gr
η

8 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη : Κοίλα, Κοζάνης
Ηµεροµηνία : 24 – 28 Απριλίου 2013
Εκθέµατα : άνθη, φυτά, αγροτικά είδη, είδη κυνηγιού και
αλιείας
Πληροφορίες : τηλ. 24610 45978, 45980 φαξ 2461045977
e-mail: ekthesis @otenet.gr

Αντίθετο το ΒΕΘ στη µετακίνηση τµηµάτων
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Απαράδεκτη και κοινωνικά ανάλγητη χαρακτηρίζει ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος την πρόταση του
υπουργείου Παιδείας που προβλέπει τη δραστική
συρρίκνωση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του
σχεδίου «Αθηνά».
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το σχέδιο του υπουργείου
Παιδείας, οκτώ τµήµατα του ΤΕΙ µεταφέρονται στις Σέρρες,
δύο στην Φλώρινα και άλλα τρία καταργούνται µε
αποτέλεσµα να αναγκάζονται 12.500 φοιτητές να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλες πόλεις.
«Πολύ φοβάµαι ότι µε την τακτική εξόντωσης που
προτίθεται να ακολουθήσει το υπουργείο Παιδείας για το
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, µεγάλη µερίδα των φοιτητών θα
αναγκαστεί, λόγω µεταφοράς των τµηµάτων τους, σε
διακοπή των σπουδών τους, λόγω οικονοµικής
δυσχέρειας» επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
υπογραµµίζοντας ότι αν το υπουργείο Παιδείας θέλει να
ενισχύσει τα ΤΕΙ άλλων πόλεων θα πρέπει να βρει
διαφορετικό τρόπο.
ο

«Είναι τραγικό να διαλυθεί το 4 µεγαλύτερο ΤΕΙ της χώρας
εξαιτίας των βιαστικών αποφάσεων ενός υπουργού»
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής
του Πανεπιστηµίου Πειραιώς προκηρύσσει Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
µε
ειδίκευση
στη
«
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη» και µε ειδίκευση
στη «Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική ∆ιοικητική ».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς – Τµήµα
Χρηµατοοικονοµικής
και Τραπεζικής ∆ιοικητικής –
Γραµµατεία ΠΜΣ στο τηλέφωνο 210 4142153, φαξ 210
4142341 ή στην ιστοσελίδα : http://web.xrh.unipi.gr

ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Αραβο ελληνικό Επιµελητήριο, απέστειλε το Εµπορικό
∆ελτίο µηνός Ιανουαρίου 2013 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
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2013
Η Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Ελλάδα, απέστειλε
εκθεσιακό πρόγραµµα ” Fairs in Slovenia in 2013” .
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη Πρεσβεία
της
Σλοβενίας
στην
Αθήνα,
e-mail
:
Darinka.Bogdanovik@gov.si, vat@gov.si

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Ο.Ε.Υ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ
Inter Expo Center – Security 20013
Πόλη: Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 5 - 9.3.2013
Εκθέµατα: εξοπλισµός και συστήµατα ασφαλείας.
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο,
Τel/ fax: +359 2/9816626, 9897240,
e-mail: fairs@bcci.bg, www.bcci.bg/fairs/security
Internationale Handwerksmesse και Garten
Πόλη: Μόναχο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 6-12.3.2013
Εκθέµατα: Χειροποίητα προϊόντα
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στη Σόφια
τηλ.: +4989 99886718 , fax: +4989 409 626 ,
e-mail: ecocom-munich@mfa.gr, www.ihm.de
Big 5 Show Saoudi Arabia
Ηµεροµηνία: 9 – 12.3.2013
Εκθέµατα: ∆οµικά υλικά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982100, fax: 210 9969100
e-mail: info@hepo.gr,
site: www.hepo.gr, www.thebig5saudi.com
BAUEN+WOHNEN
Πόλη: Offenburg, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 15-17.03.2013
Εκθέµατα: Real Estate, Οικία
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο,
τηλ.: +4989 99886718 , fax: +4989 409 626 ,
e-mail: ecocom-munich@mfa.gr,
www.bauenwohnenoffenburg.de
Afa
Πόλη: Augsburg, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 16-24.3.2013
Εκθέµατα: Lifestyle
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο,
τηλ.: +4989 99886718 , fax: +4989 409 626 ,
e-mail: ecocom-munich@mfa.gr, www.afa-messe.de
Miba-Mittelbayerische Auuustellung (διετής)
Πόλη: Ingolstadt, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 16-24.3.2013
Εκθέµατα: Τρόφιµα, Ένδυση, Καλλυντικά, Τουρισµός
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο,
τηλ.: +4989 99886718 , fax: +4989 409 626 ,
e-mail: ecocom-munich@mfa.gr, www.miba-online.de
IFE
Πόλη: Λονδίνο, Αγγλία
Ηµεροµηνία: 17-20.3.2013
Εκθέµατα: τρόφιµα-ποτά
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 210 9982102, fax: 210 9961927
e-mail: info@hepo.gr, site: www.hepo.gr, www.ife.co.uk
IBO
Πόλη: Friedrichshafen, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 20-24.3.2013
Εκθέµατα: Καταναλωτικά αγαθά
Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο,
τηλ.: +4989 99886718 , fax: +4989 409 626 ,
e-mail: ecocom-munich@mfa.gr, www.ibo-messe-de

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Φεβρουάριο
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
ΒΕΛΓΙΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, απέστειλε το ενηµερωτικό
δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από το
Βέλγιο, για την περίοδο 1 έως 1 –10 Φεβρουαρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocom@brussels@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, απέστειλε το
ενηµερωτικό δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών
ειδήσεων από τη Λευκωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Λευκωσία, agora.mfa/gr/cyprus@mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
στην Ιορδανία
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου – ΟΠΕ Α.Ε.
στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ράσης 2013, διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στην Ιορδανία στις 20 – 23
Απριλίου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
κυρίως τρόφιµα, δοµικά υλικά, ( κυρίως µάρµαρο),
κατασκευές, προϊόντα εξοικονόµησης ενέργειας , τουρισµός.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη ∆ιεύθυνση
Βιοµηχανικών & Καταναλωτικών προϊόντων κ. Κ. Μπούζος ,
τηλ. 2310 510047, e-mail : kleo@hepo.gr.
στη Βαρσοβία
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου – ΟΠΕ Α.Ε.
στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ράσης 2013, διοργανώνει
επιχειρηµατική αποστολή στη Βαρσοβία στις 10 – 13
Ιουνίου 2013.
Οι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
κυρίως τρόφιµα – ποτά – ελαιόλαδο – τυροκοµικά και
τυποποιηµένα ιχθυρά κ.α
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη ∆ιεύθυνση
Βιοµηχανικών & Καταναλωτικών προϊόντων κ. Κ. Μπούζος ,
τηλ. 2310 510047, e-mail : kleo@hepo.gr.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
22

27/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 159/12 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2310-877828 & 2310-877821

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23

27/2/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 160/12 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛ:2310-877827 & 2310-877821

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

45

28/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12079 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΣΕ ΤΗΛ:210-5297229-230

ΟΣΕ

51

28/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23/2012 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΤΗΛ:2410-560439

ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

82

28/02/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41/2011 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)
ΜΗΝΩΝ" ΤΗΛ:26950-22245

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ"

27

1/3/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 152/2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ∆.Θ
ΤΗΛ:2310-877788 & 2310-877801

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

1/3/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ152/2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ∆.Θ
ΤΗΛ:2310-877788

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

42

01/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/15 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ:210-4826088

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

36

05/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ:210-8916264

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

63

5/3/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13002 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΜΑΞΩΝ
SIEMENS ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΗΛ:210-5297229-230

ΟΣΕ

64

5/3/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13003 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΩΝ ΗΑ/Α DESIRO TΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

74

05/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ
ΤΗΛ:2610-996658

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

79

07/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13004 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ ΠΕ∆ΗΣ ΤΩΝ Α/Α ΜΑΝ κατ.2000 ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

80

06/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.11/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΦΩΝ-Μ-2000/5 ΤΗΛ:210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

76

08/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 128/01-02-2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛ:2310-498272

ΕΚΕΤΑ

77

08/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 003/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΤΗΛ:2313-324377

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

57

11/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2012-017 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ Α’ ΤΗΛ:2310-438660

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

58

11/03/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΛ:2313302136,169,102,151

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ

70

11/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠ 005/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2313322355

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

72

11/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.9/13 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛ:210-8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

44

12/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12037 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

46

12/03/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12063 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Α/Α DESIRO ΤΗΛ:210-5297229

ΟΣΕ

