Οκτώβριος

Ανακοίνωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να
η
συµµετάσχει στην 22 Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση
«ΘΡΑΚΗ 2013», η οποία διοργανώνεται από 14 έως 17
Νοεµβρίου 2013 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Κοµοτηνής.
Η φετινή έκθεση, µε συνδιοργανωτές τη ∆.Ε.Θ.–HELEXPO
A.E., την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και
το ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης ∆ΕΚΑΜΑΘ, στην Κοµοτηνή, µε µια νέα τιµολογιακή
πολιτική [κόστος συµµετοχής 40,00 ευρώ /τ.µ. σε
στεγασµένο σταντ µε εξοπλισµό], στοχεύει στην ώθηση της
τοπικής παραγωγής και γίνεται για άλλη µια χρονιά σηµείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της
ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της
συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των
επιχειρήσεων-µελών του, προτίθεται να παρέχει στα µέλη
του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην παραπάνω
έκθεση, ε π ι δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών
µέτρων, ως εξής :
1.
2.
3.
4.

η

1
η
2
4η
η
5

συµµετοχή
- 100% [≤600 ευρώ]
η
& 3 συµµετοχές - 50 % [≤ 300 ευρώ]
συµµετοχή
- 30% [≤ 180 ευρώ]
& πλέον συµµετοχές - προνοµιακή τιµή

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στη
συγκεκριµένη έκθεση, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
στο Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, µέχρι την
Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2013, προκειµένου να στους
αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

Ανακοίνωση του Γραφείο Ο.Ε.Υ των Σκοπίων
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων των
Σκοπίων, µας ενηµερώνει ότι από 1ης Οκτωβρίου τέθηκε
σε ισχύ ο νέος κανονισµός συσκευασίας τροφίµων στη
χώρα σύµφωνα µε τον οποίο οι εταιρείες τροφίµων
υποχρεούνται να χρησιµοποιούν υλικά συσκευασίας που
έχουν προηγουµένως εγκριθεί από την υπηρεσία Τροφίµων
και Κτηνιατρικών Θεµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στο τηλ.: 210 3682764, Β8 ∆/νση
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Εξωτερικών.
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Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών
∆ηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2718/8 Οκτωβρίου 2012 η Υπουργική
Απόφαση Αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 “ Υγειονοµικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών
και άλλες διατάξεις” Η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση
αποτελεί τον Νέο Υγειονοµικό κανονισµό που θα ισχύσει από
το τέλος Οκτωβρίου 2013 και ειδικότερα 15 ηµέρες µετά τη
δηµοσίευση του στο ΦΕΚ.
Η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση επιβάλλει σε όλες τις
επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος που περιγράφονται
στο άρθρο 3, στο πλαίσιο της αδειοδότησης και λειτουργίας
νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων τα ακόλουθα :
1. Να διαθέτουν µελέτη ασφάλειας τροφίµων /ποτών
(HACCP), η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στο
αντικείµενο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
2. Να τηρούν γραπτή τεκµηρίωση και αρχεία που
αποδεικνύουν την εφαρµογή της ανωτέρω µελέτης.
3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να συµµορφώνονται
προς τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που
τίθενται στον ΕΚ 852/2004.

Παράταση της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων
του Προγράµµατος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα
των Επιχειρήσεων (II)"
Με
απόφαση
του
Υφυπουργού
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η
προθεσµία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραµµα
''Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)'' του
ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013''. Νέα προθεσµία υποβολής
ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/3007-2013 1246/95/04-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Παράταση στο « Πρόγραµµα Μαθητείας Αποφοίτων
Τεχνικής εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελµατικής
Εµπειρίας»
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών δράσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων , Πολιτισµού και
Αθλητισµού, στο πλαίσιο των πράξεων « Πρόγραµµα
Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής εκπαίδευσης για Απόκτηση
Επαγγελµατικής Εµπειρίας στους άξονες Προτεραιότητας 4
και 5 του Ε.Π. « Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση »
ανακοίνωσε την παράταση προθεσµίας εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για συµµετοχή στο
Πρόγραµµα
Μαθητείας
Αποφοίτων
Τεχνικής
εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελµατικής Εµπειρίας.
Μέσω του προγράµµατος παρέχεται η δυνατότητα
πραγµατοποίησης µαθητείας 6 µηνών µε δικαίωµα
συµµετοχής στο πρόγραµµα ιδιωτικών επιχειρήσεων
πανελλαδικά εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και
Νοτίου Αιγαίου. Οι µαθητείες για το β΄ κύκλο αναµένεται
να ξεκινήσουν το διάστηµα 3.12.2013 – 7.12.2013.
Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210
3442138, 34439795 φαξ 210 3442153 ή να αποστέλλουν email : helpdesk@mathiteia4u.gov.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓ∆ΑΤΗΣ
Το Γραφείο ΟΕΥ Ερµπίλ µας ενηµερώνει για :
1. Τον µεγάλο Κουρδικό Όµιλο HEWA GROUP
(http://www.hewa.com/).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της
πρεσβείας της Βαγδάτης, ecocom-erbil@mfa.gr ή
την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

2.

Τον ηλεκτρονικό σύνδεσµο απ΄ όπου µπορείτε να
κατεβάσετε το αρχείο του πρώτου, δεύτερου και
τρίτου τεύχους του διµηνιαίου ηλεκτρονικού
περιοδικού “ THE REVIEW – KOURDISTAN, Region
of Iraq ”
Πρώτο
τεύχος
Μάρτιος
2013
:
http://www.investingroup.org/files/the
reviewKurdistan region of iraq-march 2013.pdf.
∆εύτερο
τεύχος
Ιούνιος
2013
:
http://www.investingroup.org/files/the
reviewKurdistan region of iraq-june 2013.pdf.
Τρίτο
τεύχος
Σεπτέµβριος
2013
:
http://www.investingroup.org/files/the
reviewKurdistan region of iraq-september 2013.pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα της πρεσβείας της Βαγδάτης,
ecocom-erbil@mfa.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, µας ενηµερώνει για
την επιβολή φόρου κατανάλωσης σε ορισµένα προϊόντα
πολυτελείας καθώς και τη µείωση ΦΠΑ στο ψωµί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στο Βουκουρέστι, www.agora.mfa.gr/ro104

∆ιασταυρώσεις για έναρξη ή λήξη εργασιών στον ΟΑΕΕ
∆ιασταυρώσεις, µέσω των ∆ΟΥ, θα πραγµατοποιεί ο ΟΑΕΕ
ανά τρίµηνο δειγµατοληπτικά τουλάχιστον στο 5% των
υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλουν οι ασφαλισµένοι σε
περιπτώσεις
αιτηµάτων
αναδροµικής
διαγραφής
ή
επανεγγραφής τους για διακοπή, έναρξη ή µεταβολή
εργασιών επιχείρησης
Τον προληπτικό, αλλά και το δειγµατοληπτικό έλεγχο µε τα
στοιχεία που τηρούνται στις ∆ΟΥ ακόµη και των υπεύθυνων
δηλώσεων του ν. 1599/86 που υποχρεούνται να υποβάλουν
οι ασφαλισµένοι, προβλέπει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε η
διοικητής του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, στις περιπτώσεις που, από τις
καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ, προβλέπεται η προσκόµιση
από τους ενδιαφεροµένους φορολογικών στοιχείων ή
υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/86, για τη
διεκπεραίωση των ασφαλιστικών τους υποθέσεων οι
υπηρεσίες του οργανισµού θα ζητούν την υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/86 (για την ακρίβεια των
δηλουµένων στοιχείων) οι οποίες από 5/6/2013 δεν
θεωρούνται από τις ∆ΟΥ.
Για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας έναρξης ή η
µεταβολής ή διακοπής εργασιών ατοµικών επιχειρήσεων θα
διενεργείται έλεγχος στους φορολογικούς καταλόγους και θα
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία του φακέλου καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο το οποίο προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος. Εάν
κατά τον υποχρεωτικό (κατά την υποβολή) ή άλλο έλεγχο,
διαπιστωθεί ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή κρύφτηκαν τα
αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων,
θα ανακαλείται και η πράξη - απόφαση του ΟΑΕΕ. Η
παραπάνω διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις εκκρεµείς
υποθέσεις, καταλήγει η εγκύκλιος.

Κάθε µήνα η πληρωµή εισφορών στον ΟΑΕΕ
Με το µήνα - και όχι ανά δίµηνο - θα πληρώνουν στον ΟΑΕΕ
τις ασφαλιστικές τους εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
από τον επόµενο χρόνο.
Η αλλαγή που αναµένεται να γίνει µέσα στο πρώτο εξάµηνο
του 2014 (αφού προετοιµαστούν τα µηχανογραφικά
συστήµατα) εντάσσεται στα µέτρα για την αύξηση της
εισπραξιµότητας των εισφορών και τη στήριξη των εσόδων
του Ταµείου που ήδη άρχισαν να συζητούν η διοικητής του
ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου και ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.
OI πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει «κλειδώσει» η πληρωµή
των εισφορών µε το µήνα σε συµφωνία της διοίκησης του
ΟΑΕΕ µε τους εκπροσώπους των επαγγελµατιών, βιοτεχνών
και εµπόρων στο Ταµείο που εκτιµούν ότι το συγκεκριµένο
µέτρο
θα
διευκολύνει
τους
ασφαλισµένους
να
«ανταποκρίνονται» καλύτερα στις πληρωµές τόσο των
τρεχουσών εισφορών όσο και των δόσεων έναντι παλαιών
οφειλών (για όποιους εντάσσονται σε ρύθµιση).
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της διοίκησης του ΟΑΕΕ, οι
πληρωµές, η διαχείριση και η παρακολούθηση της καταβολής
των εισφορών σε µηνιαία βάση θα αυξήσει τα έσοδα και τη
συνέπεια των ασφαλισµένων.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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14/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 110.13 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ-ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 2ης ∆ΥΠΕ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΗΛ: 213
2054245

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

625

14/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Ε/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΒ τ. 209
ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

587

15/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/10/12 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2013 ΤΗΛ: 2313 313172

∆ΗΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

588

15/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 34 /12 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΗΧΑΝΩΝ SEMT PIELSTICK 8PA 4V200VG ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΤΗΛ: 210 5531588

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

626

15/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 026/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ή ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2313 324374 & 2313 324112

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
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15/10/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥ"ΤΗΛ: 210 5272445 & 210 5272206

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ

629

15/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΛ: 2610 695243

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

589

16/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ
ΕΝ∆ΥΣΗΣ (Α∆:9/13), ΤΗΛ: 210 3483163

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

627

16/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΕΞΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΜΑΦ, ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ
ΜΑΦ, ΕΝΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΦΟΡΗΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΗΛ: 2313 320569

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

630

16/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (πλην ΤΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ 424ΓΣΝΕ) ΤΗΛ: 2310 894612

ΙΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ∆/ΝΣΗ
ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΙΙ

590

17/10/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 389/2013 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ: 210 8194646

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ∆/ΝΣΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

612

1. 17/10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), 2. 14/11/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ & ΚΟΝΣΟΛΩΝ Η/Υ, 3. 31/10/2013
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΗΓΗ ΚΟΒΑΛΤΙΥΑΠΟΜΑΚΡΥΝΗΣ), 4.30/10/2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΗΛ.: 2313 303145

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΧΕΠΑ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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.

