Σεπτέµβριος

ΒΕΘ: Αιφνίδιος θάνατος για το επιχειρείν
η απενεργοποίηση του ΑΦΜ
Για ευφάνταστα σχέδια του οικονοµικού επιτελείου της
κυβέρνησης, που θα οδηγήσουν στον αιφνιδιαστικό θάνατο
πολλών επιχειρήσεων, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφερόµενος στα σχέδια της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε), για την
άµεση απενεργοποίηση του ΑΦΜ όσων έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο.
«Με το εν λόγω σχέδιο η ΓΓ∆Ε, δεν βάζει φρένο στις
ληξιπρόθεσµες οφειλές, που είναι δεδοµένο ότι αυξάνονται
συνεχώς, αλλά αντίθετα βάζει τη θηλιά στο λαιµό πολλών
επιχειρηµατιών που µετά την απενεργοποίηση του ΑΦΜ
τους, θα µπλοκάρεται η δυνατότητα τους για οποιαδήποτε
συναλλαγή και οικονοµική δραστηριότητα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, επισηµαίνοντας ότι η φοροαδυναµία
χιλιάδων επιχειρηµατιών δεν µπορεί να εξισώνεται µε την
συστηµατική φοροδιαφυγή.
«Με την τακτική αυτή χιλιάδες επιχειρηµατίες που µέχρι
πρότινος ήταν απόλυτα τυπικοί στις υποχρεώσεις τους θα
υποστούν τις συνέπειες ενός ιδιαίτερα σκληρού µέτρου που
θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο ‘θάνατο του εµποράκου’»
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι στην
υφιστάµενη αρνητική συγκυρία η λήψη εξοντωτικών µέτρων
δεν αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση.
«Το ζητούµενο δεν είναι ο αφανισµός του µικροµεσαίου
επιχειρείν, αλλά η εξόφληση των φόρων και η αύξηση των
δηµοσίων εσόδων. ∆υστυχώς οι προϋποθέσεις σήµερα για
την ένταξη στη ρύθµιση των 48 δόσεων είναι πολύ
αυστηρές. Θα πρέπει να υπάρξει χαλάρωση του
υφιστάµενου πλαισίου προκειµένου να µπορούν να κάνουν
χρήση της ρύθµισης όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
πραγµατικό πρόβληµα επιβίωσης» καταλήγει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ.

∆ιεθνές Forum “ Women Lead the Success in the
Economy ”
Η πρόεδρος του «Εθνικού Επιµελητηριακού ∆ικτύου
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών και Στελεχών
Επιχειρηµατικών Φορέων» και του Eurochambres Women
Network προσκαλεί στο ∆ιεθνές Forum “ Women Lead
the Success in the Economy”, στις 5 – 7 ∆εκεµβρίου
2014 στην Αθήνα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών – Αίθουσα
Ερµής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φόρουµ στην
ιστοσελίδα στη διεύθυνση : www.eedege-congress.eu
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
προτίθεται να συµµετάσχει στη
2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας
που θα πραγµατοποιηθεί στην Ξάνθη,
11 έως 14 Οκτωβρίου 2013
στο Κλειστό Γυµναστήριο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ»
Σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση έχει λυγίσει τις ελληνικές
επιχειρήσεις, υπάρχει ένας κλάδος, που όχι απλά
αντιστέκεται, αλλά αυτή την εποχή είναι στην ακµή του. Ο
κλάδος της θέρµανσης – ψύξης και ό,τι συνεπάγεται µε τον
όρο εξοικονόµηση ενέργειας.
Σε αυτή τη λογική, και θέλοντας να ενηµερωθεί ο κόσµος και
οι επιχειρηµατίες για τις καινούργιες εναλλακτικές και
οικονοµικές µορφές θέρµανσης-ψύξης, διοργανώνεται η «2η
Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας» που θα
πραγµατοποιηθεί από 11 έως 14 Οκτωβρίου στην Ξάνθη
στο Εκθεσιακό Κέντρο «Κλειστό γυµναστήριο Φίλιππος
Αµοιρίδης», υπό την αιγίδα του Επιµελητηρίου Ξάνθης και τη
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας είναι µια
έκθεση άρτια οργανωµένη, θα συγκεντρώσει σ’ ένα χώρο όλη
τη γνώση και την τεχνολογία του κλάδου της θέρµανσης,
ψύξης, µόνωσης και ηλιακής ενέργειας και θα παρουσιάσει
καινοτόµες λύσεις µε στόχο την εξοικονόµηση, σε συνδυασµό
µε την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – µελών του, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να παρέχει στα µέλη
του τη δυνατότητα συµµετοχής στην ανωτέρω έκθεση, µε
δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακού χώρου,
η

για την 1 συµµετοχή - δωρεάν stand 12 τ.µ.,
η
η
για τη 2 & 3 συµµετοχή - 50% επιδότηση για stand 12
τ.µ.,
η
για την 4 συµµετοχή επιδότηση 30% &
η
από την 5 & πλέον συµµετοχές την προνοµιακή τιµή.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στην
ανωτέρω έκθεση,
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ ,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 271708 & 2310 241668,
µέχρι την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013,
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ

Το τµήµα εσόδων του ΟΑΕΕ ενηµερώνει για όσους
ασφαλισµένους επιλέγουν την εξόφληση εισφορών τους µε
πάγια εντολή προς Τραπεζικό ΄Ιδρυµα ή µέσω διαδικτύου, ότι
ως ηµεροµηνία πληρωµής αναγνωρίζεται η ηµεροµηνία
χρέωσης του λογαριασµού και όχι η ηµεροµηνία συναλλαγής.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληροφορηθούν από την
τράπεζα της επιλογής τους για τα χρονικά όρια εντός της
ηµέρας που µπορούν να πιστώνουν τους λογαριασµούς τους
προς εξόφληση πάγιας εντολής ή να κάνουν πληρωµές µε
αυθηµερόν χρέωση του λογαριασµού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Το Γραφείο Ισότητας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Αγροτικών
συλλόγων Ελλάδος µας στέλνει ενηµερωτικό υλικό για για τις
υπηρεσίες που προσφέρει εντελώς δωρεάν προς όλες τις
γυναίκες που επιθυµούν να λάβουν πληροφόρηση σε
θέµατα:
Συνδικαλιστικά, εργασιακά, επιχειρηµατικότητας, ισότητα των
φύλων, συµµετοχή στα επιµορφωτικά σεµινάρια που θα
πραγµατοποιήσει το γραφείο ισότητας µέσα στο φθινόπωρο
του 2013 .
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210
7779493 ή να αποστέλλουν e-mail : isotita@gesase.gr

ΙΝΕ/∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναπτύσσει µια νέα
πρωτοβουλία, η οποία έχει σα στόχο την ενηµέρωση, την
πληροφόρηση, και τη συµβουλευτική των εργαζοµένων , µε
έµφαση και προτεραιότητα στους τοµείς της κοινωνικής
ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.
Οι χρήστες του δικτύου άτοµα ή φορείς, µπορούν να
απευθύνουν στα στελέχη ερωτήµατα για θέµατα εργασιακών
σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης µόνο µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην παρακάτω διεύθυνση:
inediktio@inegsee.gr

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ερεβάν, απέστειλε το Νο 3
εβδοµαδιαίο δελτίο Οικονοµικών εξελίξεων της Αρµενίας για
το µήνα Σεπτέµβριο 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
Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ερεβάν, µας ενηµερώνει ότι
στην ιστοσελίδα του γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν στη διαδικτυακή
πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr υπάρχει
αναρτηµένος ανανεωµένος οδηγός Επιχειρείν για την Αρµενία
2013.

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

•
•
•

Προµήθεια, ιατρικών συσκευών και εξοπλισµού, για τις
ανάγκες
νοσοκοµειακών φορέων
[Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 28-10-2013]
∆ηµιουργία πλατφόρµας πληροφοριών και δεδοµένων
για χωρικά δεδοµένα και υπηρεσίες [Ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών 24-10-2013]

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.

Εκθέσεις στον κόσµο
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOODEX
SAUDI
Πόλη : Τζέντα, Σαουδική Αραβία
Ηµεροµηνία: 8 - 11 ∆εκεµβρίου 2013

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ :
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διοργανώνει ενηµερωτική ηµερίδα για
την παρουσίαση της πράξης «Τουρισµός Πόλης –
Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης», την
Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 στις 18.00, στην αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης).
Η ηµερίδα απευθύνεται σε :
Κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Άνεργους ηλικίας 18 – 64 ετών, εγγεγραµµένων στα
µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆ µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ
ή να είναι εγγεγραµµένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆
εκτός µητρώου ανεργίας.
Η συµµετοχή είναι ελεύθερη.

Εκθέµατα: Γενικά τρόφιµα, χυµοί και αναψυκτικά,
γαλακτοκοµικά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
κατεψυγµένα, προϊόντα κρέατος, ψάρια, παραδοσιακά
φαγητά, προπαρασκευασµένα φαγητά, gourmet προϊόντα κ.α.
καθώς και υλικά συσκευασίας και τεχνολογία τροφίµων.
Πληροφορίες : site: www.foodexsaudi.com

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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1. 10/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΓΡΑΦΙΚΗ
ΥΛΗ & ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ), 2. 08/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ), 3. 02/10/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ, 4.10/10/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ
ΚΑΡ∆ΙΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ECOM ΤΗΛ.: 2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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03/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/12
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» ΤΗΛ: 2310 891437

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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1. 07/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ & ΙΣΤΩΝ", 2. 08/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 3. 08/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 4.8/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.:2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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07/10/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΤΗΛ: 2313 304086 & 2313 304058

∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
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08/10/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "2 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ (πρώην ∆ΗΜΟΥ ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ), Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ: 2105272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ
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08/10/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ 2ου
2/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΤΟ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΕ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΗΛ: 210 5272445 & 210 5272206

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

608

08/10/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο24 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΣΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΤΗΛ: 2310 296833 & 2313 317538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

609

08/10/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο30 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ης
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-26
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΑΙΣΩΠΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΥ-ΣΑΠΦΟΥΣ"
ΤΗΛ: 2310 508225 & 2313 317538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

610

08/10/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 31 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΜΑΒΙΛΗ-ΚΑΛΒΟΥΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ" ΤΗΛ: 2310 508225 & 2313 317538

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

421

10/10/2013 ΑΡ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆.02/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΛ:23213-51290

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ο

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.

