Ιανουάριος 2014

ΒΕΘ: Τα εξοντωτικά πρόστιµα της εφορίας,
οδηγούν σε νέα λουκέτα

Για εξόντωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εξαιτίας των
δυσβάσταχτων προστίµων που προβλέπονται στο νέο
Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών, που τέθηκε σε εφαρµογή
από την αρχή του έτους, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Οι διατάξεις του νέου ΚΦ∆ προβλέπουν ένα νέο επαχθές
καθεστώς χρηµατικών ποινών για παραβάσεις της
φορολογικής νοµοθεσίας. Οι 21 ανατροπές που επιφέρει και
τα πρόσθετα βάρη, µόνο ανησυχία µπορούν να
δηµιουργούν. Στις περισσότερες, µάλιστα, περιπτώσεις τα
ποσά µε τα οποία θα επιβαρύνονται οι φορολογούµενοι
αναµένεται να είναι άκρως δυσανάλογα µε το µέγεθος των
εντοπιζόµενων φορολογικών παραβάσεων. Είναι σχεδόν
βέβαιο, ότι εάν δεν ανασταλεί η εφαρµογή των διατάξεων, οι
περισσότερες από τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να
επιβιώσουν από τη λαίλαπα του µνηµονίου θα βάλουν
οριστικά λουκέτο» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν
συνεπάγεται ούτε την εξόντωση των πολιτών, ούτε την
αντιµετώπιση τους ως µόνιµα υποζύγια, που είναι
υποχρεωµένα να ζουν µε την αγωνία της εφορίας, εάν δεν
έχουν διευθετήσει και την παραµικρή εκκρεµότητα τους.
«Είναι επιεικώς απαράδεκτο την ώρα που το κράτος
καθυστερεί επί µήνες ή και χρόνια να επιστρέψει στους
πολίτες χρήµατα που δικαιούνται είτε από επιστροφή φόρου,
είτε από ΦΠΑ, να επιβάλει προσαυξήσεις στους
φορολογούµενους ακόµη και για καθυστέρηση µίας ηµέρας»
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στο
πρόστιµο ύψους 1.000 που θα καλούνται να πληρώσουν,
από το Φεβρουάριο, όσοι επιτηδευµατίες µε βιβλία β'
κατηγορίας υποβάλλουν εκπρόθεσµα την περιοδική δήλωση
ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι το ποσό αυξάνεται στις 2.500 ευρώ
για τις επιχειρήσεις µε βιβλία γ' κατηγορίας.

«∆υστυχώς ο παραλογισµός των εξωπραγµατικών
προστίµων συνεχίζεται ακάθεκτος. Αυτό που πρέπει να γίνει
αντιληπτό από το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι
ότι η αλόγιστη υπερφορολόγηση δεν µπορεί να έχει θετικά
αποτελέσµατα, αντιθέτως θα αποτελέσει την ταφόπλακα για
την µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα και το µικροµεσαίο
νοικοκυριό» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.

Έτος 13ο

Τεύχος 3

Χ.Θεοχάρης: «∆ώστε όσα µπορείτε» για να γλιτώσετε
τις κατασχέσεις
«∆ώστε άτυπα όσα µπορείτε», παροτρύνει ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ.Θεοχάρης τους
φορολογουµένους που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές και
αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόµα και στις 12 δόσεις της
ισχύουσας ρύθµισης. Απαντώντας µέσω twitter σε έκκληση
συνταξιούχου του ΙΚΑ που έχει βεβαιωµένους φόρους
13.000 ευρώ και ο οποίος δεν µπορεί να αποπληρώσει σε
12 µήνες, αλλά σε 24 µήνες ο Γενικός Γραµµατέας
∆ηµοσίων Εσόδων τόνισε πως αν ο φόρος αντιστοιχεί στο
οικονοµικό έτος 2013 δεν γίνεται να αποπληρωθεί σε 24
δόσεις. «∆ίνεται άτυπα όσα µπορείτε», απάντησε
χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.
Πλέον οι φόροι έχουν πάψει να εξοφλούνται στις ∆ΟΥ,
αλλά πληρώνονται αποκλειστικά σε τράπεζες και ΕΛΤΑ µε
εκτύπωση της ταυτότητας οφειλής µέσω του συστήµατος
Τaxis.
Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα στον φορολογούµενο
να τυπώνει την ταυτότητα οφειλής, είτε µε αναγραφή του
οφειλόµενου ποσού είτε χωρίς. Στη δεύτερη περίπτωση, ο
φορολογούµενος µπορεί να πάει στην τράπεζα ή στα
ΕΛΤΑ και να καταβάλει όποιο ποσό έχει τη δυνατότητα. Με
τον τρόπο αυτό, ο φορολογούµενος δείχνει καλή πρόθεση
εξυπηρέτησης των φορολογικών του υποχρεώσεων και
µπορεί να µπλοκάρει ενδεχόµενες κατασχέσεις, στον
βαθµό που πράγµατι βρίσκεται σε κατάσταση οικονοµικής
αδυναµίας. Εφόσον οι φορολογούµενοι καταβάλουν έστω
και το ελάχιστο αυτό ποσό σε µηνιαία βάση θα
προστατεύονται
από
ενδεχόµενες
κατασχέσεις
καταθέσεων, εισοδηµάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Βελτίωση των προϋποθέσεων ρύθµισης
ληξιπρόθεσµων οφειλών στον Ο.Α.Ε.Ε
Με τις διατάξεις του Ν.4225/2014 βελτιώνονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις ένταξης σε ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
•
•

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής
ενηµερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής και
Απλουστεύονται οι διαδικασίες ένταξης στη ρύθµιση
για οφειλές έως 10.000 ευρώ.

•
Οι ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε µπορούν να ρυθµίσουν τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές τους σε 41 δόσεις έως 31/1/14 ,
εκµεταλλευόµενοι τους νέους βελτιωµένους όρους.

Προγράµµατα Κατάρτισης του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει την
υλοποίηση του κύκλου προγραµµάτων κατάρτισης σε
θέµατα χρηµατοοικονοµικά, λογιστικά και διοίκησης
επιχειρήσεων.
Τα προγράµµατα απευθύνονται σε
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε αποφοίτους Λυκείου µε
σχετική εργασιακή εµπειρία και υλοποιούνται µε τη µέθοδο
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το κάθε επιµορφωτικό
πρόγραµµα διαρκεί 150 ώρες και κοστίζει 280 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου και του εκπαιδευτικού υλικού).
Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν µέχρι 24 Ιανουαρίου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες
στέλνοντας e-mail µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο
eapkatartisi@gmail.com ή τηλεφωνώντας στο 2103689391
∆ευτέρα έως Παρασκευή (11:00-14:00).

Σταδιακή ενεργοποίηση της υπηρεσίας
"e- παράβολο"
Στις τράπεζες θα εξοφλούνται τα εκατοντάδες παράβολα
που πρέπει να καταβάλλονται από τους πολίτες, µε την
ενεργοποίηση της υπηρεσίας «e- παράβολο», έτσι που
στο εξής οι εφοριακοί που απασχολούνται στα ταµεία των
∆ΟΥ, θα αξιοποιηθούν στο ελεγκτικό έργο.
Συγκεκριµένα, µε ηλεκτρονικούς κωδικούς αντικαθιστά το
υπουργείο Οικονοµικών τα 1.800 παράβολα που
εξοφλούνται στις εφορίες.
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε πιλοτική εφαρµογή
από τα µέσα του 2013 αλλά µόνο για τρία παράβολα που
αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: τα παράβολα αδειών
οδήγησης, το χαρτόσηµο άδειας οδηγού και την κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου.
Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας «e-παράβολο» ο
φορολογούµενος θα µπορεί να εξοφλεί παράβολα γάµου,
άδειας οδήγησης, µήνυσης, νοµιµοποίησης αυθαιρέτων,
ΚΤΕΟ ή οποιοδήποτε από τα 1.800 παράβολα και
χαρτόσηµα που ισχύουν σήµερα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση
οδοντοτεχνίτη
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Ο Ειδικός Λογαριασµός
Κονδυλίων ΄Ερευνας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ( ΕΛΚΕ ΑΠΘ )
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Συµµετοχή στην κλινική
άσκηση των µεταπτυχιακών φοιτητών της οδοντιατρικής
σχολής », που χρηµατοδοτείται από ιδιώτες προτίθεται να
αναθέσει για διάστηµα 3 µηνών ( µε δυνατότητα παράτασης
έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και µε συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό 3.600,00 ευρώ, µε σύµβαση µίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου, την κατασκευή οδοντοτεχνικών
εργασιών για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
στην κατεύθυνση της προσθετικής.
Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή των
προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών
από τους
ενδιαφερόµενους θα γίνεται στην Οδοντιατρική Σχολή έως τις
31/1/2014 στο τηλ. 2310 999475

3o Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συµπόσιο
« Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στη ρωσική αγορά :
Τρόφιµα – Ποτά »
Το Ελληνορωσσικό Εµπορικό Επιµελητήριο µας ενηµερώνει
ο
για το 3 Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συµπόσιο « Προωθώντας
Ελληνικά προϊόντα στη ρωσική αγορά : Τρόφιµα – Ποτά », στις
25 26 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ολυµπιακών
Εγκαταστάσεων Ξιφασκίας παράλληλα µε την έκθεση
ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2014 .
Επίσης θα προβούν και σε περιορισµένο αριθµό
επιχειρηµατικών συναντήσεων µε τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Τα πεδία ενδιαφέροντος της Ρωσικής αποστολής είναι : µέλι,
ταχίνι, χαλβάς, µαστίχα, ελιές, ελαιόλαδο, αποξηραµένα
φρούτα, φέτα, κατεψυγµένες πίτες, µαρµελάδες, χαρουπόµελο
και σιρόπι από χαρούπι, κονσέρβες λαχανικών, σάλτσες, πατέ,
προϊόντα ζαχαροπλαστικής, ξηροί καρποί και κρασί.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την
Ελληνορωσικό Εµπορικό Επιµελητήριο στα τηλ. 210 6981127,
211 7007043, e-mail secretary@hrcc.gr, office@hrcc.gr

Έτσι, σταδιακά, η εξόφληση όλων των φόρων θα γίνεται
αποκλειστικά στις Τράπεζες, ενώ µε την αποσύνδεση
πάσης φύσεως δήλωσης από την πληρωµή του φόρου , θα
επεκταθεί και η δυνατότητα δηµιουργίας Ταυτότητας
Οφειλής για κάθε είδους ληξιπρόθεσµη φορολογική οφειλή.

Επιχειρηµατική Αποστολή του προγράµµατος EU Gateway
για προϊόντα και τεχνολογίες περιβάλλοντος και ενέργειας
Στο πλαίσιο του προγράµµατος EU Gateway to Korea έχει
προγραµµατιστεί η διοργάνωση, από 9 έως 13 Ιουνίου 2014,
επιχειρηµατική αποστολή στη Σεούλ για τον κλάδο «
Περιβάλλον, Ενέργεια και σχετικές τεχνολογίες.
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής λήγει στις 24
Ιανουαρίου 2014.
Για κάθε µέλος της αποστολής καλύπτονται τα έξοδα διαµονής
µέχρι 1000 ευρώ και παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον
εξειδικευµένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων επιδοτείται
κατά 80%, µέχρι του συνολικού ποσού των 1600 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Ελληνική
Πρεσβεία στη Σεούλ τηλ. +82-2-754-8292, fax +82-2-7548293,
e-mail
ecocom-seoul@mfa.gr,
site
www.eugateway.eu/environment-and-energy. ]

Εργαστήριο Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας της
Μο.Κ.Ε. του ∆.Π.Θ.
Το Επιµελητήριο Έβρου συνδιοργανώνει µε τη Μονάδα
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του ∆.Π.Θ., Εργαστήριο
Καινοτοµίας
και
Επιχειρηµατικότητας
και
θα
πραγµατοποιηθεί στον 4ο όροφο του Επιµελητηρίου τη
∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014. Η συµµετοχή είναι δωρεάν ενώ
οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το εργαστήρι στο
e-mail.: epimevro@otenet.gr και στο τηλ.: 25510 35848 .

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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21/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 49/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ) ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

839

21/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΗΛ: 25313 51351

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
η
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 ∆.Υ.ΠΕ.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΝΚ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
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22/01/2014
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 026/2013 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ:2313 323115

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

783

22/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)» ΤΗΛ: 210 6981079

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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22/01/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ SCHENGEN ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6926798

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

802

22/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/13 ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 41.000 ΚΙΛΩΝ
ΑΒΟΥΛΚΑΝΙΣΤΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΛ: 210 3483163

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

820

22/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΛ: 2313 307147

ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

852

22/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Κ17 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΤΗΛ: 2310 764023

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε.

853

22/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/12.12.2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"
ΤΗΛ: 213 2102393

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

823

23/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆. 37/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ «∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ
(HELLENIC COSPAS – SARSAT STATION)» ΤΗΛ: 210 8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2

23/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13081 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ "ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ’ ΤΗΛ.: 210-5297261

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

822

24/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆Ε 52/13 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ(ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ)-ΨΥΧΡΩΝ ΠΟΤΩΝ(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ), ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
SNACKS» ΤΗΛ: 210 8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

12

24/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 107/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ (∆ΕΚΑΤΙΑΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2030136

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

1

28/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13079 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ»
ΤΗΛ.: 210 5297261

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

799

29/01/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
“CONSERVATION AND QUALITY ASSURANCE OF MUNICIPAL WATER IN THE CROSSBORDER
AREA” ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CIVILWATER» ΤΗΛ: 2313 304086

∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

3

30/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13080 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ "ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ» ΤΗΛ.:210 5297261

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

10

30/01/2014 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 63/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΗΛ: 2284 360146

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ

