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Παράταση για την έκδοση εγγυητικών από τις Τράπεζες
στις Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Κατάσχεση επιστροφών φόρου και αγροτικών
επιδοτήσεων απ’ όσους χρωστούν στο ∆ηµόσιο

Παράταση έξι µηνών, µέχρι τις 30 Ιουνίου, δόθηκε στη διάρκεια
του Προγράµµατος Εγγύησης του ΕΤΕΑΝ για την έκδοση
Εγγυητικών Επιστολών από τις Τράπεζες στις Μεσαίες,
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Στην κατάσχεση επιστροφών φόρου και αγροτικών
επιδοτήσεων προχωρεί η εφορία, προκειµένου να εισπράξει
χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα οποία όµως δεν έχουν γίνει
ληξιπρόθεσµα.

Το πρόγραµµα αφορά στην παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για
την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδίδουν οι Τράπεζες
και απευθύνονται στους προµηθευτές των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.
Συνεργαζόµενες Τράπεζες του Προγράµµατος Εγγυητικών
επιστολών είναι οι:
1. Eurobank
2. Εµπορική Τράπεζα
3. Ελληνική Τράπεζα
4. Εθνική Τράπεζα
5. Alpha Τράπεζα
6. Τράπεζα Αττικής
7. Παγκρήτια Τράπεζα
8. Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας
9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
10. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
12. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
13. Probank
STOP σε επιστροφές ΦΠΑ και καταβολή επιδοτήσεων και
ενισχύσεων
STOP στις επιστροφές ΦΠΑ και τις κάθε είδους ενισχύσεις και
επιδοτήσεων για τους οφειλέτες όλων των ασφαλιστικών
ταµείων αναµένεται να βάλει το υπουργείο Εργασίας στο
πλαίσιο της λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση της
εισφοροδιαφυγής.Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλέτες δεν θα
µπορούν να εισπράξουν εάν δεν έχουν τακτοποιήσει
προηγουµένως τις οφειλές τους.Το µέτρο συζητήθηκε στη
συνάντηση που είχε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας µε την
Τρόικα και έγινε κατ' αρχήν δεκτό από τους εκπροσώπους των
δανειστών.Το µέτρο θα θεσµοθετηθεί µε ειδική διάταξη στο
νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που έχει τεθεί ήδη σε
δηµόσια διαβούλευση και αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή,
έως το τέλος της εβδοµάδας.Εκτιµάται ότι µε τον τρόπο αυτό θα
εξοικονοµηθούν περί τα 500 εκατοµµύρια ευρώ από τα 700
που απαιτούνται προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα
ελλείµµατα των ταµείων και να µην θιγούν οι συντάξεις, καθώς
µόνο στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) οι
οφειλέτες υπερβαίνουν τις 200.000 και οι οφειλές τα 500
εκατοµµύρια ευρώ.

Οι έφοροι εφαρµόζοντας διάταξη του νόµου 3943/2011
συµψηφίζουν ποσά που δικαιούνται να εισπράξουν οι
φορολογούµενοι από το ∆ηµόσιο µε όλες τις βεβαιωµένες
οφειλές τους προς τις ∆ΟΥ, είτε είναι ληξιπρόθεσµες είτε
όχι.
Η συγκεκριµένη διάταξη για αυτεπάγγελτο συµψηφισµό
οφειλών προς το ∆ηµόσιο ενεργοποιήθηκε στις αρχές του
2012 µε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία
διευκρινίζεται ότι:
- Σε συµψηφισµό υπόκεινται οι βεβαιωµένες οφειλές προς
το ∆ηµόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσµες είτε όχι. Επίσης σε
συµψηφισµό υπόκεινται οι βεβαιωµένες οφειλές που τελούν
σε δικαστική ή διοικητική αναστολή ή καταβάλλονται
τµηµατικά, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθµιση τµηµατικής
καταβολής ή σε έκτακτη ρύθµιση βάσει νόµου. Στην
περίπτωση αυτή ο συµψηφισµός δεν γίνεται µόνο µε την
πρώτη ανεξόφλητη δόση, αλλά υποχρεωτικά µε όλο το
ποσό της οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Επιπλέον, σε
συµψηφισµό υπόκεινται και οι οφειλές που έχουν
παραγραφεί, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την
ηµεροµηνία παραγραφής τους.
- Συµψηφισµός µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή
χωρίς να υποβάλει σχετική αίτηση ο δικαιούχος της
απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου. Ο αυτεπάγγελτος
συµψηφισµός επιτρέπεται ακόµη και για µη ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το ∆ηµόσιο, καθώς και για ληξιπρόθεσµες
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις τµηµατικής
εξόφλησης.
- Ο αυτεπάγγελτος συµψηφισµός, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις, διενεργείται και σε περίπτωση που ο
οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής
φόρου ή άλλης χρηµατικής απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου
µικρότερης των 1.500 ευρώ.

Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, θέτει σε άµεση λειτουργία το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) – www.promitheus.gov.gr
Στο σύστηµα αυτό, περιλαµβάνεται µια σύγχρονη ηλεκτρονική
πλατφόρµα µέσα από την οποία το σύνολο των δηµοσίων
συµβάσεων στη χώρα θα πραγµατοποιείται τους επόµενους
µήνες από το σύστηµα αυτό.
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σηµαντικά καθώς η όλη
επικοινωνία και διαχείριση θα γίνεται ηλεκτρονικά µε κύρια
αποτελέσµατα το µικρότερο κόστος συµµετοχής στους
διαγωνισµούς για τους υποψήφιους.
Καθώς θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και τα
δικαιολογητικά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα, το σύστηµα
εξασφαλίσει ευρύτερη συµµετοχής λόγω της µείωσης αυτού
του κόστους αλλά και απόλυτη νοµική διασφάλιση και
διαφάνεια.
Στην πλατφόρµα αυτή περιλαµβάνεται και το Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία τόσο
του ΕΣΗ∆ΗΣ όσο και του ΚΗΜ∆Σ µπορείτε να επισκεφθείτε την
προαναφερόµενη ιστοσελίδα

Στατιστικά στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών στους
νοµούς Μακεδονίας και Θράκης, για τα έτη 2011 και 2012
Το Γραφείο Οικονοµικών Εµπορικών Υποθέσεων Βορείου
Ελλάδας, απέστειλε αρχείο µε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία
των εισαγωγών και εξαγωγών στους νοµούς Μακεδονίας και
Θράκης (Γρεβενών, ∆ράµας, Έβρου, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης,
Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, Πέλλας,
Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών , Φλώρινας , Χαλκιδικής) για τα έτη
2011 και 2012.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία , οι εισαγωγές των νοµών
Μακεδονίας και Θράκης, ανήλθαν σε 7.160.276.541 ευρώ για
το 2011 και σε 7.438.340.825 ευρώ για το 2012, δηλαδή
αύξηση 3,88%.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η TUV HELLAS - Οργανισµός Επιθεώρησης και
Πιστοποίησης µας ενηµερώνει σχετικά µε το Νοµοθετικό
πλαίσιο που αφορά στον έλεγχο των Ανυψωτικών
µηχανηµάτων.
O όρος ανυψωτικά µηχανήµατα περιλαµβάνει ένα ευρύ
φάσµα εξοπλισµού που καλύπτει οικοδοµικούς γερανούς,
αυτοκινούµενους γερανούς, (ερπυστριοφόροι, επί τροχών),
γερανογέφυρες, βαρούλκα
σε
τροχιές
(monorail),
περονοφόρα οχήµατα (Fork Lifts), καλαθοφόρα, αναβατόρια
και
αντλίες
σκυροδέµατος.
Χρήση
ανυψωτικών
µηχανηµάτων γίνεται στους περισσότερους Βιοµηχανικούς
και Εργοταξιακούς χώρους.
Η ασφάλεια προσωπικού, εγκαταστάσεων και προϊόντων
αλλά και η Ελληνική Νοµοθεσία, επιβάλλουν το λειτουργικό
έλεγχο και την επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων
σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ
1186/Β/25-08-03, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τα DIN
15018/19/20.
Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της καλής και
ασφαλούς λειτουργίας ενός ανυψωτικού περιλαµβάνει :

•

•
•
•
•
•

Έλεγχο /
Θεώρηση Βιβλίων Συντήρησης
/
Επιθεωρήσεων, Βιβλίων Οδηγιών χρήσης καθώς
επίσης Πιστοποιητικών προηγουµένων επιθεωρήσεων,
εξαρτηµάτων, συρµατόσχοινων.
Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων σε σήµανση και
µηχανισµούς ασφαλείας.
Έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία, Μηχανολογικά Ηλεκτρικά µέρη
Λειτουργικός έλεγχος χωρίς φορτίο και µε φορτίο.
Λειτουργικός έλεγχος
όλων των µηχανισµών
ασφαλείας.
Για περισσότερες πληροφορίες : τηλ. 2310 428498, email : thessaloniki@tuvhellas.gr

Με τον ΟΠΕ στην Equip ‘ Hotel, στο Παρίσι

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές των νοµών Μακεδονίας και Θράκης,
ανήλθαν σε 5.197.835.380 ευρώ το 2011 και σε
5.785.834.464 ευρώ για το 2012, δηλαδή αύξηση 11,31%.

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού
Equip’Hotel, που θα πραγµατοποιηθεί στο Παρίσι, Γαλλία,
από 16-20.11.2014, στον εκθεσιακό χώρο Porte de
Versailles.

Οι εισαγωγές των νοµών Μακεδονίας και Θράκης,
αποτελούσαν το 14,77% του συνόλου των εισαγωγών της
Ελλάδας το 2011, ενώ κατά το 2012, αποτελούσαν το 15,07%
του συνόλου των εισαγωγών της Ελλάδας.

Τα προϊόντα που προβάλλονται στην έκθεση είναι:
εξοπλισµός, επίπλωση και διακόσµηση ξενοδοχειακών
µονάδων, εστιατορίων, bars-cafes καθώς επίσης και όλη η
παραπλήσια βιοµηχανία προϊόντων και υπηρεσιών.

Αντίστοιχα οι εξαγωγές των νοµών Μακεδονίας και Θράκης,
αποτελούσαν το 21,35% του συνόλου των εξαγωγών της
Ελλάδας για το 2011 και το 20,93% του συνόλου των
εξαγωγών της Ελλάδας για το 2012.

Το κόστος συµµετοχής είναι 440 ευρώ / τ.µ. πλέον
registration fee και περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή
περιπτέρου, βασικό εξοπλισµό περιπτέρου, αποστολή στην
έκθεση και ασφάλιση των εκθεµάτων, τεχνικές και
λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου, καταχώρηση του
εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης.Ηµεροµηνία
υποβολής αιτήσεων το αργότερο µέχρι 31-1-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία κατά
νοµό, µπορείτε να απευθυνθείτε στο τµήµα Βιοτεχνικών
Θεµάτων του ΒΕΘ, τηλ. 2310-241383.

Για περισσότερες στο τηλ. 210-9982241, e-mail
ttp@hepo.gr, site www.hepo.gr, ή να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα www.equiphotel.com.

Επιχειρηµατικά Νέα

Επιχειρηµατική αποστολή στην Αµερική

ΑΛΒΑΝΙΑ

Η Consulting Services, η Win-Win και η Hellenic Business
Travel Services µε την αιγίδα του Υποθργείου Μακεδονίας
και Θράκης και µε την υποστήριξη του Συνδέσµου
Εξαγωγέων
Βορείου
Ελλάδος
διοργανώνουν
επιχειρηµατική αποστολή στη Νέα Υόρκη και Σαν
Φρανσίσκο στην Αµερική, από 16-22 Ιανουαρίου 2014, µε
αφορµή του Winter Fancy Food Show 2014 στο Σαν
Φραντσίσκο.

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, απέστειλε ενηµερωτικό
δελτίο µε οικονοµικές, εµπορικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις για
το µήνα Οκτώβριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στα Τίρανα, ecocom-tirana@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σουηδία, απέστειλε το ενηµερωτικό
δελτίο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών ειδήσεων από τη
Σουηδία, για το µήνα Οκτώβριο 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Σουηδία, commerce.stockholm@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενοι θα έρθουν σε επαφή µε
σηµαντικούς παράγοντες στο χώρο των τροφίµων, θα
αφουγκραστούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
εξωτερικών αγορών καθώς και θα ενηµερωθούν για τις
τάσεις, έθνικ, βιολογικά, εξειδικευµένα, gourmet και άλλα
προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
(µέχρι Σάββατο 23 Νοεµβρίου) οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε τη Win-Win, κο Γκόλια
Αθανάσιο, τηλ. 2311282735, e-mail: export1@pitenis.gr

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Συνέδρια στην Ελλάδα
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οδησσό απέστειλε συνοπτικό
µηνιαίο δελτίο µηνός Οκτωβρίου 2013 για τις οικονοµικές
εξελίξεις στις περιφέρειες αρµοδιότητας του Γενικού Προξενείου
Οδησσού (Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών, Κιροβογκράντ,
Βίνιτσα, Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Κριµαίας και Σεβαστούπολη).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στην Οδησσό ecocom-odessa@mfa.gr, www.agora.mfa.gr/ua99
, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Πόλη : Αθήνα, εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo (Σπάτα
Αττικής)
Ηµεροµηνία : 29 Νοεµβρίου – 1 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα : Μεταφορές, logistics, συσκευασίες και εκτυπώσεις,
πιστοποιητικά, branding, marketing και σύµβουλοι επιδοτήσεων και
εξαγωγών , σχετικά µε υποστηρικτικά προϊόντα και υπηρεσίες
εξωστρέφειας.
Πληροφορίες : τηλ. 210 8097553, φαξ 210 3542910 κιν. 6980
104408 e-mail : tgioti@metropolitaneventw.gr
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ
Πόλη : αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Αθήνα
Ηµεροµηνία : 16 - 18 ∆εκεµβρίου 2013
Εκθέµατα : τρόφιµα και ποτά
Πληροφορίες : ΠΑΣΕΓΕΣ τηλ.6909909500, φαξ 22210 40091, email : bsofo@otenet.gr
Η

31 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ,
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ INFACOMA”
Πόλη : ∆ΕΘ-HELEXPO , Θεσσαλονίκη
Ηµεροµηνία : 13 -16 Φεβρουαρίου 2013
Εκθέµατα : δοµικά υλικά, µονωτικά, κουφώµατα, είδη υγιεινής,
προκατασκευές και τεχνολογίες.
Πληροφορίες: ∆ΕΘ, τηλ.:2310-291.111, φαξ: 2310-229116, e-mail :
tif@helexpo.gr

Made in Greece - Συνέδριο Εξαγωγών
H Metropolitan Events, προσκαλεί στο συνέδριο εξαγωγών
που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Expo από τις
29 Νοεµβρίου - 1 ∆εκεµβρίου 2013, στο οποίο θα
συµµετέχουν εκπρόσωποι από τους σηµαντικότερους
φορείς , για να ενηµερώσουν τους επισκέπτες για τις
ανάγκες και διαδικασίες εξαγωγής σε 10 και πλέον αγορές
του εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο στο
τηλέφωνο 210 3542920, φαξ 210354291,
e-mail: info@madeingreeceexpo.com
site: www.madeingreeceexpo.com

Εκθέσεις στον Κόσµο
th

34 AYAKKABI IZMIR 2014
Πόλη: Σµύρνη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 9 - 12 Ιανουαρίου 2014
Εκθέµατα: Υποδήµατα, τσάντες και αξεσουάρ
Πληροφορίες: τηλ - fax.: +30 212 1004102, κιν.: +30 698
5021044
e-mail: anitacremli@gmail.com
site: www. kremlianna.gr
6η BALKANICA WEDDING & HONEY EXPO
Πόλη: Σόφια, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 18-19 Ιανουαρίου 2014
Εκθέµατα: Είδη γάµου
Πληροφορίες: τηλ.: +359 2 9877785, φαξ: +30 210
5153850
e-mail: info@balkanicaexpo.com
site: www.balkanica.expo.com
th

8 IF WEDDING IZMIR 2014
Πόλη: Σµύρνη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 22 - 25 Ιανουαρίου 2014
Εκθέµατα: Συλλογές νυφικών, βραδινών φορεµάτων και
γαµπριάτικων κουστουµιών
Πληροφορίες: τηλ - fax.: +30 212 1004102, κιν.: +30 698
5021044
e-mail: anitacremli@gmail.com
site: www. kremlianna.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
702

25/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/2013 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η
ΤΗΛ: 25313 51351

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

703

25/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ: 2310 993061

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

704

26/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ
ΤΗΛ: 22470 23632

∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

705

26/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13073 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ) ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
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26/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13069 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ ΠΡΟΛΕΥΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ
ΤΗΛ: 210 5297229

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
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26/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2013-016 ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΛ: 2310 438660

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
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26/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΛ: 2410 560379

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΙΟ

714

26/11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11ο & 14 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ: 210 5272445

715

26/11/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 22 2/ΘΕΣΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛ: 210 5272445

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝΑ.Ε.

710

27/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 50/2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 993061

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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28/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΟΚΟΚΚΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΛ: 210 8705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΣΜΩΝ

730

28/11/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΩΝ(ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ" ΤΗΛ: 2310 438660

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

711

29/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 38/2013 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ
Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΛ: 2313 317532

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

712

29/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΦΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΝ∆ & ΣΜΥΝ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ
ΤΗΛ: 210 5531425

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ-ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

729

29/11/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 44/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2313 317535

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ο

ο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

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.

