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Ιούλιος

Ικανοποίηση ΒΕΘ για τη µείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση
Την ικανοποίησή του, εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για την ανακοίνωση δια στόµατος του
πρωθυπουργού, αναφορικά µε τη µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση από το 23% στο 13%.
«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα, καθώς εν
µέσω θέρους εκτιµούµε ότι θα προσφέρει οφέλη στην
εστίαση, ενώ παράλληλα καταδεικνύει ότι η χώρα έχει
σηµειώσει πρόοδο µε αποτέλεσµα η τρόικα να αποδεχτεί,
έστω και πιλοτικά από την 1η Αυγούστου έως τις 31
∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους, τη µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση. Ο περιορισµός του ΦΠΑ ήταν πάγιο αίτηµα όλων
όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο και ευρύτερα του
επιχειρηµατικού κόσµου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος σηµειώνοντας «ευελπιστούµε
ότι µε τη µείωση στο 13% οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να
ανακτήσουν δυνάµεις και να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας».
«Ωστόσο βασική προϋπόθεση, για την επιτυχία της
µείωσης του ΦΠΑ θα είναι να ενισχυθούν τα έσοδα του
κράτους και να κόβονται αποδείξεις προκειµένου να
περιοριστεί
η
φοροδιαφυγή»
σηµειώνει
ο
κ.
Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι προς την σωστή
κατεύθυνση είναι και η απόφαση για µη επιβολή φόρου 2
τοις χιλίοις στον τζίρο των επιχειρήσεων υπέρ ΟΑΕΕ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις που
αφορούν:
•

•

Προµήθεια για την εγκατάσταση ολοκληρωµένων
σταθµών µετασχηµατιστών από σκυρόδεµα για τις
ανάγκες εταιρείας ηλεκτρισµού (σε 10 παρτίδες).
[Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 1-8-2013]
Προµήθεια φαρµάκων για διάρκεια ενός έτους (σε 56
παρτίδες). [Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών 15-82013]

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια τηλ.: 003592
9447959-9447790,
κα Desislava Borisova ,
economy@grembassysofia.org ,www.agora.mfa.gr/bulgaria
και στην ιστοσελίδα www.minfin.bg/en/tenders.
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Προϊόντα και υπηρεσίες που µειώνεται ο ΦΠΑ
Προϊόντα και υπηρεσίες που ο ΦΠΑ µειώνεται από 23% σε
13% από 1-8 έως 31-12-2013.
1.
2.

3.

4.

5.

Τρόφιµα έτοιµα για φαγητό σε εστιατόρια,
ταβέρνες, σούπερ µάρκετ κ.λπ.
Χυµοί φρούτων και λαχανικών, ροφήµατα όπως
καφές, τσάι, σοκολάτα κ.λπ., αναψυκτικά,
αεριούχα νερά φυσικά ή τεχνητά ανεξάρτητα από
τον τρόπο πώλησής τους, δηλαδή χονδρικά ή
λιανικά, και ανεξάρτητα από τα σηµεία της
πώλησης, δηλαδή πώληση από σούπερ µάρκετ,
περίπτερα, εστιατόρια, ταχυφαγεία κ.λπ.
Υπηρεσίες εστίασης σε καφενεία, καφετέριες,
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία,
οινοµαγειρεία, αναψυκτήρια, σνακ µπαρ
γαλακτοπωλεία και καταστήµατα διάθεσης
catering.
Φαγητά σε πακέτο, αλλά και φαγητά που
διατίθενται από καντίνες, κυλικεία σε γήπεδα,
µπαρ κινηµατογράφων και θεάτρων, πιτσαρίες,
κινέζικα, γεύµατα διαίτης ή υγιεινής διατροφής,
σούπερ µάρκετ που παραδίδουν έτοιµα
µαγειρεµένα φαγητά και οι επιχειρήσεις πώλησης
σάντουιτς, τυροπιτών, σαλατών και λοιπών
παρόµοιων πρόχειρων γευµάτων ή σνακ.
Κατανάλωση γλυκών σε ζαχαροπλαστεία. Τα
γλυκά που πωλούνται για κατανάλωση εκτός
καταστήµατος, επιβαρύνονται σήµερα µε
συντελεστή 13%.

Υπηρεσίες εστίασης στα ξενοδοχεία και πακέτα διαµονής
και διατροφής (διαµονή µε πρωινό, διαµονή µε πρωινό και
γεύµα, all inclusive

ΖΗΤΗΣΕΙΣ
NATIONAL BUSINESS NETWORK
Sofia, sh.k.”Darvenitsa “3, Luchezar Stanchev str.
nbmgb@abv.bg
www.nbn-bg.com
Εθνικό ∆ίκτυο Επιχειρήσεων
Ανταλλαγή πληροφοριών, διοργάνωση σεµιναρίων κλπ.

Tα 13 δικαιολογητικά για την υπαγωγή στη ρύθµιση
των δανείων
∆εκατρία δικαιολογητικά απαιτούνται για την υπαγωγή
στο πρόγραµµα ρύθµισης των δανείων, που καθιέρωσε ο
νόµος 4161/2013 του υπουργείου Ανάπτυξης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, 17η
∆ασµολογική µας ενηµερώνει :

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 278/2013 της επιτροπής της
ης
19
Μαρτίου 2013, σχετικά µε την κατάταξη
ορισµένων εµπορευµάτων, στη συνδυασµένη
ονοµατολογία, κουτί διαστάσεων περίπου 33Χ10Χ10
cm από µεταλλικό φύλλο , µε πάχος τοιχώµατος
περίπου 0,2 cm που στο εσωτερικό του διαθέτει ένα
εύκολα αποσπώµενο ένθεµα ειδικά διαµορφωµένο
για την υποδοχή φιάλης , κατατάσσεται στον κωδικό
ΣΟ 7326 9098, ως άλλο τεχνούργηµα από σίδηρο ή
χάλυβα . ∆εδοµένου ότι χρησιµοποιείται ως κουτί
δώρου περιορισµένης χρήσης για φιάλη οίνου ,
αποκλείεται από την κλάση 4202 που περιλαµβάνει
θήκες ειδικά διαµορφωµένες για παρατεταµένη
χρήση.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 276/2013 της επιτροπής της
ης
Μαρτίου 2013, σχετικά µε την κατάταξη
19
ορισµένων εµπορευµάτων, στη συνδυασµένη
ονοµατολογία, σανίδα επίστρωσης δαπέδων από
συνθετικό
ξύλο,
µε
διαστάσεις
περίπου
0,15Χ0,02Χ3,7m
αποτελούµενη
από
ίνες
απορριµάτων
ξύλου
(60%),
ανακυκλωµένου
πλαστικού (hdpe) (30%) και άλλες µε πλαστικές
πρόσθετες ύλες, µέσα πλήρωσης κλπ κατατάσσεται
στον κωδικό ΣΟ 3918 9000, ως επένδυση δαπέδων
από πλαστικές ύλες. ∆εδοµένου ότι οι ίνες ξύλου
συνιστούν το υλικό πλήρωσης και το πλαστικό
συγκρατεί τις ίνες ξύλου και προσδίδει στο προϊόν
τον ουσιώδη του χαρακτήρα , η κατάταξη στο
κεφάλαιο 44, ως τεχνούργηµα από ξύλο ,
αποκλείεται.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του εκτελεστικού
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 279/2013 της επιτροπής της
ης
19
Μαρτίου 2013, σχετικά µε την κατάταξη
ορισµένων εµπορευµάτων, στη συνδυασµένη
ονοµατολογία, σωλήνα από πολυαµίδιο µε διαφανές
ουραίο άκρο , ενισχυµένος εσωτερικά µε λεπτό
συρµάτινο πλέγµα που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του σωλήνα , µήκους 125,5 cm και διαµέτρου
2,8 mm, ο οποίος προορίζεται να χρησιµοποιείται
από επαγγελµατίες του ιατρικού τοµέα για την
εισαγωγή « στεντ » στο ανθρώπινο σώµα ,
κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 3917 3900, ως άλλος
σωλήνας από πλαστικές ύλες. Η κατάταση στην
κλάση 9018 αποκλείεται διότι ο σωλήνας δε µπορεί
να
ταυτοποιηθεί
ως
όργανο
ή
συσκευή
χρησιµοποιούµενη στην ιατρική επιστήµη.

•

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση του κανονισµού (ΕΕ)
ης
αριθ. 626/2013 του Συµβουλίου της 27 Ιουνίου
2013, σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1344/2011 για την αναστολή των
αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου για
ορισµένα γεωργικά, αλιευτικά και βιοµηχανικά
προϊόντα.

Πέραν των δικαιολογητικών η απόφαση καθορίζει και ένα
συγκεκριµένο τύπο αίτησης την οποία θα πρέπει να
υποβάλλουν οι δικαιούχοι του προγράµµατος
διευκόλυνσης των δανειοληπτών.
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά είναι:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα και
αντίγραφα αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς
άλλους πιστωτές φέροντα υπογραφή καθενός εξ
αυτών.
Φωτοτυπία ταυτότητας.
Βεβαίωση αποδοχών (για µισθωτούς και
συνταξιούχους)
α) Βεβαίωση αµοιβών (για όσους θεωρείται ότι
έχουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κατά
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4110/2013 (Α' 17) ή β) αντίγραφα φύλλων
παροχής υπηρεσιών µε αύξουσα αρίθµηση που
να αποδεικνύουν παροχή υπηρεσιών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013
(Α' 17).
Αντίγραφα εκκαθαριστικών οικονοµικών ετών
2010 και τελευταίου οικονοµικού έτους πριν την
υποβολή της αίτησης.
Αντίγραφα υποβληθέντων εντύπων Ε1, Ε2 και
Ε3 για τα οικονοµικά έτη 2010 και τελευταίου
οικονοµικού έτους πριν την υποβολή της
αίτησης.
Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του έτους 2009 και
τυχόν µεταβολές του
Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων και
συγκεκριµένα:

Για ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητά του
δανειολήπτη:
α) Μετά την 01-01-2007: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας
ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9,
β) Πριν την 01-01-2007: Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας
ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9 και
αντίγραφο οποιουδήποτε επίσηµου εγγράφου δηµόσιας
υπηρεσίας(π.χ. ΕΤΑΚ κ.λπ.) ή δηµόσιου λειτουργού (π.χ.
συµβολαιογράφου) από το οποίο να προκύπτει η
αντικειµενική αξία κάθε ακινήτου.
9.

Φορολογική ενηµερότητα πρωτότυπη και σε
ισχύ.
10. Ασφαλιστική ενηµερότητα πρωτότυπη και σε
ισχύ για υπαγόµενους ελεύθερους
επαγγελµατίες οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κατά τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013
(Α' 17).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
11. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (Α΄75) όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 2479/1997 και ισχύει,
για το ύψος των καταθέσεων και των κινητών
αξιών του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 4161/2013 και
για την πληρότητα και την ορθότητα των
στοιχείων που αναφέρονται στο νόµο και
υποβάλλονται, µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από δηµόσια αρχή.
12. Βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα από τον ΟΑΕ∆ το
µέγιστο 30 ηµέρες πριν την υποβολή της
αίτησης ή αντίγραφο της επικαιροποιηµένης
κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕ∆.
13. Πιστοποιητικό αναπηρίας Α΄/βάθµιας ή
Β΄/βάθµιας Επιτροπής από οποιαδήποτε
δηµόσια αρχή (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές
Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές
Ασφαλιστικών Ταµείων, ΚΕ.Π.Α. ΑΣΥΕ) ή
επικυρωµένο αντίγραφο αυτού από την εκδούσα
αρχή, σε ισχύ.

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 30
Ιουνίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου
ΟΕΥ της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες, ecocombrussels@mfa.gr
ή
την ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 1
εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό δελτίο για το µήνα Ιούλιο 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

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
η

78 ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Πόλη : ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Ηµεροµηνία : 7-15.9.2013
Εκθέµατα : γενική έκθεση
Πληροφορίες : ∆ΕΘ-HELEXPO, τηλ.: 2310 291111, φαξ:
2310229116 e-mail : tif@helexpo.gr site :
www.helexpo.gr
5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013
Πόλη : Κόρινθο, Σωληνουργεία Κορίνθου
Ηµεροµηνία : 25-29.9.2013
Εκθέµατα :τρόφιµα & ποτά, οικοδοµικά υλικά, αυτοκίνητα,
σκάφη, εξοπλισµός σπιτιού και επιχειρήσεων, τουρισµός,
υπηρεσίες γενικά, ενέργεια, συστήµατα ψύξης και
θέρµανσης, βιολογικά προϊόντα, εναλλακτικές µορφές
τουρισµού-αγροτουρισµός,
ιαµατικός
τουρισµός,
παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας.
Πληροφορίες : Επιµελητήριο Κορινθίας τηλ. 2741024464,
εσωτ.3,
∆ΕΘ-HELEXPO, τηλ.: 2310 291111, φαξ: 2310229116
e-mail : anaptyxiaki@korinthiacc.gr, site :
www.korinthiacc.gr
η

5
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΠΙΕΡΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2013
Πόλη : Κατερίνη, Εκθεσιακός χώρος του ∆ήµου
Ηµεροµηνία : 27 Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου 2013
Εκθέµατα : Αγροτικά, αυτοκίνητα – µοτο, βιοµηχανικά
προϊόντα , γραφικές τέχνες, εκτυπώσεις, δερµάτινα,
ενδύµατα, υποδήµατα, δοµικά και µονωτικά υλικά , είδη
κατοικίας , εκπαίδευση , έπιπλα, κουφώµατα,
επαγγελµατικός εξοπλισµός, ηλεκτρονικα, ηλεκτρικά είδη,
κλιµατισµός, ψύξη, θέρµανση, φωτοβολταϊκά , λευκά είδη,
στρώµατα, µηχανές γραφείου συστήµατα πληροφορικής,
τζάκια, τρόφιµα, ποτά, φίλτρα νερού κ.α.
Πληροφορίες : Επιµελητήριο Πιερίας τηλ. 2351047263 &
23211, φαξ 23510 47267
e-mail : champier@otenet.gr, site : www.champier.gr

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
82th IZMIR INTERNATIONAL FAIR
Πόλη: Σµύρνη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 29 Αυγούστου - 2 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα: Τρόφιµα και προϊόντα τεχνολογίας – έπιπλα,
διακόσµηση, οικιακές συσκευές, λευκά είδη –
αυτοκινητοβιοµηχανία, επιβατικά αυτοκίνητα, ποδήλατα,
µοτοσυκλέτες – δοµικά υλικά, και προϊόντα δόµησης –
κατασκευαστικά, γεωργικά µηχ\τα και γεωργικά εργαλεία
– HVAC – ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, Η\Υ, ΙΤ,
τηλεπικοινωνίες, µηχανήµατα γενικά – χηµικά και
πετροχηµικά προϊόντα και τεχνολογία.
Πληροφορίες: τηλ. 212 1004102, φαξ 212 1004102, κιν.
698 5021044 email : anitacremli@gmail.com
INTERNATIONALE FUNKAUSSTELLUNG
Πόλη: Βερολίνο, Γερµανία
Ηµεροµηνία: 6 - 11.9.2013
Εκθέµατα: ραδιοτηλεοπτικά µέσα, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές
Πληροφορίες: τηλ.: Αθήνα 210 6419000 & 210 6419038,
Θεσσαλονίκη 2310 327733
e-mail: e.liouta@mail.ahk-germany.de, site: www.ifaberlin.de
th

16 INTERNATIONAL BUILDING AND INTERIORS
EXHIBITION
Πόλη: LENEXPO – Αγία Πετρούπολη
Ηµεροµηνία: 11 – 13 Σεπτεµβρίου 2013
Εκθέµατα: οικοδοµικά έργα και υλικά
Πληροφορίες: expos@newgenesis-expos.com
FINE FOOD
Πόλη: Σίδνευ, Αυστραλία
Ηµεροµηνία: 9 -12. 9. 2013
Εκθέµατα: γενικά τρόφιµα, αλκοολούχα και µη ποτά,
γαλακτοκοµικά, προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής,
snack, κατεψυγµένα, προϊόντα κρέατος, παραδοσιακά
φαγητά, προϊόντα υγιεινής, διατροφής, φρούτα και
λαχανικά, ψάρια, φρέσκα προϊόντα κ.ά. καθώς και υλικά
συσκευασίας και εξοπλισµό.
Πληροφορίες: ΟΠΕ, τηλ.: 2310 510047, fax: 2310 510046
e-mail:
info@hepo.gr,
stoikaki@hepo.gr
,site:
www.hepo.gr, www.seoulfoodnhotel.co.kr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
391

23/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/31 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΤΗΛ:210-7675444

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

407

23/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13051 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥ BOSCH ΚΑΙ ΟΙΚΟΥ VOITH ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

408

23/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13047 ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ∆/Η MLW ΣΕΙΡΑς 450-500 ΤΗΛ:210-5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

438

23/07/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 28ου 2/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ, ΣΤΟ 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ,
ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛ:210-5272206

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

440

23/07/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 81/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΛ:27413-61878 ΚΑΙ 27413-61898

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

441

23/07/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΙΝ∆ΟΥ, Β) ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΤΗΛ.:210-5272206

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

197

24/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 011/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ: 2313 323115 & 323119

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

372

24/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΝΕΥΣΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΗΛ:210-419 1081 ΚΑΙ 210-406 4499

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΦΥΛΑΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ο
2

392

24/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 017/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΛ:2313-324112

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

390

24/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/31 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΤΗΛ:210-7675444

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

394

24/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ:210 6980994

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ
ο
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

405

24/07/2013 ∆ΕΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ
ΤΗΛ:2310-679141

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

415

24/07/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12308/19-6-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ:2713-601709

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

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.

