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Ανοιχτά τα καταστήµατα
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Εξόφληση των επί πιστώσει τιµολογίων
άνω των 500

Εγκύκλιος του υπουργείου οικονοµικών η οποία
στηρίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Ν.4172/2013) σε συνδυασµό του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας (4174/2013).
Σύµφωνα µε αυτή, όλα τα τιµολόγια αξίας πάνω
από 500€ (µε Φ.Π.Α.) που εκδίδονται από 1/1/2014 θα
πρέπει να εξοφλούνται είτε µε επιταγή είτε µε κατάθεση
µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρίας .
∆εν επιτρέπεται και η τµηµατική καταβολή των επί
πιστώσει τιµολογίων στον υπεύθυνο πωλητή µε µετρητά .
∆ηλαδή ένα επί πιστώσει τιµολόγιο που είναι πάνω
από 500€ και έχει εκδοθεί µετά τις 1/1/2014 ο πελάτης δεν
θα µπορεί να το εξοφλεί απευθείας σε εσάς µε µετρητά και
ας δίνει έναντι της αξίας του επί πιστώσει τιµολογίου
(δηλαδή κάτω από 500€ ανά είσπραξη) και ας εκδώσετε δύο
ή τρείς αποδείξεις είσπραξης µε διαφορετική ηµεροµηνία..
Η τµηµατική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει άνω των
500€ µε έκδοση από 1/1/2014 θα πρέπει και σε αυτή την
περίπτωση να γίνει είτε µε κατάθεση µετρητών στον
λογαριασµό της εταιρίας ή µε επιταγή.
Την υποχρέωση της τήρησης των ανωτέρω διατάξεων δεν
την έχει ο εκδότης του τιµολογίου δηλαδή η εταιρία αλλά ο
πελάτης δηλαδή σε αυτόν που εκδίδεται το τιµολόγιο.
Η εταιρία που πουλάει δεν έχει καµιά ευθύνη αν ο πελάτης
θέλει να εξοφλήσει τα επί πιστώσει τιµολόγια άνω των 500€
µε έκδοση µετά τις 1/1/2014 απευθείας στον υπεύθυνο
πωλητή µε µετρητά (έκδοση απόδειξης είσπραξης).
Καλό βέβαια είναι σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνετε τους
πελάτες για να τους προφυλάξετε.

Ξεκινούν τη ∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν µέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου οι χειµερινές εκπτώσεις, ενώ -σύµφωνα
µε ανακοίνωση του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(ΕΣΘ)- τα εµπορικά καταστήµατα µπορούν να µείνουν
ανοιχτά, εφόσον οι έµποροι το επιθυµούν, την πρώτη
Κυριακή της περιόδου αυτής, ήτοι στις 19 Ιανουαρίου 2014.
Το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων τις
Κυριακές καθορίζεται –βάσει νόµου- από τις 11 το πρωί
µέχρι τις 8 το βράδυ. Η διοίκηση του ΕΣΘ προτείνει ωράριο
11 το πρωί έως 5 το απόγευµα για όσα καταστήµατα
λειτουργήσουν στις 19 Ιανουαρίου 2014.

Έρχονται ραβασάκια της εφορίας για όσους δεν
πλήρωσαν το χαράτσι της ∆ΕΗ
Στα δίχτυα της εφορίας θα πιαστούν όσοι δεν πλήρωσαν τα
προηγούµενα χρόνια το χαράτσι για τα ακίνητα που ήταν
ενσωµατωµένο στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Με απόφαση
που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονοµικών,
Γ.
Μαυραγάνης, δίνεται εντολή στις εφορίες για έλεγχο όσων
δεν πλήρωσαν και για αποστολή σηµειωµάτων µε τα οποία
ζητούνται τα χρήµατα του ΕΕΤΗ∆Ε για το 2011 και το 2012.
Αν οι ιδιοκτήτες δεν πληρώσουν το ποσό που θα βεβαιώσει
η εφορία τότε αυτό θα πρέπει να ρυθµιστεί αλλιώς θα
ξεκινήσει διαδικασία κατάσχεσης.
Αρχικά θα χρησιµοποιηθούν οι καταστάσεις των οφειλών
που διαγράφηκαν ως απλήρωτες από τους λογαριασµούς
της ∆ΕΗ µετά από τη παρέλευση 4µήνου καθώς και οι
καταστάσεις των διακοπών συνδέσεων την επίµαχη περίοδο
όπου αναζητούνταν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αυτές οι
καταστάσεις θα διασταυρωθούν µε τον αριθµό παροχής
ρεύµατος των υπόχρεων, µε τις δηλώσεις φόρου
εισοδήµατος, τα Ε2, τα Ε9 και τις αιτήσεις επιδόµατος
θέρµανσης και εν συνεχεία θα δηµιουργηθούν χρηµατικοί
κατάλογοι µε τους οφειλέτες.
Σε έλεγχο θα βρεθούν και ακίνητα που δεν επιβαρύνθηκαν
µε ΕΕΤΗ∆Ε επειδή θεωρήθηκαν δηµόσια κτίρια, καθώς θα
γίνει νέα επεξεργασία στοιχείων και τα για οφειλόµενα ποσά
θα ειδοποιηθούν οι υπόχρεοι. Επίσης, όπου υπολογίστηκε
ΕΕΤΗ∆Ε και δεν χρεώθηκε από τη ∆ΕΗ λόγω διακοπής
σύνδεσης θα γίνει βεβαίωση του φόρου και αποστολή
ειδοποίησης στους υπόχρεους.

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Αρχίζουν στις 13 Ιανουαρίου 2014
οι χειµερινές εκπτώσεις.
Προαιρετικά ανοικτή η αγορά
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Οδηγία για την έναρξη των χειµερινών εκπτώσεων όσο και
για τη λειτουργία των καταστηµάτων την πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων απέστειλε η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου (ΕΣΕΕ) µε επιστολή της στις Οµοσπονδίες µέλη της
και όλους τους Εµπορικούς Συλλόγους της χώρας.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως οι χειµερινές εκπτώσεις έτους
2014 θα αρχίσουν τη ∆ευτέρα, 13 Ιανουαρίου και θα λήξουν
την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014. Σε ότι αφορά στη
διενέργεια των εκπτώσεων, οι έµποροι και οι υπεύθυνοι των
εµπορικών καταστηµάτων θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
1. Η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς και της
νέας τιµής των προϊόντων που πωλούνται µε έκπτωση, είναι
υποχρεωτική.
2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν
είναι υποχρεωτική. Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της
επιχείρησης.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των
εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε παροχή
πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την
αναγγελία, οικονοµικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή από όλους, γιατί οι κυρώσεις είναι
αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιµα λόγω
λάθους.
Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων
επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5% του ετήσιου
κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για
την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών, το πρόστιµο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριµένης επιχείρησης.
Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι
ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως
προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την
ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή
όταν ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή
παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσο µε το 1% του
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
10.000 ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για
την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών, το πρόστιµο
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριµένης επιχείρησης. Αρµόδια αρχή για την επιβολή
των προστίµων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης,
όπου
διαπιστώνεται
η
παράβαση.
Τέλος, σε ότι, αφορά το ερώτηµα εάν η πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων που θα ανοίξουν τα καταστήµατα, συµπίπτει µε
την 12η ή µε την 19η Ιανουαρίου, η Νοµική Υπηρεσία της
ΕΣΕΕ διευκρινίζει ότι όλα τα εµπορικά καταστήµατα χωρίς
κανένα περιορισµό, θα µπορούν να ανοίξουν προαιρετικά,
την Κυριακή 19η Ιανουαρίου.

Η γυναίκα στην επιχειρηµατικότητα. ΕκκίνησηΕνδυνάµωση της Επιχείρησης.
Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο
Σύνδεσµος Γυναικών Επιχειρηµατιών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), η
∆ΕΘ–Helexpo, το British Council, ο Σύνδεσµος Συµβούλων
Επιχειρήσεων (ΣΥ.ΣΕ.Π.), το Balkan Women Coalition
(B.WCo) διοργανώνουν ηµερίδα µε τίτλο: «Η γυναίκα στην
επιχειρηµατικότητα.
Εκκίνηση-Ενδυνάµωση
της
Επιχείρησης». Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα
13 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Daios από τις 4.00 έως τις
8.30 µ.µ.
Εισηγητές θα είναι ειδικοί επιστήµονες και επαγγελµατίες οι
οποίοι θα µιλήσουν για τη γυναίκα επιχειρηµατία στην
Ευρώπη και την Ελλάδα. Θα παρουσιαστούν µέθοδοι και
τεχνικές που καθιστούν µια µικρή ή µεσαία επιχείρηση
βιώσιµη και επιτυχή, τόσο στην εκκίνησή της όσο και στη
λειτουργία της, σε περίοδο κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ηµερίδα οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν αν δηλώσουν συµµετοχή στο e-mail:
info@alter-u.com Μαρία Σιώτη τηλ. 6973300142 & Ηλιάνα
Σκουλή τηλ.: 6973400872.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
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 21 έως 31 ∆εκεµβρίου 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

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ,
Spielwarenmesse 2014

ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ,

ΧΟΜΠΙ

Πόλη: Νυρεµβέργη, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 29 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2014
Εκθέµατα: µοντελισµός, χόµπι, τεχνικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά
παιχνίδια, παιχνίδια δράσης & περιπέτειας, κούκλες, λούτρινα,
δηµιουργικός σχεδιασµός, σχολικά είδη, γραφική ύλη, βρεφικά και
νηπιακά προϊόντα κλπ.
Πληροφορίες: Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο,
τηλ.: 210-6419000
e-mail: m.chlorou@mail.ahk-germany.de
site: www.toyfair.de
ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ- SALON DES MATERIELS ET
EQUIPEMENTS DE BTP
Πόλη: Εκθεσιακός χώρος Kram, Τύνιδα
Ηµεροµηνία: 26 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2014
Εκθέµατα: Επεξεργασία πρώτων υλών, δοµικά υλικά,
πληροφορική και νέες τεχνολογίες, µηχανές, µηχανήµατα,
µεταλλικές κατασκευές, τράπεζες, ασφάλειες και εταιρίες leasing,
γραφεία µελετών, εταιρίες δηµοσίων έργων.
Πληροφορίες: τηλ.: (+216) 71 846632, 71288411
φαξ (+216) 71879518
site: www.btpexpo.com.tn

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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13/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΛ: 2521 350222

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

838

13/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 118/2007 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ-ΚΨΜ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ- Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΑΥ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ
424 ΓΣΝΕ) ΤΗΛ.: ΕΣΩΤ. 5278

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ∆ΝΣΗ
ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ IV

847

21/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: 2413 504379

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΓΝΛ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"

846

27/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ MTU 8V 396
ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1300

848

27/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΤΠΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ "ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ"
ΤΗΛ: 210 6926798

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

845

31/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 213 2161736

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

773

14/01/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΗΛ: 210 6854207

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

788

14/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ RBR K-9000 MTU 12V 331 TC81
ΤΗΛ: 210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

793

14/01/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ
1: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ» ΤΗΛ: 231331 7538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

851

14/01/2014 ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ" ΤΗΛ: 2310 679141

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

754

15/01/2014
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 027/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ Νο 5 ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 300
KW ΤΗΛ: 2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

769

15/01/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ/∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ, ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΛ.: 210 6915552

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

770

15/01/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ,
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ, ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΛ.:210
6926798

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

790

15/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20 /13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5531588

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

831

15/01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ» ΤΗΛ.: 2313 313172

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

837

15/01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΤΗΛ: 2310 207475

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΝΘ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΟ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ε

η

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.

